
 

 

 

 

 

 

 

 

 

MTÜ KODUKANT LÄÄNEMAA ÜLDKOOSOLEK 

 

 

Haapsalu       03.03.2016 nr 1 

Haapsalu Spordihoones 

Algus kell 15.00 

Lõpp kell  17.15 

Koosoleku juhataja: Merle Mäesalu 

Protokollija: Larissa Mandel 

Osalejad: 37 (registreerimisleht) 

Külalised: 3 (registreerimisleht) 

 

Toimusid läbirääkimised koosoleku läbiviimise ja päevakorra asjus. Koosoleku 

juhatajaks valiti Merle Mäesalu ja protokollijaks Larissa Mandel. Valiti 

häältelugemiskomisjon koosseisus Sven Köster, Harry Kadakas, Tiiu Treimann. 

Päevakorra ettepanek kinnitati päevakorrana.  

 

PÄEVAKORD 

 
1.KKLM 2015 aastaaruande ja bilansi  kinnitamine 

2.KKLM üldkoosolekule esitatud projektidele heakskiidu andmine  

3.Juhatuse liikme määramine 

4.Hindamiskomisjoni liikmete tasustamine 

5.Liikmemaksu suuruse määramine 

6.Rakenduskava 2016 muudatuste kinnitamine 

7.Muud küsimused 

 

PÄEVAKORRAPUNKT 1 

KKLM 2015 aastaaruande ja bilansi  kinnitamine 

Ene Sarapuu esitleb KKLM tegevusaruannet ja majandusaasta aruannet  

Margus Medell: Miks tulem miinuses on? 

Ene Sarapuu: Eelmise perioodi lõpetamine. Meil on kulud üleval, aga eelmise aasta 

lõpus ei ole PRIA-lt raha tagasi laekunud. 

Margus Medell: Mis on Kodukant Läänemaa oma raha ja kui palju seda on?  

Ene Sarapuu: Liikmemaksud + tegevustoetus 

Linda Tomsen: Raha  on  13-14 000 eurot 

Ene Sarapuu: Oma raha kasutatakse näiteks KKLM projektide omaosaluseks. 2016 

aasta suveks on plaanitud 2 projekti, turvalisuse projekt „Ohutult vees ja vee ääres“ ja 

„Kodukandi perepäev looduses“.  

Margus Medell: Liikmemaksu laekumine. Palju on võlgnikke? 

Ene Sarapuu: Meil on uks võlgnik. 

Sven Köster: Revisjonikomisjoni poolt saan öelda, et kuna oli tegemist strateegiat 

ettevalmistava eelarvega, siis me ei leidnud midagi, mis oleks olnud seadusega 

vastuolus. Vestlesime  juhatusega ja ei leidnud mingeid probleeme. Teeme ettepaneku 

kinnitada tegevusaruanne  koos bilansiga. 

 

OTSUSTATI: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1 Kinnitada 2015 aasta majandusaasta aruanne ( tegevusaruanne ja bilanss). Lisa 1, 

Lisa 2,  

(poolt 37,  vastu 0, erapooletuid 0) 

 

PÄEVAKORRAPUNKT 2 

KKLM üldkoosolekule esitatud projektidele heakskiidu andmine 

Larissa Mandel esitleb KKLM ühisprojekti „Läänemaa kultuuripärandi ja 

maapiirkonna muuseumide arendamine“  

Larissa Mandel: Projekti vajalikkus tõusis esile KKLM strateegia koostamise käigus. 

Maapiirkonna kultuuri-, looduse, pärandkultuuriobjektide ja väikemuuseumide pidajad 

vajasid uusi oskusi oma pärandi hoidmiseks, arendamiseks ja eksponeerimiseks.  

Kavandatud projekti käigus toimuvad koolitused, antakse välja inglise keelne objekti 

tutvustav voldik/reisijuht ja luuakse koduleheküljed. Kogu projekti eelarve on 

planeeritud ca 30 000 eurot. 2016.aasta projektitaotluse eelarve on 10 000 eurot 

 

Lea Lai esitleb KKLM koostööprojekti „Kohalik toit kättesaadavaks 2016“  

Lea Lai: Sel aastal keskendutakse rohkem ettevõtlusele. Partnerid Pärnu Lahe 

Partnerluskogu ja Hiidlaste koostöökogu. 

Kavas on õppereis Pärnumaale, koolituste sari ja talutoidu festival   

Margus Medell: Mis on koolituste sari ? 

Lea Lai: Kuidas toitu pakkuda, kuidas koostada menüüsid, kuidas turundada jne. 

Koolituskava veel ei ole täielik. Lektoritena on plaanis kaasata Tiina Sootalu, Aili 

Tervonen jt. Sihtgrupp on toidu töötlejad ja tarbijad.  

