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PÄEVAKORD
1. Ülevaade KKLM LEADER meede 2 taotlusvoorust
2. KKLM personal 2021
3. KKLM eelarve 2021 tutvustamine
4. KKLM tegevuskava 2021 ettevalmistamine, arutelu
5. Muud küsimused
PÄEVAKORRAPUNKT 1
LEADER projektijuht ja tegevjuht annavad ülevaate viimasest LEADER
taotlusvoorust ja üldiselt projektide sisust. Toimub arutelu selle üle, kui täpseid
juhiseid peaksime me andma hindamiskomisjonile, milliseid eesmärke peaks
projektid täitma ja kui täpselt peaksid olema antud piirid ette taotlejatele?
ETTEPANEK
Hindamiskomisjon peab lähtuma hindamisel Kodukant Läänemaa strateegilistest
eesmärkidest ning täiendavaid suuniseid projektide hindamisele pole vaja seada.
PÄEVAKORRAPUNKT 2
Tegevjuht tutvustab olukorra seisu järgnevateks aastateks. Tänaseks ei ole teada,
millal võib olla ligipääs järgmise perioodi vahenditele, et sellest osaliselt rahastada
üleminekuperioodi tegevusi. Võimaliku lahendusena nähakse praegu, et 2021- 2022
aastatel võiks alustada uute strateegiate koostamisega ning 2023. aastal uue
strateegia rakendamisega. Tõenäoliselt enne 2021. aasta teist poolaastat siiski
midagi ei toimu.
Tegevjuht selgitab KKLM eelarvet ja palgafondi 2021. aastaks. Juhatusel on tarvis
otsustada, millises mahus ja mitut inimest oleks Kodukant Läänemaa meeskonnas
tööle vaja.
E. Härm teeb ettepaneku jätta LEADER projektijuht tööle edasi pooleks aastaks täis
tööajaga, T. Ojamäe teeb ettepaneku, et vähendada koormust. Sama arvamusega
nõustuvad ka E. Sarapuu, N. Sõber ja E. Saar.
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ETTEPANEK
Rakendada LEADER projektijuhti osalise koormusega, nt 80%, mis jätaks võimaluse
säilitada ametikoht rohkem kui pooleks aastaks. Pärast pikendatud töölepingu
tähtajalist lõppemist vaadata uuesti üle võimalused ja vajadused LEADER
projektijuhi ametikoha säilitamiseks.
Tegevjuht saadab pärast lepingu sõlmimist juhatusele teavituse, milline koormus
jääb ja mis tööülesanded projektijuhile jäävad.
OTSUSTATI:
2.1. Vastavalt ettepanekule anda tegevjuhile volitus tähtajalise töölepingu
pikendamiseks LEADER projektijuhi ametikoha täitmiseks 0,8 koormusega kuni
31.08.2021 eelarve ulatuses.
PÄEVAKORRAPUNKT 3
Tegevjuht tutvustab 2021 aasta eelarvet, sh tegevuspiirkonna elavdamiseks
tehtavaid kulusid, mis tuleb LEADER toetusest tegevusgrupile.
Toimub arutelu liikmemaksu osas. Tegevjuht selgitab, milliselt ja mille alusel
tasutakse liikmemakse erinevates tegevusgruppides. Nt ettevõtjatel on mõnes
tegevusgrupis suurem liikmemaks, või KOV-id maksavad liikmemaksu elanike arvu
pealt.
Juhatus leiab, et planeeritud eelarvet muudetakse juhul, kui tulevad uued otsused
rahastuse kohta.
Tegevjuht annab ülevaate KKLM enda koostööprojektidest ja pooleliolevatest
tegevustest. Juhatuse esimees küsib, kas projektide tähtaegasid pikendati COVID-19
tõttu automaatselt. Tegevjuht selgitab, et juba alguses on kõikidel taotlejatel 2-4
aastat aega projekti elluviimiseks, aga meie tegevuspiirkonnas pole peale Säästva
turismi projekti miski üle läinud. Juhul kui projekti ajakavas toimuvad muudatused,
siis peaks taotleja vahepeal Priaga konsulteerima.
OTSUSTATI
3.1 Kinnitada MTÜ Kodukant Läänemaa 2021. aasta eelarve. (Lisa 1)
PÄEVAKORRAPUNKT 4
Tegevjuht tutvustab 2021. aasta tegevuskava eesmärke ja tegevusi. Toimub arutelu,
millised tegevused on saabuval aastal olulised ja millised tegevused aitaksid kõige
paremini panustada Kodukant Läänemaa strateegia eesmärkide elluviimisse.
OTSUSTATI
4.1 Tegevjuht jagab tegevuskava tööversiooni juhatuse liikmetega ning palub teha
täiendavaid ettepanekuid. Juhatuse järgmise koosoleku päevakorda on kavandatud
tegevuskava kinnitamine.

PÄEVAKORRAPUNKT 5
2

Pärnu Linnavalitsus on teinud Kodukant Läänemaale ettepanku koostööks
Pärnumaa turismisihtkoha juhtimis- ja arendustegevuste elluviimiseks ning
turismistrateegia koostamiseks. Koostöölepe sõlmitakse perioodiks 01. jaanuar
2021 – 31. detsember 2024. Kodukant Läänemaale koostööleppega liitumisel
finantsilisi kohustusi ei kaasne.
Juhatus arutleb, kas koostöömemorandumis peaks olema eristatud rahaliselt ja
mitterahaliselt panustavad partnerid. Tegevjuht vastab, et olenemata rahalisest
panusest peavad kõik partnerid olema leppes võrdselt välja toodud.
Kuna juhatuse liige N. Sõber osaleb koostöös ka MTÜ Terra Maritima esindajana, siis
leiab juhatus, et ta võiks olla ka Kodukant Läänemaa esindaja, kes oleks info
vahendajaks KKLM-i ja teiste partnerite vahel.
OTSUSTATI
5.1 Sõlmida koostöölepe Pärnumaa turismisihtkoha juhtimis- ja arendustegevuste
elluviimiseks ning turismistrateegia koostamiseks;
5.2 Määrata Kodukant Läänemaa esindajaks Pärnumaa turismisihtkoha võrgustiku
tegevustes juhatuse liige Nele Sõber;
5.3 Lisada koostööprojektiga seotud tegevused ja partnerid KKLM tegevuskavasse.
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Lisad
Lisa 1. KKLM eelarve 2021
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