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KODUKANT LÄÄNEMAA JUHATUSE KOOSOLEK  
       12.08.2021 nr 7 
 

Osalesid: Merle Mäesalu, Tiina Ojamäe, Kaja Kivisalu, Ebekai Härm, Ene Sarapuu, 
Kadi Paaliste; veebis Andres Tamla, Nele Sõber, Elari Saar 
Kutsutud: Liis Moor, Maarja Pikkmets 
Koosoleku juhataja: Merle Mäesalu 
Koosoleku protokollija: Maarja Pikkmets 
Koosoleku algus: 14:05 
Koosoleku lõpp: 17:30 
 
Juhatus kinnitab päevakorra alljärgnevalt: 
 
PÄEVAKORD 
 

1. MTÜ Taebla Seltsi liitumisavaldus  
2. KKLM strateegia muudatused 
3. Meetmelehed sh COVID-19 meede  
4. Ühis- ja koostööprojektid 

3.1. Kultuuripärandi projekt 
3.2. Säästva turismi projekt 
3.3. Kohalik toit 

5. 2021. aasta rakenduskava muutmine ja 2022 . aasta rakenduskava 
6. Üldkoosoleku kuupäev, koht ja päevakord 
7. Muud küsimused: 

6.1. Toidu töörühma ülevaade 
6.2. Juhatuse ja hindamiskomisjoni ning liikmete õppereisid 

 
PÄEVAKORRA PUNKT 1 
Kodukant Läänemaa’le on liitumisavalduse esitanud MTÜ Taebla Selts. Juhatus 
tutvub ühingu tegevusega ja otsustab võtta MTÜ Taebla Selts Kodukant Läänemaa 
liikmeks. Projektijuht küsib seltsilt tutvustavat infot.  
 
OTSUSTATI 
1.1. Võtta MTÜ Taebla Selts MTÜ Kodukant Läänemaa liikmeks.   
 
 
PÄEVAKORRAPUNKT 2 
KKLM tegevjuht tutvustab tegevmeeskonna ettepanekuid vajalikeks strateegia 
muudatusteks.  
Juhatuse liige E. Sarapuu juhib tähelepanu, et on oluline välja tuua, COVID-19 
meetme rakendamise periood (2021-2022).  
Juhatuse esimees M. Mäesalu küsib, kui pikk on meie uuendatud strateegia periood 
ning milline vastus antakse selles küsimuses taotlejatele.  
Tegevjuht juhib tähelepanu, et strateegia kohaselt saavad Meede 1-st toetust 
taotleda mikro- ja väikeettevõtted. Strateegias on antud ainult mikroettevõtte 
mõiste selgitus (mikroettevõte on kuni 10 töötajaga ettevõte, kelle käive jääb alla 
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kahe miljoni euro), väikeettevõtte selgitust ei ole. Arutletakse, millist definitsiooni 
kasutada (näiteks RPS tulenev). Juhatuselt tuleb ettepanek muuta Meede 1 
meetmelehel taotlejate määratlus: „Ettevõtted kuni 10 töötajaga ja käive kuni 2 
miljonit eurot“.  
Toimub arutelu ühisprojekti nõuete üle – mis põhjusel on nõutud viis partnerit ja 
elanike arv 4500 inimest ning kas need nõuded on pigem takistuseks ühisprojektide 
laekumisel. Ühena võimalikest põhjustest, miks ühisprojekte on vähe taotletud 
tuuakse välja suur partnerite arv – osad partnerid on projektides sellisel juhul 
passiivsed. Arutelu tulemusena tehakse ettepanek muuta ühisprojekti nõutavateks 
kriteeriumiteks määruses nõude järgi kaks partnerit ja võtta välja ka nõutav elanike 
arv. 
Tegevmeeskond selgitab välja strateegia 5.2.1. tabelis toodud tulemus- ja 
väljundindikaatorite mõiste erinevuse ja teeb vastavad parandused. 
Tegevmeeskond arvutab läbi ja korrigeerib meetmete sihttasemed ning 
kooskõlastab juhatusega. 
 
OTSUSTATI 
2.1. Tegevmeeskond korrigeerib strateegia muudatused vastavalt kokkulepitule 
ning edastab muudatused juhatusele kinnitamiseks järgmisel juhatuse koosolekul.  
 
