
MTÜ Kodukant Läänemaa 2018. a tegevuskava 
 
Eesmärk Tegevused Aeg Tulemus Teostaja Täitmine 

MTÜ Kodukant Läänemaa LEADER strateegia 2014-2020+ rakendamine 

Strateegia ja LEADER- 
meetme tutvustamine 
Läänemaal eesmärgiga 
– Igaüks peab teadma! 

Strateegia rakendamise infopäevade 
ja seminaride korraldamine 
 

2018 meetmetele jaanuar- 
veebruar;  
 2019 meetmetele november-
detsember 

Infopäevadel on osalenud vähemalt 90 
osalejat 

Tegevmeeskond  

Pressiteated, meediakajastused, 
lood toetuse saajatega, lood 
projektide elluviijatega, Läänemaa 
LEADER edulood  

 
Vähemalt I kvartalis 

Avaldatud on 10 pressiteadet 
Ilmunud 5 lugu/ 
meediakajastust 

Tegevmeeskond, 
juhatus 

 

Strateegia muudatused  Muudatuste tutvustamine ja 
üldkoosoleku kokkukutsumine 

Jaanuar 2018 Strateegia muudatused on 
üldkoosoleku poolt kinnitatud 

Tegevmeeskond, 
juhatus 

 

LEADER – meetme 
taotluste nõustamine ja 
menetlemine 
 
 

Taotlusvoorude ajakava ja 
tingimuste avalikustamine:  
- kodulehel www.kklm.ee; 
- infopäevadel;  
- nõustamistel; 
- pidevalt täiendatakse kodulehte ja 
kodulehe rubriiki „KKK“; 
- koostöö LAKi ettevõtlus- ja MTÜ 
konsultantidega LEADER meetme 
info jagamisel ja taotlejate 
nõustamisel. 
 

2018.a. taotlusvoorude kohta 
jaanuaris; 
2019.a. taotlusvoorude kohta 
detsembris; 
KKK rubriiki täiendatakse 
pidevalt; 
Koostöö LEAKiga vastavalt 
infopäevade ajakavale ja 
vajadusele  
 
 

Info on üheselt mõistetev; 
Taotlemiseks vajalikud dokumendid on 
tehtud kättesaadavaks.  
Kodulehel rubriik „KKK“ (korduma 
kippuvad küsimused) on täiendatud.  
Koostöös LAKiga seal nõustatud 
taotlejate jaoks vajalik info on 
edastatud.  
 

Tegevmeeskond  

Teavitused: 
- taotlusvoorude avamisest  
- eraldi teavitus ja selgitus ühis-, 
suur-, kogukonnateenuse- ja 
koostööprojektide osas  

2018 taotlusvoorud on avatud: 
M 2 25.04. – 03.05.2018  
M 1 04.04. - 10.04.2018  
 

Voorude avanemise tähtaegade info on 
avaldatud vähemalt 40 tööpäeva enne 
avanemist www.kklm.ee kodulehel ja 
Lääne Elus;  
Eraldi on teavitatud ja selgitatud 
erinevate projektitüüpide esitamise 
erisusi. 

Tegevmeeskond  

KKLM projektide, suur-ja 
kogukonnateenuse projektide 
esitamise heakskiitmine KKLM 
üldkoosoleku poolt  
 

Juhul, kui on esitatavaid 
taotlusi, siis vastavalt voorude 
ajakavale kinnitatakse need  
üldkoosolekutel  

Üldkoosolekule projektitaotlusi 
tutvustatud ja saadud heakskiit 
taotluste esitamiseks 

Tegevmeeskond, 
juhatus 

 

Taotlejate nõustamine: 
- professionaalne nõustamine 
taotlustele esitatavate tingimuste 
osas; 
- uues e-pria keskkonnas taotluste ja 
maksetaotluste esitamise osas; 

Kogu rakenduskava perioodi 
jooksul 

Projektitaotluste esitanutest on 
nõustamisel käinud 2/3. 
80% tagasisideküsitlusele vastanuist 
hindavad nõustamise heaks või väga 
heaks. 

