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PÄEVAKORRAPUNKT 1
Liikmeskonna avaldused
KKLM liikmeskonda soovivad astuda ettevõtted Nõva Break OÜ, Log Horse OÜ ja UStuudio OÜ. Nimemuudatusest on teavitanud OÜ Leo Eesti ning tegevuse lõpetamisest
ASBE OÜ.
OTSUSTATI
1.1.
Võtta KKLM liikmeskonda vastu Nõva Break OÜ, Log Horse OÜ ja U-Stuudio OÜ.
1.2.
Viia sisse OÜ Leo Eesti nimemuudatus vastavalt esitatud andmetele.
1.3.
Kustutada KKLM liikmeskonnast ASBE OÜ seoses ettevõtte kustutamisega
äriregistrist.
1.4.
Uuendada KKLM liikmete nimekiri kodulehel hiljemalt 13.09.

1.5.

Tegevmeeskonnal suhelda liikmemaksu võlglastega ning esitada info järgmisel
juhatuse koosolekul.

PÄEVAKORRAPUNKT 2
KKLM 2018. aasta taotlusvoorude tagasiside tutvustamine
Tegevjuht tutvustab tagasisideküsitlust ja tulemusi. Toimub arutelu, millest olulisem on
välja toodud.
 Tegevmeeskonna hinnangul vajavad taotlejad koolitust uue e-pria kohta, selleks
planeerida edaspidi infopäeva osana e-PRIA keskkonna tutvustus soovijatele.
 Juhatus ja tegevmeeskond on üht meelt, et KKLM taotluse peaks üle vaatama, et
muuta vorm taotlejasõbralikumaks võttes arvesse tagasiside uuringus antud
hinnanguid.
 Juhatus leiab, et uuringu tulemused tuleb saata ka hindamiskomisjonile
tutvumiseks, et nad saaksid teha omad järeldused.
 Tagasisides tuuakse välja ebaselgus KKLMi poolt toetavate projektide kohta – ehk
milliseid projekte oodatakse? Juhatus nõustub, et see võiks olla selgemini
mõistetav. Kuidas peaks neid ootusi projektide kohta taotlejatele esitama?
Vaadata hindamiskriteeriumite järgi – nt mis loob rohkem lisandväärtust (olgu see
töökoht vms). Täpseid ootusi ja sõnastusi paika ei pandud, lähtuda strateegias
kirjeldatust.
 Tagasisides on välja toodud, et meede ei tohiks lõppeda 10. kuupäevaga. Juhatus
nõustub, et 2019-ndal aastal on tähtajaks 11. kuupäev ja esitamise kellaaeg on
16:00, sest PRIA tugi lõpetab kell 16:00. See info peab olema taotlejale varakult
teada, et nad oskaksid sellega arvestada.
 Juhatus arutleb, et anda taotlejale personaalset tagasisidet tema taotluse kohta
kriteeriumide lõikes. Selleks luua vorm järgmiselt: milles on hindajate
kommentaarid või lühikokkuvõte. Selle võiks koondada hindamiskomisjoni
esimees. M.Mäesalu pakub välja, et hindamiskomisjoni esimehe lepingus võiks see
ülesanne kirjeldatud olla. Tegevjuht leiab, et oluline on see, kuidas taotlejaga
suheldakse ning selline tagasiside ei ole väga töömahukas, et meeskonda väga
koormaks.
 Tegevjuht tõstatab küsimuse: kas peaks avalikustama ka neid, kes ei saanud
toetust? Juhatus otsustab konsensuslikult, et edaspidi ei avalikustada joone alla
jäävaid taotlejaid.
OTSUSTATI
2.1. Võtta saadud info teadmiseks. Tegevmeeskonnal lähtuda järgnevate taotlusvoorude
ettevalmistamisel siintoodud arutelust.
PÄEVAKORRAPUNKT 3
Strateegia vahehindamisest
Tegevjuht tutvustab hetke seisu. Toimub arutelu. Juhatuse esimees leiab, et selle aasta
lõpuks võiks olla ülevaade strateegia täitmisest tulemusindikaatorite põhjal. Info on
vajalik juhatusele teada saamaks, kas strateegias seatud eesmärke ollakse saavutamas.