Merle Mäesalu: Me peaksime oma raha väga targalt kasutama. Sellele projektile peaks 

seadma tingimuse, et ettevõtjate kasu, nt käive suureneb, et tulemused oleksid 

mõõdetavad. Vaja oleks konkreetseid ettepanekuid. 

Õnneli Varend: Tahaks näha reaalseid tegevusi ja seda, et see ei oleks klubiline tegevus 

vaid et sealt areneks välja konkreetsed tooted. 

Merle Mäesalu: Seda projekti saab konkreetsemaks muuta ja tulemused peavad oleme 

mõõdetavad. Koostööprojekti kogu eelarve on ca 30 000 eurot. 2016.aasta 

projektitaotluse eelarve on 10 000 eurot 

 

Ene Sarapuu esitleb kavandatavat rahvusvahelist koostööprojekti, mille 

koostööpartnerid on MTÜ Arenguselts, MTÜ Roheline Jõemaa, Läti, Sloveenia ja 

Portugal. 

Ene Sarapuu: Koostööprojekt on ettevalmistamise järgus. 10. märtsil tuleb töökoosolek. 

Projekti sisuks on säästev turism looduskaitsealal. Kasusaajad peavad olema selle 

piirkonna ettevõtjad. MTÜ Arenguselts näitab, et neil on Lahemaa piirkonnas 

kasusaajateks 80 ettevõtjat. Projekti heakskiitmise juurde tuleme uuesti siis, kui on 

selgunud meie ettevõtjate soovid ning kavandatud tegevused ja tulemused on kokku 

lepitud. 

Merle Mäesalu: Omalt poolt täiendan, et kasusaajad peaks olema Matsalu piirkonnas 

tegutsevad ettevõtjad.  

Aimar Roomets: Võtsin ette, et mida pakub internet. Siin on mitu organisatsiooni, kes 

omavahel läbi ei saa. Kui turismiga tegelejad saaks kõigepealt omavahel koostööle, siis 

võiks Portugali sõita küll. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

OTSUSTATI: 

2.1 Kiita heaks KKLM ühisprojekt „Läänemaa kultuuripärandi ja maapiirkonna 

muuseumide arendamine“ 2016.aasta projektitoetuse eelarvega 10 000 eurot  

Lisa 3, Lisa 4 

(poolt 37, vastu 0, erapooletuid 0) 

 

2.2 Kiita heaks KKLM koostööprojekt „Kohalik toit kättesaadavaks 2016“ 2016.aasta 

projektitoetuse eelarvega eurot 9 900 Lisa 5 

(poolt 31, vastu 0, erapooletuid 2) 

 

2.3 Jätkata läbirääkimisi „Rahvusvaheline koostöö säästva turismi arenguks 

rahvusparkidega/kaitsealadega piirkondades“ läbiviimiseks ja sõlmida koostööleping. 
(poolt 35, vastu 0, erapooletuid 0) 

 

PÄEVAKORRAPUNKT 3 

Juhatuse liikme määramine 

Juhatuse liikmekandidaadid Margus Medell ja Rea Raus tutvustavad ennast. Silja Silver 

tutvustab MTÜ NordEstNõva poolt pakutud kandidaati Ivo Karindit. Toimub salajane 

hääletamine. 

Sven Köster (häältelugemiskomisjoni esimees) avalikustab hääletamise tulemused: 

Margus Medell 17 häält 

Rea Raus 14 häält 

Ivo Karindi 5 häält 

 

OTSUSTATI: 

3.1 Määrata KKLM juhatuse liikmeks Margus Medell kuni praeguse juhatuse volituste 

lõppemiseni aprillis 2017 aastal  

(kõik on poolt) 

 

PÄEVAKORRAPUNKT 4 

Hindamiskomisjoni liikmete tasustamine 

Merle Mäesalu: KKLM´il on eelarves hindajate tasustamiseks 4050 eurot. Juhatus teeb 

ettepaneku maksta hindajale tasu iga hinnatud projekti eest 3 eurot (bruto). Kui taotlusi 

tuleb vähem, siis võib maksta iga hinnatud taotluse eest kuni 5 eurot. Me ei tohi ületada 

seda eelarverida (405 €). 

Margus Medell: Kui on selge, kui palju on hindamisel raha ja kui palju on 

projektitaotlusi, siis võib juhatus otsustada vastavalt sellele, peaasi, et väljamaksete 

summa koos maksudega ei ületaks 4050. 