Tegevmeeskond  

http://www.kklm.ee/


Eesmärk Tegevused Aeg Tulemus Teostaja Täitmine 
 

 Projektitoetuse taotluste tehniline 
kontroll.  

Vastavalt voorude ajakavale 20 
tööpäeva jooksul. 

Tehniline kontroll on läbi viidud 
professionaalselt ja taotlused esitatud 
juhatusele hindamisele saatmiseks 

Tegevmeeskond  

Hindamise läbiviimise 
korraldamine: 
-  hindamiskomisjoni liikmete 
koolitus uues e-prias taotluste 
hindamiseks; 
- hindamiskomisjoni töö 
assisteerimine sh vajalike 
materjalide edastamine, 
investeeringuobjektide külastuse 
korraldamine ja tutvuste 
ärakuulamine;   
 

Hindamiskomisjoni koolitus 
märts 2018, hindamise 
läbiviimise korraldamine 
vastavalt voorude ajakavale 

Toimunud on hindajate koolitus,  
Korraldatud on M1 ja M2 ringsõit ja 
taotlejate ärakuulamine. 
Hindamine on läbi viidud 15 tööpäeva 
jooksul peale projektitaotluste 
laekumist juhatuselt. 
Hindamiskomisjon on teinud 
ettepaneku taotluste pingerea osas 
juhatusele. 

Tegevmeeskond, 
juhatus, 
hindamiskomisjon 

 

Projektitaotluste paremusjärjestuse 
esitamine PRIA-le 

Vastavalt voorude ajakavale  Paremusjärjestus esitatud PRIA-le peale 
hindamiskomisjoni pingerea 
moodustamise otsust  

Juhatus  

2018. projektitaotlejate 
tagasiside 

Tagasiside küsimustiku saatmine 
projektitaotlejatele 

Vastavalt taotlusvoorude 
lõppemisele 

Tagasiside  on kogutud ja tutvustatud 
juhatusele 

Tegevmeeskond  

2019.aasta LEADER- 
meetme rakenduskava 
ettevalmistamine 
 

2019 rakenduskava esitamine 
üldkoosolek kinnitamiseks 

Üldkoosolek on 2019 
rakenduskava kinnitanud 
hiljemalt  20.septembriks 2018 
( PRIA-le tuleb esitada hiljemalt 
15.10.2018) 

2019 rakenduskava kinnitatud Tegevmeeskond, 
juhatus 

 

KKLM projektide 
elluviimine vastavalt 
projektide 
tegevuskavadele 
 

Projektide elluviimine  
(muuseumide projekt, kohaliku 
toidu projekt, säästva turismi 
projekt, Loode-Eesti projekt jt )  

Vastavalt projektide ajakavale Tegevused on tähtaegselt ellu viidud Projektijuhid  

LEADER-meetme 
rakendamisega 
tutvumine 

Õppereis teiste KTG-de  juurde 
eesmärgiga tutvuda Leader meetme 
rakendamisega 
 

KKLM juhatuse, 
hindamiskomisjoni ja 
tegevmeeskonna ühine 
õppereis mai I pool (Jõgevamaa 
Koostöökoja piirkonda) 

 

Tutvutud teiste KTG –de kogemustega Tegevmeeskond, 
juhatus, 
hindamiskomisjon 

 

Strateegia seire 2018 tehakse seire ( 2016-2017)  
ellu viidud projektide tegelike 
tulemuste ja väljundite hindamiseks. 

August-september ( vastavalt 
projektide elluviimise 
tähtajale) 

Projektide elluviimise seis ja projektide 
panus strateegia eesmärkide 
saavutamisse   

Tegevmeeskond  

Eelmise perioodil Nelja 
Valla Kogule antud 
toetuse tagasisaamine ( 
10 000eurot) 

Järelpärimine/taotlus MEM koos 
teiste KTG  ELL toel 

Taotlus esitada märtsis Positiivne tulem, toetus  tagasi saadud 
01.september 2018 

Tegevjuht  
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Organisatsiooni arendamine, tutvustamine ja töö liikmetega 

Organisatsiooni 
tutvustavad tegevused, 
meediakajastused 

Kodulehel ja Facebookis 
kajastatakse aktuaalset infot 
atraktiivsel moel. Avaldatakse 
pressiteateid, ilmuvad 
meediakajastused. 
 

