KODUKANT LÄÄNEMAA JUHATUSE KOOSOLEK veebis
25.01.2021 nr 1
Osalesid: Merle Mäesalu, Nele Sõber, Tiina Ojamäe, Kaja Kivisalu, Ebekai Härm,
Kadi Paaliste, Andres Tamla, Elari Saar, Ene Sarapuu
Kutsutud: Kaja Karlson, Maarja Pikkmets
Koosoleku juhataja: Merle Mäesalu
Koosoleku protokollija: Maarja Pikkmets
Koosoleku algus: 14:00
Koosoleku lõpp: 15:50
PÄEVAKORD
1. KKLM LEADER meede 2 pingerea kinnitamine
2. KKLM tegevuskava kinnitamine
3. Muud küsimused
3.1. SA Eesti Teatri Festival projekti üleminek MTÜ Teatritalu’le
3.2. Aasta küla
3.3. Loode-Eesti projekt
3.4. LEADER perioodi pikendamine
PÄEVAKORRAPUNKT 1
Tegevjuht tutvustab hindamiskomisjoni töö protsessi ja hindamiskomisjoni
koosseisu. Toimunud taotlusvooru ajal hindamiskomisjon paikvaatlusi ei teinud
võttes arvesse tervisekriisi. Hindamiskomisjon on varasemate taotlusvoorude
käigus külastanud enamikke objektidest.
Taotlejate ärakuulamine toimus veebis Zoomi vahendusel, mis töötas väga hästi.
Selle eelduseks oli tegevjuhi sõnul hindamiskomisjoni varasem koos töötamise
kogemus.
Tegevjuht tutvustab juhatusele hindamiskomisjoni hinnete alusel moodustatud
pingerida ja selgitab eksimust ühe taotleja taotletava summa juures.
Tegevjuht räägib lühidalt, millised olid põhilised hindamiskomisjoni poolt küsitavad
küsimused
taotlejatele.
Sagedamini
puudutasid
küsimused
eksimusi
hinnapakkumiste juures.
Tegevjuht annab juhatusele lühikese ülevaate projektide sisust.
Juhatuse esimehe hinnangul täidavad toetust saavad projektid KKLM erinevaid
eesmärke.
Pingera kinnitamisel taandavad end seotuse tõttu projektidega juhatuse liikmed
Ebekai Härm, Kadi Paaliste ja Ene Sarapuu.
Taotlusvooru lõppemisest, toetuste saajatest väljastab tegevmeeskond nädala
lõpuks pressiteate ja lisab info KKLM kodulehele.
Juhatus lepib kokku, et sisulisi kommentaare projektide kohta avalikult ei jagata, sh
hindepunkte annab tegevmeeskond teada ainult taotlejatele individuaalselt.
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OTSUSTATI
1.1. Kinnitada hindamiskomisjoni poolt esitatud meede 2 pingerida ja esitada
rahastusettepanek PRIA-le.
1.2. Avalikustada info projektide kohta, mille suhtes on tehtud positiivne
rahastusettepanek.
PÄEVAKORRAPUNKT 2
Juhatuse esimees avaldab muret, et endiselt on täitmata strateegia eesmärk, mis
puudutab tagasi- ja sisserände soodustamisele suunatud projekte. Juhatus arutleb
erinevate võimaluste üle, kuidas võiks kõige proaktiivsemalt seda juhtida nii, et
tegevusse jõuaks sellise sisuga projektid. Arutelus on nn vihmavarju mudeli
kasutamine, kuid siin on kitsaskohtadeks, et summad on liiga väikesed, et tegelikke
tulemusi rände soodustamiseks saavutada. Ühiselt leitakse, et parima tulemuse
saavutamiseks on vajalik KOV juhtide ja avalike suhete teenistujate kaasamine
arutellu. Ümarlaual saaks KKLM võimaluse tutvustada strateegia eesmärki
tegevuspiirkonna KOV juhtidele ning leida ühiseid lahendusi eesmärgi täitmiseks.
E. Härm toob välja, et üks probleem on kindlasti see, kuidas saada endiseid
suveresidente, kellest on saanud püsielanikud, end valda sisse registreerima.
