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PÄEVAKORD 

1. EV 100 koordinaatori leping 
2. Leader projektijuhi konkursitulemustest ja volituste andmine tegevjuhile 
lepingu sõlmimiseks 
3. Info Leader Liidu ja Külaliikumine Kodukant Eesti üldkoosolekutelt  
4. Tegevused II poolaasta (tegevuskava) 
5. KKLM koostööprojektid sügiseseks üldkoosolekuks  

a. LINC 2019 
b. Loode-Eesti  
c. Kohalik toit 2019+ 
d. Projektiidee: noorte ettevõtlikkus, kogukonnaliikumise ergutamine 

6. Muud küsimused  (puhkustegraafik jm) 
 
PÄEVAKORRAPUNKT 1 
Eesti Külaliikumine Kodukant ja Kodukant Läänemaa vahel sõlmiti leping, mille 
alusel korraldab Kodukant Läänemaa EV100 igas külas programmi infovahetust 
Läänemaal. Vastavalt juhatuse 31.05.2018 koosoleku otsusele täidab EV100 
piirkondliku koordinaatori rolli tema nõusolekul Ene Sarapuu, kellega on 
sõlmimisel vastav raamleping. 
 
OTSUSTATI 
1.1. EV100 koordinaatori ülesandeks piirkonnas on lisaks jooksvale 

infovahetusele korraldada 1 teavitusüritus (koostöös tegevmeeskonnaga), 
mis tutvustaks EV100 temaatikat piirkonnas. Lisaks koostada vähemalt 1 
pressiteade kuus, mis kajastaks EV100 raames külades tehtud või 
planeeritud sündmusi.  Sõlmida leping tähtajaga 31.12.2018.  

1.2. Tegevmeeskond täiendab kodulehe EV100 rubriiki asjakohase 
informatsiooniga. 

 
PÄEVAKORRAPUNKT 2 
K.Karlson andis ülevaate LEADER projektijuhi konkursitulemustest ja vestlustest. 
Kokku esitati 11 sooviavaldust.  
 



 

 

OTSUSTATI 
2.1. Anda tegvjuhile volitused töölepingu sõlmimiseks LEADER projektijuhiga.  
 
PÄEVAKORRAPUNKT 3 
M.Mäesalu andis ülevaate Külaliikumine Kodukant ja Eesti Leader Liidu 
üldkoosolekutel käsitletud teemadest.  
 
OTSUSTATI 
3.1. Võtta saadud informatsioon teadmiseks.  
 
PÄEVAKORRAPUNKT 4 
Tegevjuht koos juhatuse esimehega on läbi vaadanud KKLM 2018.aasta 
tegevuskava. I poolaastal on keskendutud peamiselt LEADER programmi 
elluviimisele. II poolaasta tegevused keskenduvad peamiselt projektitööle ja 
liikmetele suunatud tegevustele, olulisel kohal on ka LEADER strateegia 
seirearuande koostamine.  
 
OTSUSTATI 
3.1. Võtta saadud informatsioon teadmiseks. Tegevjuht saadab tegevuskava koos I 
poolaasta täitmisega juhatuse liikmetele meiliga. 
 
PÄEVAKORRAPUNKT 5 
Sügisesele üldkoosolekule on ettevalmistamisel mitmed projektid, millele 
oodatakse heakskiitu.  

- LINC2019 – Leader tegevusgruppide üle-euroopaline suveseminar 2019.a. 
sügisel. Koostööprojekti raamleping allkirjastatud kevadel 2018, 
partneriteks Mulgimaa Arenduskoda, Roheline Jõemaa ja Pärnu Lahe 
Partnerluskogu. Ühiselt külastati LINC2018 seminari, mis toimus Soomes. 
Üldkoosolekuks on planeeritud ettevalmistada projekti dokumentatsioon. 

- Loode-Eesti projekti jätkuprojekt on planeeritud väiksemas mahus kui oli 
esialgne partnerite ootus. Käesolevaga valmistatakse ette 
projektdokumentatsiooni ja eelarvet mahus 10 000 eurot. Partneriteks 
Nelja Valla Kogu ja Lääne-Harju Koostöökogu.  

- Kohaliku toidu projekti 2016. aastal planeeritud tegevused on ellu viidud, 
lõpparuanne esitamisel. 2018. Aastaks planeeritud tegevused on ellu 
viimisel, osa toimus kevadel (koolitused, talude külastus, ERMi arhiivi 
külastus). Teisel poolaastal tulemas Läänemaa toidunädal, suurüritus ja 
koduköökide üritus (KÜSK rahastusega). Samuti õppereis Itaaliasse, 
tootjaid tutvustav veebileht jms. Ettevalmistamist vajab 2019 aasta 
kohaliku toidu arendamiseks planeeritav projekt, mille sisutegevuste 
arutelu toimub augustis.  

- Kuna maapiirkonna ja külade aktiveerimise suund on oluline, siis 
ideetasandil on arutatud võimalikku noorte ettevõtlikkuse või 
kogukonnaliikumise projekti. Vajalik on minna küladesse kohapeale ja 
arutada, kuidas ja millist tuge saaks läbi projekti selles valdkonnas anda. 
Augusti II poolel planeeritud vastavad tegevused.  

 



 

 

OTSUSTATI 
5.1. Võtta saadud informatsioon teadmiseks.  
 
PÄEVAKORRAPUNKT 6 
K.Karlson esitas avalduse puhkuse ajakava muudatuseks.  
 
OTSUSTATI 
6.1. Muuta puhkuste ajakava vastavalt esitatud avaldusele. 
 
 
 
Koosoleku juhataja     Protokollija    
Merle Mäesalu     Kaja Karlson  
/Allkirjastatud digitaalselt/    /Allkirjastatud digitaalselt/ 
 
 
 