Vähemalt 1 x kvartalis,  Koduleht ja FB on atraktiivne ja KKLM 
on tuntud (kodulehe ja FB 
külastatavuse statistika) 

Tegevmeeskond, 
juhatus 

 

Tegevmeeskonna ja 
juhtorganite pädevuse 
tõstmine 

Juhatuse, tegevmeeskonna ja 
hindamiskomisjoni koolitused, 
seminarid, infopäevad  
 

Vähemalt 3 koolitust, seminari, 
infopäeva aastas. I kvartal, 
05.03.2018 Riigihanke koolitus,  

Juhatuse, tegevmeeskonna ja 
hindamiskomisjoniliikmed on 
koolitustel osalenud 

Tegevmeeskond, 
juhatus 

 

Tihedam koostöö 
liikmetega 
 

Suhtlus liikmetega vajaduste 
väljaselgitamiseks, intervjuud 
liikmetega (ettevõtjate, MTÜde 
ümarlaud, KOV-id).  
 
 
 
 
Liikme ühistegevuste korraldamine  
 
 
 
 
 
Liikmetele messide külastus 
 
MTÜ-de ideekonkurss koolitusteks 
 
 
Ekspresshommikud KOV-idega 
 
Kohtumine Lääneranna valla 
esindajatega 
 
 
Ettevõtjatele ühisüritus 
 
 
 
Külastuselamused külades - ringsõit 
 
 

Küsimustike koostamine ja 
intervjuude läbiviimine 
kohapeal 
MTÜ küsimustik märtsi II pool 
KOV küsimustik aprill I pool 
EV küsimustik aprill I pool 
 
2 üritust aastas, kevadine 
(märts) üldkoosolek koos 
kohaliku toiduga ja sügisene 
(september) üldkoosolek koos 
piduliku lõikuspeoga 
tegevmeeskond, juhatus 
 
Helsinki Gastro 14.-16.03.2018 
 
Ideekonkursi väljakuulutamine 
üldkoosolekul märtsis 
 
Kohtumised KOV-dega aprillis 
tegevmeeskond, juhatus 
 
Leader edaspidine koostöö 
 
 
Ümarlaud (maksud jm teemad) 
aprilli I pool tegevmeeskond 
koos ettevõtjatega 
 
Küladega tutvumine, mai II 
pool tegevmeeskond (koostöös 
Maire Vilbasega) 

 
Intervjuud läbiviidud 

 
 
 
 
 
Toimunud on vähemalt 2 sündmust 
koos üldkoosolekutega 
 
 
 
Sihtrühm on osalenud messil 
 
 
Konkurss algatatud 

 
Kohtumised on toimunud 

 
 
Koostöökohtumine on toimunud 

 
 
Ühine üritus on toimunus 
 
 
 
Ringsõit lõpeb ühisüritusega 
 
 

Tegevmeeskond, 
juhatus 
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Liikmetele rahvusvahelineõppereis 
 
 
Liikmete kontaktandmete 
uuendamine 
 

 
Soome, Tammisaari toimub 
oktoobris tegevmeeskond 
 
Kaks korda aastas ( I ja III 
kvartal) 
 

 
Õppereis on toimunud 
 
Liikmete kontaktid on uuendatud 

Organisatsiooni 
tehniline juhtimine 

Majandusaasta aruande koostamine 
ja esitamine juhatusele 
kinnitamiseks 
 
Puhkuste ajakava ettevalmistamine 
ja esitamine juhatusele 
kinnitamiseks  
 

I kvartal 2018 Majandusaasta aruanne on kinnitatud 
31.03.2018 
 
 
 
Puhkuste ajakava koostatud ja 
kinnitatud  

Raamatupidaja 
koostab, juhatus 
kiidab heaks ja 
suunab 
üldkoosolekule. 
Tegevmeeskond, 
juhatus 
Tegevjuht 

 

Kohalike kogukondade kaasamine piirkonna arendamisel, külavanemate institutsioonide tugevdamine külades. 

