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PÄEVAKORD 
1. Kodukant Läänemaa strateegia muutmisega seonduvad küsimused 
 
Päevakord kinnitati ühehäälselt. 
 
PÄEVAKORRAPUNKT 1 
M.Mäesalu andis ülevaate KKLM strateegia muutmise vajadustest seoses läbiviidud 
Leader taotlusvoorudega 2017. aastal ja sealt esilekerkinud kitsaskohtadega.   
Kodukant Läänemaa suured eesmärgid on ettevõtluse aktiivsuse suurenemine ja 
elukeskkonna parandamine. Käesoleva aasta kahe Leader vooru tulemusena on 
selgunud, et toetust saavad ka projektid, mis ei aita saavutada neid eesmärke. Tekkinud 
on ebavõrdne konkurents projektitaotluste vahel, kus projektitaotluse rõhuasetused 
paigutatakse taotleja poolt vastava meetme eesmärkidele vastavaks, kuid mis sisulise 
analüüsi tulemusena ei kanna konkreetse meetme strateegilisi eesmärke. Seetõttu on  
hindamiskomisjonilt tulnud ettepanekuid muuta nii hindamiskriteeriumeid kui 
hindamise protsessi.  
Leader toetus peaks ettevõtjatele (Meede 1) olema nn tõukeraha, mis aitab investeeringu 
kulusid katta. Eesmärk on toetada elujõulist, head palka maksvaid väikeettevõtjaid. 
Lisaks on vaja täpsustada erinvaid termineid nagu kohalik ressurss ja eripära ning 
kaaluda ettevõtluse meetmete ühendamist.  
Kuna tänased kaalumiskohad ei ole lahendatavad vaid muudatustega strateegia 
rakendamises, siis on tekkinud vajadus muuta strateegiadokumenti. Tegevjuht on 
konsulteerinud ministeeriumi esindajaga nendes küsimustes ning saanud kinnituse, et 
hetkel arutluse all olevas mahus muudatused näevad ette strateegia muutmise.  
Kodukant Läänemaa Leader strateegia p.7.1. strateegia seire ja hindamine näeb ette 
2018. aastal 2016-2017 esitatud projektide põhjalikuma analüüsi läbiviimise projektide 
tegelike tulemuste ja väljundite hindamiseks. Samas näeme juba täna vajadust 
muudatuste tegemiseks, kuid oodates vahehindamist, kaotaksime sisuliselt ühe 
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taotlusperioodi nii eesmärkide täitmise osas kui taotlejate jaoks võrdsemate tingimuste 
loomisel. 
Käesolevaks koosolekuks on ettevalmistatud muudatusettepanekutega 
strateegiadokument, mis on osalejatele eelnevalt tutvumiseks saadetud.  
 
Arutelu: 
T. Ojamäe: Ettepanek alustada hindamiskriteeriumitest ja kui sellega kitsaskohti ära ei 
lahenda, siis liikuda edasi meetmete kokkutõstmiseni. Näiteks tooksin Pärnu Lahe 
Partnerluskogu hindamiskriteeriumid, mis annavad võimaluse konkreetselt hindajal 
otsustada, kas projekt vastab strateegiale või mitte. Isiklik nägemus on see, et strateegia 
eesmärkidele vastavuse küsimus võiks olla nõustamisel tegevmeeskonna pädevus 
otsustamiseks.   
M.Mäesalu: Arutelust jäi kõlama, et soosime igasugust ettevõtlust.  Minu ettepanek on 
Leader rahaga toetada ettevõtteid, kes ei eksisteeri toetuste najal, vaid see oleks 
ühekordne toetus kõrgema lisandväärtuse saavutamiseks. Mõttekoht meile on, kas 
toetatakse ükskõik millist ettevõtlust või fokusseerime kõrgema lisandväärtusega 
töökohtade loomisele.  
E.Sarapuu: Leader on ainuke meede, kus saavad alustajad ka toetust. Meil on küll sisse 
viidud nõue, et ettevõte peab olema registreeritud vähemalt üks aasta enne taotluse 
esitamist, kuid see erineb teistest Eesti Leader piirkondadest.   
M.Orgla: Eesmärk ei ole kõiki ettevõtteid toetada, vaid peaksid olema kriteeriumid, mis 
tulenevad meie strateegiast.  
M.Mäesalu: Peame toetama olemasolevaid kui uusi ettevõtteid ja nad peaksid 
eesmärgipäraselt tegutsema, looma kõrgepalgalisi töökohti läbi investeeringute.  
 
Ettepanekud:  

- Kaaluda, kas on olulisem esmatootmine või väärindamine ja lähtuvalt sellest 
lisama hindamiskriteeriumitesse näiteks, et lisapunkte saab väärindamise v.a. 
põllumajandusliku esmatootmise eest.  

- Viia finantsprognoosid paremale tasemele, kuna hindajad ei saa täna sealt alati 
piisavalt kvaliteetset informatsiooni. Läänemaa Arenduskeskusele (K.Palmiste) 
ettepanek luua lihtsustatud versioon rahavoogudest, kus oleks sees nii ettevõtte 
kui projekti rahavood.  

- Hindajate arvu taotlusvooru kohta vähendada ja hindamiskomisjoni koosseisu 
määramine peaks lähtuma hindajate tegevusvaldkondadest.  

- Strateegia p 4.2. strateegilised eesmärgid ja valdkonnad: 
o Ettevõtlusaktiivsuse suurendamine on suur eesmärk 1 (tõsta kokku 2 

alameedet); 
o Elukeskkonna parendamine on suur eesmärk 2; 
o Sõnastada ümber uus eesmärk (fokusseerida) ja kaotada ära 

alaeesmärgid.  
- Töökohtade loomine ei peaks olema hindamiskriteeriumites suure osakaaluga, 

kuna olulisem on sotsiaalmaksuga maksustavate summade suurenemine 
ettevõttes ehk siis töökohtade säilitamine, kõrgema töötasu maksmine või uute 
töökohtade loomine.  

- Valesse meetmesse esitatud projektitaotluste ümbertõstmist õigesse meetmesse 
ei toimu (kui ei vasta meetme eesmärgile, siis ei hinnata). 
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OTSUSTATI 
1.1. Kutsuda kokku Leader strateegia töögrupp (juhatus, tegevmeeskond, LAK, 
revisjon, hindamiskomisjon), kelle ülesandeks on arutada läbi hindamiskriteeriumite 
muudatuste võimalused ja strateegia muutmise vajadused koos vastavate 
ettepanekutega. 
1.2. Kinnitada septembri üldkoosolekul 2018. aasta rakenduskavad sh meetmete 
avamise ajakava ning esitada ettepanek strateegia muutmiseks. Strateegia muudatuste 
ajakava peaks olema selline, et 2018.a. alguses toimuval üldkoosolekul on võimalik 
muudatused kinnitada ja esitada ministeeriumile vastav ettepanek.  


