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KODUKANT LÄÄNEMAA JUHATUSE KOOSOLEK (veebis) 
 

07.04.2021 nr 3 
 
 

Osalesid: Merle Mäesalu, Tiina Ojamäe, Kaja Kivisalu, Ebekai Härm, Kadi Paaliste, 
Elari Saar, Ene Sarapuu, Andres Tamla, Nele Sõber 
Kutsutud: Liis Moor, Maarja Pikkmets, Taavi Kurvits 
Koosoleku juhataja: Merle Mäesalu 
Koosoleku protokollija: Maarja Pikkmets 
Koosoleku algus: 14:00 
Koosoleku lõpp: 17:30 
 
 
PÄEVAKORD 

1. LEADER määruse muutmine, KTG strateegiate ja rakenduskavade 
muutmine, Taavi Kurvits (Maaeluministeerium) 

2. Külaliikumine Kodukant info 
3. Maitsete aasta lõpetamine 
4. KKLM juhatuse arenguseminar 
5. KKLM juhatuse töörühmade jaotus ja ülesanded 
6. KKLM juhatuse 7.10.2020 koosoleku otsuse nr 10.2 muutmine 
7. KKLM 2020. aasta eelarve täitmine 
8. Muud küsimused: 

8.1. LEADER suveseminar  
8.2. Isikliku sõiduautoga tehtud sõitude hüvitamisest 
8.3. Juhatuse koosoleku rutiin 
8.4. Üldkoosoleku kuupäev 

 
 
Juhatuse esimees tutvustab päevakorda, juhatus nõustub päevakorraga.  
Tegevjuht küsib koosolekul osalejatelt luba koosoleku lindistamiseks. Juhatus 
nõustub lindistamisega. 
 
PÄEVAKORRAPUNKT 1 

LEADER määruse muutmist, KTG-de strateegiate ja rakenduskavade muutmist 
kommenteerib Taavi Kurvits, Maaeluministeeriumi Maamajanduse ja 
konkurentsipoliitika büroo nõunik.  

Juhatuse esimees M. Mäesalu tunneb esmalt huvi, kas KKLM peaks strateegia 
praegusel hetkel laiemalt avama plaaniga tulevasel perioodil samades piirkondades 
tegutseda? 

T. Kurvits annab ülevaate olukorrast: 
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Hetkel on LEADER’i puhul käimas üleminekuperiood. Uus periood peaks olema 
2022-2027. Üleminekuperioodiks võetakse uue perioodi rahastusest mingi osa, 
mida on võimalik rakendada käesoleva perioodi õiguslikel alustel. Samuti on COVID 
kriisi leevendamiseks tulemas taastekavade vahend. 

11. märtsil kinnitas Vabariigi Valitsus maaelu arengukava muudatuse. LEADER 
meetmesse sellega sisulisi muudatusi ei tehtud, küll aga lisati võimalus alustada 
üleminekuperioodil uute strateegiate väljatöötamisega. Tänaseks on see 
muudatusettepanek esitatud Euroopa Komisjonile.  

Kokku otsustas valitsus eraldada LEADER meetmesse täiendavaid vahendeid 34 
miljonit. 29,9 miljonit tuleb järgmise perioodi vahenditest. Lisaks  veel 4,6 miljoni 
taastekava vahenditest, mis on nö märkusega raha. Kui muu raha läheb LEADER 
meetmele kindlate juhisteta, siis see peab olema suunatud COVID-i mõju 
leevendamisele. Leiti, et kõige parem oleks teha alammeede. Iga KTG peab looma 
selleks eraldiseisva meetme.  

Muutmisel on ka LEADER määrus: 

1. Lähtuvalt pikenenud perioodist pikeneb ka projektide elluviimise aeg kuni 
2025-nda aastani.   

2. Tegevuse elluviimiseks on 2 aastat, et projektid ei jääks kuskile õhku. 
3. Strateegiate muutmine – eesmärk on, et tulev raha läheks kiirelt ringlusse. 

