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KODUKANT LÄÄNEMAA JUHATUSE KOOSOLEK  
       17.02.2020 nr 1 
 

Kohal: Merle Mäesalu, Meelis Orgla, Tiina Ojamäe, Marika Adman, Valvi Sarapuu, 
Nele Sõber, Eha Raja 
Puudusid: Aare Lauren, Eidi Leht 
Kutsutud: Kaja Karlson, Maarja Pikkmets, Aare Aljasmets 
Koosoleku juhataja: Merle Mäesalu 
Koosoleku protokollija: Maarja Pikkmets 
Koosoleku algus: 14:20 
Koosoleku lõpp: 16:45 
 
 
PÄEVAKORD 

1. KKLM üldkoosoleku kokkukutsumine ja päevakorra ettepanek 
2.1. Revisjoni komisjoni ja audiitori arvamus 2019 majandusaasta 

aruande kohta  
2.2. Kodukant Läänemaa 2019 majandusaasta aruande tutvustamine, 

2020 aasta tegevuskava tutvustamine ja kinnitamine 
2.3. Juhatuse liikmete valimine ja määramine 
2.4. Muud küsimused  

2. Avaldused liikmeks astumiseks 
3. KKLM 2020 tegevuskava kinnitamine  
4. Muud küsimused  

 
PÄEVAKORRAPUNKT 1 
Seoses Kodukant Läänemaa juhatuse volituste lõppemisega 21. märtsil 2020, kui 
täitub juhatuse tegevuse 3 aastat, on tarvis kokku kutsuda KKLM üldkoosolek, et 
valida uus juhatus. Juhatus saab olla vastavalt põhikirjale 5-9 liikmeline ning iga 3 
aasta tagant peab vahetuma 1/3 juhatuse liikmetest ja vähemalt 75% peavad 
olema liikmete esindajad (st väljastpoolt organisatsiooni saab olla 2 juhatuse liiget, 
kui on 9-liikmeline juhatus). Avaliku sektori esindajate osakaal peab olema alla 
50%. Seni on KKLM juhatus jagunenud sektorite vahel võrdselt 3 + 3 + 3 ning 
soovituslikult nii, et oleks esindatus kogu tegevuspiirkonnast.  
Juhatuse liikmete arvu üle otsustab üldkoosolek ning sellele järgneb salajane 
hääletus. Tegevmeeskond kontrollib eelnevalt, et kõik oleks põhikirja ja kordadega 
kooskõlas. 
Vastavalt valimiskorrale saab kandidaate esitada kirjalikult ainult enne 
üldkoosolekut ning koha peal kandidaate enam esitada ei saa. Kandidaatide 
esitamisel peab järgima kõiki valimiskorras nimetatud tingimusi ja esitama 
vajalikud dokumendid hiljemalt 17. märts kl 24.00. 
Aja kokkuhoiu eesmärgil peaks päevakorra sättima selliselt, et häältelugemise ajal 
ei tekiks pausi.  
Juhatuse liige Meelis Orgla annab teada, et ei kandideeri uue juhatuse valimisel 
lähtuvalt 1/3 juhatuse liikmete vahetumise nõudest. 
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Toimub arutelu, kas KOV-il on võimalik tagasi kutsuda oma esitatud juhatuse liige, 
kui ta ei ole mingil põhjusel enam KOV-i esindaja ega usaldusisik omavalitsusele. 
Juhatuse esimees Merle Mäesalu seisukoht on, et kuna esitatud kandidaat esindab 
sektorit, mitte konkreetset asutust, siis ei ole õigust ka esindaja tagasikutsumiseks 
ega õigust nõuda otsuste kooskõlastamist esindatava KOV-iga, kuna vastutus 
langeb siiski juhatuse liikmest eraisikule. Kandidaadi esitamisest ei peaks kasu 
saama mitte esitaja, vaid sektor, mida esindatakse (nn kompetentsipõhine). 
 
ETTEPANEKUD 

1. Lisada tegevjuhi poolt esitatud päevakavasse juhatuse esimehe 
ettepanekul päevakorra rakendamine (juhataja, protokollija ja 
häältelugemiskomisjoni määramine).  

2. Üldkoosoleku päevakorra punkti „muud küsimused“ all tutvustada 
tulevikku suunatud projekte ja teemasid ning LEADER meetme jääkide 
jagamist. 

3. Valida üldkoosolekul ka revisjonikomisjon, kelle töö algab 3. oktoobrist 
2020. Küsida revisjonikomisjoni liikmete kandidaadid samaks tähtajaks 
kui juhatuse liikmete kandidaadid. 

