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Osalesid: Merle Mäesalu, Tiina Ojamäe, Kaja Kivisalu, Ebekai Härm, Kadi Paaliste,
Elari Saar, Ene Sarapuu
Kutsutud: Kaja Karlson, Maarja Pikkmets, Eva Rahv
Koosoleku juhataja: Merle Mäesalu
Koosoleku protokollija: Maarja Pikkmets
Koosoleku algus: 13:00
Koosoleku lõpp: 16:40
PÄEVAKORD
1. KKLM liikmete avaldused
2. PRIA järelpärimine taotleja Perfect Plant OÜ projekti osas
3. KOP hindamiskomisjoni liikmete määramine KKLM poolt
4. Külaliikumine Kodukant info
5. Tegevjuhi konkursi tulemustest, kohusetäitja määramine
6. Muud küsimused
PÄEVAKORRAPUNKT 1
Liikmeskonnast väljaastumiseks on esitanud avalduse MTÜ Matsalu Rand.
Lahkumise üks põhjuseid tõstatab küsimuse, kas KKLMi LEADER taotlusvoorude
eesmärgid on taotlejatele selgesti arusaadavad ja kas on vajadus nende muutmiseks.
Juhatuse esimees leiab, et hindamiskomisjon on järjest professionaalsem ja nad on
väga põhjalikud.
Juhul, kui KKLM soovib eelistada mingit kindlat sektorit või mingeid kindlaid
projekte, siis peab tegema vastavad muudatused rakenduskavas ja strateegias ja
peab olema konsensus juhatuse tasandil, et millised need projektid oleksid.
OTSUSTATI
1.1. Rahuldada MTÜ Matsalu Rand avaldus liikmeskonnast välja astumiseks.
PÄEVAKORRAPUNKT 2
PRIA on teinud järelpärimise seoses KKLM ettevõtlusmeetmest rahastatud projekti
elluviimisega. Taotleja Perfect Plant OÜ, mis sai KKLMilt suurprojekti rahastuse.
Taotleja on teinud PRIAle projekti muudatustaotluse, kuna projekti kogumaksumus
on vähenenud, kuid PRIAl on tekkinud kahtlused, kas projekti eesmärk saab
täidetud ning tulemused saavutatud ka muudatustest sõltumata.
Tegevmeeskond ja kuus juhatuse liiget käisid paikvaatlusel Perfect Plant OÜ
tootmishoones, et saada kinnitust projekti eesmärkide täitmisest. ja saadi kinnitus,
et projekti eesmärgid siiski saavutatakse olenemata projektis tehtavatest
muudatustest.
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Projekti eesmärkide ja analüüsi tulemuste ning paikvaatluse põhjal on näha, et
projekt on elluviidud ning eesmärgid täidetud (v.a. ühe lisa teenuse pakkumine).
Juhatuse liikmete seas kerkib küsimus, kas taotleja oleks saanud positiivse
hindamistulemuse ka juhul, kui projekt oleks juba esialgselt olnud
väiksemamahulisem? Kas sellisel juhul peaks muutma toetuse suurust
proportsionaalselt ja kas see oleks abiks taotlejale või tekitaks pigem keerulisi
olukordi?
OTSUSTATI
2.1. Toetada taotleja Perfect Plant OÜ muudatustaotlust. Tegevjuht koostab toetava
avalduse ja esitab selle PRIAle.
PÄEVAKORRAPUNKT 3
Eesti Külaliikumine Kodukant ootab KKLMilt kahe liikme ettepanekut Kohaliku
omaalgatusprogrammi hindamiskomisjoni. Varasemalt on KKLMi poolt määratud
hindamiskomisjoni liikmeteks Larissa Mandel ja Merike Plaas. Kuna Larissa Mandel
ei soovi enam KOP hindamiskomisjoni liikmena jätkata, tuleb tema asemele määrata
uus liige. Juhatuse esimees leiab, et KKLM oleks laiemalt valdkonnaga kursis, võiks
uus hindamiskomisjoni liige olla KKLM juhatuse liige. Juhatuse liige Ebekai Härm on
avaldanud valmisolekut kuuluda KOPi hindamiskomisjoni. KOP hindamiskomisjoni
liikmeks esitatakse KKLMi poolt Ebekai Härm. Teise liikmena jätkab Merike Plaas.
OTSUSTATI
3.1. KOP hindamiskomisjoni liikmeks esitatada KKLMi poolt Ebekai Härm. Teise
liikmena jätkab Merike Plaas.
PÄEVAKORRAPUNKT 4
Esmaspäeval, 22. veebruaril toimus kodukandi liikmetega koosolek veebi
vahendusel, kus räägiti Maapäeva ettevalmistamisest. Käesoleval aastal toimub
Maapäev 30.-31.juuli. Kuna Maapäev toetust ei saanud, korraldatakse üritus
osalustasudest ja ka formaat on veidi teine, kui tavapäraselt. Korraldajaks on
Kodukant Harjumaa.