Tuleks muuta need aspektid, mis on tõesti vajalikud: 

3.1 Pikendada strateegia kehtivust minimaalselt kuni 31.12.2022 
3.2 Muuta rahastamiskava vastavalt maaeluministri käskkirjale 
3.3 Vaadata üle, kas kehtivad eesmärgid on asjakohased 
3.4 Korrigeerida meetmete sihttasemed 
3.5 Uuendada aastaarvud (nt järelhindamise kuupäev, teatud 
lõpptähtajad) 
3.6 Uuendada liikmete nimekiri 
3.7 Luua lisanduv meede taasterahade rakendamiseksTaasterahade 
meetme  jaoks ei taheta siiski panna liiga kitsaid piiranguid. See meede 
peab olema suunatud ettevõtlusele ja peab olema seoses COVID-ist tingitud 
olukorraga. Samuti peab vaatama üle üldised eesmärgid strateegias – kas 
on tekkinud mõni uus vajadus või on mõni eesmärk täidetud. Strateegia 
tuleb esitada Maaeluministeeriumile.  
September-oktoober võiks KTG-d hiljemalt oma strateegiad ära esitada, et 
sügisel saaks uued meetmed kasutusele võtta. Ülemineku perioodi 
strateegia tegemiseks ei ole tarvis teha laiaulatuslikke arutelusid 
elanikkonna seas. See ei ole keelatud, aga pole kohustust.  

KKLM juhatuse liikmed küsivad, milliste printsiipide järgi jagatakse taastekava 
meetme raha ja milline võiks olla KKLM tegevuspiirkonda jõudva toetusvahendite 
suurusjärk? T. Kurvits ei oska hetkel anda infot kindlate summade kohta, kuid 
arvatavasti jääb väikseim võimalik summa ühe tegevusgrupi kohta umbes 100 000 
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euro kanti. Taastekava meetme puhul võiksid olla sobivateks projektideks näiteks 
kojukande teenuste tõhustamine, ventilatsiooni parendamine töökeskkonnas, 
töötajate hajutamine jmt.  

Uute strateegiate moodustamisega võiks alustada 2022. a kevadel-suvel. Siinkohal 
võiks KTG-d üle hinnata oma piirkonnad. Uuel perioodil on nõue, et KTG peab 
tegutsema vähemalt kahe kohaliku omavalitsuse territooriumil. Kehtib erisus, et 
üks KOV võib kuuluda kahte tegevusgruppi. Sellisel juhul tuleb jälgida, et haldusalad 
erinevates tegevusgruppides ei kattuks.   

Uuel perioodil on Euroopa Komisjon välja tulnud sellise ideega, et antakse ette mingi 
loend indikaatoritega nagu töökohad, parendatud teenusest kasusaajad jmt. Iga KTG 
saab ise valida, millistesse indikaatoritesse panustada. Näiteks võib võtta keskseks 
teemaks roheteemad. MeM koondab need tegevusgruppide huvid ja esitab numbrid 
Euroopa Komisjonile. Teatud meetmete osas hakatakse tulemusi hindama. Kui ei 
saavutata, siis Euroopa Komisjon hakkab tegema järelpärimisi ja kui ikkagi neid 
sihttulemusi ei saavutata, siis võidakse peatada väljamaksed.  

Kuupäev strateegia esitamiseks pole veel paigas, mis tähendab, et hetkel saab teha 
ettepanekuid, et lükata 1. novembri asemel nt kaugemale. 

 
PÄEVAKORRAPUNKT 2 
27. märtsil toimus Külaliikumine Kodukant üldkoosolek veebis. Kodukant 
Läänemaa poolt osalesid juhatuse esimees Merle Mäesalu ja tegevjuht Liis Moor. 
Üldkoosolekul otsustati, et käesoleval aastal juulisse planeeritud Maapäeva 
pandeemia tõttu ei toimu. Kuna ettevalmistusaeg jääb väga lühikeseks ja pole teada, 
millal ja kellega kokkuleppeid sõlmida, siis toimub Maapäev 6.-7. august 2022. 
Aasta küla kuulutatakse välja tõenäoliselt 18. juunil ERR-i poolt tehtavas saates.  