Mõju taotlejatele saaks läbi taotlejate intervjueerimise eesmärgiga uurida kas ja mil
määral on nad lubatud eesmärke täitnud.
OTSUSTATI
3.1. Tegevmeeskond koostab
tulemusindikaatorite põhjal.
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PÄEVAKORRAPUNKT 4
KKLM rakenduskava A,B osa kinnitamine (eelnõu üldkoosolekule) (st. taotlusvoorude aeg,
meetme tingimused, meetmete eelarved, KKLM 2019.a. tegevuskulude summa)
Tegevjuht tutvustab KKLM LEADER strateegia eelarve täitmist. Hetkel oodatakse mitme
taotleja toetusest loobumisavaldust, kelle osas on projekti elluviimise tähtaeg saabunud
ning on teada, et projektid ei ole ellu viidud. Juhul, kui taotlejad esitavad avalduse, saab
PRIA teha otsuse raha vabanemise kohta ning on võimalus see järgmise aasta
rakenduskavasse lisada.
III meetme osas tuleb teha käesoleva aasta rakenduskava muudatus. Enne muudatuste
tegemist peaks ära ootama üldkoosoleku otsused ja siis vaadata kas-mis muuta. Enne
oktoobrit seega mitte.
Toimub arutelu meetmelehtede muudatuste osas, millest lähtuvalt tehakse üldkoosolekule
ettepanek rakenduskavade kinnitamiseks:
 Ettevõtlusmeede punkt 4 lõplik sõnastus : turismitoodete arendamine.
 Nõuded proj. taotlejale. Juhatuse ettepanek üldkoosolekule, et taotleja saab esitada
uue taotluse siis, kui on I maksetaotlus esitatud ja erandjuhtudel otsustab juhatus,
kas saab esitada uue taotluse juba varem.
 Tegevjuhi ettepanekul kaotada ära KKLM eelarve vorm, kuna see dubleerib PRIA
nõudeid.
 Meetmelehtedelt välja arvata PRIA dokumendivormid (ehitustegevuse
hinnapakkumus, ehitustegevuse eelarve, ühisprojektidel ühisprojekti tegevuskava
vorm), kuna muudetud määrusega ei ole need enam nõutavad. Ehituse
hinnapakkumiste osas teha abimaterjalina näidisvorm pakkumiste võtmiseks.
 Suurprojektide rahastamise osas toimus arutelu. Tegevjuhil uurida, kas on
võimalik suurprojektide toetamine üldse ära jätta nii, et strateegia muudatust ei
peaks algatama. Seoses sellega, et ettevõtjatel on alternatiivseid võimalusi toetuste
taotlemiseks on juhatuse seisukoht meede 1 suurprojektide toetamise võimalus
ära jätta. Taotlejad on teadlikud, et lubatud indikaatorite mitte täitmisel ei ole
sanktsioonide rakendamise võimalust. Teisest küljest on hindajad välja toonud
selliste projektide hindamise keerukuse, kuna ei ole võimalik hinnata projektide
äririske, kuid seda peetakse oluliseks.
Meede 2 osas arutletakse, et võiks taotlemise võimalus alles jääda, kuna võib olla
vajalik toetada projekte, mis tõstavad näiteks oluliselt piirkonna mainet ja omavad
laiahaardelisemat mõju. Kuna MTÜ-l pole alternatiivi, siis võiks neile jätta, kui on
tõeliselt hea projekt, kuid tuleks kokku leppida, millised on olulised projektid,
mida me tahaksime rahastada. Juhatuse ettepanek jätta alles meede 2 suurprojekti
taotlusvõimalus, sest neil puudub alternatiivide võimalus. Juhatuse ettepanek
lisada tingimus, et objekt, mida toetatakse peab olema sees maakonna

