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KODUKANT LÄÄNEMAA MTÜ TEGEVU“ARUANNE  

Koduka t Lää e aa MTÜ o   asutatud . .  ja ka ti registrisse . . . Ühi gu 
tegevuse p hiees ärgiks o  Lää e aa aaelu ja külade säili isele, taaselusta isele ja 
harmoonilisele arengule kaasaaitamine, sealhulgas maamajanduse ja rahvakultuuri ning 

loodushoiu toetamine ning erinevate külaliiku iste ühe da i e. Ühi gul o  kaks olulist 
tegevussuu da, illest üks o  LEADER strateegia rake da i e i g tei e o  üle-eestilise 

külaliiku ise Koduka t aako dlike tegevuste koordi eeri i e.  

 

I KODUKANT LÄÄNEMAA LIIKME“KOND 

Koduka t Lää e aa liik ete arv aja dusaasta l pu seisuga oli 82. Liikmeskonnas toimusid 

muudatused, illest k ige olulise  puudutas o avalitsusi. Haldusrefor i järgselt kuulu  
Koduka t Lää e aa liik ete hulka e dise   o avalitsuse ase el  – Lää e-Nigula, Lää era a, 
Vormsi vallad ning Haapsalu linn. Liik esko da kuulus aasta l pul lisaks o avalitsustele  

ittetulu dusühi gut ja  ettev tet. Hooli ata haldusrefor i tule use a uutu ud 
aako apiiridest, tegutse  ühi g jätkuvalt e distes Lää e aako a piirides, olles seega Lää e 
aako as üks vähestest arendusorganisatsioonidest, is teadlikult jätka  ole asolevate 

v rgustike hoid ist ja are da ist L u a-Lää e aa suu al. Koduka t Lää e aa o  piirko dlik, 
kol e sektorit h l av, aako a are guid suu av ja rahvusvahelist koost d tegev ühi g.   

 

II KODUKANT LÄÄNEMAA JUHTIMINE 

MTÜ Koduka t Lää e aa edaspidi KKLM  k rgei aks orga iks o  liik ete üldkoosolek. KKLM-i 

juhatus tegutses . aastal jätkuvalt -liik elise a: Merle Mäesalu juhatuse esi ees , Aare 
Laure , Nele “ er, Marika Ad a , Eha Raja, Meelis Orgla, Valvi “arapuu, Eidi Leht ja Tii a 
Oja äe. Tegev eesko a oodustavad tegevjuht, projektijuhid ja kohaliku toidu spetsialist. 

2018. aastal vahetus ühi gu tegevjuht. 

MTÜ Koduka t Lää e aal o  -liik eli e revisjo iko isjo , koosseisus Jüri Ott, Arvo Ni  ja 
Astrid Roosleht. Revisjo iko isjo  ko trolli  ühi gu juhtorga ite poolt vastuv etud otsuste ja 

uude aktide täit ist, vara ja vahe dite kasuta ist i g käsuta ist vähe alt üks kord aastas . 
Koduka t Lää e aa tegevust auditeeri  audiitor. 

 

III KODUKANT LÄÄNEMAA TEGEVU“ED . AA“TAL 

ÜLDKOO“OLEK 

 

Koduka t Lää e aa juhatus kutsus üldkoosoleku kokku viiel korral: .  jäi kvooru i puudusel 
ära , . , . , .  jäi kvooru i puudusel ära , . . Jaa uaris toi u ud üldkoosolekul 



otsustati heaks kiita KKLM strateegia muudatused, mis leidsid heakskiitu Maaeluministeeriumi 

poolt. Strateegia muudatuse vajadus tekkis kahe-aastase strateegia rakendamise perioodil 

il e ud kitsaskohtadest i g e de lahe da ise vajadusest. “trateegia üldised ees ärgid jäid 
sa aks, uudatused toi usid pea iselt eet etes i g haldusrefor ijärgse tegevuspiirko a 
kirjelduses. 2018. aasta t i selgelt esile jätkuva vajaduse teha t d ühi gu liik esko aga ja 
suurendada liikmete kaasatust organisatsiooni tegevustesse.  

JUHATUS 

 aastal toi us  juhatuse koosolekut, illest viis viidi lä i kirjalikult. Järg evalt o  välja  
toodud majandusaasta jooksul juhatuse poolt algatatud olulisemad teemad ja otsused: 

• Viidi l pule KKLM strateegia uue da i e ja vastavalt sellele v eti vastu uudatused 
KKLM menetluskorras ja taotlemise dokumentides. Uuenduse tulemusena on LEADER 

taotluste menetlemiseks kuluv aeg lühe . Ühtlasi täpsustati taotluste 
valikukriteeriumeid, mis andis hindamiskomisjonile selgemad juhised taotluste valikute 

tegemiseks.  

• 2018.a. aprillis avati LEADER taotlusvoorud kahes meetmes vastavalt uuele strateegiale. 

Juhatus kinnitas hinda isko isjo i ettepa ekud pare usjärjestuse osas i g tegi 

projektitoetuste rahastamisettepaneku PRIAle kogusummas 623 402,95 eurot. 2018 

aastal suunati hindamisele kokku 46 projektitoetuse taotlust ja PRIA-lt sai rahastusotsuse 

22 projekti, nende hulgas üks suurprojektitoetuse taotlus. 
• Osaleti “A Lää e aa poolt koostatud Lää e aako a are gustrateegia 

etteval ista isel, ille käigus a ti sise d koda ikuühisko a, aapiirko dade 
ettev tluse ja piirko a üldise are gu suu dadesse.  

