KODUKANT LÄÄNEMAA JUHATUSE KOOSOLEK
31.05.2018 nr 6
Haapsalus, Nurme 2
Algus: 14:00
Lõpp: 16:30
Koosoleku juhataja: Merle Mäesalu
Protokollija: Kaja Karlson
Osalejad: Tiina Ojamäe, Merle Mäesalu, Meelis Orgla, Aare Lauren, Eidi Leht,
Marika Adman, Eha Raja
Puudusid: Valvi Sarapuu, Nele Sõber
Kutsustud: Kaja Karlson
PÄEVAKORD
1. Töövestlus tegevjuhi kandidaadiga
2. Kodukant Läänemaa osalemine jätkuprojektis "Loode-Eesti piirkonna ühisturundus (II etapp)" ja koostööleppe allkirjastamine
3. Tegevmeeskonna tööülesannete edasine jaotus (Eidi, Tiina)
4. EV100 maakondlik koordinaator Kodukandi juures
PÄEVAKORRAPUNKT 1
Viidi läbi töövestlus tegevjuhi kandidaadiga.
OTSUSTATI
Võtta saadud info teadmiseks.
PÄEVAKORRAPUNKT 2
K.Karlson
ja
M.Mäesalu
andsid
ülevaate
Loode-Eesti
piirkonna
ühisturundusprojekti võimalikust jätkuprojektist seoses projektipartnerite
sooviga allkirjastada koostöökokkulepe jätkuprojekti läbiviimiseks. 4. juunil
toimub
Haapsalus Loode-Eesti
piirkonna
arendusseminar piirkonna
omavalitsusjuhtide ja turismiarendajate vahel, mille eesmärgiks on arutada, kuidas
võiks Loode-Eesti piirkonna turismiarendus tulevikus välja näha ja millist
koostööd oodatakse Leader tegevusgruppidelt. Seminari tulemusena võiks olla
selgem edasine Loode-Eesti turismipiirkonna arendamise suund.
OTSUSTATI
2.1 Lubada tegevmeeskonnal valmistada ette üldkoosolekule esitamiseks
jätkuprojekt vähendatud mahus kuni 10 000 eurot. Projekti tegevuste osas
lähtuda eelkõige piirkonna turismitoote väljaarendamisest ja sellega seotud
vajadustest tegevuste järele.
2.2 Informeerida partnereid projekti eelarve vähendamisest ja volitada juhatuse
esimeest sõlmima koostöökokkulepet.

PÄEVAKORRAPUNKT 3
Seoses tegevjuhi konkursi väljakuulutamisega on juhatuse liikmed E.Leht ja
T.Ojamäe pidanud vajalikuks vaadata läbi organisatsioonisisene ülesannete jaotus.
Kuna organisatsioonis on ühendatud kaks rolli – kodukandi liikumine ja Leader
strateegia rakendamine, siis täna on võimalus kaaluda, kas tegevjuhi ja Leader
projektijuhi ülesanded on parimal moel jaotatud ning ühtlasi kaaluda teiste
tegevusgruppide poolt kasutusel olevaid vastavaid lahendusi.
OTSUSTATI
3.1. Sõlmida Kaja Karlsoniga tegevjuhi tähtajatu tööleping töötasuga 1500 eurot
(bruto) kuus.
Otsuse juures ei viibinud K.Karlson
3.2. K.Karlson valmistab ette järgmiseks koosolekuks võimaliku ülesannete jaotuse
tegevmeeskonnas.
PÄEVAKORRAPUNKT 4
EV100 maakondlik koordinaator Kodukandi juures
Külaliikumine Kodukant juures tegutsevad „EV100 igas külas“ maakondlikud
koordinaatorid, kelle ülesandeks on tagada vastava info liikumine küladesse ja
küladest programmi üldkoordinaatorile ja avalikkusele. Külaliikumine Kodukant
EV100 programmi üldkoordinaator on teinud ettepaneku jätkata koostööd EV100
maakondliku koordineerimise osas Ene Sarapuuga.
OTSUSTATI
4.1. Kodukant Läänemaa piirkonnas jätkab „EV100 igas külas“ programmi
maakondliku koordinaatorina Ene Sarapuu.
4.2. Juhatuse esimehel sõlmida otsuse elluviimiseks raamleping Ene Sarapuuga
lähtudes Kodukant Läänemaa ja Külaliikumine Kodukant vahel sõlmitud EV100
tegevuse lepingust.
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