EV 100 külades 
kordineerimine 
Läänemaal 

Suhtlemine küladega, külavanemate 
ja seltsidega, EV100 tegevuste info 
kogumine ja edastamine külades 

2017-2020 
 

Info külade EV 100 ürituste kohta on 
kogutud ja edastatud, üritusteks 
edastatud EV100 infotahvlid 

Ene Sarapuu  

Läänemaa Külade mess Läänemaa külade mess (Kodune 
kraam kõhtu, kohalik kingitus 
kaasa) 

September 2018  Külade mess on korraldatud Tegevmeeskond, 
koostööpartnerid 

 

Koondada külade, 
külavanemate ja 
külaseltside info, et see 
oleks aktuaalne ja 
kättesaadav 

Kodulehele külavanemate, 
külaseltside ja  seltside eestvedajate 
info  

Esmane korrastamine 01.07, 
edaspidi andmete muutusest 
tulenevalt 

Andmed on kaasajastatud Ene Sarapuu  

Läänemaa külade 
kaasamine; 
KOV-ide kaasamine 

Mida ootad omavalitsuselt/ 
kogukonnalt oma külas? - kogutud 
sõnumite edastamine ja 
vahendamine, kaasates külasid 

Koolitus 28.03.208, Lihulas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Külavanemate uuringu 

Koolitus on mõeldud kohalike 

omavalitsuste ametnikele ning volikogu  

liikmetele. 

Koolituse teemad: 

Kuidas saab omavalitsus aktiveerida 

kogukondi ning neid kaasata; 

Millised on näited  kogukondade ja 

omavalitsuse koostöö praktikatest;  

Kuidas kogukonnad saavad osaleda 

omavalitsuse otsustusprotsessides;  

Kuidas luua toimiv koostöömudel 

külavanemate ja külaseltside baasil.  

 

Külade esindajad on kaasatud ja saanud 

oma arvamusi ja soove avaldada, 

Tegevmeeskond, 
juhatus koostöös 
Külaliikumisega 
Kodukant 

 



Eesmärk Tegevused Aeg Tulemus Teostaja Täitmine 
tutvustus 07.03.2018, 
Haapsalus 

mis edastatakse omavalitsustele 

edaspidiseks koostööks (kaasatud 80% 

küladest, kus elab vähemalt 20 inimest) 

Koostöö maakondlike, teiste piirkondade ja üle-eestiliste koostööpartneritega 

Eesti LEADER Liit MTÜ 
 
 

KKLM on Eesti LEADER liidu liige. 
Eesti Leader Liidu eesmärk on 
ühendada LEADER tegevusgruppe ja 
kaitsta LEADER tegevusgruppide 
huve ning toetada LEADER 
tegevusgruppide tasakaalustatud 
teadmispõhist arengut. 

2 korda aastas osalemine 
üldkoosolekutel; 
 

Osalemine LEADER määruse 

tõlgendamise töörühm töös 

(vastavalt ettepanekute 

laekumisele) 

 

KKLMi huvid on esindatud ja 
ettepanekuid arvestatakse 
 
 
KTG-de ettepanekud  on analüüsitud ja 
MEM ning PRIA-le edastatud 

Tegevmeeskond ja 
juhatus 

 

Külaliikumine 
Kodukant MTÜ 

KKLM on Külaliikumine Kodukant 
liige. Osalemine Külaliikumise 
üldkogudel.  
 