• Järg ise Euroopa Liidu rahastusperioodi ettevalmistuse osas on KKLM  juhatus Eesti 

LEADER Liidu üleskutsel kuju da ud seisukoha ultifo dide rake da ise osas i g 
liitu ud CLLD ühiste kavatsuste kokkuleppega. “eisukoha kuju da iseks o  juhatus 
tutvunud CLLD Community Led Local Development (eesti k. kogukonnameetod) 

lähe e isega, selle kasuta isega Euroopas i g kurssi vii ud e d are gutega Eestis. 
Ühtlasi o  osaletud vastavates aruteludes Eesti Leader Liidu kaudu.  

• Toi usid uudatused KKLM tegev eesko as. Viidi lä i ko kursid uue tegevjuhi ja 

LEADER projektijuhi leid iseks. Uue tegevjuhi a alustas alates juu ist  t d 
K.Karlson. Uus LEADER projektijuht M.Pikkmets alustas t d augustis 2018.  

•  aastal väljakuulutatud ko kursi alusel v eti t le kohaliku toidu spetsialist J.Kelner, 

kelle tegevuse p hiees ärgiks o  are dada Lää e aa kohaliku toidu v rgustikku i g 
viia ellu kohaliku toidu projekti tegevused koos piirko a ettev tjate ja 
projektipartneritega. “eoses lepi gu e etähtaegse l peta isega leiti aasta l puks 
kohaliku toidu spetsialisti ülesa ete täit iseks uue tegev eesko a liik e a E.Rahv. 

• Koduka t Lää e aa o  Eesti Külaliiku i e Kodukant liikmesorganisatsioon. Jaanuaris 

kuulati ülevaadet külaliiku ise üle-eestilistest tegevustest ja nendes osalemise 

v i alustest, ida tutvustas Külaliiku i e Koduka t tegevjuht Krista Ha akukk. 
Maapiirko a ja külade aktiveeri ise suu d o  ühi gu tegevuses oluli e i g algatatud 
o  vastav koost projekt. Projekti sise di tar eks külastati augustis ja septe ris 
piirko a külasid ja koguko dasid. Nove ris toi us se i ar-arutelu kogukonna 



are dajatele, ille tee aks oli koguko dade ja külaelu jätkusuutlikkus i g eluj ulisus. 
Toimunud kohtumiste ja seminari tulemusena on kaardistatud arenguvajadused ning 

kirjeldatud kogukondade projekt.  

• Kuulutati välja Lää e aa Aasta küla vali ise ko kurss ja oodustati aasta küla vali ise 
ko isjo  koost s aako dlike part eritega. Konkursi tulemustest teavitatakse 

vee ruaris  i g ko kursi v itja esitatakse üle-eestilisele aasta küla konkursile, mille 

v itja kuulutatakse välja . aastal toi uval Eesti Külade Maapäeval.  
• Ees ärgiga tugevdada liik ete sidet orga isatsioo iga korraldati . detse ril liik ete 

htu Tuuru karja isas. Ürituse raa es toi us ühi e KKLM poolt EV  ki gituseks 
val i ud fil i Lää e aa k gis  vaata i e, EV  koordi aator E e “arapuu a dis 
ülevaate aako as EV -le pühe datud üritustest i g toi usid kohaliku toidu ja 
käsit tee alised t toad.  

• Koduka t Lää e aa juhatuse liik ed o  esi da ud KKLM-i liikmesorganisatsioonide 

üldkoosolekutel, eri evatel valdko a üritustel i g tutvusta ud piirko da eri evate 
külastuste raames teistele tegevusgruppidele ja projektides osalenud partneritele.  

• Juhatuse algatusel tegeleti eelmisel perioodil Nelja Valla Kogule antud toetuse 

tagasiküsi isega, ille raa es tehti LEADER Liidule ettepa ek koo dade 
asjassepuutuvate tegevusgruppide seisukohad ning esitada need Maaeluministeeriumile. 

Detsembris saatis Maaeluministeerium vastavatele tegevusgruppidele maaelu ministri 

käskkirja uudatuse ärakuula ise i g vee ruaris  vastava otsuse, illega 
suurendati KKLM strateegia eelarvet 10  euro v rra eel isel perioodil Nelja Valla 
Kogule antud toetuse arvelt.  

 

IV TEGEVMEESKOND 

 

MTÜ KODUKANT LÄÄNEMAA “TRATEEGIA 2014-2020+ RAKENDAMINE 

• Tegevmeeskonna poolt valmistati koos juhatusega ette LEADER strateegia muudatused 

i g esitati üldkoosolekule heakskiit iseks. “trateegia uudetud kujul kiitis heaks 
Maaeluministeerim.  

• Tegev eesko d korraldas LEADER i fopäevad tegevuspiirko as kol el korral: 6.03 

Haapsalus, .  Lihulas ja .  Li a äel.  Lisaks ustati taotlejaid ja projektide 
elluviijaid tekki ud küsi uste osas ühi gu üroos, telefo itsi v i e aili teel.  

