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Uue liikme tutvustus ja liikmeks võtmise otsustamine
Isikliku sõiduauto kasutamisest
LEADER rakenduskava 2017 dokumentide eelnõud
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PÄEVAKORRAPUNKT 1
Uue liikme tutvustus ja liikmeks võtmise otsustamine
Sõna sai Tuudi Jahiseltsi esindaja Raivo Volman: meie ühingu soov on KKLM liikmeks
astuda, soovitus tuli L. Mandelilt. Soovime saada rohkem infot, sest plaanime küsida
toetust jahimaja laiendamiseks, ehitusprojektid on olemas, aga ei jõudnud seekord
esitada, ei saanud õigeaegselt infot.
M. Medell:Miks te ei saanud infot?
R. Volman: võib-olla oli info Lääne Elus, aga meili peale ei tulnud, nüüd saab teie
kodulehte lugema hakata.
R. Volman tutvustas Tuudi Jahiseltsi tegevust.
M. Mäesalu tutvustas liikme kohustusi - liikmemaks 35 € aastas ja kohustus osaleda
üldkoosolekul.
M. Mäesalu: Kes on selle poolt, et Tuudi Jahiselts KKLM liikmeks võtta?

OTSUSTATI:
1.1 Võtta KKLM liikmeks MTÜ Tuudi Jahiselts
(poolt 9, vastu 0, erapooletuid 0)
PÄEVAKORRAPUNKT 2
Isikliku sõiduauto kasutamisest (Lisa 6)
M. Mäesalu: Antud päevakorrapunkt oli arutlusel eelmisest juhatusest. Kuna
tegevmeeskonna tööpiirkond on kogu Läänemaa, oli ettepanek, maksta büroo ja kodu
vahelisi sõite osaliselt.
Merle tutvustas tegevmeeskonna ettepanekut: Tegevmeeskonnale ei maksta sõidukulu
büroo ja kodu vaheliste sõitude eest, mis on tehtud töö ajal. Teised vajalikud sõidud
kompenseeritakse sõidupäeviku alusel.
L. Mandel täpsustas, et kui sõit toimub piirkonda, mis ei võimalda ühistranspordi
kasutamist või on väljapool tööaega, siis kompenseeritakse sõidupäeviku alusel.
Ettepanek, mitte maksta töösõite kodu-Haapsalu büroo vahel, põhjendatud kulud
maksta.
M. Mäesalu: Üldjuhul ei maksta, kui on väärt spetsialist, siis vastavalt vajadusele
maksta. Töökoht peaks olema määratud ühe omavalistuse piirkonnaga, st Haapsalu. Kas
Larissal Lihula on filiaal (konsultatsioonipunkt), kuidas sellega saab? Või Lea
kodukontor? Lihula kontori eest tasutakse üüri. Toimus arutelu.
M. Mäesalu: Kes on ettepaneku poolt, et tegevmeeskonnale ei maksta sõidukulu büroo
ja kodu vaheliste sõitude eest ( näiteks Kirbla-Haapsalu-Kirbla ja Piirsalu- Haapsalu –
Piirsalu), mis on tehtud tööajal.
Teised vajalikud sõidud kompenseeritakse
sõidupäeviku alusel.
OTSUSTATI:
2.1 Tegevmeeskonnale ei maksta sõidukulu büroo ja kodu vaheliste sõitude eest.
Isikliku sõiduauto kasutamise eest tööülesannete täitmiseks makstakse hüvitist
sõidupäeviku alusel vastavalt seaduses ettenähtud korrale.
(poolt 9, vastu 0, erapooletuid 0)
PÄEVAKORRAPUNKT 3
LEADER rakenduskava 2017 dokumentide eelnõud
E. Sarapuu sai sõna ning andis teada, et PRIA poolt on projektitoetuste otsused
nüüdseks tehtud. MTÜ Lääne Turism ei saanud toetust, sest taotleja ja omavalitsused ei
suutnud esitada õigeaegselt vajalikke dokumente, kuna PRIA küsis juurde lisainfot.
Lihula Kultuuriseltsing ei saanud toetust, kuna tal ei olnud 2-aastast ajakava
planeeritud. MTÜ Risti Spordiklubi ei vastanud järelpärimisele. Ka neil oli
ühisprojektina vaja esitada vähemalt 2- aastane tegevuskava. L. Mandel selgitas, et
LEADER-infopäevadel anti ühisprojekti tegevuste osas ebamäärast infot.
