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MTÜ KODUKANT LÄÄNEMAA JUHATUSE KOOSOLEK 

 

        12.09.2016 nr 12 

Haapsalus 

Algus kell 13.30 

Lõpp kell 17.00 

Koosoleku juhataja: Merle Mäesalu 

Protokollija: Larissa Mandel 

Kohal: Margus Medell, Merle Mäesalu, Maarika Adman, Nele Sõber, Helen Koppa, 

Rein Kruusmaa, Aare Lauren 

Puudusid: Mardo Leiumaa, Varje Paaliste 

Kutsutud: Larissa Mandel, Ene Sarapuu, Lea Lai 

 

Toimusid läbirääkimised päevakorra asjus. Kõikide osalejate poolthäältega kinnitati 

 

PÄEVAKORD: 

 

1. Loode-Eesti koostööprojekti tutvustus 

2. Üldkoosoleku ettevalmistamine: 

Ettepanek üldkoosoleku päevakorraks:   

a. Ülevaade KKLM LEADER taotlemisest 2016 

b. KKLM Leader strateegia rakenduskava 2015 ja 2016 KKLM LEADER 

strateegia rakenduskava 2017  

c. KKLM koostööprojektid  

d. KKLM ühisprojektid  

e. Muud küsimused  

3. LEADER rakenduskava 2015 ja 2016 rakenduskava muudatusettepanekute 

arutelu ja ettevalmistamine üldkoosolekule edastamiseks 

4. LEADER rakenduskava 2017 arutelu ja menetlusdokumentide kinnitamine  

5.  KKLM struktuurimuudatused  

- Uue ametikoha konkursitingimused 

- Konkursikomisjoni moodustamine 

6. Muud küsimused 

 

PÄEVAKORRAPUNKT 1 

Loode-Eesti koostööprojekti tutvustus 

 

R. Milerman: 2014 aastal kogusime kokku erinevate organisatsioonide esindajad Loode-

Eestis. Mis on tänaseks silmaga näha, on kaubamärk- tuulelohe- Loode Eesti. 

Tegevuskavast oleme teinud ISO-kaardi, Loode- Eesti turismikaart. Võimaliku koostöö 

eesmärk võiks olla – kohaturundus, mis on rohkem, kui ainult turism. Inimesed, kes ei 

ole turismiettevõtlusega otseselt seotud ja ei tahagi võib-olla hulgaliselt turisti, kuid 

koha turundajad on elanikena ikka ise.  Oluline on koostöö erinevate organisatsioonide 

vahel. Osapooled saavad kokkulepitut ära kasutada oma toodete ja teenuste pakkumisel. 
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Tegevused, mida me võimalikus koostööprojektis võiksime teha on: külastatavuse 

uuring omavalitsuste lõikes; õppereisid, seminarid ja koolitused, uuringud ja pikem 

tegevuskava.  

Eeldatav kogumaksumus koostöö projektil on 50 000 eurot, KKLM osa oleks 11 500 

(külastatavusuuring 5000, osalemine seminaridel, koolitustel, õppereisidel 6500). 

Projekti periood on 2 aastat. 

Ühised turundustegevused: ühine looduskeskkond- matka ja terviserajad, rannikuala 

arendamine, loodusobjektid. 

Kultuuriobjektide ketid, nt. mõisad 

Ühispaketid: majutus-toitlustus- tegevus 

 

R. Kruusmaa: Kas positsioneerite end turismiettevõtjaks. Meil on olemas Läänemaa 

Turism. Kodukandina me nagu võtaks üle pottsepa ameti, mida me tegelikult ei oska. 

Selle projekti eesmärk on koostöö. Me peame tegema koostööd. Et kohapealsetest 

inimestest tekiks võrgustik. Turismiettevõtjad tegelevad ettevõtjatega, meie peaks selles 

projektis tegelema meie enda inimestega. 

M. Medell: Olen Läänemaa Rannakalanduse Seltsist. Mis sellest projektist edasi saab, 

mitte et tuleme kokku sööme torti ja läheme laiali. Mina tunnen end läänlasena, mitte 

Loode-Eestina. Lääne Eesti bränd on tugev. 