• LEADER eet e taotlusvoorud olid avatud ettev tjatele .- . .  ja MTÜ-dele 

25.04.-03.05.2018. Kokku esitati 49 projektitoetuse taotlust, mille osas tegevmeeskond 

viis lä i teh ilise ko trolli, korraldas hi da isko isjo i t  i g edastas vastavad 
otsused juhatusele ja PRIAle. Taotlejatelt koguti tagasiside toetustaotluste esitamise ja 

usta ise kvaliteedi kohta, ida tutvustati juhatuse koosolekul. 
• Tegevmeeskonna kaasabil toimusid projektitoetuse taotlejate paikvaatlused (25.05. ja 

11.06) ja taotlejate ärakuula ised. “a uti pi gerea oodusta ise koosolekud . . ja 
28.06.) ja viidi lä i hindajate koolitus (4.05).  

• 22.-23. augustil toi us Koduka t Lää e aa juhatuse, revisjo i- ja hindamiskomisjoni 

ppereis J geva aa Koost koja tegevuspiirko da, kus tutvuti kaheteistkü e 



ettev tja/seltsiga, kes LEADER toetuse a il tegevust alusta ud ja/v i are da ud. 
Õppereisi ees ärgiks tutvuda LEADER rake da ise praktikaga. 

• Septembris valmistati ette 2019. aasta rakenduskava, mis kinnitati 3.10.2018 toimunud 

üldkoosolekul ja esitati PRIAle. Detsembris valmistati ette 2019 aasta taotlemiseks 

vajalikud materjalid ja muudatusettepanekud menetluskorda, mille kiitis heaks KKLM 

juhatus.  

• Tegevmeeskond valmistas ette sisendi KKLM strateegia vahehindamiseks, vahehindamine 

val i  vee ruaris  i g seda tutvustatakse üldkoosolekule.  
• Aasta jooksul osaleti LEADER i fopäevadel ja se i aridel koost s Maaeluv rgustiku, 

PRIA ja Maaelu i isteeriu iga ees ärgiga vahetada tegevusgruppide o avahelisi 
koge usi ja arutada tekki ud küsi usi LEADER eet e ääruse t lge da isel ja 
rakendamisel.  

• Tegev eesko a poolt val istati üldkoosolekule ette KKLM koost - ja 

ühisprojektitoetuse taotlused: 
• Üldkoosolekule o  esitatud heakskiit iseks kohaliku toidu jätkuprojekt valdko a 

tegevuste elluviimiseks vahemikus 2019- . Projektipart eritega koost lepi gu 
allkirjastamine on planeeritud 2019. aastasse.  

• Üldkoosolekule o  esitatud heakskiit iseks Loode-Eesti piirkonna mainekujunduse 

jätkuprojekt tegevuste elluvii iseks järg evatel aastatel. Projektipartneritega on 

koost lepi g juhatuse poolt allkirjastatud i g tegevustega alustatakse . aastal.  

• Üldkoosolekule o  esitatud LINC  üle-euroopalise maaelu arendajate konverentsi 

korralda ise koost projekt, is viiakse ellu 9. Aastal kui 10.-13.09.2019 toimub 

LINC ko vere ts Pär u aal. Ko vere tsi raa es toi u  KKLM tegevuspiirko da  
ppereisi, kus tutvustatakse LEADER rake da ist. Tegevuste elluviimisega alustatakse 

2019.aastal. 

• Üldkoosolekule esitati koost projekt FoodFest  toidu essil osale iseks koost s 
Lää e aa Ra akala duse seltsiga. Projekt viidi ellu . aastal.  

• Üldkoosolekule esitati koguko aprojekt KKLM piirko a koguko dade elavda iseks ja 

o avahelise koost  suure da iseks.  aasta l pul leiti projektile part erid i g 
koost leppe allkirjasta i e o  pla eeritud .aastasse.  

 

ORGANI“AT“IOONI ARENDAMINE JA TÖÖ LIIKMETEGA 

• Organisatsioonisisese ja –välise ko u ikatsioo i para da iseks on pidevalt tegeletud 

organisatsiooni tegevusi tutvustavate meediakajastuste loomisega ning jagatud infot 

kodulehel www.kklm.ee ja Koduka t Lää e aa Fa e ooki lehel. “eoses kohaliku toidu  
valdkonna arendamisega on registreeritud domeen www.laanemaatoit.ee ja Facebooki 

leht Lää e aa toit.  
• “uure da aks sidusust KKLM liik ete vahel viidi ärtsis lä i küsitlus sooviga saada 

tagasisidet liikmetelt ootuste osas KKLM-ile. Ühtlasi o  uuendatud liikmete 

kontaktandmeid ja lisatud liikmeskond KKLM kodulehele.  

• . .  külastasid KKLM liik ed Helsi ki Gastro essi. Messikülastusel osales  
inimest.  

http://www.kklm.ee/
http://www.laanemaatoit.ee/


• Aprillis  kohtuti Lää era a vallavalitsusega koost kohtu ise ees ärgil.  
• 1.- . ove ril toi us ppereis Ru ee iasse, Prahova aako da. Õppereisil tutvuti 

edukate LEADER o jektidega piirko as, a utati ideid o a ettev tluse are da iseks ja 
loodi koost ko takte tootjate vahel. Õppereisil osales  i i est, lisaks tegev eesko d 
ja juhatuse esimees. 

