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KOOSOLEKU PÄEVAKORD 
1. Multifondid – kas hea mõte? Triin Kallas, Eesti LEADER Liit 
2. KKLM LEADER hindamiskomisjoni ekspertide määramine 
3. Kohaliku toidu projekti tegevustest 
4. Aasta küla valimise korraldamine 
5. 2018 eelarve ja tegevuskava täitmine 
6. 2018 aasta KKLM LEADER rakenduskava muudatus 
7. Muud küsimused (lähetused, liikmetega seonduv) 
 
PÄEVAKORRAPUNKT 1 
LEADER Liidu tegevjuht T.Kallas andis ülevaate CLLD ehk Community Led Local 
Development (eesti k. kogukonna juhitud kohalik areng) lähenemisest, selle 
kasutamisest Euroopas ning arengutest Eestis. Tegemist on LEADER meetodi 
uuendusega ja seotud senisest enam integreeritud lähenemise (valdkondade- ja 
sektoriteülene lähenemine) ja mitmekülgsema rahastamismudeliga (multifondidel 
põhinev rahastamine). Kui siiani on toimunud maapiirkondades LEADER 
lähenemisel põhinev vahendite jagamine projektitoetusena vaid Euroopa 
Põllumajandusfondi ja Kalandusfondi vahendite toel, siis nüüd on 
tegevusgruppidele avanenud vahendid ka Euroopa Regionaalarengu- ja 
Sotsiaalfondist. Sellisel viisil erinevate fondide rakendamine maapiirkondades 
loob paremad võimalused tagada arendustegevuse sidusus ja aitab vältida 
varasemalt piiratud tingimustest tulenenud kitsaskohti, kus teatud valdkonnad 
ning kohalikud vajadused (näiteks sotsiaalteenused, haridusvaldkond, 
lairibainternet, alternatiivenergeetika, sidususe loomine linnadega, jt) jäid 
tähelepanu ja rahastuseta. 
Tänu mitmekülgsemale rahastamismehhanismile saavad LEADER tegevusgrupid ja 
kalanduse algatusrühmad kohalike arengustrateegiate kaudu senisest 
kompleksemalt läheneda maapiirkonna arengu väljakutsetele. Sellel 
programmperioodil (2014–2020) on kogukonna juhitud kohaliku arengu 
metoodikat laiendatud ka linnadesse. Käesoleval perioodil rakendab multifondide 
rahastusskeemi 20 EL liikmesriigi, 8 sh Eesti ei rakenda seda meetodit. LEADER 
tegevusgrupid üle Eesti on seisukohal, et multifondide rakendamine vajalik ning 
aitab piirkondade arengule kaasa. 
 



 

 

OTSUSTATI: 
Võtta saadud info teadmiseks. Juhatus kujundab seisukoha CLLD ühiste kavatsuste 
kokkuleppe allkirjastamise osas novembrikuu jooksul. 
 
PÄEVAKORRAPUNKT 2 
3.10.2018 toimunud üldkoosolek andis juhatusele volituse hindamiskomisjoni 
ekspertide määramiseks. Toimus arutelu hindamiskomisjoni eksperdikandidaatide 
osas.  M.Mäesalu lisas, et üldkoosoleku poolt valitud hindamiskomisjoni liikmetega 
on lepingute ja konfidentsiaalsuskokkulepete sõlmimine lõppjärgus.  
 
OTSUSTATI: 
2.1.  Määrata KKLM hindamiskomisjoni eksperdiks K.Mihhejev.  
2.2. Ülejäänud ekspertide määramise juurde tullakse tagasi järgmisel juhatuse 
koosolekul. 
 
PÄEVAKORRAPUNKT 3 
Tegevjuht K.Karlson andis ülevaate kohaliku toidu projekti tegevustest ning 
toiduspetsialistiga sõlmitud käsunduslepinguga seotud küsimustest. Toiduprojekti 
raames toimub 24.11-02.12. Läänemaa toidunädal, kus osalevad kohalikud 
ettevõtted oma pakkumistega. 01.12 on kohalikud talunikud kavandanud O.T.T. 
poe avamise Haapsalu turul.  
Vastavalt J.Kelneri ettepanekule ning läbirääkimiste tulemustele ettepanek muuta 
sõlmitud käsunduslepingu tähtaega kuu võrra lühemaks ning vähendada tegevusi 
ning sellega seonduvalt makstavat tasu tagasiulatuvalt 300€-ni bruto ühes kuus.  
 
