
 

 

Kodukant Läänemaa juhatuse koosolek  
15.01.2018 nr 1 
Linnamäel 
 
Algus: 14:30 
Lõpp: 17:00 
Koosoleku juhataja: Merle Mäesalu 
Protokollija: Kaja Karlson 
Kohal: Nele Sõber, Eha Raja, Merle Mäesalu, Tiina Ojamäe, Meelis Orgla, Marika 
Adman 
Puudusid: Aare Lauren, Eidi Leht, Valvi Sarapuu 
Kutsustud: Heikki Salm, Ene Sarapuu, Kaja Karlson 
 
PÄEVAKORD  
1. Eesti Külaliikumine Kodukant tegevustest (Krista Habakukk) 
2. Kodukant Läänemaa üldkoosoleku ettevalmistamine: 

2.1 Kodukant Läänemaa  strateegia 2014 – 2020+ muudatuste kinnitamine 
2.2 Muud küsimused (Ülle Jukk, „Pärimus toidus“) 

3.    Muud küsimused 
 
PÄEVAKORRAPUNKT 1 
 
Eesti Külaliikumine Kodukant tegevustest ülevaate andis Krista Habakukk.  
Külaliikumise tegevussuunad: 

1. Külavanemate valdkonna arendamine ja eestvedamine, milles Kodukandi 
eesmärk on omada juriidilist suutlikkust kaasa rääkida valdkonna 
seadusloomes. Koostamisel on külavanema statuudi täiendatud  
juhendmaterjal. Külavanema funktsioon, rollid, õigused ja kohustused on 
kohaliku omavalitsuste tasandil kokkulepitavad ja ühtset üle-eestilist 
mudelit ei leia. Tegevuse tulemus on see, et kui KOVid töötavad välja 
koostööd küladega, siis on olemas juhendmaterjalid, millele tuginedes seda 
teha.  Samuti on eesmärgiks üle-eestiline külavanemate koostöömudeli 
ühtlustamine.  

2. Targad külad, mille fookuses on külade informeerimine muutustest. 
Kodukandi koolituskeskus omab kompetentsi ja läbi selle aitab luua külade 
arengukavasid, õpetada projektijuhtimist ja meeskonnatööd. Samuti on 
Kodukant haridussaadikute koostööparter ANDRAsele. Koostöö eesmärk on 
olla siduvaks elemendiks erinevate täiskasvanuhariduse pakkujate vahel ja 
koordineeritud info edastamine küladele. Läänemaa täiskasvanuhariduse 
saadik on Aile Nõupuu. 

3. Vabatahtlik tegevus – koordineerib terve Eesti vabatahtliku tegevuse 
arendamist.  

4. EV 100 – külaliikumisel kuni 2020.a. raamleping Riigikantseleiga, mille 
raames koordineeritakse tegevust „EV 100 igas külas“. Eesmärk on 
vahendada ja ülesse korjata tegevusi, mis sünnivad külades EV100 
sünnipäeva puhul. 



 

 

5. Külaliikumine Kodukant vaatab ka rahvusvahelises suunas. Hetkel käsil 
mitmed projektid. Projekt SESBA on suunatud sotsiaalse ettevõtluse 
nõustajatele. Samuti on pooleli täiskasvanuhariduse projekt Intercultural 
Cooking, mille fookuses on läbi erinevate kultuuride toidutegemise praktika 
täiendada koolitajate koolitusmeetodeid.  

6. Samuti on külaliikumise laual kogukonna arengu konsulendi kutse temaatika, 
uus kutsestandard on abiks nii KOVide arengunõunikele kui MAKides MTÜde 
konsultantidele.  
 

OTSUSTATI 
Võtta saadud info teadmiseks.  
Ettepanek: Täiskasvanuhariduse saadik võiks tutvustada oma tegevust KKLM 
juhatuses.  
 
PÄEVAKORRAPUNKT 2 
Oktoobris 2017 otsustas KKLM üldkoosolek algatada juhatuse ettepanekul KKLM 
strateegia muutmise. Lähtuvalt sellest on üldkoosolekule ettevalmistatud 
strateegia muudatusettepanekud.  
 
OTSUSTATI 
2.1. Kinnitada KKLM üldkoosoleku päevakord.  
2.2. Esitada strateegia muudatusettepanekud üldkoosolekule.  
 
PÄEVAKORRAPUNKT 3 
Peale haldusreformi on Kodukant Läänemaa tegevuspiirkond piirkond, mis vastab 
enne haldusterritoriaalse korralduse muutmist haldusreformi seaduse alusel ja 
korras kohaliku tegevusgrupi liikmeks olnud valdade, sealhulgas vallasiseste 
linnade ja kuni 4000 elanikuga linnade territooriumile haldusreformile eelnenud 
piirides.  
Haldusreformi tulemusena on toimunud muudatused tegevuspiirkonnas 
paiknevate kohalike omavalitsuste osas, mille järgi kuuluvad tegevuspiirkonda 
Lääneranna, Lääne-Nigula, Haapsalu ja Vormsi vald. Selle muudatuse tulemusena 
on vajalik uuendada KKLM liikmete nimekiri.  
 
OTSUSTATI 
3.1.  Muuta KKLM liikmete nimekirja järgnevalt: 
3.1.1. Ridala valla ühinemisel Haapsalu linnaga asendada liige Ridala vald Haapsalu 
linnaga.  
3.1.2. Lääne-Nigula valla ühinemisel Martna, Kullamaa, Noarootsi ja Nõva vallaga 
asendada eelnimetatud neli liiget Lääne-Nigula vallaga.  
3.1.3. Lihula, Hanila, Koonga ja Varbla valla ühinemisel asendada Lihula ja Hanila 
vald Lääneranna vallaga. Endised Koonga ja Varbla valla territooriumid ei kuulu 
KKLM tegevuspiirkonda. 
 
/allkirjastatud digitaalselt/    /allkirjastatud digitaalselt/ 

Merle Mäesalu     Kaja Karlson 
Koosoleku juhataja     Protokollija 