• 13. detsembril toimus liik ete htu Tuuru karja isas. Õhtu raa es toi us ühi e KKLM 
poolt EV  ki gituseks val i ud fil i Lää e aa k gis  vaata i e, EV  
koordi aator E e “arapuu a dis ülevaate aako as EV -le pühe datud üritustest 

i g toi usid kohaliku toidu ja käsit tee alised t toad.  
 

KOHALIKE KOGUKONDADE KAA“AMINE PIIRKONNA ARENDAMI“EL, KÜLAVANEMATE 
INSTITUT“IOONIDE TUGEVDAMINE KÜLADE“ 

• Koduka t Lää e aa eestveda isel toi us EV  igas külas koordi eeri i e Lää e aal, 
mis h l as e das aako dliku koordi aatori E e “arapuu t d i g vastavat 
infovahetust.  

• Tegev eesko a poolt o  o avalitsuste a iga koo datud külaseltside ja –vanemate 

meililist kodukant@kklm.ee, kuhu on kavas edastada kogukondadele suunatud infot. 

I fovahetus käivitatakse suure as ahus  aastal.  
• Koost s Eesti Külaliiku isega Koduka t korraldas MTÜ KKLM külava e ate uuri gu 

tutvustuse Haapsalus, . ärtsil. Üritusel tutvustati uuri gu tule usi ja külava e a 
statuudi juhe d aterjali o avalitsusjuhtidele ja v t eisikutele.  

• 28. märtsil toi us Lihulas koost s koduka di v rgustiku koolitus Kuidas korraldada 
külade ja o avalitsuste koost d? , mi soli suunatud kohalike omavalitsuste ametnikele 

ja volikogu liik etele. Koolitus h l as äiteid ja soovitusi toi iva koost udeli 
loo iseks külava e ate ja külaseltside aasil o avalitsustega.  

• 13. novembril toimus seminar-arutelu kogukonna arendajatele, mille teemaks oli 

koguko dade ja külaelu jätkusuutlikkus i g eluj ulisus. Toi u ud kohtu iste ja 
seminari tulemusena on kaardistatud arenguvajadused ning kirjeldatud kogukondade 

projekt, mille fookus on kogukondade tugevdamine ja elavdamine. Projektiidee esitatud 

üldkoosolekule.  

 

KOO“TÖÖ MAAKONDLIKE, TEI“TE PIIRKONDADE JA ÜLE-EE“TILI“TE KOO“TÖÖPARTNERITEGA 

• Koduka t Lää e aa osale  it etes v rgustikes lä i katusorga isatsioo ide. KKLM o  
Eesti LEADER Liidu liige, osaletud o  ELL üldkoosolekutel ja are gupäevadel.  
Tegev eesko d osale  ELL juures tegutsevates valdko dlikes t rüh ades ääruse 
t lge da ise ja ko u ikatsioo i t rüh .  

• KKLM on Eesti Külaliiku i e Koduka t liige. Koduka di v rgustiku kaudu vahe datakse 

piirko da i fot külaliiku ise tegevustest. Osaletud o  EV  tegevustes, Kodukandi 

üldkoosolekutel, külava e ate fooru il i g va atahtlike värava tegevustes.  

mailto:kodukant@kklm.ee


• Koduka t Lää e aa o  osa Maai fokeskuse juurde koo du ud v rgustikust i g lä i 
v rgustiku osaletakse LEADER se i aridel ja koordi eeritakse Avatud Talude päeva 
korralda ist Lää e aal.  

• Koduka t Lää e aa tee  koost d PRIA-ga taotluste e etle isel ja LEADER ääruse 
rakendamisel. Vastava koost  osapooleks on ka Maaeluministeerium. Kolmepoolsed 

kohtumised toimuvad sagedusega kord aastas, tiheda  koost  toi u  jooksvalt telefo i 
ja emaili teel. 

• 2018 aastal osales KKLM Maaeluministeeriumi poolt korraldatud Eesti-Soome 

aaeluv rgustike kohtu isel, kus vahetati informatsiooni ja kogemusi maaelutoetuste 

jagamisel ja arendustegevuste pla eeri isel le as riigis.  
• Koost s “A Lää e aa’ga korraldas Koduka t Lää e aa Ühis ädala raa es üritust 

Lää e aa tu usta  . Tegev eesko d osales etteval istavatel koosolekutel ja 
tä uüritusel. Tä uüritus toi us 27. novembril Haapsalu Raudteejaamas.  

• Koduka t Lää e a tegev eesko d osales ettev tlus ädala avaüritusel Haapsalu turul 
.septe ril, kus tutvustasid LEADER taotle ise v i alusi ja KKLM tegevusi. 

• Tegevmeeskond osales kohaliku O.T.T toidupoe avamisel, et äidata jätkuvat tuge 
kohaliku toidu tootjatele ja pakkujatele. Toidupoe avamine toimus 1.detsembril.  

• Koduka t Lää e aa tegev eesko a liik ed osalesid Elustiili arato i korralda isel, 
kus osalejatel tuli lahendada toidutootmisega tegelevaid talusid puudutav ülesa e ja kus 
tutvustati KKLM tegevusi ja LEADER taotle ise v i alusi. 

• Tegev eesko d o  osale ud aako dliku täiskasva ud ppija v rgustiku tegevuses, 
ille ees ärk o  täiskasva u ppe propageeri i e. Ühtlasi o  Koduka t Lää e aa poolt 

i etatud Koduka di üle-eestilisse täiskasva u ppe v rgustikku haridussaadik, kelleks 
o  Haapsalu Kutsehariduskeskuse esi daja Aile N upuu. 