Taolise ümarlaua võiks kokku kutsuda 2021 aasta aprillis. Projektijuht lisab selle
tegevuskavasse.
Juhatuse arenguseminari toimumisajaks võiks olla veebruari lõpp 2021.
OTSUSTATI
2.1. Kinnitada ühehäälselt KKLM tegevuskava 2021. aastaks.
PÄEVAKORRAPUNKT 3
3.1. SA Eesti Teatri Festival projekti üleminek MTÜ Teatritalule. Tänaseks on proje kt
ellu viidud, kuid järelvalveperiood veel kestab. MTÜ Teatritalu, juhatuse liikme
Margus Kasterpalu isikus, võtab üle kõik projektiga seonduvad kohustused ja SA
Eesti Teatri Festival loobub kõigist kohustustest ja õigustest, mis on projektiga
seotud.
OTSUSTATI
3.1.1. Võtta info teadmiseks. Tegevusgrupp nõustub projekti kohustuste
üleminekuga MTÜ-le Teatritalu. Taotleja kuulub strateegia meetme lubatud
sihtgruppi ja tagab projekti tulemuste jätkusuutlikkuse.
Otsusest taandab ennast M.Mäesalu SA Eesti Teatri Festival nõukokku kuulumise
tõttu.
3.2. Läänemaa aasta küla. Aasta küla konkursile laekus üks taotlus ja juhatus
otsustas toetada Soolu küla nimetamist Läänemaa aasta külaks ja esitada Soolu küla
Eesti Aasta Küla 2021 konkursile. Samuti nõustusid KOV-id ja partnerina SA
Läänemaa esindajad. Tegevmeeskond teavitab Soolu valimisest Läänemaa aasta
külaks pressiteate kaudu ning tiitli annab Soolu külale üle KKLM juhatuse esimees
Läänemaa Sädeinimeste tunnustusüritusel Silma Õpikojas.
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Tegevjuht annab ülevaate, mida tähendab Läänemaa Aasta külale üleriigilises aasta
küla konkursil osalemine – võrgustumisüritused, küla tutvustamine siseriiklikult,
osalemine Maapäeval jmt.
3.3. Loode-Eesti koostööprojekti uueks projektijuhiks valiti Noarootsis elav Karet
Kõverjalg. Tegevjuht tutvustab põgusalt, milline oli uue projektijuhi leidmise
protsess. Uus projektijuht alustab tööd SA Läänemaa juures.
Kogukonna projektis on toimunud muudatus, kuna erinevate asjaolude
kokkulangemise tõttu on Poola pidanud projektist kõrvale jääma. Seega jätkub
projekt Eestisisese koostööprojektina. Muudatuse tõttu tehakse ümberkorraldusi
ka projekti tegevuskavas. Üks oluline uuendus on kaasamiskastikese loomine
koostöös Külaliikumisega Kodukant.
3.4. LEADER perioodi pikendamine. Maaeluministeeriumi poolt on perioodi
pikendatud kahe aasta võrra. MeM tegi ettepaneku selle 2-aastase perioodi
rahastamiseks MAK seirekomisjonile ning praegu on teada, et kavandatakse
lisarahastus uue programmperioodi arvelt. See võimaldab tegevusgruppidel
korraldada taotlusvoorusid ning alustada uue perioo di strateegia ettevalmistamist.
Üleminekuperioodi rahastus koosneb järgmise perioodi eelarvest võetavast
ettemaksust ja CoVid kriisiabist. Hetkel on veel teadmata, milline on siseriiklike
õigusaktide muutmise ajakava, mis võimaldaks finantse kasutusele võtta.
Koosoleku juhataja
/allkirjastatud digitaalselt/

Koosoleku protokollija
/allkirjastatud digitaalselt/

Lisad
Lisa 1. Meede 2 paremusjärjestuse väljavõte
Lisa 2. MTÜ Lugu osalise projektitoetusega nõustumine

Lisa 3. KKLM tegevuskava 2021
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