R. Milerman: Sa ei saagi seda teada, mis on alles beebisussides. Osalejad ei peagi 

valima poolt, kas on Lääne-Eesti või Loode-Eesti. Piirkond on juba teinud koostööd. On 

olnud ühine avatud uste päev. Edukas on Loode-Eesti kaart. Inimesed on neist 

huvitatud. Sina oled tootjaettevõtjate esindaja, turismiettevõtja soovib luua teekonda, 

soovib leida hea partneri igapäeva äritegevuse juurde. Kõigepealt suuname projekti 

rahva hulka.  

M. Medell: Näen Lääne-Eestit koostöös saartega. 

M. Mäesalu: Hea lakmuspaber on raha. Kes kasu saab, paneb oma finantseeringu. Kes 

meil selle raha sinna paneb? See on suur ambitsioon luua Loode-Eesti identiteeti. 

R. Kruusmaa: Iga projekt peab lõppema mingi tulemusega, pisutki käegakatsutav 

tulemus peaks olema. 

R. Milerman: Üks käegakatsutav väljund on, et me saame seda piirkonda koos 

turundada. Tuleb ju muudatus, et kui Nõva vald on liitumas Harjumaaga, et mida siis 

ühisvalla inimesed tunnevad. Kõikidel ühinejatel ja uutel inimestel on vaja ühist 

identiteeti. 

R. Kruusmaa: Turismi strateegid peaksid ütlema, kas sellest projektist saaks asja. 

L. Lai: Kui olid kohalike tegevusgruppide ettevõtjate ühisreisid, siis olid nad täiesti 

motiveeritud. Ühine kaart annab võimaluse minna välisturgudele. 

M. Mäesalu: Meie soovitus on teha koostööd Läänemaa Turismiga. 

Toimus arutelu. 

M. Mäesalu: Kui Läänemaa Turism ei sobi partneriks, siis me peame seda 

üldkoosolekul presenteerima. 

E. Sarapuu: Neil ei ole Lääne-Eesti Turismi ja Põhja –Eesti Turism neid ei aita. 

L. Lai: Peaks minema oma ettepanekutega turismiettevõtjate juurde. 
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N. Sõber: Mina saan planeerida MTÜ TerraMaritima poolt ka omaosaluse, mille saan 

valdade käest. 

M. Mäesalu: Kõik oleneb Läänemaa Turismist. 

OTSUSTATI: 

1.1 Võtta informatsioon teadmiseks. 

 

 

PÄEVAKORRAPUNKT 2 

Üldkoosoleku ettevalmistamine 

 

M. Mäesalu: Minul on ettepanek, et ülevaate KKLM LEADER taotlemisest 2016 aastal 

teeks revisjonikomisjonist Sven Köster, vastates kõikidele küsimustele, mida me oleme 

etteheidetena LEADER vooru rakendamise kohta saanud. Peaks võrdlema, kuidas on 

läinud teistel tegevusgruppidel. Kui palju oli toetuse taotlejate hulgas liikmeid, kui palju 

mitteliikmeid, kuidas teavitati jne. 

 

Rakenduskava muudatuste kinnitamine peaks jääma Ene Sarapuu tutvustada, samuti 

2017 aasta rakenduskava. 

 

Koostööprojektide tutvustamine ja heakskiitmine (rahvusparkide projekt) ning 

ühisprojekti tutvustamine peaks jääma Nele Sõber, Ene Sarapuu ja Larissa Mandeli 

peale 

 

M. Mäesalu: Kohaliku toidu ja Muuseumide projektidele antakse esialgu üldkoosoleku 

põhimõtteline nõusolek (heakskiit) ja hiljem kinnitatakse iga-aastased eelarved 

kevadisel üldkoosolekul. 

 

Toimus arutelu liikmemaksude üle 

 

M. Mäesalu: Meil on eelmisest üldkoosolekust jäänud üles liikmemaksude küsimus. 

Oleme seda mõnel korral arutanud, kuid kuna ei ole ühisele seisukohale jõudnud, peame 

veel arutama. 