 
OTSUSTATI 
1.1. Kutsuda kokku Kodukant Läänemaa liikmete üldkoosolek 19. märtsil kell 

15 järgneva päevakavaga: 
1.1.1. Päevakorra rakendamine (üldkoosoleku juhataja ning protokollija 

määramine, häältelugemiskomisjoni määramine, päevakorra 
kinnitamine)  

1.1.2. Revisjonikomisjoni ja audiitori arvamus 2019 majandusaasta 
aruande kohta  

1.1.3. Kodukant Läänemaa 2019 majandusaasta aruande ning 2020 
tegevuskava tutvustamine ja kinnitamine  

1.1.4. Juhatuse liikmete valimine ja kinnitamine 
1.1.5. Revisjonikomisjoni liikmete valimine ja kinnitamine 
1.1.6. Muud küsimused 

1.2. Tegevmeeskond saadab üleskutse juhatuse liikmekandidaatide kogumiseks 
koos vastavate dokumendivormidega.  

1.3. Määrata kirjalikult juhatuse liikmete kandidaatide esitamise tähtajaks 17. 
märts kl 24.00.  

1.4. Tegevjuht annab revisjonikomisjonile edasi ülesande majandusaasta 
revideerimiseks enne üldkoosoleku toimumist ning teavitab uue 
revisjonikomisjoni valimisest. Revisjonikomisjoni saab esitada kandidaate 
koha peal.  

 
PÄEVAKORRAPUNKT 2 
Liikmeks astumise avaldus (Lisa 1). 
 
OTSUSTATI 
2.1. Võtta liikmeks vastu SA Põhja-Läänemaa Turismi- ja spordiobjektide 
Halduskeskus.  
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PÄEVAKORRAPUNKT 3 
Tegevjuht tutvustab 2020. aasta tegevuskava (Lisa 2).  Laias laastus jääb 4 suurt 
põhieesmärki: 
1. KKLM LEADER strateegia 2014-2020+ rakendamine 
2. Organisatsiooni arendamine, tutvustamine ja töö liikmetega  
3. Maaelu arendamine ja elavdamine, sh kogukondade jõustamine ja külavanemate 
institutsioonide tugevdamine külades 
4. Koostöö maakondlike, teiste piirkondade ja üle-eestiliste koostööpartneritega 
 
Juhatus arutles, milles saaks KKLM veel kogukondasid toetada. Ühe peamise 
teemana toodi välja maal elamise kuvandi parandamine. KKLM roll võiks olla 
teenuste kaardistamine piirkonnas ja selle info edastamine ning vahendamine. 
Selle eesmärgi täitmisel on oluline koostöö SA Läänemaa ja KOV-idega – luua 
töörühm, et tõsta tagasi- ja sisserännet maapiirkonda. Samuti võiks tegeleda 
rohkem ka nõudluspõhise nõustamisega.  
Juhatuse esimees toob välja, et KKLM strateegias peaks olema suurem rõhk meie 
eesmärgil. Strateegia üks eesmärk on pidurdada väljarännet ning maaelu maine 
parandamine.  
Juhatuse liige Meelis Orgla toob näitena, et sobida võiks asukohapõhine sõnum, 
nagu „Noarootsis on hea, sest…“ jmt. 
 
OTSUSTATI 
3.1. Kinnitada KKLM tegevuskava 2020.  
 
PÄEVAKORRAPUNKT 4 
Kodukant Läänemaa tegevuse tulemusena on Maaeluministeerium välja 
kuulutanud, et 2020. aasta mais antakse Haapsalule ja Läänemaale üle maitsete 
aasta tiitel. Tegemist on ühe osaga Eesti Toidu edendamise kavast, mille raames 
alates tõstetakse alates 2016.aastast esile üks Eesti piirkond, mida tutvustatakse 
toiduteema võtmes. Tegevjuht tutvustab Haapsalu ja Läänemaa maitsete aasta 
tegevusi ja võimalikke koostööpartnereid ja rahastusallikaid ning toob välja, et 
hetkel on veel ebaselge, kas vajatakse lisavahendeid programmi elluviimiseks. 
Toimub arutelu, kas algatada uus Leader projekt ning millised oleksid selle 
projekti rahastusvõimalused. 
Juhatuse esimees Merle Mäesalu tegi ettepaneku Maitsete aasta raames täiendada 
käimasolevat kohaliku toidu projekti. Arutleti, millised võimalused oleksid jääkide 
liigutamisel kolmandasse meetmesse – kas saaks näiteks võtta võrdeliselt 
esimesest ja teisest meetmest ja lisada see kolmandasse? Kui kasutada Maitsete 
aasta elluviimisel kolmanda meetme toetust, kas peaks juures olema veel üks 
partner?  
Juhatuse liige M.Orgla tutvustab Saaremaa LEADER ja Arenduskeskuse kogemust 
ettevõtluse toetamise osas ühisprojekti raames, mis keskendub konkreetse 
ettevõtte kasvutakistuste likvideerimisele. Huvilistele toimus avalik konkurss 
projektis osalemiseks ning toimunud on esmased intervjuud ettevõtetega nende 
arenguvajaduste osas. Idee on väärt rakendamiseks ka KKLM piirkonnas, kuid 
nõuab kindlasti suuremaid ressursse, kui hetkel jääkides alles on.  



