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Koosoleku juhataja: Merle Mäesalu 
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PÄEVAKORD 

1. Piirsalu külaseltsi tegevustest 
2. Külaliikumine Kodukant juhatuse tegevustest, arutelu (Ivika Nõgel) 
3. Liikmeks astumise avaldused  
4. CLLD rakendamise stsenaariumitest 
5. Arukate külade koostööprojektist 
6. KKLM tegevuskava 2021 ettevalmistamine, arutelu 
7. Muud küsimused 

  
 
PÄEVAKORRAPUNKT 1 
Marje Viigipuu, Piirsalu külaseltsi juhatuse liige, annab ülevaate külaseltsist ja 
rahvamaja renoveerimisest. Tutvustab milliseid ja kui suures mahus viiakse 
rahvamajas läbi huvitegevusringe, üritusi jm tegevusi. Juhatus tunneb huvi 
kogukonna ja küla olukorra vastu. Viigipuu räägib lähemalt küla kogukonnast, 
murekohtadest, plaanidest ja üldisest olukorrast.  
 
 
PÄEVAKORRAPUNKT 2 
Eesti Külaliikumine Kodukant (EKK) juhatuse liige Ivika Nõgel räägib 
organisatsiooni põhilistest tegevussuundadest: poliitikate mõjutamine, maal 
elamise kuvand, kaasamine ja koostöö ning kogukonnaettevõtlus ja –teenused. 
Poliitikate mõjutamise tegevussuuna all tehakse uuringuid/küsitlusi, osaletakse 
riiklikes töörühmades ja tehakse koostööd strateegiliste partneritega.  
Käesoleval aastal on läbi viidud kolm uuringut ja küsitlust: eriolukorra mõjude 
kohta, külaliikumise ja tugisüsteemi kaardistamine, külade uuselanike küsitlus. 
Nõgel toob välja, et uuringust selgus, et Läänemaa paistab silma külavanemate arvu 
ja külaseltside arvuga. Samuti paistsid Läänemaa omavalitsused silma aktiivse 
külaliikumisega. 
 
Nõgel tutvustab lühidalt Maal elamise päeva, mille eesmärk on laias laastus maale 
elamise kuvandi parandamine. Sel aastal osales 18 omavalitsust, sh Lääne-Nigula 
vald. 
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Novembris toimuvad külade ja omavalitsuste koostööseminarid, järgmised kaks 
seminari toimuvad 2021. aastal.  
 
Nõgel tutvustab projekti „Külaiidrite- ja mentorvõrgustiku arenguhüpe“, et 
võimestada neid noori, kes oleksid valmis panusatama oma kogukonda ja läbiviidud 
küsitluse põhjal on väga suur osa uuselanikest juba tegevad kogukonnas või 
huvitatud kaasa löömisest. 
 
Toimub arutelu, millega ja kuidas peaks kogukondi toetama? Rääkides erinevates 
toetusmeetmetest leiab KKLM juhatuse liige E. Sarapuu, et KOP vajaks uut suunda. 
Toetus küladele ja maaelule on oluline, aga oleks vaja asju ümber mõelda, et raha 
taotlejate ringi uuendada ja laiendada. 
 
Juhatuse esimees M. Mäesalu leiab, et EKK tegevus on väga oluline poliitikate 
mõjutamise ja lobbytöö tõttu. Samuti hindab süsteemset lähenemist, nt et enne 
tegevuste  korraldamist viiakse läbi ka uuringud. Niisama väärtuslik on ka maaelu 
maine kujundamine.  
Juhatuse liige E. Härm toob välja, et EKK tegevused ei paista piisavalt silma – rohkem 
infot peaks jõuda inimesteni ning seda tuleks efektiivsemalt kuvada. 
KKLM tegevjuht kiidab Külaliikumine Kodukant võimekust uute sihtgruppide 
kaasamisel ja tegelemist huvikaitsega, samas vajab EKK liikmeskond struktuur ehk 
uuendamist ja organisatsiooni maakonnatasandi tegevuse ümbermõtlemist. 
 
 
PÄEVAKORRAPUNKT 3 
Kodukant Läänemaa liikmeks astumise avalduse on esitanud 2 ettevõtet: Lastella 
OÜ (majutusteenus, transporditeenus) ja Lilleparun OÜ (taimekasvatus ja müük). 
 
OTSUSTATI 
3.1. Võtta vastu Lastella OÜ ja Lilleparun OÜ Kodukant Läänemaa liikmeteks.  
Tegevmeeskond lisab uued liikmed kodulehele ja liikmete meililisti.  
 