R. Kruusmaa: Meil oli varem liikmemaks diferentseeritud.  

M. Adman: Ei tohiks olla nii, et kahe inimese MTÜ maksab sama palju, kui vald. 

M. Medell: Valla võimekus on tuhat korda suurem. Rannakalanduse Seltsil on 

vallavalitsusel liikmemaks 125 eurot ja teistel liikmetel 25.  

R. Kruusmaa: Tuleb pidada läbirääkimisi. Rahalisi otsuseid teevad volikogud. Oleme 

selle ettepanekuga hiljaks jäänud. 

M. Medell: Kui suur võiks olla omavalitsuse makstav raha? 

R. Kruusmaa: Raha peab olema eesmärgipärane. Mida vähem udu, seda parem. 

E. Sarapuu: Meil on olnud varasemalt elanike põhine või tulumaksupõhine 

M. Medell: Kas oled nõus, et sinu liikmemaks on 500 eurot. Kui ütlen, et raha on vaja 

selle ja selle jaoks. 
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M. Mäesalu: Mina ei puudutaks üldkoosolekul seda teemat. Ei puutu liikmemaksu. Kas 

meil on praegu raha puudu? Kui on vaja raha muuseumiprojekti, siis kus territooriumil 

on muuseum, sealt küsime raha.  

E. Sarapuu: Olen käinud volikogudes ja vallavanemate juures. See eraldi kogumine ei 

ole hea, see läheb väga keeruliseks. Kas vald aktsepteerib seda või mitte?   

M. Mäesalu: Muuseum peab ise valla poole pöörduma või pöördume meie. Ei või 

minna valdadesse ütlema, et suurendame liikmemaksu. 

R. Kruusmaa: Täna tuleb hakata asjaga tegelema ja liikmemaks diferentseerida  

A. Lauren: Ka ettevõtjad peaks olema diferentseeritud oma liikmemaksu maksmisel 

Arutelu jätkus, mille käigus otsustati üldkoosolekut informeerida Muude küsimuste all 

ja liikmemaksudega tegeleb juhatus edasi.  

M. Mäesalu: Muude küsimuste all peab rääkima ka struktuursetest muudatustest 

 

KKLM liikmete üldkoosolek toimub esmaspäeval, 26. septembril, kell 15.00 Uuemõisas 

OTSUSTATI: 

2.1 Kinnitada üldkoosoleku päevakord järgmiselt: 

a. Ülevaade KKLM LEADER taotlemisest 2016 

b. KKLM Leader strateegia rakenduskava 2015 ja 2016 muudatuste 

kinnitamine 

c. KKLM LEADER strateegia rakenduskava 2017 kinnitamine 

d. KKLM koostööprojektide ja ühisprojektide tutvustamine ja kinnitamine 

e. Muud küsimused 

2.2 Liikmemaksu suurust mitte muuta 

(poolt 6, vastu 0, erapooletuid 0) 

 

PÄEVAKORRAPUNKT 3 

LEADER rakenduskava 2015 ja 2016 rakenduskava muudatusettepanekud 

Ene Sarapuu tutvustas rakenduskava muudatusettepanekuid ja rakenduskava 2016 

halduskulusid: Vähendame meede 3 summat, mis läheks rakenduskavasse 2017. Siis 

oleks koostööprojektideks raha ca 54 000.  Rakenduskava 2015 muutmist ja 

Rakenduskava 2016 muutmist.  

M. Mäesalu ettepanek: Kui toimuvad  muudatused organisatsioonis, siis võiks muuta ka 

logo. Ene võtab hinnapakkumise ja vaatame, kas mahub rakenduskavasse. 

OTSUSTATI: 

3.1 Kinnitada LEADER rakenduskava  2015 ja 2016 muudatused 

(poolt 6, vastu 0, erapooletuid 0) 

 

 

PÄEVAKORRAPUNKT 4 

LEADER rakenduskava 2017 ja dokumentide eelnõud. 