E.
Sarapuu:
Ettepanek
on
ehitusprojektide
puhul
hakata
nõudma
projekteerimistingimusi, teiseks – kui projekt ei saa paremusjärjestuses täisrahastust, ei
toetata.

M. Leiumaa: Ei võtaks taotlejalt võimalusi ära, ta ise vastutab kui nõustub
vähendamisega.
Toimus arutelu ja leiti, et jätkatakse nagu toimunud taotlusvooru puhul.
Arutati, et projekteerimistingimusi ei pea vastavalt ehitusseadusele enam väljastama,
vaja oleks täpsustada, kas ja milliseid nõudeid taotlejale esitada.
H. Koppa tegi ettepaneku hakata nõudma ehitusluba.
R. Kruusmaa ütles, et ei ehitisteatis antakse alles ehituse alustamisel. (Nt sihtotstarve,
vallaga kooskõlastamine on meie jaoks oluline).
L. Lai ütles, et küsisime mitmel korral ehitusseaduse koolitust, ka taotlejatele, kuid seda
võimalust ei olnud. Ehitusluba on vaja tasuda, aga toetuse saamine ei ole kindlustatud.
M. Mäesalu: 3. Meede – raha olime arvestanud nii palju, aga ei kasutanud rahalisi
võimalusi ära. Eelarve tasakaalu peame hoidma lõpuni, koostööprojektidele on
planeeritud 5% LEADER projektitoetuse eelarvest.
E. Sarapuu: Olime rakenduskavaga planeerinud muuseumiprojekti koostööprojektina,
kuid me ei leidnud partnereid ja esitasime ühisprojektina. Lisaks oli planeeritud
rahvusvahelise projekti summa. Plaanime selle raha tõsta üle järgmise aasta
rakenduskavasse.
L. Lai: Ettepanek on avada Meede 3 jooksvalt, et oleks võimalik esitada projekte siis
kui on vajadus, eriti rahvusvahelised projektid, mille kooskõlastamine partneritega
võtab kauem aega.
1.
KKLM LEADER projektitaotluse taotluste menetlemise kord (Lisa 1):
Ene tutvustas töödokumenti - KKLM LEADER projektitaotluse taotluste menetlemise
kord ( töödokument on kõigile saadetud). Toimus arutelu.
E. Sarapuu tegi ettepaneku projekti maksimumtoetussummat vähendada – ettepanek
50 000 €, praegu on KKLM piirang 64 000 €. Määrusest lähtuvalt on võimalik 200 000
€ taotleda.
M. Medell: Oleks hinnapakkumised, siis oleks parem ja pooldan 64 000 €
maksimumsumma tavaprojektil.
E. Sarapuu: Hinnapakkumised küsisid taotlejad, kuid ei pidanud neid taotlusega
esitama. Nüüdsest on plaanis nõuda taotluse esitamisel.
M. Leiumaa: Eesmärk on, et saaksid terviklahendused raha.
Arutati, kas 64 000 või 50 000 €.
Otsustati veel üks taotlusvoor kuni 64 000 € ja vajadusel edaspidi muuta.
Eesmärk on, et saaks kõige paremad projektid toetust, vähendab väikeste projektide
hulka ja bürokraatiat.
Hääletamine: ühe projekti toetuse maksimumsumma 64 000 € - 6 poolt.
Läbi arutatud ettepanekud viiakse sisse järgmiseks juhatuse koosolekuks.
2. KKLM taotlusvorm „KKLM LEADER PROJEKTITOETUSE TAOTLUS“
(Lisa 2):
E. Sarapuu: Täpsustasime majandusaastat, lisasime taotlusvormi jätkusuutlikkusplaani.
Toimus arutelu.
Täiendused parandused viiakse dokumenti sisse järgmiseks juhatuse koosolekuks.
3. Hindamiskriteeriumid 1 meede ja meede 2 (Lisa 3 ja 4):

E. Sarapuu: Hindamiseks projekti tulemused ja jätkusuutlikkus tulevad „KKLM
LEADER PROJEKTITOETUSE TAOTLUS“ taotlusvormi lisatud
jätkusuutlikkusplaanist ja eraldi lisana nõutavast rahavoogude tabelist. Vaadati
rahavoogude näidist. Kas kuude või aastate lõikes, oli küsimus.