OTSUSTATI 
3.1. Võtta projekti tegevuste ülevaade teadmiseks. Saata uuesti EV100 üleskutse 
liikmetele ja avalikkusele.  
3.2. Muuta J.Kelneri käsunduslepingut vastavalt ettepanekule.  
 
PÄEVAKORRAPUNKT 4 

Lähenemas on Aasta küla 2019 konkurss, kuhu tuleb esitada oma kandidaat. 
Kandidaadi leidmiseks on vajalik korraldada aasta küla valimise konkurss.  
Ettepanek teha Aasta küla valimise sündmus senisest suuremana, et tõmmata 
rohkem tähelepanu maaelule ja aktiivsetele inimestele külades. Kuni 8.11 on 
oodatud ettepanekud võimaliku auhinna osas.  
 
OTSUSTATI 
4.1. Kuulutada novembrikuus välja Aasta küla valimise konkurss (27.11 
sädeinimeste tunnustusüritusel) tähtajaga 15. jaanuar 2019.  Tegevmeeskond 
koostab konkursi statuudi ja edastab juhatusele. 
4.2.  Moodustada Aasta küla valimise komisjon koostöös maakondlike 
partneritega.  
 
PÄEVAKORRAPUNKT 5 
Tegevjuht K.Karlson andis ülevaate 2018 aasta III kvartali eelarve täitmise ja 
tegevuskava ülevaate.  



 

 

OTSUSTATI: 
5.1. Võtta saadud informatsioon teadmiseks. 
5.1. Muuta KKLM 2018.a eelarvet vastavalt ettepanekule (Lisa 1 ja 2). 
 
PÄEVAKORRAPUNKT 6 
Seoses üldkoosoleku poolt heakskiidetud koostööprojektidega on vajalik  teha 
2018. aasta KKLM LEADER rakenduskavas muudatus. Planeeritud on 
koostööprojektide esitamine suuremas eelarves kui 2018.a kinnitatud 
rakenduskavas.  
Ettepanek: 2018.a. rakenduskava meede 3 eelarve summa on 45 000€, uus 
meetme summa 70 581,18 € (meetme jääk + vabanenud vahendid).  
 
OTSUSTATI: 
6.1. Muuta KKLM rakenduskava lähtuvalt ettepanekust (Lisa 3). 
6.2. Esitada rakenduskava muudatus PRIAle. 
 
PÄEVAKORRAPUNKT 7 
Muud küsimused  
Toimus arutelu seoses liikmeksastumise avaldustega, liikmetasude võlgnevustega.  
1.-5. novembril toimub õppereis Rumeeniasse, sellega seoses on vajalik saata 
tegevmeeskond lähetusse.  
SA Läänemaa on koostamas Lääne maakonna arengustrateegiat ning esile on 
kerkinud küsimus, kuidas tagada KKLM suurprojektide nõude alates 2019.a 
täitmise tagamine kooskõlas maakonna arengustrateegiaga. Toimus arutelu. 
 
OTUSTATI 
7.1.  Võtta vastu KKLM liikmeks Kuther Kaubandus OÜ ja MTÜ Noarootsi Arendus.  
7.2. Arvata liikmeskonnast välja K.U. Oru Auto OÜ (registrist kustutatud) ja 
Unistuste Vabrik MTÜ (liikmemaksu võlgnevus). Tegevmeeskond ja juhatus 
suhtlevad teiste liikmemaksu võlglastega väljaselgitamaks nende jätkamine 
organisatsiooni liikmeskonnas.   
7.3.  Uuendada liikmete nimekirja. 
7.4. Saata lähetusse 1.-5.11.2018 Rumeenia õppereisile tegevjuht K.Karlson ja 
LEADER projektijuht M.Pikkmets. Maksta päevaraha 50 eurot päevas lähetuses 
viibitud päeva eest. 
 
 
Koosoleku juhataja     Protokollija 
Merle Mäesalu     Kaja Karlson 
/allkirjastatud digitaalselt/    /allkirjastatud digitaalselt/ 
 
Lisad: 
Lisa 1. KKLM 2018.a eelarve muudatusettepanekutega 
Lisa 2. KKLM 2018.a tegevuskava täitmine 9 kuud 
Lisa 3. KKLM 2018.a rakenduskava muudatus 