Vaadati koos sisseviidud paranduste ja täiendustega läbi järgmised dokumendid: 

Juhatusele kinnitamiseks: 

KKLM LEADER projektitaotluste menetlemise kord- eelnõu 12.09.2016  

KKLM LEADER projektitoetuse taotlus ( eelnõu) 
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Eelarve näidise eelnõu 

Äriplaan-rahavood eelnõu 

Meede 1 KKLM hindamine (eelnõu) 

Meede 2 KKLM hindamine ( eelnõu) 

KKLM üldkoosolekule kinnitamiseks: 

KKLM rakenduskava A,B osa 2017 

Meede 1.1 Kohaliku tegevusgrupi rakenduskava 2017  

Meede 1.2 Kohaliku tegevusgrupi rakenduskava 2017 

Meede 2.1 Kohaliku tegevusgrupi rakenduskava 2017 

Meede 2.2 Kohaliku tegevusgrupi rakenduskava 2017 

Meede 3 Kohaliku tegevusgrupi rakenduskava 2017 

 

Pikem arutelu toimus Meede 2 abikõlbulike taotlejate teemal ja kõikide meetmete 

ehitustegevuse nõutavate dokumentide üle. 

E. Sarapuu: Kas taotlejana võiksid tulla abikõlbulikuks ka MTÜd- kes on registreeritud 

väljaspool maapiirkonda ja on ise katuseorganisatsioonid? 

M. Mäesalu: LOVL, LAK, Läänemaa Turism - nad on maakondlikud 

katusorganisatsioonid, neid rahastatakse avaliku rahaga ja nende suutlikkus on suurem, 

vähemalt peaks olema, et tuua raha maakonda väljapoolt. LEADER voorus 

konkureerivad nad aga meie väikeste MTÜde ning mikro- ja väikeettevõtetega.   

L. Mandel: Kodukant Läänemaa on ka katuseorganisatsioon, siis ei saa ka meie taotleda 

L. Lai: Kui panna kolmandasse meetmesse koostöö juurde ühisprojektid, siis see 

lahendaks asja. 

Jõuti ühisele seisukohale, et MTÜ ja  SA registreering ei ole oluline, peaasi, et 

tegevused oleks suunatud maapiirkonnale, s.o kohaliku tegevusgrupi territooriumile. 

E. Sarapuu: Kui me ei saa küsida taotlejalt ehituse puhul projekteerimistingimusi, siis 

mis on see dokument, mida me küsida võiksime? 

H. Koppa: kui ta tahab ehitada, siis ta peab tooma omavalitsuse kooskõlastuse 

(vallavalitsuse otsus). 

OTSUSTATI: 

4.1 Kinnitada täiendatud eelnõud : 

KKLM LEADER projektitaotluste menetlemise kord- eelnõu 12.09.2016  

KKLM LEADER projektitoetuse taotlus ( eelnõu) 

Eelarve näidise eelnõu 

Äriplaan-rahavood eelnõu 

Meede 1 KKLM hindamine (eelnõu) 

Meede 2 KKLM hindamine ( eelnõu) 

 

4.2 Esitada üldkoosolekule tutvumiseks ja kinnitamiseks:  

KKLM rakenduskava A,B osa 2017 

Meede 1.1 Kohaliku tegevusgrupi rakenduskava 2017  

Meede 1.2 Kohaliku tegevusgrupi rakenduskava 2017 

Meede 2.1 Kohaliku tegevusgrupi rakenduskava 2017 

Meede 2.2 Kohaliku tegevusgrupi rakenduskava 2017 
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Meede 3 Kohaliku tegevusgrupi rakenduskava 2017 

 

(poolt 6, vastu 0, erapooletuid 0) 

 

PÄEVAKORRAPUNKT 5 

KKLM struktuuri- ja töökorralduse muudatused 

M. Mäesalu: KKLM juhatus on eelnevalt arutanud ja soovib ümber korraldada KKLM 

töö ning viia ellu struktuurimuudatused. Eesmärk on tuua organisatsiooni uuendusi, 

muuta tööd efektiivsemaks ja KKLMi atraktiivsemaks. Soovime tööle võtta Leader 

projektijuhi ja ootame temalt inglise keele oskust, suhtlemist meediaga (suhtlemine 

väljapoole ja sissepoole) ja kodulehekülje haldamist. Sellega seoses on ettepanek 

koondada 2 konsulendi ametikohta. Larissa võiks tulevikus jätkata muuseumide 

projektijuhina. Lisaks seadusest tulenevale maksta  kummalegi töötajale ühe kuu 

hüvitis. Kaks kuud peavad veel mõlemad töötajad tööd tegema. Uue inimese võtame 

tööle jaanuaris 2017. Uus töötaja saab tööjuhendi ja ka tegevjuhi E. Sarapuu tööjuhendi 

peab üle vaatama. 