arengustrateegias ja tõestatud finantsiline suutlikkus. Siis veel nt kasusaajate arv,
tuntus, maine jms.
OTSUSTATI
4.1. Tegevjuht saadab juhatusele KKLM 2018.a. rakenduskava muudatuse.
4.2. Tegevmeeskond valmistab ette rakenduskava A,B osa esitamiseks üldkoosolekule.
4.3. Tegevmeeskond valmistav ette rakenduskava C osa (meetmelehed) esitamiseks
üldkoosolekule lähtuvalt toimunud arutelust.
PÄEVAKORRAPUNKT 5
KKLM projektid esitamiseks üldkoosolekule
Kohaliku toidu projekti osas andis 2018. a projekti kulgemisest ülevaate J.Kelner. Kohaliku
toidu spetsialist toob välja, et planeeritud tegevuste elluviimisel on takistusi. Tootjate
koostöö ei toimi – tootjad ei julge võtta äririski ja kardavad konkurentsi. Tegevused on
rohkem meelelahutus, aga kasutegur nendes tegevustes on väike. Pole loodud kohalike
tootjate infoga andmebaasi, mis oli Kohaliku toidu käesoleva aasta plaanis ettenähtud.
J.Kelner kirjeldab tootjate muresid: tarnekindluse probleem, sest ei suuda konkureerida,
samas pole kättesaadav tarbijale. Toimub arutelu, kuidas lahendada tootjate probleeme,
kuid ühtset vettpidavat vastust probleemile ei leita. Tegevjuhi ja juhatuse arvates tuleb
kohaliku toidu projektiga jätkata. Uuel nädalal alustab KKLMis praktikant, kelle
peamiseks ülesandeks on toetada kohaliku toidu spetsialisti tegevusi. Praktikandi
võtmisega ei kaasne KKLMile rahalisi kulusid, kuid KKLM peab tagama tema tööalase
juhendamise, mille eest makstakse tööandjale tasu. Võimalik lepingu pikkus kuni 4 kuud.
Loode-Eesti projekti osas on varasematel koosolekutel toimunud arutelu. Hetkel ootab
projekt KKLM üldkoosoleku otsuse taga. Teised piirkonnad on juba otsustanud projekti
rahastada.
LINC2019 projekti ettevalmistamise osas on materjalid juhatusele saadetud ja
varasematel koosolekutel toimunud arutelu. Koostööpartnerid ootavad samuti hetkel
KKLM üldkoosoleku otsuse taga.
Läänemaa Rannakalanduse selts on teinud ettepaneku osaleda koostöös Kodukant
Läänemaaga messil FOODFEST2018. Vastav info on edastatud juhatusele meili teel
augustis. Vajalik on koostöölepingu sõlmimine ning projekti esitamine heakskiitmiseks
üldkoosolekule.
Kogukondade projekt on hetkel ettevalmistamisel. Tegemist on ideega kutsuda ellu
Kodukant Läänemaa piirkonna kogukondadele suunatud projekt, mille raames saaksid
võrgustumise võimaluse ja tuge meie kogukonnad. Juhatuse esimehe ettepanek, et üks
suund võiks olla motivatsioonikoolitus ja õppereis külade eestvedajate omavaheliseks
võrgustumiseks ja innustamiseks. V.Sarapuu ettepanek otsida kontakti ja tõsta aktiivsust
või külaseltside teket ka nendes külades, kus midagi hetkel ei toimu.
OTSUSTATI

5.1. Esitada üldkoosolekule ettepanek kohaliku toidu projekti rahastamiseks 2019-2020
aastal summas 27 000 eurot. Tegevmeeskond valmistab ette projekti tegevused koos
eelarvega.
5.2. Esitada üldkoosolekule ettepanek Loode-Eesti piirkonna ühisturundusprojekti
rahastamiseks summas 10 000 eurot. Tegevjuht tutvustab projekti üldkoosolekule.
5.3. Esitada üldkosoolekule ettepanek LINC2019 projekti rahastamiseks summas 14 000
eurot. LEADER projektijuht tutvustab projekti üldkoosolekule.
5.4. Esitada üldkoosolekule ettepanek FOODFEST2018 osalemise projekti rahastamiseks
summas 7 500 eurot. Juhatus volitab juhatuse esimeest sõlmima vastav koostööleping.
Tegevjuht tutvustab projekti üldkoosolekule.
5.5. Tegevmeeskond ja juhatus valmistavad ette üldkoosolekule heakskiitmiseks
kogukondade projekti eelarvega ca 20 000 eurot.
PÄEVAKORRAPUNKT 6
Üldkoosoleku päevakava koostamine ja üldkoosoleku kokkukutsumine. Juhatuse
ettepanek, et üldkoosolek toimuks Haapsalus ja päevasel ajal. Hindamiskomisjoni liikmeid
saab esitada ka kohapeal.
OTSUSTATI
6.1. Kutsuda kokku KKLM üldkoosolek 27. septembril järgneva päevakorraga:
1. Liikmeskonda lisandunud uute liikmete tutvustus
2. Ülevaade LEADER taotlemisest 2018. aastal
3. KKLM rakenduskava 2019 kinnitamine, sh volituse andmine juhatusele
rakenduskava muudatusteks
4. KKLM LEADER meetme hindamiskomisjoni liikmete valimine.
5. KKLM üldkoosoleku otsust vajavate projektide tutvustamine
6. Päevakorravälised küsimused.
PÄEVAKORRAPUNKT 7
Lähetused.
OTSUSTATI
7.1. Lähetada tegevjuht K.Karlson õppereisile Itaaliasse 19.-24.09.2018. Maksta päevaraha
50 eurot päevas.
7.2.
Lähetada juhatuse esimees M.Mäesalu Lätti 14.-16.09.2018 säästva turismi
suveülikoolis osalemiseks. Maksta juhatuse esimehele päevaraha 25 eurot päevas.
Otsuse tegemisest taandas ennast M.Mäesalu.
MUUD KÜSIMUSED
Juhatuse esimees toob välja, et meie vabatahtlike koordinaatoriga on probleem ja peame
sellesse rohkem sekkuma, et elavdada seda suunda ja leida õige inimene valdkonna
eestvedamiseks.
Vajalik uurida, kuidas on EV100 piirkondlikul koordinaatoril E.Sarapuul edenenud
infovahetus ja tegevuste elluviimine EV100 raames.