 

4 
 

Tegevjuht tutvustas hiljutise kohtumise tulemusi, kus KKLM, Nelja Valla kogu ja 
Lääne-Harju Koostöökogu arutasid võimalusi ja vajadust Loode-Eesti geopargi 
tegevuste käivitamiseks. Tegemist on ideega, kus olemasoleva Loode-Eesti 
piirkonna mainekujundus ja arenudstegevused oleks võimalik siduda geopargi 
tegevusteks. Samas nõuab geopargi arendamine samuti lisaressursse ning tegevus 
peab vastama rahvusvaheliselt kokkulepitud geoparkide nõuetele. Lepiti kokku, et 
uut projekti veel ei algatata, kuid vajadusel kaetakse tegevusgruppide 
personalikulude eelarvest ettevalmistav tööjõukulu.  
Veebruari algul kohtus tegevjuht koos SA Läänemaa turismijuhiga Soome LEADER 
Ravakka esindajaga arutlemaks võimalikku koostööprojekti „BikeMenu“ Soome, 
Rootsi ja Eesti lääneranniku piirkondade vahel. Projekti eesmärgiks on arendada 
välja jalgrattaturismitooted koos kohaliku toidu pakkumisega saksakeelsetele 
turgudele. Kuna nimetatud riikide rannikualad on sobilikud ja põnevad 
jalgrattaturistidele ning juba on tehtud mitmeid investeeringuid nendele 
võimaluste loomiseks, siis nähakse võimalust Läänemere põhja-piirkonna ühiseks 
tootearenduseks ja turundamiseks. Soomes on algatusega liitunud 4 
tegevusgruppi, kes on alustanud projekti ettevalmistava projekti, mille raames 
selgitatakse välja potensiaalsed projekti partnerid ja valmistatakse ette 
projektitoetuse taotlus Interregi. Läänemaa osas oodatakse meie esindajat kahele 
koostöökohtumisele (Soome, Ahvenamaa), mille raames arutatakse läbi ja 
pannakse kirja koostööprojekti sisu. Läänemaalt võiks olla projekti partneriks SA 
Läänemaa, KKLM toetaks projekti ettevalmistust vajadusel kohtumistel 
osalemisega või võrgustikes info edastamisega ning arendaks koostöösuhteid 
Soome ja Rootsi Leader tegevusgruppidega.  
Tegevjuht tutvustab tulevasi tegevusi. 29.02 toimub Külaliikumine Kodukant 
liikmete kohtumine, kus arutatakse vabatahtliku seltsilise hanget ja ACF projekti 
elluviimist. 10. märtsil on tegevjuht kutsutud osalema Brüsselis toimuvale 
seminarile „Tuleviku Leader kujundamine“, lähetusega seotud transpordikulud 
katab Euroopa Komisjon. 26.-27. märtsil viibivad tegevjuht ja kohaliku toidu 
spetsialist Hiiumaal kohaliku toidu projekti partnerite kohtumisel ja 
biosfääripäeval. 6.-9. aprillil külastab KKLM piirkonda Tsehhi omavalitsusjuhtide 
ja Leader tegevusgruppide esindus. Aprilli lõpus (kuupäev selgitamisel) toimub 
Haapsalu ja Läänemaa maitsete aasta avaüritus.   
 
 
OTSUSTATI 
4.1. Lepitakse kokku, et tegevjuht selgitab välja märtsi alguseks lisaressursi 
vajaduse ning juhul, kui on vaja algatada projekt, siis esitab vastava ettepaneku 
koos selgitustega juhatusele ning juhatus koguneb 4.märtsil.  
4.2.  Lähetada tegevjuht K.Karlson 9.-10.03.2020 Brüsselisse osalema seminaril 
„Tuleviku LEADER kujundamine“. Maksta päevaraha 50 eurot ning tasuda 
lähetusega otseselt seotud  muud kulud.  
 
 
Koosoleku juhataja     Koosoleku protokollija 
/allkirjastatud digitaalselt/    /allkirjastatud digitaalselt/ 
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LISAD 
Lisa 1. SA Põhja-Läänemaa Turismi-ja spordiobjektide halduskeskuse avaldus 
liikmeks astumiseks.  
Lisa 2.  KKLM tegevuskava 2020 