 

V MTÜ KODUKANT LÄÄNEMAA ELLU VIIDUD PROJEKTID JA TEGEVU“ED 

 

EV  PROJEKT  KÖÖKI EE“TILE  

Koduka t Lää e aa tegev eesko d viis ellu projekti  k ki Eestile , mille raames valmis 

doku e taalfil  Lää e aa k gis , mille fookuses olid piirkonna  toidutraditsioonid ja nende 

jäädvusta i e. Fil  val is koost s MTÜ Topu Ra aeluga ja kuhu olid kaasatud 
tegevuspiirko a ettev tjad, ittetulu dusühi gud ja it ed teised asjahuvilised. Projekt 
val is ki gituse a Eesti Va ariigi . sü iaastapäevaks ja projekti rahastas KÜ“K. Valminud 

film on leitav www.kklm.ee lehel ning toimunud on EV100-le pühe datud ki gituse 
ühisvaata i e. Val i ud aterjali tutvusta ist jätkatakse KKLM poolt korraldatavatel üritustel. 

 

PROJEKT: “ÄÄ“TVA TURI“MI PRINT“IIPIDE RAKENDAMINE RAHVU“PARKIDE/KAITSEALADEGA 

PIIRKONDADE“  

http://www.kklm.ee/


Ees ärk o  säästva turis i toodete/tee uste are dus ja ühisturu dus lä i rahvusvahelise 
koost  i g lä i selle v rgustike ja ühisturu duse are da i e rahvusparkide vahel, pare a ja 
tervikliku a säästva turis i tee uste pakku ise arendamine, EUROPARC kriteeriumite 

kasutusele v t i e v i alikult paljudes projekti piirko dades projekti l puks. Tegemist on 

rahvusvahelise koost projektiga, illes Eestist osalevad Roheli e J e aa, Koduka t Lää e aa 
ja MTÜ Are duskoda. 2018 aastal toimus mitmeid projektitegevusi, mis olid suunatud 

kaitsealadel tegutsevatele turismiasjalistele: 

• Are guse i ar . .  Valgej e Vei ivillas tee al Madalhooaja tee uste 
are da i e  

• Õppereis .-11.05.2018 Sloveeniasse  

• Õppereis 23.- . .  ppereis Soomaa rahvusparki  

• Õppereis 21.-22.08.2018 ppereis Matsalu rahvusparki 

• “uveülikool 14.-16. .  Lätis 

• Seminar 26.11.2018 Dirhamis teemal Kaasaegsed turu dusvahe did   

Projekti tegevused jätkuvad .aastal. 

 

PROJEKT: „LÄÄNEMAA KULTUURIPÄRANDI JA MAAPIIRKONNA MUU“EUMIDE ARENDAMINE  

Projekti ees ärgiks oli väärtustatud ja oskuslikult säilitatud kultuuripära d. “elle tule use 
saavuta iseks olid pla eeritud ja toi usid koolitused  x kuus Lää e aa eri evates 

uuseu ides. Koostati piirko a uuseu it v i kultuuripära dit  tutvustavad i gliskeelsed 
voldikud, is o  pära di tutvusta isel a iks v rkeelsetele külastajatele. Projekt algas  
aastal.                                                                                                                                         

2018 aastal toimunud tegevuseks on olnud muuseu i v i kultuuripära di o jekti kohta 
kodulehekülgede loo i e ja kasutusele v t i e. “elleks koostati tekste, tehti kohafotosid ja  
fotografeeriti ese eid, is so iksid voldikusse ja iseloo ustaksid k ige e a  uuseu it. 
Toimus ka kaks koolitust Wordpressi kasutamiseks 03.03.2018 ja 09.05.2018.  

Projekti erinevatel koolitustel osales kokku 187 inimest 

Voldikud said: Lihula uuseu , Ha ila uuseu , R ude uuseu , Liiva Talu Muuseu , 
P lluotsa Talu uuseu , Haapsalu Pitsi uuseu , Kulla aa Kihelko a uuseu , Kiideva küla, 
Vormsi Talumuuseum, Virtsu Harrastusmuuseum 

Koduleheküljed said: R ude uuseu , Lihula Lilltika di “elts, Koela uuseu , Virtsu 
Harrastus uuseu , Vor si Tuletor i Muuseu , “au ja Pool is, Kiideva küla, Liiva Talu 
Muuseu , P lluotsa Talu uuseum 

 

PROJEKT: „KULTUURIPÄRANDI EK“PONEERIMINE JA “ÜNDMU“TE KORRALDAMINE  



Projekti ees ärgiks o  säilitatud ja oskuslikult esitletud kultuuripära d i g l i u ud 
koguko ad. Ees ärgi saavuta iseks o  projekti tegevuste a pla eeritud koolitused, ppereisid 
ja Lää e aa rahvar ivaraa atu koosta i e. 

2018 aastal toimunud tegevused on olnud: 

• Fotograafia praktili e ppepäev rahvariiete jt. useaalide pildista ise spetsiifikast  Lihula 
uuseu is ja R ude uuseu is . .  

