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PÄEVAKORD 

1. KKLM juhatuse koosoleku 22.03.2016 otsuste läbivaatus 

2. KKLM LEADER –meetme projektitaotluste tehnilise kontrolli tulemuste 

kinnitamine, kategoriseerides projektide taotlused alljärgnevalt:  

Projektitoetuse taotlused, mis vastavad nõuetele 

Projektitoetuse taotlused, mis ei vasta nõuetele 

3. Muud küsimused 

 

PÄEVAKORRAPUNKT 1 

KKLM juhatuse koosoleku 22.03.2016 otsuste läbivaatus 

 

E. Srapuu annab ülevaate 22.03.2016 toimunud juhatuse koosoleku otsuste täitmisest. 

M. Mäesalu: Kui haldusreform on teemaks, siis tuleb saavutada, et külad seisaksid oma 

huvide eest. Kodukant on ju külaliikumise organisatsioon ning kui mitte meie, siis kes 

veel kaasab ja valgustab külasid seoses ühinemistega suuremateks omavalitsusteks.  Kas 

R. Noorkõiv võiks aidata meid külade teadvustamisel? 

E. Sarapuu: Noorkõivult sain vastuse, et Lea Lai tegeleb külavanematega. 

L. Lai: Raplamaal toimub mõttekoda, kus R. Noorkõiv räägib, kuidas olla tugevad ja 

külades hakkama saada. Me peame läbi mõtlema, kus me seda haldusreformi 

kokkusaamist korraldame. 

L. Lai: Hea oleks ühe laua taha saada maavalitsus, LOVL, LAK jt. 

katuseorganisatsioonid. 

M. Mäesalu: Kas maapiirkond peaks enne koondama oma vajadused ja ootused, kui 

läheb ühe laua taha katustega. 

M. Mäesalu: Kuidas ärgitada külasid, et nad paneks seljad kokku ja seisaksid oma 

külade eest? Lääne –Nigula on positiivne näide, kus volikogus on esindajad igast 

piirkonnast. 

V. Paaliste: See et seal on osalejad igast külast, tulenes sellest, et oli üks 

valimisringkond. Volikogusse tahtjad olid sunnitud tegema koostööd ja nii sattusidki 

sinna esindajad igast piirkonnast.  

L. Lai: Mõte, et ainult külavanemad kogunevad arutama haldusreformi üle ei ole parim.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. Paaliste: Kui Lea tuleb 14. aprilli Raplamaa mõttetalgutelt tagasi, siis arutame, 

kuidas ise edasi toimime. 

 

E. Sarapuu: Kodukandi 2016. a tegevuskava koostamisel lähtume neljast eesmärgist. 

Täiendame tegevuskava järgmiseks juhatuse koosolekuks. Mai alguses peaks saama 

projektikirjutajate taotlused hinnatud, siis on rohkem aega. 

E. Sarapuu: Moldova projekt on esitatud. Välisministeeriumist on tagasiside, et kõik on 

korras ja taotlus läheb menetlusse. Partnerid toetavad rahaga. Sildfinantseeringu suhtes 

ei ole praegu teada.  

E. Sarapuu: Oleme saanud PRIA-lt otsuse oma halduskulude toetuse taotlusele summas 

756897,62 eurot (kasutamiseks ajavahemikul 2015-2023), millest lähtuvalt on meil 

võimalus esitada PRIAle ettemaksutaotlus summas 37 844 eurot.  

OTSUSTATI:  

1.1 Teha taotlus PRIA-le ettemaksu saamiseks, summas 37844 eurot. 

1.2 Koostada ja esitada KKLM 2016 aasta tegevuskava järgmisele juhatuse 

koosolekule. 

1.3  Võtta haldusreformi teema arutelu järgmise juhatuse päevakorda 

(poolt 8, vastu 0, erapooletuid 0) 

 

PÄEVAKORRAPUNKT 2 

KKLM LEADER –meetme projektitaotluste tehnilise kontrolli tulemuste 

kinnitamine, kategoriseerides projektide taotlused alljärgnevalt:  

 Projektitoetuse taotlused, mis vastavad nõuetele 

 Projektitoetuse taotlused, mis ei vasta nõuetele 

 

E. Sarapuu: Meile laekus kokku 92 projekti, neist 2 hilinemisega, mis jäid seetõttu 

järgmistest protseduuridest välja (OÜ Metsamees ja MTÜ Noarootsi Arendus).  

