MTÜ KODUKANT LÄÄNEMAA JUHATUSE KOOSOLEK
21.06.2016 Nr 10/1
Koluveres
Algus kell 17.00
Lõpp kell 17.30
Koosoleku juhataja: Merle Mäesalu
Protokollija: Larissa Mandel
Kohal: Margus Medell, Merle Mäesalu, Varje Paaliste, Maarika Adman, Nele Sõber,
Helen Koppa, Rein Kruusmaa
Puudusid: Mardo Leiumaa, Aare Lauren
Kutsutud: Larissa Mandel, Ene Sarapuu, Lea Lai, Sven Köster
Toimusid läbirääkimised päevakorra asjus. Kõikide osalejate poolthäältega kinnitati
PÄEVAKORD:
1. LAK- i nõukogusse esindaja esitamine
2. Hindamiskomisjoni esimehe tasustamine
3. Tegevmeeskonna isikliku sõiduauto kasutamisest
PÄEVAKORRAPUNKT 1
LAK- i nõukogusse esindaja nimetamine
Ene Sarapuu: Seoses Lea Lai tähtaja möödumisega LAK-i nõukogus, oodatakse
Kodukant Läänemaalt uue esindaja esitamist nõukogusse.
Toimus arutelu võimaliku kandidaadi üle.
Varje Paaliste: LAK-i nõukogu töös osalemine on hea, sest siis jõuab info, mis seal
liigub ka meieni.
OTSUSTATI:
1.1 Esitada Kodukant Läänemaa poolt LAK-i nõukogusse Ene Sarapuu
(poolt 7, vastu 0, erapooletuid 0)
PÄEVAKORRAPUNKT 2
Hindamiskomisjoni esimehe tasustamine
Merle Mäesalu: Teen ettepaneku maksta hindamiskomisjoni esimehele 150 eurot
(bruto) 2016 LEADER taotlusvooru hindamiskomisjoni töö korraldamise eest.
Merle Mäesalu: Lisaks palun edaspidi kaaluda, et tulevikus avame taotlusvooru aasta
alguses, siis jõuaks investeeringuid ja tegevusi ellu viia sama aasta suveperioodil.
Margus Medell: Millal võiks uus taotlusvoor tulla? Kas võiksime anda praegu eelteate,
et avame juba jaanuaris?
Ene Sarapuu: Uue taotlusvooru saab avada peale 2017 a. rakenduskava kinnitamist.
Mida varem, seda parem! Võiks avada jaanuaris ettevõtluse ja augustis MTÜ-dele ja
teistele taotlejatele suunatud voorud. KKLM koostöömeetme peaks hoidma pidevalt
avatuna, kuna see võimaldab sujuvalt algatada või liituda koostööprojektidega.

Larissa Mandel: Teise vooru MTÜ-dele võiks avada sel ajal, kui esimese vooru
taotlejate projektid on KKLM-i poolt menetletud ja paremusjärjestuse ettepanek PRIAle
esitatud.
Margus Medell: Eelteated peavad sisaldama juba nõudeid.
Ene Sarapuu: Nõuetest saame rääkida alles peale rakenduskava kinnitamist PRIA poolt
OTSUSTATI:
2.1. Määrata hindamiskomisjoni esimehele Heikki Salmile töötasu 150,00 eurot 2016
LEADER taotlusvooru hindamiskomisjoni töö korraldamise eest.
(poolt 7, vastu 0, erapooletuid 0)
PÄEVAKORRAPUNKT 3
Tegevmeeskonna isikliku sõiduauto kasutamisest
Merle Mäesalu: Meil on makstud tegevmeeskonnale isikliku sõiduauto kasutamise eest
kompensatsiooni sõidupäeviku alusel, s.h töötaja töökoha ja kodu vahelisi sõite.
Ene Sarapuu: Kui sõit on põhjendatud ja ühiskondlik transport puudub, on võimalik
hüvitada 335 eurot ilma riigile erisoodustusmaksu tasumata. Sõidukompensatsiooni
kuni 335 ei loeta palgalisaks ja see ei käi erisoodustusmaksu alla. Meie maksame praegu
sõidukompensatsiooni üldkoosoleku otsuse alusel. See on kaalumise koht.
Merle Mäesalu: Küsimus on selles, et meie eelarvest läheb liiga suur osa
transpordikulude hüvitamiseks, kuni 9000 eurot aastas.
Toimus arutelu
Sven Köster: Tööandja õigus on otsustada, mis määral töötajatele makstakse isikliku
sõiduauto kasutamise eest kompensatsiooni.
Arutelu jätkus.
Rein Kruusmaa: Peame kokku leppima. Kui me tahame teha regionaalpoliitikat, siis ei
taha me ju, et inimesed elaksid kõik Haapsalus.
Merle Mäesalu: Ettepanek kehtestada töötajatele igakuine limiit, nt 60 eurot, mis
sisaldaks kodu-töö vahelisi sõite. Lisaks sellele hüvitatakse isikliku sõiduauto
kasutamine sõidupäeviku alusel, mis on tehtud seoses tööülesannetega maakonnas ja
väljaspool maakonda.
OTSUSTATI:
3.1.Teostada arvutused ja teha konkreetsed ettepanekud järgmiseks KKLM juhatuse
koosolekuks isikliku sõiduauto kasutamise kompenseerimiseks.
(poolt 7, vastu 0, erapooletuid 0)
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