• Fotograafia praktili e ppepäev  Vormsi talumuuseumis 08.08.2018 

• Õppereis/koolitus Eesti väike uuseu ides tutvu aks uuseu ide halda ise ja 
are dust ga i g eri evate äituste ja uuseu ipedagoogika v i alustega 

• Koolitus Kultuuripära dit tutvustavate sü d uste korralda i e väike uuseu ides. 

Muuseumipedagoogika. 01.12.2018 Haapsalu muuseumis 

• Rahvar ivaraa atu koosta ise koost koosolekud, kogu isretked külades aprill – dets. 

2018 

Projekti tegevused jätkuvad  aastal 

 

PROJEKT: KOHALIK TOIT KÄTTE“AADAVAK“  

Üldi e ees ärk o  ühiselt Koduka t Lää e aa, Pär u Lahe Part erluskogu, Hiidlaste 
Koost kogu ja J geva aa Koost kogu piirkondades toiduturu aja dusliku jätkusuutlikkuse ja 
toiduturu väiketoot ise ja t tle ise laie da i e ja kvalilteedi are da i e. Toiduvaldko a 
koost v rgustike are da i e, i i kapitali are da i e, uudsete lahe duste rake da i e i g 
piirko as kohalikult eripäral ja kultuuripära dil p hi eva ettev tluse are da i e. 2018 aastal 

toimunud tegevused projekti raames: 

• Veterinaar-ja Toiduameti teabeseminar toidukäitle ise osas . .  Alt isas. 
Osales 37 inimest. 

• Toimus kohaliku toidu koolituste sari, mille raames toimusid: 26.03.2018 meisterkoka 

koolitus restoran Mekk peakoka Rene Uusmehe juhendamisel Alt isas, 10.04.2018 

seminar-koolitus kohaliku toorai e kättesaadavusest ja kasuta isest Dirha i 
külaliste ajas A ts Uustalu juhe da isel, . .  se i ar-t tu a Eesti Rahva 

Muuseu is tee al Toidukultuuri allikad ERM arhiivides A u Ka ikese eestveda isel.  
• . .  ppekäik Lää e-ja Pär u aa toot istaludesse restoranide jt toidukohtade 

kokkadele tutvusta aks kohalikke tootjaid ja v i alikke koost part ereid. 
• 2.-10. .  ppereis Gotla dile J geva aa Koost koja eestveda isel, KKLM 

piirkonnast osales 2 inimest. 

• 19.- . septe ril toi us ppereis L u a-Itaaliasse Calabria piirkonda tutvumaks 

piirkonna toidutootmisega ja are da aks toidutootjate o avahelisi koost suhteid, 

KKLM piirkonnast osales 7 inimest.  

• 21.-22.09.2018 ppereis "Purki ja pudelisse" kohalikele tootjatele Harju-, J geva- ja 

Pär u aale, ille raa es külastati uuhulgas ka Olustvere hoidiste laata. 

• 24.-26.08.2018 Kohaliku toidu hoov Haapsalu Valge Daami ajal, kus piirkonna talud ja 

kohalikud tootjad tutvustasid oma toodangut. 



• 5.10.2018 toimus kohalikele tootjatele ja toidupakkujatele hommikuseminar, kus 

tutvustati Lää e aa Toidu ädala ideed ja koost v i alusi.  
• 01.12.2018 osaleti Haapsalu turul O.T.T. turupäeval, ille raa es avati ka Lää e aa 

O.T.T. pood.  

• 24.11-01.12.2018 toi us Lää e aa Toidu ädal, is koo das ädala vältel toi uvaid 
eri evaid toiduga seotud sü d usi. Toi usid kohalike toodete degusteerimised 

kau a duses, eriüritused i g toidukohad pakkusid ädala jooksul kohalikust toorai est 
val istatud eri e üüsid.  
 

PROJEKT: LOODE-EE“TI PIIRKONNA ÜHI“TURUNDU“  

Koost  aluseks o  sar astele väljakutsetele ühiste lahe duste leidmine Koduka t Lää e aa, 
Nelja Valla Kogu ja Lää e-Harju Koost kogu piirko as. Pea iselt o  koost  aluseks ühised 
algatused kogu piirko a ko kure tsiv i e suure da iseks. Piirko dliku koost  ja sihistatud 
tegevuste tule usel o  t us ud Loode-Eesti piirko a ai e, külastatavus ja ettev tete 
majandustulemused. .aastal val istati koost s part eritega ette jätkuprojekt, ille kiitis 
heaks KKLM üldkoosolek i g ille tegevustega alustatakse  aastal.  

 

PROJEKT: RAHVUSVAHELISE KONVERENTSI LINC2019 KORRALDAMINE EESTIS 

Koost s Pär u Lahe Part erluskogu, Mulgi aa Are duskoja ja Rohelise J e aa Koost koguga 
algatati projekt LINC  üle-euroopalise maaelu arendajate suveseminari korraldamiseks Eestis 

2019.aasta septembris. Partnerid loovad konverentsi korraldamisega soodsad tingimused 

rahvusvaheliste ko taktide ja koost projektide tekki iseks i g esitlevad Eesti Leader 
koge usi aaturis i, sh  loodusturis i are da isel, tutvustavad ppereisidel eri evaid 
piirkondi ja edukalt ellu viidud Leader projekte. Koduka t Lää e aa tegev eesko d ja juhatuse 
liikmed osalesid LINC 2019 Rahvusvahelise konverentsi etteval istavatel koosolekutel ja käisid 
konverentsi korraldamise kogemusi omandamas 12.-15.06.2018 Soomes Raumas toimunud LINC 

konverentsil. Projekti tegevused viiakse ellu 2019 ja 2020 aastal.  