 

OTSUSTATI: 

4.1 Anda juhatusele volitus määrata hindamiskomisjoni liikmetasu lähtuvalt eelarvest. 

 (poolt 29, vastu 0, erapooletuid 0,  

(Margus Ojamäe taandab end, kui hindamiskomisjoni liige) 

 

PÄEVAKORRAPUNKT 5 

Liikmemaksu suuruse määramine 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Varje Paaliste: Raha on alati hästi tundlik asi. Üks kord varem on ka seda jutuks võetud, 

kuid uusi otsuseid ei ole tehtud. Alates 2011 aastast on meil süsteem, kus kõik MTÜ-d, 

KOV-id ja ettevõtjad maksavad liikmemaksu  35 eurot aastas. Üle Eesti on liikmemaks 

LEADER tegevusgruppides erinev. 

MTÜ-de keskmine liikmemaks 6,39 

Ettevõtjate keskmine liikmemaks 31,60 

KOV-ide keskmine liikmemaks 467 eurot 

Juhatus on pakkunud 2 varianti: 

1) kõikidel KKLM liikmetel on liikmemaks ühesuurune -50 eurot, mille peale  mitmed 

MTÜ-d on öelnud, et see on raske ülesanne. 

2) et oma raha suuremaks saada, jätte MTÜ- d ja ettevõtjad 35 euro peale ja KOV-del 

tõsta liikmemaks 135 euroni.  Sellega KOV toetab ka oma valla MTÜ-sid, kes 

kohalikku elu kohapeal arendavad. Need inimesed on võtnud suure vastutuse. 

Maksudest laekuvat raha vajame liikmemaksude tasumiseks teistele organisatsioonidele, 

ja erinevate ürituste elluviimiseks, mida me oma liikmetele teeme. Osaliselt on raha 

vajalik ka projektide omaosaluseks. Need on ettepanekud.  

Aare Lauren: Palju on kodukandil oma raha. Täna on 9 omavalitsust, mõne aja pärast 

võib-olla vähem. Kui tahame diferentseerida, siis kuidas seda teha? 

Margus Medell: Rannakalanduses on liikmel 25 eurot ja vallal 125 eurot. Kui me 

räägime projekti kasusaajatest, siis peaks valdadelt raha küsima. Ei ole nõus sellega, et 

MTÜ-del peaks liikmemaks tõusma. KOV-ile see 135 eurot ei olegi ju  suur summa. 

Ettepanek: selle punkti osas täna mitte otsust teha. Anda juhatusele ülesanne teha 

tegeleda sellega ja sügisesel üldkoosolekul arutada uuesti. 

 

OTSUSTATI: 

5.1 Anda juhatusele ülesanne liikmemaksu muutmise osas liikmetega läbi rääkida ja 

teha ettepanek liikmemaksu muutmise osas sügisesel KKLM üldkoosolekul. 

(28 poolt, vastu 0, erapooletuid 0) 

 

PÄEVAKORRAPUNKT 6 

Rakenduskava muutmine 

Ene Sarapuu tutvustab rakenduskava muudatusi. 

OTSUSTATI:  
6.1 Kinnitada rakenduskava  muudatused Lisad 6, 7, 8, 9, 10, 11 

 (poolt 28 poolt, vastu 0, erapooletuid 0) 

 

PÄEVAKORRAPUNKT 7 

Muud küsimused 

Ene sarapuu: 2015 andis üldkoosolek juhatusele ülesande välishindajate kaasamiseks. 

Liikmetel oli võimalus neid esitada. Täna on meil kandidaatidena üles seatud Helena 

Järviste - töötab Eesti-Läti programmiga, Konstantin Mihhejev- töötab 

Maainfokeskuses välissuhete ja koostööprojektide koordinaatorina ja Margus Metssalu -  

tegutseb AS Consult organisatsioonis, ekspert/ projektijuht. 

OTSUSTATI: 

7.1 Võtta informatsioon teadmiseks 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Merle Mäesalu      Larissa Mandel 

koosoleku juhataja      protokollija 

(allkirjastatud digitaalselt)     (allkirjastatud digitaalselt) 

 

 

 

Lisa 1Majandusaasta aruanne 2015 

Lisa 2 KKLM revisjon 2016 

Lisa 3 KKLM LEADER projektitoetuse taotlus „Läänemaa kultuuripärandi ja 

maapiirkonna muuseumide arendamine“  

Lisa 4 Ühisprojekti tegevuskava 

Lisa 5 KKLM LEADER projektitoetuse taotlus „Kohalik toit kättesaadavaks 2016“ 

Lisa 6 KKLM rakenduskava A,B osa 2016 

Lisa 7 Meede 1.1 kohaliku tegevusgrupi rakenduskava 

Lisa 8 Meede 1.2 kohaliku tegevusgrupi rakenduskava 

Lisa 9 Meede 2.1 kohaliku tegevusgrupi rakenduskava 

Lisa 10 Meede 2.2 kohaliku tegevusgrupi rakenduskava 

Lisa 11 Meede 2.3 kohaliku tegevusgrupi rakenduskava 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