M. Medell ütles, et mõistlik on aastate lõikes, hindamise jaoks oluline. Kõik, nii
ettevõtjad kui MTÜ-d peavad esitama. Ettepanek on rakendada aastate tabelit.
M. Mäesalu: Vaja järgmiseks korraks vaadata ja otsustada.
Ene Sarapuu: Kas lüüa lahku ettevõtjate ja MTÜ-de hindamiskriteeriumid, selline
ettepanek tuli hindajatelt. Toimus arutelu.
4. Rakenduskava meetmelehed (Lisa 5): meede 2 lisada: masinad, seadmed, inventar.
E. Sarapuu: Ettepanek on teha muudatus: ühisprojekti puhul 2 partnerit (vastavalt
LEADER määrusele), KKLM strateegias on praegu nõue vähemalt 5 partnerit ja
millega hõlmatud elanikkonna suurus on vähemalt 4500 inimest.
Toimus arutelu.
Juhatus ei olnud nõus muutma ühisprojekti nõuet.
Meede 1.2 lisada: masinad, seadmed jm.
Meetmeleht p 5: Ettepanek lisada taotlemisele eelneva majandusaasta käive vähemalt
2000 €.
Arutati, milliseid nõudeid veel rakendada.
R. Kruusmaa ütles, et ei ehitisteatis antakse alles ehituse alustamisel. (Nt sihtotstarve,
vallaga kooskõlastamine on meie jaoks oluline). Projekteerimistingimused - kui on välja
antud ehitisteatis, ei ole vaja omavalitsusel projekteerimistingimusi välja anda.
Arutati, kuidas ja milliseid dokumente on vaja, et olla kindel, et taotleja tegevus on
abikõlblik. PRIA ei nõua taotlejalt taotluse esitamisel ehitusluba, vastavalt ehitamise
otstarbele – mida me teha saame?
Toimus arutelu, LEADER võimaldab projekteerimist, projekteerimine eeldab
projekteerimistingimusi. Kas sihtotstarbe muutmine on võimalik kahe aasta jooksul.
Arutati, kas taotleja peaks omama ehitusluba juba taotlemisel.
E. Sarapuu: Projekteerimistingimusi ei anta iga kord välja, oleneb ehitustegevusest, kas
peab esitama ehitusteatise või ehitusloa. Kui taotleja soovib ehitada, peab arvestama
ehitusseadustest tulenevaid nõudeid (avalik kasutus nõuab eraldi tingimusi).
Vaja on tellida ehitusseaduse koolitus.
E. Sarapuu: Lisame nõudena, et on vaja esitada hinnapakkumised, kirjeldame
meetmelehel.
E. Sarapuu ütles, et L. Mandel ja L. Lai koostasid esitatud taotluste osas väljund-ja
tulemusindikaatorite ning sihttasemete ülevaate, mis on juhatusele saadetud, sealt on
nähtav saavutatav tulemus (Lisa 6) ning rahastamiskava 2014-2020+ (Lisa 7).
OTSUSTATI:
3.1 Esitada dokumentide täiendatud eelnõud juhatusele järgmiseks koosolekuks
(KKLM LEADER projektitoetuse taotluste menetlemise kord, KKLM LEADER
PROJEKTITOETUSE TAOTLUS, eelarve näidis, rahavoogude näidis,
hindamiskriteeriumid)
(poolt 9, vastu 0, erapooletuid 0)

PÄEVAKORRAPUNKT 4
Projektid
Loode-Eesti koostööprojekt, Rahvusvaheline koostööprojekt (rahvuspargid),
muuseumide ja kohaliku toidu projektid
4.1 Loode-Eesti koostööprojekt: E. Sarapuu andis teada, et Lääne-Harju Koostöökogu
otsib partnereid ja soovib teha mainekujundusprojekti koostööprojektina, Loode –Eesti
piirkonna jaoks. Tulemuseks oleks ühine dokument, et taotleda uuringute tulemusena
mobiilpositsioneerimisega inimeste liikumine, eesmärgiga elanikke kinnitada
paikkonda. Tehtud on varem Loode – Eesti kaart koostöös LAK, Lääne-Turism ja
partnerid. Koostööprojekti eestvedaja oleks Lääne-Harju, meie osaleksime partnerid.