 

VI KODUKANT LÄÄNEMAA TEGEVU“TE FINANT“EERIMINE 

KKLM tegevuste finantseerimiseks on liikmemaksu on 2018. aastal laekunud 2835 eurot. LEADER 

tegevuste kuludeklaratsioonide rahad laekuvad PRIA-st kolme kuulise intervalliga.  

 

VII EE“MÄRGID . AASTAKS 

. MTÜ Koduka t Lää e aa LEADER strateegia -2020+ rakendamine. 

. Orga isatsioo i are da i e, tutvusta i e ja t  liik etega. 
3. Kohalike kogukondade kaasamine piirkonna arendamisel, külava e ate institutsioonide 

tugevda i e külades. 
. Koost  aako dlike, teiste piirko dade ja üle-eestiliste koost part eritega 
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Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss
(eurodes)

 31.12.2018 31.12.2017 Lisa nr

Varad    

Käibevarad    

Raha 10 676 52 121  

Nõuded ja ettemaksed 73 013 42 054 2

Kokku käibevarad 83 689 94 175  

Põhivarad    

Immateriaalsed põhivarad 323 0  

Kokku põhivarad 323 0  

Kokku varad 84 012 94 175  

Kohustised ja netovara    

Kohustised    

Lühiajalised kohustised    

Võlad ja ettemaksed 17 064 28 400 3

Kokku lühiajalised kohustised 17 064 28 400  

Kokku kohustised 17 064 28 400  

Netovara    

Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses 863 863  

Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem 64 912 64 508  

Aruandeaasta tulem 1 173 404  

Kokku netovara 66 948 65 775  

Kokku kohustised ja netovara 84 012 94 175  
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Tulemiaruanne
(eurodes)

 2018 2017 Lisa nr

Tulud    

Liikmetelt saadud tasud 2 835 3 073 4

Annetused ja toetused 166 279 119 155 5

Muud tulud 11 645 2 752 6

Kokku tulud 180 759 124 980  

Kulud    

Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud -84 262 -30 765 7

Mitmesugused tegevuskulud -16 949 -17 754 8

Tööjõukulud -78 377 -76 060 9

Kokku kulud -179 588 -124 579  

Põhitegevuse tulem 1 171 401  

Muud finantstulud ja -kulud 2 3  

Aruandeaasta tulem 1 173 404  
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)

 2018 2017

Rahavood põhitegevusest   

Põhitegevuse tulem 1 171 401

Korrigeerimised   

Põhivarade kulum ja väärtuse langus 55 0

Kokku korrigeerimised 55 0

Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus -30 959 -12 293

Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus -11 336 -11 581

Laekunud intressid 2 3

Kokku rahavood põhitegevusest -41 067 -23 470

Rahavood investeerimistegevusest   

Tasutud materiaalsete ja immateriaalsete põhivarade

soetamisel
-378 0

Kokku rahavood investeerimistegevusest -378 0

Kokku rahavood -41 445 -23 470

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 52 121 75 591

Raha ja raha ekvivalentide muutus -41 445 -23 470

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 10 676 52 121
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Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

  Kokku netovara

Sihtkapital/Osakapital

nimiväärtuses

Akumuleeritud tulem

31.12.2016 863 64 508 65 371

Aruandeaasta tulem 404 404

31.12.2017 863 64 912 65 775

Aruandeaasta tulem 1 173 1 173

31.12.2018 863 66 085 66 948
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Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

MTÜ Kodukant Läänemaa 2018.aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Finantsaruandluse standard, mis tugineb

rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele.Eesti Finantsaruandluse standarda põhinõuded on

kehestatud Raamatupidamise  seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud juhendid.

MTÜ Kodukant Läänemaa kasumiaruanne on koostatud Raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi 2 alusel.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes arvelduskontode jääke.

Nõuded ja ettemaksed

Kõiki nõudeid (laekumata annetusi ja toetusi, viitlaekumisi ning lühiajalisi nõudeid) kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses, s.o.

nominaalväärtus miinus vajadusel tehtavad allahindlused, mistõttu lühiajalisi nõudeid kajastatakse bilansis tõenäoliselt laekuvas summas.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Materiaalse põhivara kajastamisel bilansis on selle soetusmaksumusest maha arvatud akumuleeritud kulum ja vara väärtuse

langusest tulenevad allahindlused.

Olulisuse printsiibist lähtudes kajastatakse need varaobjektid, mille soetusmaksumus ületab 2000 € ja mille kasulik eluiga on üle ühe

aasta. Madalama soetusmaksumusega või lühema elueaga varaobjektid kantakse kasutusse võtmisel kuluks ning nende üle peetakse arvestust

bilansiväliselt.

Põhivara võetakse arvele netosummana, s.o. põhivara väärtus ilma käibemaksuta.

Põhivarade arvelevõtmise alampiir    2000

Finantskohustised

Finantskohustusteks loetakse tarnijatele tasumata arveid ning lühi- ja pikaajalisi võlakohustusi.

Finantskohustused võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, milleks on antud finantskohustuse eest makstud või saadud õiglane

väärtus. Algne soetusmaksumus sisaldab kõiki finantskohustusega otseselt seotud tehingukulutusi.