Juhatuse esimees tutvustab Külaliikumise läbi viidud uuringut „Liikmete 
arenguvajaduste kaardistamine 2020“ (Lisa 1). Juhatus leiab, et võiks kasutada selle 
uuringu küsimusi ja meetodit ka oma piirkonnas uuringu läbiviimiseks. Uuringu 
eesmärgiks on välja selgitada, kuidas KKLM katuseorganisatsioonina aitab kaasa 
külaliikumisele ja külade edendamisele ja millised on meie sihtgrupi ootused meie 
tegevusele. 

OTSUSTATI 

2.1. Külaliikumisega tegelev töörühm kohtub enne järgmist juhatuse koosolekut, et 
valmistada ette küsimustik ja planeerida uuringu läbiviimine. Uuring viiakse läbi 
KKLM tegevuspiirkonna külade esindajate seas.  
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PÄEVAKORRAPUNKT 3 
 
Tegevjuht tutvustab Maitsete aasta lõpetamise tegevusi, milleks on eelkõige 
tähelepanu toomine kohaliku toidu kasutamisele kodusel toidulaual. Selleks viiakse 
läbi sotsiaalmeedia kampaania kasutades tarbijamängu, mille käigus loositakse 
välja 10 toidupakki, milles on koostisained kolmekäigulise õhtusöögi jaoks neljale 
inimesele. Menüü on aidanud koostada Kaire Raba ja tooraineteks on valitud 
sellised tooted, mida on võimalik ka iseseisvalt soetada.  
Kampaaniaga alustatakse 12. aprillil. Võitjad loositakse 20. aprillil ja pakkide 
väljasaatmine toimub sellele järgnevatel lähipäevil. Selle nädal jooksul tehakse 
sotsiaalmeedia postitusi toorainest, pakkidest jms.  
 
Täna ei ole võimalik kasutada toidukohtadest tehtud videosid, sest toidukohad on 
kinni, aga plaan on neid kasutada, kui piirangud leevenevad. 

E. Härm toob tähelepanu sellele, et tegevmeeskond oleks võinud hoida juhatust 
kursis (kasvõi Messengeri vahendusel) käimasoleva tegevusega. Lepitakse kokku, et 
kohaliku toidurühm kohtub esimesel võimalusel, et pakiliste küsimustega tegelema 
hakata. 
Praeguses toiduprojektis on veel üsna suur summa jääki ja need tegevused tasuks 
kindlasti töörühmas läbi arutada. Lisaks võiks töörühm läbi arutada toidusuveniiri 
konkursi ja toiduspetsialisti teema. Siinkohal peab meeles pidama, et KKLM peab 
hoidma selget joont oma rollis kohaliku toidu edendamisel. On oluline, et KKLM 
piirduks oma tegevuspiirkonnaga (maapiirkond) ja rolliks on tõukamine ning 
toetamine, aga mitte kellegi teise töö tegemine.  

Juhatuse esimees käib välja, et KKLM võiks eeskuju võtta nt Saaremaast ja 
Hiiumaast, et liituda lühikeste tarneahelate programmiga, et jõulisemalt ja 
kindlamalt edasi viia kohaliku toidu teemat Läänemaal. See annaks konkreetse 
väljundi ettevõtluse suunal. 

Tegevjuht annab edasi info TourEst 2021 ära jäämise kohta. 

OTSUSTATI 
 
3.1. Kohaliku toidu töörühm kohtub esimesel võimalusel. Esimese kohtumise 
kutsub kokku tegevjuht.  
3.2.  Võtta teadmiseks Maitsete aasta lõpetamise tegevused. 
 