Projekt maksumuses 40 000 €, 1/3 sellest KKLM osa, on 2- aastane projekt.
M. Mäesalu. Inimeste liikumine on juba kaardistatud. Mainekujundus on vajalik, kui on
partneritel soov leida partnerit, siis KKLM on nõus olema keha, aga Lääne-Turism
oleks teostaja.
V. Paaliste ütles, et sellesarnaseid projekte on juba tehtud.
M. Mäesalu pakkus, et tuleks mõelda, kas see võiks anda kasu piirkonnale.
R. Kruusmaa küsis, kes on sihtrühm, kasusaaja?
E. Sarapuu: Vaja on üldkoosoleku otsust, kas oleme partnerid Lääne- Harju
Koostöökogu koostööprojektis.
Ettepanek, kutsuda keegi projekti tutvustama järgmisesse juhatusse.
4.2 Rahvusvaheline Rahvusparkide projekt:
E. Sarapuu: on olnud pikalt vaikus, partnerite poolne viivitus. Nele koostas kokkuvõtte
ja esitluse
N. Sõber: On õppereisid, kuni 7 inimest, kokku võiks 45 000 € minna.
Oleme arutanud, et võiks kogu Läänemaa osaleda selles, säästva turismi projektis.
Algselt arvasime et ca 30 000 võiks olla meie poolne projekti maksumus. Praegu
tundub, et oleks võimalik kuni 45 000 €. Projektijuhtimine 9000 €. Projektitegevustega
kiire, koostööleppe allkirjastamine Ljubljanas novembris. KKLM poolt võiks minna 2
inimest sinna (allkirjastaja, projekti eestvedaja). Omaosaluse tasuvad osaliselt projektis
osalejad ise.
R. Kruusmaa: ettevõtjad peaksid KKLM piirkonnas teenima sellesarnase projektiga,
meened jm.
E. Sarapuu: Võiksime planeerida osalemist.
N. Sõber: Koolitused, õppereisid, seminarid, giidide täiendkoolitus, suveülikool 150-le.
Ühisturundus projektipartneritega.
M. Mäesalu: Võiks osaleda juhul kui Matsalu piirkonna ettevõtjad saavad kasu ja kui
Loode-Eesti projektis saab sealsele piirkonnale kasu. Oluline, et ei dubleerita.
E. Sarapuu andis teada, et vaja on leida KKLM projektidele ( muuseumide ühisprojekt,
kohalik toit koostööprojekt) omaosalus, selleks on üks võimalus tõsta liikmemaksu või
küsida valdadelt.
Juhatus leidis, et iga projektis osaleja peab omaosaluse tasuma ise või minema küsima
toetust omavalitsuselt.
Saadud info võeti teadmiseks

PÄEAVKORRAPUNKT 5
KKLM info (Turvapäev, Avatud talud, Eesti 100, Kodukandi perepäev Kullamaal,
Elustiilimaraton, Olustvere hoidistemess jm)
M. Mäesalu ütles, et KKLM tegevustega seotud info peaks olema KKLM veebilehelt
kättesaadav.
Saadud info võeti teadmiseks
PÄEVAKORRAPUNKT 6
Muud küsimused
Arutati üldkoosoleku toimumise päeva. Pakkumisel olid 22., 23., 26.09. Üldkoosoleku
päevakord valmistatakse ette järgmiseks juhatuse koosolekuks. Üldkoosolek peab
saama tutvuda ka järgnevate KKLM koostööprojektidega.
OTSUSTATI:
6.1 Teha otsused järgmisel koosolekul, mis toimub 12.09 kell 13:30 Lääne
Maavalitsuses
Lisad:
Lisa 1 KKLM LEADER taotluste menetlemise kord
Lisa 2 KKLM taotlusvorm (eelnõu)
Lisa 3 Meede 1 hindamine (kriteeriumid)
Lisa 4 Meede 2 hindamine (kriteeriumid)
Lisa 5 Meetmed 2017
Lisa 6 KKM strateegia indikaatorid ja sihttasemed
Lisa 7 Rahastuse kava 2014-2020+ (eelnõu)
Lisa 8 Tegevmeeskonna sõidukuludest
Merle Mäesalu
koosoleku juhataja

Lea Lai
protokollija