Igast maakonnast on oodatud 20-liikmeline delegatsioon, sh aasta küla esindajad.
KKLM on olnud eestvedajaks delegatsiooni moodustamisel. K. Karlson teeb
ettepaneku, et delegatsiooni moodustamisel võiks olla KOVid rohkem kaasatud, et
nemad teeksid omalt poolt ettepaneku, keda oma vallast saata.
Arutletakse, kuidas delegatsiooni kõige paremini moodustada, et osaleda saaksid
inimesed igast vallast. Kuna hetkel ei ole määratud tähtaega, siis arutletakse sel
teemal edasi järgmisel juhatuse kohtumisel.
Lisaks Maapäevale on Külaliikumisel võimalik saada oma nn kogukondade ala ka
Maamessile. Hetkel on lahtine, millisel viisil see saab olema, kuid on võimalik, et
maakondlikud aasta külad saaksid seal esindatud olla. KKLM saaks toetada Soolu
küla osalemist Maamessil KKLM koostööprojekti kaudu.
PÄEVAKORRAPUNKT 5
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Seoses tegevjuhi Kaja Karlsoni töölepingu lõppemisega 28. veebruaril 2021, ei ole
KKLMil alates 1. märtsist 2021 tegevjuhti. Tegevjuhi konkurss on läbiviidud ning
tulemustest teavitatakse kandidaate hiljemalt märtsikuu esimese nädala algul. Kuni
uue tegevjuhi ametisse asumisega, tuleb määrata KKLMi tegevjuhi kohale
kohusetäitja. Juhatuse esimees teeb ettepaneku määrata kohusetäitjaks LEADER
projektijuht Maarja Pikkmets ja määrata täiendav töötasu selleks perioodiks.
OTSUSTATI
5.1. 5.1. Määrata KKLM tegevjuhi kohusetäitjaks alates 8.03.2021 LEADER
projektijuht Maarja Pikkmets ning maksta lisatasu täiendavate tööülesannete eest
412,50 eurot (bruto) kuus. Lisatasu makstakse vastavalt asendatud tööpäevadele.
5.2. Teha ettepanek tegevjuhi ametikohale asumikseks Liis Moori´le ja sõlmida
tähtajatu tööleping tegevjuhi ülesannete täitmiseks töötasuga 1650 eurot kuus
(bruto).
PÄEVAKORRAPUNKT 6
6.1. KKLM panus Teeme ära! kampaanias 2021. KKLM võiks olla paremini kursis,
milliseid talguid Läänemaal Teeme ära! kampaania käigus peetakse. Selleks võiks
kutsuda maakondliku koordinaatori Maret Metsaviir’i KKLM järgmisele juhatuse
koosolekule rääkima. KKLM võiks samuti leida võimaluse, kuidas organisatsiooniga
talgutesse panustada.
6.2. ELL korraldab sel aastal LEADER suveseminari KKLM tegevuspiirkonnas.
Tegemist on koostöös korraldatava üritusega, kus KKLMilt oodatakse külastuste
korraldamist. Seminar on planeeritud 10.-11. augustile Roosta Puhkekülla. Oodatud
on u 70 osalejat, sh u 50 ööbijat. Käesoleval aastal on seminari fookuses
keskkonnateemad ja pealkirjaks „Jätkusuutlik LEADER“.
6.3. COVIDist tingitud olukorra tõsinemise ja võimalike piirangute karmistumise
tõttu peaks esialgu märtsi planeeritud juhatuse arenguseminari lükkama edasi.
LEADER projektijuht uurib, millised oleksid võimalikud kuupäevad aprillis.
6.4. Läänemaa Aasta Külaks nimetatud Soolu küla soovib asendada lipumasti
praktilisema auhinnaga, kuna hetkel ei ole sobivat kohta lipumasti paigutamiseks.
Soolu küla on küsinud, kas nad võiksid kasutada toetust, et lammutada vana laut,
kuhu edaspidi soovitakse rajada külakeskus? Kuigi juhatuse liikmed leiavad ühest
küljest, et tunnustus võiks olla sümboolne ja püsiv, peaks siiski austama Aasta küla
soovi, et nad saaksid pürgida parema elukeskkonna poole. KKLM juhatus leiab, et
saab tehtavaid töid toetada arve alusel. Tegevjuht teavitab otsusest Soolu küla.
6.5. On ilmnenud, et aastal 2019 on KKLM koostöö meetmesse esitatud
mitteabikõlbulik taotlus. Kuigi taotlus on esitatud valesse meetmesse ja valel ajal,
on vaja see taotlus siiski menetleda. Selleks tuleb vormistada juhatuse otsus taotluse
kontrolli mitteläbimise kohta ja teavitada taotlejat.
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