PÄEVAKORRAPUNKT 4 
 
Esialgu aasta esimesse kvartalisse planeeritud juhatuse arenguseminar on 
korduvalt edasi lükatud COVID-19-st tingitud olukorra tõttu. Kuigi juhatuse liikmete 
ja tegevmeeskonna omavahelise koostöö tõhususe jaoks on oluline kohtumine 
füüsiliselt, on pakiline töötada välja sõnumid, mida oma liikmetele ja huvigruppidele 
kommunikeerime ning kuidas seda teeme. Seetõttu on oluline mitte viivitada 
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kommunikatsioonikoolituse läbiviimisega. Tegevjuht teeb ettepaneku teha 
kommunikatsioonikoolitus veebi vahendusel. Ssuve alguse poole, kui tingimused 
lubavad, kohtuda juhatusega silmast silma arenguseminaril. Juhatus nõustub 
ettepanekuga.  
Siiski leitakse, et 8-tunnine koolitus veebi vahendusel on komplitseeritud. 
Probleemi lahendamiseks otsustatakse uurida koolituse läbiviijalt, kas on võimalik 
viia koolitus läbi kahel päeval, et saaks teha lühemalt. Esimene kord võiks jääda 23. 
aprillile ning koolitused võiksid toimuda pealelõunasel ajal.  
 
PÄEVAKORRAPUNKT 5 
 
LEADER projektijuht on läbi viinud küsitluse juhatuse liikmete seas, kus iga 
juhatuse liige on valinud (vähemalt) kolm töörühma, mille töös ta oleks valmis 
osalema. LEADER projektijuht tutvustab tulemusi ning toob välja, milliste 
töörühmade vastu oli suurem ja milliste vastu väiksem huvi.  
Samuti toob välja töörühmade töö sisu. LEADER projektijuht saadab juhatuse 
liikmetele töörühmade jaotuse ja sisu. 
Et juhatuse liikmete jaotus oleks töörühmades ühtlasem, siis liidetakse juhatuse 
esimehe ettepanekul kommunikatsiooni ja organisatsiooni arengu töörühm kokku.  
 
PÄEVAKORRAPUNKT 6 

Juhatuse esimees tuletab meelde 7. oktoobril tehtud otsust 10.2. Juhatuse esimees 
teeb ettepaneku muuta punkti 10.2 järgnevalt: 

Juhatus otsustab hinnata Larissa Mandeli panust oluliseks Läänemaa 
pärandkultuuri edendamisel raamatu „Läänemaa kihelkondade rahvarõivad“ 
koostamise ja väga eduka vastukaja näol, mille eest premeerida teda 500 euroga 
(neto).  

OTSUSTATI 

6.1.  Kinnitada 7. oktoobril 2020 juhatuse koosoleku otsuse 10.2. kohta tehtud 
muudatus ja maksta preemiat 500 eurot (neto) Larissa Mandelile olulise panuse 
eest Läänemaa pärandkultuuri edendamisel. 

PÄEVAKORRAPUNKT 7 

Tegevjuht Liis Moor annab ülevaate 2020. aasta tegevuskava eelarve täitmisest ja 
selles tehtud muudatustest. Tuluallikatena on lisatud Maitsete aasta tulud ja 
täpsustatud revisjonikomisjoni real oleva auditi tasu. (Lisa 2) 

Tegevmeeskond palub juhatusel võtta seisukoht võlglaste osas. Kokku on 
võlgnevusi 690 eurot. Projektijuht on suhelnud enamus võlglastega, kellele on 
saadetud kordusarved. Projektijuht toob välja, et enamus võlglastest ei olnud võlast 
teadlikud ja nende poole oleks võinud pöörduda juba varem. Lepitakse kokku, et 
raamatupidajale antakse ülesandeks esimesed kordusarved saata automaatselt ja 
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kui ka siis arve saajad ei maksa, siis esitada võlgnevuse kohta info 
tegevmeeskonnale. Võlglaste nimekirjas on kolm võlglast, kellel kõigil on tasumata 
kahe aasta liikmemaks, koguväärtuses 210 eurot. Võlglased on OÜ Pro Tehno, MTÜ 
Säästva Arengu Selts ja MTÜ Stratera. Võlglastega on juba eelnevatel aastatel 
ühendust võetud – neile on saadetud kordusarved ja nendega on telefoni teel 
vesteldud, kuid maksed ei ole laekunud. Kõnealused võlglased on KKLM liikmete 
seast juba välja arvatud. Juhatuses tehakse ettepanek lugeda need lootusetult 
laekuvateks makseteks. 