 
PÄEVAKORRAPUNKT 4 
Maaeluministeerium on loonud töögrupi, kus on suheldud teiste 
ministeeriumidega, et selgitada välja kas ja mis mahus ollakse valmis rakendama 
oma fondidest läbi LEADER’i. Praegu kaalub osaliselt oma fondide rakendamist 
läbi LEADER’i järgmisel perioodil Sotsiaalministeerium, kes on andnud indikatiivse 
prognoosi ka võimaliku rakendatava summa osas. Tekib küsimus, kas välja 
pakutud summa ei ole liiga vähe, et seda rakendada?  
 
Tänaseks on loodud neli erinevat stsenaariumit, milliselt võiks multifonde 
rakendada. Kohalikelt tegevusgruppidelt oodatakse stsenaariumitele ettepanekuid 
ja arvamusavaldusi. Loodetakse, et kui anda osa rahast otse koha peale, siis see 
võib paremini probleeme lahendada ja eesmärke täita.  
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M. Mäesalu toob välja, et fondipõhine strateegia on paljus olemasoleva süsteemi 
säilitamine ja võib olla keeruline võttes arvesse erinevaid arengukavasid ja nt 
KKLM puhul, kus maakonna piir pole sama mis tegevuspiirkonna piir. Taotleja 
jaoks on oluline, et oleks lihtsam, et ei peaks ise tundma kõiki erinevaid meetmeid, 
fonde ja rakendusi.  
E. Sarapuu teeb ettepaneku toetada stsenaariumi „hübriid“. Kõik juhatuse liikmed 
nõustuvad ettepanekuga ja tegevjuht annab arvamuse edasi Leader Liidule, kes 
omakorda edastab koondettepaneku Maaeluministeeriumile.  
 
ETTEPANEKUD 
4.1. Toetada stsenaariumi „hübriid“. 
 
 
PÄEVAKORRAPUNKT 5 
Tegevjuht selgitab, mida kujutab endast Arukate külade siseriiklik 
arenguprogramm. Lühidalt saavad projektis osalevad külad koostada arengukava, 
5000 eurot tegevuste elluviimiseks, osaleda Eesti sisesel õppereisil ja 
väliõppereisil. Samuti saab oga küla endale mentori ning rahastuse piloottegevuse 
elluviimiseks.  Ühe küla kohta on projektis osalemise maksumus 10 497 eurot.  
Programmi partneriteks on Külaliikumine Kodukant, LEADER Liit, 
Maaeluvõrgustik, Eesti Linnade ja Valdade Liit.  
On olnud arutelusid, kas arukate külade jaoks võiks tulevikus olla eraldi meede? 
 
Tegevjuht tõstatab küsimuse kas ja kuidas saaks Virtsu Arenguselts, kes osaleb 
rahvusvahelises arukate külade programmis, osaleda ka Eesti siseses programmis? 
Juhatuse liikmete seas tekitab see küsimust, miks on vajalik lisaks osaleda ka Eesti 
programmis? Tegevjuhi sõnul on siseriiklik programm detailsem ja sisaldab ka 
pilooti.  Lisaks annab see programm sisendi kohalikele tegevusgruppidele, et välja 
kujundada järgmiseks perioodiks eraldi meede Arukate külade jaoks? 
 
OTSUSTATI 
5.1. Võtta info teadmiseks. Kuna KKLM koostööprojektide vahendid on lõppemas, 
siis projektiga liitumise võimalust tegevusgrupil ei ole ning Virtsu küla suunata 
elukeskkonna meetme taotlusvooru taotlejana. Juhul, kui peaks tekkima 
lisavahendeid, siis vaatab juhatus projektis osalemise vajadused ja võimalused 
uuesti üle. 
 
PÄEVAKORRAPUNKT 6 
Juhatuse esimees küsib, kas juhatus oleks valmis kahepäevaseks 
arenguseminariks, kus arutada, kuidas järgmise aasta tegevuskava ette 
valmistada? Toimub arutelu.  
 
OTSUSTATI 
6.1. Tegevmeeskond saadab juhatusele küsitluse sobivate toimumiskuupäevade 
välja selgitamiseks. 
 
PÄEVAKORRAPUNKT 7 
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05.-06.november toimub Tallinnas Eesti Leader Liidu koolitus ja üldkoosolek. 
Osalejate arv on piiratud kahe osalejaga tegevuspiirkonnast. Juhatuse ettepanek on, 
et koolitusel ja üldkoosolekul osalevad juhatuse esimees ja tegevjuht. 
 
OTSUSTATI 
7.1 Lähetada juhatuse esimees Merle Mäesalu ja tegevjuht Kaja Karlson  
05.-06.11.2020 Tallinnas toimuvale Eesti Leader Liidu üldkoosolekule ja 

kommunikatsiooni koolitusele. Hüvitada otsesed kulud. 
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