Vaadatakse üle uue ametikoha tööülesanded ja soovitud tulemused ning uue ametikoha 

konkursitingimused. 

OTSUSTATI: 

5.1. Muuta KKLM töökorraldust ja kinnitada KKLM struktuurimuudatused 

järgmiselt: 

5.1.1 Luua uus ametikoht „Leader projektijuht“. KKLMi jääb 2 töökohta: 

tegevjuht ja Leader projektijuht. 

5.1.2 Kinnitada uue ametikoha tööjuhend (Lisa 15). 

5.1.3 Koondada Töölepinguseaduse § 89 lõike 1 alusel kaks konsulendi 

ametikohta alates 16.11.2016. 

5.1.4 Maksta seoses pikaajalise töötamise ja suure panusega Kodukant 

Läänemaa töösse Larissa Mandelile ja Lea Laile lisaks 

Töölepinguseaduse § 100 lõikest 1 tulenevale hüvitisele veel ühe kuu 

keskmine töötasu. 

5.1.5 Määrata uue ametikoha töötasuks 1400 eurot. 

5.1.6 Kinnitada tööle kandideerimise konkursitingimused (Lisa 16). 

5.1.7 Moodustada konkursikomisjon järgmises koosseisus: Ene Sarapuu, 

Merle Mäesalu, Margus Medell, Marika Adman, Helen Koppa, Varje 

Paaliste. 

(poolt 6, vastu 0, erapooletuid 0) 

 

 

PÄEVAKORRAPUNKT 6 

Muud küsimused 

E. Sarapuu: Seoses projektitaotluse toetuse rahaliste vahendite lõppemisega andsime 

taotlejale vähendatud summa, 7000 eurot. Selle eest peaks ta ostma traktori ja järelkäru. 

Läbirääkimisel taotleja, PRIA ja minu vahel, oleme saanud PRIAlt ettepaneku, et kui 

KKL juhatus võtab vastu otsuse, et seoses projektitaotluse toetuse raha vähesusega anda 
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toetust 7000 eurot sihtsuunitlusega käru ostmiseks ja traktori ostab taotleja kasutatud 

ning oma raha eest. 

Toimus arutelu.  

OTSUSTATI: 

6.1 Seoses raha lõppemisega ja projektitoetuse vähenemisega, lubada taotlejal kasutada 

toetust metsaveo järelkäru ostmiseks. 

Otsus rakendub peale PRIAlt kirjaliku ettepaneku saamist. 

 

Lisad: 

 

1. KKLM LEADER projektitaotluste menetlemise kord 12.09.2016 

2. KKLM LEADER projektitoetuse taotlus 

3. Eelarve näidise eelnõu 

4. Äriplaan-rahavood eelnõu 

5. Meede 1 KKLM hindamine 

6. Meede 2 KKLM hindamine  

7. KKLM rakenduskava A,B osa 2015 muutmine 

8. KKLM rakenduskava A,B osa 2016 muutmine 

9. KKLM rakenduskava A,B osa 2017 

 

10. Meede 1.1 Kohaliku tegevusgrupi rakenduskava 2017  

11. Meede 1.2 Kohaliku tegevusgrupi rakenduskava 2017 

12. Meede 2.1 Kohaliku tegevusgrupi rakenduskava 2017 

13. Meede 2.2 Kohaliku tegevusgrupi rakenduskava 2017 

14. Meede 3 Kohaliku tegevusgrupi rakenduskava 2017 

15. Leader projektijuhi tööjuhend 

16. Leader projektijuhi tööle kandideerimise konkursitingimused 

 

 

 

 

/allkirjastatud digitaalselt/    /allkirjastatud digitaalselt/ 

 

Merle Mäesalu       Larissa Mandel 

koosoleku juhataja      protokollija 

   

  