3 projekti on need, mis ei vasta meie meetmete nõuetelele.  

M. Medell: Räägime neist, kelle puhul ei ole kõik korras. 

 

Toimus arutelu, mille käigus vaadati üle projektitaotluste puudused. 

 

M. Mäesalu: Sain taotlejalt tagasiside, et puuduste kõrvaldamise teade saadeti reede 

õhtul ning paranduste tegemiseks oli antud aega kolm kalenderpäeva. See tähendab ühte 

tööpäeva, mis ei ole mõistlik aeg paranduste tegemiseks. 

R. Kruusmaa: Jään selles eriarvamisele, me nõuame välja neid dokumente, mida on 

õigus nõuda.  

V. Paaliste: Meie asi ei ole otsustada, kas ta jõuab või ei jõua. 

M. Medell: Meie (Rannakalanduse Selts) anname 10 päeva aega korrastamiseks. 

A. Lauren: Kolme päevaga ei jõua.  

M. Mäesalu: Menetlemise korra tegime ise ja selles on punkt, et taotlejal võimalik 

teates esitatud puudused kõrvaldada mõistliku aja jooksul (reeglina kolm tööpäeva), 

kuid seda ei ole järgitud.   

R. Kruusmaa: See et 20% taotlustest läksid välja on hea. Et meile tuli ainult 10 % 

korralikke, selle üle tasub järgi mõelda, mida ja kuidas teistmoodi teha. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

M. Mäesalu: Mina arvan, et koondame ettepanekud, mis võiks taotlemise protsessis olla 

teistmoodi (nt e - pria elektroonilise süsteemi töökindlus ja ülesehitus jms). Läänemaa 

arenduskeskuse konsultantidel on ka ettepanekuid, võiksime neid arutada ja püüda 

menetlust lihtsamaks ning selgemaks muuta, PRIAle saame ettepanekud edastada.   

OTSUSTATI: 

2.1 Suunata hindamisele projektitaotlused, mis vastavad nõuetele. Lisa 1 KKLM 

projektitaotlused 2016, mis vastavad nõuetele. 

2.2 Mitte suunata hindamisele projektitaotlused, mis ei vasta nõuetele. Lisa 2 KKLM 

projektitaotlused, mis ei vasta nõuetele. 

2.3 Mitte suunata hindamisele projektitaotlused, mis ei saabunud tähtaegselt või millest 

taotlejad loobusid.  Lisa 3 KKLM projektitaotlused 2016, mis ei saabunud tähtaegselt 

või millest loobuti. 

(poolt 6 , vastu 0, erapooletuid 0, kaks juhatuse liiget Helen Koppa ja Nele Sõber 

taandasid end hääletamiselt seotuse tõttu ) 

 

PÄEVAKORRAPUNKT 3 

Muud küsimused 

 

E. Sarapuu: Koostööpartner Roheline Jõemaa kutsub meid oma sünnipäevale. 

E. Sarapuu: Oleme koostanud hindamiskomisjoni liikme lepingu, mille saadame teile 

tutvumiseks.  

M. Mäesalu: Soovin anda teile infot koostööst Läänemaa Turismiga. Neil on kavas   

tööstuspärandi projekt - eesmärgiks välja arendada töösturpargi turism (Läänemaalt 

Risti veetorn ja Haapsalu raudtee ja raudteemuuseum). Teise suurema projektina on 

kavas „Rannikuala matkatee“. Kavandatakse ühtsed matkateed kuni Venemaani välja ja 

lõpuks koostöös Muinsuskaitseametiga võetakse ette projekt Läänemere veealune 

pärandkultuur. 

 

Informatsioon võeti teadmiseks. 

 

 

 

Merle Mäesalu       Larissa Mandel 

koosoleku juhataja       protokollija 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


