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KODUKANT LÄÄNEMAA JUHATUSE KOOSOLEK veebis 
       14.05.2020 nr 4 
 

Kohal: Merle Mäesalu, Meelis Orgla, Tiina Ojamäe, Marika Adman, Valvi Sarapuu, 
Nele Sõber 
Puudusid: Aare Lauren, Eidi Leht, Eha Raja 
Kutsutud: Kaja Karlson, Maarja Pikkmets, Eva Rahv 
Koosoleku juhataja: Kaja Karlson 
Koosoleku protokollija: Maarja Pikkmets 
Koosoleku algus: 14:00 
Koosoleku lõpp: 15:30 
 
PÄEVAKORD 

1. KKLM üldkoosolekuga seonduv 
2. Ülevaade LEADER toetustega seonduvast seoses eriolukorraga (sh LEADER 

määruse muudatus, LEADER fookusgrupi töö) 
3. KKLM koostööprojektidest eriolukorra valguses  
4. Lepingu sõlmimine Maaeluministeeriumiga – 2020. aasta toidupiirkonna 

projekti raames Haapsalu ja Läänemaa maitsete aasta koordineerimine 
5. Lepingu sõlmimine Eesti Külaliikumine Kodukandiga – Aktiivsete Kodanike 

Fondi projekti E20-22.04-01-04-10 „Õmblusteta maaühiskonna programm“ 
(edaspidi „Projekt“) raames viia läbi kaardistus Haapsalu linna, Vormsi 
valla, Lääne-Nigula valla külavanematest ja külade esindusisikutest  

6. Muud küsimused  
 
Juhatuse esimees ei saa tehnilistel põhjustel koosolekut juhatada ning tema palvel  
juhatab koosolekut Kodukant Läänemaa tegevjuht Kaja Karlson.  
 
PÄEVAKORRAPUNKT 1 
Tegevjuht tutvustab tegevmeeskonna töökorraldust eriolukorras ja annab ülevaate 
tegevustest. Juhatuse esimees esitab üldkoosoleku protokolli äriregistrile.  
Tegevjuht tutvustab seadusandlust, mis puudutab üldkoosolekute toimumist 
kirjalikult ja elektrooniliselt ning millised erisused on lubatud seoses 
eriolukorraga. Revisjoni komisjoni esimehel on luba pikendada lepingud juhatuse 
liikmetega. 
 
PÄEVAKORRAPUNKT 2 
Maaeluministeerium valmistas ette LEADER määruse muudatuse, mis jõustub 18. 
maist.  

- Muudatus näeb ette projektide lõpetamise tähtaegade pikendamist 1 aasta 
võrra. Pikenemine on automaatne ning taotleja ei pea selleks eraldi taotlust 
tegema.  

- Muudeti maksuvõla kontrollimise nõuet projektitoetuse saajatele – enam ei 
kohaldata maksuvõla kontrollimise nõuet toetuse saajale, kes esitab 
maksetaotluse PRIA-le 2020. aastal alates 12. märtsist. (OTKA 
maksetaotlustele ja toetustaotlustele kehtib maksuvõla nõue edasi). 
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- Määruse muudatus puudutab ka tegevusgruppe – tavapärasest enam on 
tegevusgruppidel võimalik muuta oma strateegiat ja rakenduskava. 
Kodukant Läänemaa rakenduskava muutmine toimub sügisel.  

- Ühisprojektide kestvus võib nüüd olla alates 1-st aastast varasema 2 aasta 
asemel, et saaks ka perioodi lõpus ühisprojekte teha. 

- Koostööprojekte saab PRIA-le esitada veel 2021. aastal. 
- Viimane päev PRIA-le maksetaotluse esitamiseks on 2022. aasta lõpus. 

 
Tegevjuht saadab juhatusele ettepanekute tegemiseks viimase LEADER 
fookusgrupi kohtumise teemapunktid. 
 
PÄEVAKORRAPUNKT 3 
Tegevjuht annab ülevaate Kodukant Läänemaa koostööprojektidest eriolukorra 
valguses.  

- Kõige kriitilisem on Säästva turismi projekt, mis pidi praegu lõppema. 
Tänases olukorras tuleb aga pikendada projektiga seonduvaid lepinguid 
ning muidu juulis toimuma pidanud viimane õppereis on nüüd planeeritud 
aasta lõppu. 

- Kohaliku toidu projekti elluviimisel ei ole seoses eriolukorraga takistusi. 
Suurem osa tegevusi ühildatakse Haapsalu ja Läänemaa maitsete aasta 
tegevustega.  

- Kultuuripärandi projektil täitus veebruaris kaks aastat. Raamatu 
koostamine võttis planeeritust enam aega ning praegu on projektijuht 
jätkanud tööga vabatahtlikult. Raamat on hetkel küljendamises.  