Finantskohuslased kajastatakse bilansis korrigeeritud soetusmaksumuses.

Annetused ja toetused

Ettevõte on lähtunud sihtfinantseerimise kajastamisel brutomeetodist. Tegevuskulude sihtfinantseerimise kajastamisel lähtutakse tulude ja

kulude vastavuse printsiibist. Saadud summasid kajastatakse tuluna kui ettevõtte aktsepteerib kaasnevaid tingimusi ja kavatseb neid täita

ning finantseerimise summa on usaldusväärselt määratav ja selle laekumine on tõenäoline. Saadud toetus kajastatakse kasumiaruandes tuluna.
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Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed
(eurodes)

 31.12.2018 12 kuu jooksul

Nõuded ostjate vastu 926 926

Ostjatelt laekumata

arved
926 926

Maksude ettemaksed ja

tagasinõuded
2 093 2 093

Muud nõuded 69 994 69 994

Viitlaekumised 69 994 69 994

Kokku nõuded ja

ettemaksed
73 013 73 013

 

 31.12.2017 12 kuu jooksul

Nõuded ostjate vastu 483 483

Ostjatelt laekumata

arved
483 483

Maksude ettemaksed ja

tagasinõuded
2 853 2 853

Muud nõuded 38 293 38 293

Viitlaekumised 38 293 38 293

Ettemaksed 425 425

Muud makstud

ettemaksed
425 425

Kokku nõuded ja

ettemaksed
42 054 42 054
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Lisa 3 Võlad ja ettemaksed
(eurodes)

 31.12.2018 12 kuu jooksul

Võlad tarnijatele 1 796 1 796

Maksuvõlad 2 093 2 093

Muud võlad 487 487

Muud viitvõlad 487 487

Saadud ettemaksed 1 344 1 344

Tulevaste perioodide tulud 1 344 1 344

PRIA ettemaks 11 344 11 344

Kokku võlad ja ettemaksed 17 064 17 064

 

 31.12.2017 12 kuu jooksul

Võlad tarnijatele 1 938 1 938

Maksuvõlad 3 002 3 002

Muud võlad 272 272

Muud viitvõlad 272 272

Saadud ettemaksed 1 344 1 344

Tulevaste perioodide tulud 1 344 1 344

PRIA ettemaks 21 844 21 844

Kokku võlad ja ettemaksed 28 400 28 400

Lisa 4 Liikmetelt saadud tasud
(eurodes)

 2018 2017

Mittesihtotstarbelised tasud   

Liikmemaksud 2 835 3 073

Kokku liikmetelt saadud tasud 2 835 3 073
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Lisa 5 Annetused ja toetused
(eurodes)

 2018 2017

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks 119 094 98 037

Muuseumiprojekt 3 465 3 779

Kohalik toit 2 894 3 747

Kohalik Toit 2 14 371 0

Loode-Eesti Mainekujundus 82 9 038

Säästev turism 11 926 3 832

EV100 522 722

Kultuuripärandi eksponeerimine 3 813 0

KÜSK 3 826 0

Toidumess 5 870 0

Töötukassa toetus 416 0

Kokku annetused ja toetused 166 279 119 155

Lisa 6 Muud tulud
(eurodes)

 2018 2017

Maapäeval osalemine 0 900

Õppereisidel ja õppepäevadel osalemine 10 993 1 142

info avaldamine trükisel 0 660

Muud 652 50

Kokku muud tulud 11 645 2 752

Lisa 7 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud
(eurodes)

 2018 2017

Muuseumide projekt 3 677 4 198

LEADER 2014-2020 tegevustoetuseks 31 954 9 562

Kohalik toit 3 456 4 164

Kohalik toit 2 17 482 0

Loode Eesti mainekujundus 275 8 275

Säästev turism 13 471 4 258

EV100 490 308

Kultuuripärandi eksponeerimine 3 109 0

KÜSK 3 826 0

Toidumess 6 522 0

Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide

otsesed kulud
84 262 30 765
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Otseses kuludes ei kajastata tööjõukulusid.

Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud
(eurodes)

 2018 2017

Mitmesugused bürookulud 54 122

Lähetuskulud 11 63

Riiklikud ja kohalikud maksud 0 7

Kulu ebatõenäoliselt laekuvatest nõuetest 80 0

Pangateenustasud 3 8

Eesti Külade Maapäev 0 1 818

LEADER kaudsed kulud 15 280 14 932

Pärand projekti kaudsed kulud 302 0

Ostetud teenused 785 0

Liikmemaks 75 0

Muud 359 804

Kokku mitmesugused tegevuskulud 16 949 17 754

Lisa 9 Tööjõukulud
(eurodes)

 2018 2017

Palgakulu 58 648 57 019

Sotsiaalmaksud 19 729 19 041

Kokku tööjõukulud 78 377 76 060

Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale 3 3

Lisa 10 Seotud osapooled
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga   

 31.12.2018 31.12.2017

Füüsilisest isikust liikmete arv 6 6

Juriidilisest isikust liikmete arv 76 82

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

 31.12.2018 31.12.2017

Nõuded Nõuded Kohustised

Asutajad ja liikmed 615 370 0
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Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja

muud olulised soodustused
  

 2018 2017

Arvestatud tasu 31 840 28 920