EV 100 külades info vahetus 
 
 
Kohtumine Vabatahtlike värava 
esindajaga (Eha Paas) 
 
 

Vähemalt kaks korda aastas 
osalemine üldkogul 
 
 
Vähemalt kord kvartalis 
 
 
I poolaasta 

KKLM on  kursis ja kaasatud Eesti 
Külaliikumise Kodukant tegevustes 
 
 
Läänemaa külade sündmuste info on 
vahendatud 
 
Kodukant Läänemaa on teadlik ja 
vajadusel kaasatud  vabatahtlikesse 
tegevustesse Läänemaal 
 

Ene Sarapuu, 
juhatus, 
tegevmeeskond 

 

Kodukant Läänemaa KÜSK projekt „100 kööki Eestile“ Vastavalt projekti 
tegevuskavale 

Projekt on ellu viidud, kingitus EV100 
tehtud 

Tegevmeeskond  

Kodukant Läänemaa Ühisprojekt „Kultuuripärandi 

eksponeerimine ja sündmuste 

korraldamine“ 

Vastavalt projekti 
tegevuskavale 

Projekti tegevused on ellu viidud 
vastavalt planeeritule tegevuskavale 

Projektijuht, 
tegevmeeskond 

 

Maainfokeskus LEADER seminaridel osalemine; 
materjalide jaotamine, 
tutvustamine; 
Avatud talude päeva 
koordineerimine Läänemaal  
 

Vastavalt korraldus kavale 
 
 
Avatud talude koordinaatorite 
infopäevadel osalemine 

Osaletud LEADER seminaridel vähemalt 
1 x kvartalis, Avatud talude päev 
toimunud, osalenud vähemalt 15 talu 

Tegevmeeskond, 
juhatus 

 

PRIA (Läänemaa ja 
Tartu) 

Koostöö, eesmärgiga LEADER 
meetmete parem rakendamine, sh e-
pria keskkonna täiendamine 

Info vahendamine vastavalt  
saadud ettepanekutele 

Uus e-pria keskkond on 
taotlejasõbralikum 

Tegevmeeskond  

Lääne Harju 
Koostöökogu ja Nelja 
Valla Kogu 

Loode-Eesti koostööprojektis 
osalemine, osalejate kaasamine ja 
tegevuste koordineerimine 
Läänemaal 

Vastavalt projekti 
tegevuskavale 

2018 aasta Loode-Eesti koostööprojekti 
tegevused on ellu viidud 

Tegevmeeskond, 
juhatus 
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Roheline Jõemaa, 
Arenduskoda 
 
 

Säästva turismi rahvusvahelises 
koostööprojektis osalemine, 
osalejate kaasamine ja tegevuste 
koordineerimine Läänemaal 

Vastavalt projekti 
tegevuskavale 
 

2018 aasta koostööprojekti tegevused 
on ellu viidud 

Tegevmeeskond, 
juhatus, 
projektijuht 
 

 

Hiidlaste Koostöökogu, 
Pärnu Lahe 
Partnerluskogu ja 
Jõgevamaa 
Koostöökoda 

Kohaliku Toidu koostööprojektis 
osalemine ja tegevuste 
koordineerimine, osalejate 
kaasamine 

Vastavalt projekti 
tegevuskavale 

2018 aasta koostööprojekti tegevused 
on ellu viidud 

Tegevmeeskond, 
juhatus, 
projektijuht 
 

 

Koostööettepanekute 
läbitöötamine ja info 
edastamine 
organisatsioonissiseselt  

KKLM-ile laekunud 
koostööettepanekute läbitöötamine, 
potensiaalsete koostööprojektide 
tutvustamine juhatusele 

Rakenduskava perioodil Piirkonna arenguks  vajalikud 
koostööettepanekud on rakendatud 
uute koostööprojektide läbi 

Tegevmeeskond, 
juhatus 

 

Koostöös partneritega ( 
HKHK ja omavalitsused 
jt) koolitused 
Läänemaal 

Koolituste  kava 06.03.2018 töökohtumine           
(külad, koolitaja, KKLM) 

Valmib koostööprojekt Tegevmeeskond, 
juhatus, partnerid 

 

  
 
 
 
 