- Loode-Eesti ühisturunduse projekti raames on valminud turismiveeb. Mais 
toimuma pidanud koolitused on edasi lükatud. Käesoleval aastal tuleb 
Kodukant Läänemaa omaosalusena turunduse osas kulutusi.  

- Osa EstPol projekti tegevusi saime lõpetatud vahetult enne eriolukorra 
kehtestamist, kuid ära jäi õppereis Poola ning ei ole kindel, kas Poola 
partner tuleb augustis õppereisile Eestisse.  

 
PÄEVAKORRAPUNKT 4 
Maaeluministeeriumiga on läbi räägitud, milliseid tegevusi me maitsete aasta 
raames planeerime ja mida on MeM valmis rahastama. Praegu on kokku lepitud 
järgmistes tegevustes: 

- Ettevõtjatele suunatud seminar maitsete aasta teemal. 
- Haapsalu ja Läänemaa marsruudi koostamine ja personaalsete külastuste 

korraldamine ajakirjanikele ja mõjutajatele. Plaanis on pakkuda seda koos 
ööbimisega sihtkoha turundamise eesmärgil. Fookus oleks siiski maitsetel – 
külastatakse toidukohti, tootjaid jmt.  

- Maitsete aasta pakkide komplekteerimine ja saatmine. 
- Trükiste tootmine. Valminud on üks piirkonna toitu tutvustav trükis 

TourEsti jaoks, aga teeme uue põhjalikuma koos tootjatega. Trükis tuleb nii 
eesti kui inglise keeles.  

- Lastele ja noortele suunatud tegevused. Maaeluministeeriumi poolt on 
tulnud ettepanek teha ka lastele ja noortele suunatud hariduslikke tegevusi. 
Plaan on teha koostööd koos Läänemaa muuseumiga, nt mingi tuur või 
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programm, mida nad saaksid koolides kohapeal käia tutvustamas. Samuti 
on ideid viia lapsi taludesse tutvuma. 

- Avalikud postitused sotsiaalmeedias.  
- Haapsalu ja Läänemaa toidufilmi tegemine. 
- Projektijuhtimine, piirkonna retseptide kogumine jmt.  

 
Projekt tuleb ellu viia 12. detsembriks 2020, mille jooksul on vaja esitada kolm 
aruannet. Toetus makstakse välja vahearuannete alusel. Leping jõustatakse 
tagantjärgi.  
On olnud ka juttu maitsete aasta pikendamisest, aga selle kohta pole kinnitust 
tulnud.  
Valdav enamus Haapsalu ja Läänemaa suveüritustest eriolukorra tõttu ei toimu, 
kuid on mõtteid, kuidas mingeid üritusi väiksemas mahus siiski korraldada. Ka on 
idee korraldada juuli alguses promenaadi piknik, mis saaks toimuda ka 2+2 reeglit 
silmas pidades. 
 
OTSUSTATI 
4.1. Sõlmida leping Maaeluministeeriumiga Haapsalu ja Läänemaa maitsete aasta 
tegevuste elluviimiseks.  
 
PÄEVAKORRAPUNKT 5 
Külaliikumine Kodukant soovib sõlmida Kodukant Läänemaaga lepingu projekti 
„Õmblusteta maaühiskonna programm“ raames, et kaardistada Läänemaa 
külavanemad ja külaseltsid. Lepingu tasu teenuse osutamise eest on 150 eurot. 
Seni uuritu põhjal on näha, et kaardistus on väga ebaühtlane. 
 
OTSUSTATI 
5.1. Sõlmida leping Külaliikumine Kodukant projekti „Õmblusteta maaühiskonna 
programm“ raames.  
 
PÄEVAKORRAPUNKT 6 
Tegevjuht annab ülevaate ühingu finantsolukorrast. 
Tegevjuht toob välja olulisemad tulevad sündmused:  

- 16. juunil toimub Leader Liidu üldkoosolek Pärnumaal.   
- 30. juunil on Külaliikumine Kodukant üldkoosolek 
- Avatud talude päevale pole seni Läänemaalt ükski talu registreerinud ning 

sündmuse toimumise kriteeriumid arutlusel. 
- 26. septembril toimub teine Maal elamise päev. Sel korral toimub ilmselt 

koos kalasadamate päevaga. 
Tegevjuht meenutab, et juhatuse volitused kehtivad kuni 21. septembrini ja kui 
peaks juhtuma, et ühing ei saa enne seda kuupäeva füüsiliselt üldkoosolekut 
pidada, on selleks nüüd paindlikumad võimalused.  
 
 
 
Koosoleku juhataja     Koosoleku protokollija 
/allkirjastatud digitaalselt/    /allkirjastatud digitaalselt/ 