OTSUSTATI 

7.1.   Lugeda endistele liikmetele OÜ Pro Tehno, Säästva Arengu Selts MTÜ ja MTÜ 
Stratera esitatud liikmemaksud koguväärtuses 210 eurot lootusetult laekuvateks 
makseteks. Tegevmeeskond edastab info edasi raamatupidajale.   

PÄEVAKORRAPUNKT 8 

8.1. 2021. aasta LEADER suveseminar toimub 10.-11. augustil Läänemaal, 
ööbimisega Roosta puhkekülas. Käesoleva aasta teema on „Roheline LEADER“, mis 
tähendab, et nii külastustel kui seminaril on läbivaks teemaks keskkonnasõbralik ja 
jätkusuutlik majandamine. Maaeluvõrgustik on palunud Kodukant Läänemaa 
tegevmeeskonnalt tuge programmi väljatöötamisega. Tegevmeeskond on välja 
pakkunud 4 reisi, igal reisil 3 külastust ja lõuna. Ühtlasi tegeleb tegevmeeskond 
teisel päeval toimuva seminari jaoks ettekande teema mõtlemisega ning õhtuse 
kava koostamisega. 

8.2.  2017. a märtsis on kinnitatud muude sisedokumentide hulgas ka isikliku 
sõiduauto kasutamine. Organisatsiooni töörühm võiks üle vaadata kõik 
organisatsiooni sisedokumendid, teha muudatusettepanekud ja esitada juhatusele, 
kuna dokumendid vajaksid värskendamist.  

8.3.   Valitud juhatuse esimesel koosolekul arutleti koosolekute korrapärasuse üle 
ning leiti, et koosolekute ajad võiksid olla pikemalt ette teada. Sellest lähtuvalt 
tehakse ettepanek teha juhatuse koosolek iga kuu teisel neljapäeval (v.a. 
erandjuhtudel. Vajadusel saab koosoleku aega eelneval kokkuleppel muuta). 
Juhatuse koosoleku algusajaks võiks olla 14.00. 

8.4.   Tegevjuht küsib juhatuselt ettepanekuid üldkoosoleku korraldamise kohta. 
Kuigi on tunda liikmete vajadust füüsilise kokkusaamise järele, tuleb antud 
olukorda arvesse võttes siiski piirduda elektroonilise koosolekuga. Kuna hetkel ei 
ühildu LEADER teemadega, siis oleks üldkoosoleku eesmärk eelkõige 
majandusaasta aruande kinnitamine. MA aruanne võiks olla järgmisel juhatuse 
koosolekul arutamiseks ja siis lepitakse kokku ka üldkoosoleku toimumise osas. 
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OTSUSTATI 

8.2.1 KKLM organisatsiooni arengu/kommunikatsiooni töörühm esitab 
järgmiseks juhatuse koosolekuks sisedokumentide muudatusettepanekud. Juhatuse 
esimees saadab töörühma liikmetele olemasolevad korrad eesmärgiga need 
ajakohastada. 

8.2.2 LEADER projektijuht saadab juhatuse liikmetele sõidupäeviku malli. 

8.3.1 2021. aastal toimuvad juhatuse koosolekud iga kuu teisel neljapäeval 
algusega kell 14.00. Järgmine KKLM juhatuse koosolek toimub 13. mail kell 14.00. 

8.4.1 Tegevmeeskond ja raamatupidaja esitavad MA aruande juhatusele 
tutvumiseks enne järgmist juhatuse koosolekut. Üldkoosoleku kuupäev ja 
päevakord kinnitatakse juhatuse koosolekul 13. mail 2021. 

 

Lisa 1: Külaliikumine Kodukant uuring „Liikmete arenguvajaduste kaardistamine 
2020“ 

Lisa 2: 2020. aasta KKLM eelarve 
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