 
PÄEVAKORRAPUNKT 3 
Tegevjuht tutvustab Meede 1 ja Meede 2 meetmelehti, millesse on tehtud mõned 
pisiparandused.  
Tegevjuht tutvustab Meetme 4 meetmelehte. Arutletakse hindamiskriteeriumite 
üle. Juhatus palub küsida hindamiskomisjonilt sisendit COVID-19 meetme 
hindamiskriteeriumite seadmiseks. 
 
OTSUSTATI 
2.1. Juhatus kinnitab Meede 1 ja Meede 2 meetmelehtede muudatused. 
2.2. Tegevmeeskond kogub hindamiskomisjonilt sisendit COVID-19 meetme 
hindamiskriteeriumite seadmiseks.  
 
 
PÄEVAKORRAPUNKT 4 
Juhatuse liige N. Sõber annab ülevaate Säästva turismis koostööprojekti Madeira 
õppereisil toimunud arutelust jätkuprojekti vajaduse üle ja teeb ettepanekuud 
võimaliku jätkuprojekti tegevuste osas. Iga partneriks olev tegevusgrupp tutvustas 
oma ideid ja planeeritavaid eelarveid. Partnerite rahaline panus projektis on olnud 
märkimisväärselt suurem kui KKLM-il. Sõber leiab, et tulemusliku projekti 
elluviimiseks võiks KKLM-i poolt projekti eelarve olla ligikaudu 70 000 eurot.   
Tegevjuht tuletab meelde, millised on KKLM rahalised vahendid 
koostööprojektidele üleminekuperioodil. Tuleb läbi mõelda, millised on KKLM 
prioriteedid, millistesse koostööprojektidesse ja kui palju panustame. Sõber toob 
välja, et tulevikus võiks üle vaadata koostööprojektide meetmemahud ja protsendid 
võrreldes kogu rahastusega.  
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Kuna 2. meetmes on üleminekuperioodil vähe ressursse, toimub arutelu selle üle, 
kas ja kuidas võiks edasi minna Säästva turismi projektiga – kas on võimalus, et 
projekt esitatakse hoopis ühisprojektina mõne MTÜ poolt Meede 2-e? Tõstatub 
küsimus, kas ühisprojekti saaks ühildada rahvusvahelise koostööprojektiga. N- 
Sõber uurib, kas on võimalik või on vastuolud.  
 
Ühisprojektina oleks võimalik jätkata ka näiteks Kultuuripärandi projekti. 
Kultuuripärandi projekti projektijuht on teinud kirjaliku kokkuvõtte projektist, 
mille tegevjuht edastab aja kokkuhoiu mõttes juhatusele e-kirja teel tutvumiseks.  
 
Kohaliku toidu projektis on veel veidi jääki, millega käesoleval aastal planeeritud 
tegevused ellu viia, kuid kohaliku toidu valdkonna koostöö jätkumiseks ning 
valdkonna arendamiseks peaks esitama jätkuprojekti, selgus Kohaliku toidu 
töögruppi arutelu tulemusena.  
 
OTSUSTATI 
4.1. 25.08 toimuvaks juhatuse koosolekuks panevad koostööprojektide 
projektijuhid kokku jätkuprojektide eelarve.  
 
 
PÄEVAKORRAPUNKT 5 
Tegevjuht tutvustab 2022. a rakenduskava ja võimalikku 2021. aasta rakenduskava 
muudatust. Ettepanek juhatusele on esimeses voorus jagada 1. meetmes 60% kogu 
meetme mahust, lisaks olemasolev jääk ning 2. meetmes samuti 60% meetme 
mahust. 
2021. aasta rakenduskava muutmise vajadus sõltub otseselt taotlusvoorude 
aegadest. Toimub arutelu, millal ning milliste vahedega avada meetmed, et 
taotlejatel oleks piisavalt pikk aeg ettevalmistusteks ja tegevmeeskond ei satuks 
liigse koormuse alla tehnilise kontrolli teostamise protsessis. Tegevmeeskonna 
ülekoormuse vältimiseks otsustatakse avada meetmete taotlusvoorud erinevatel 
aegadel – COVID-19 meede 2021. aasta detsembris ning Meede 1 ja Meede 2 
taotlusvoorud jaanuaris. COVID-19 meetme jaoks on tarvis esitada eraldi 
rakenduskava.   
2021. aasta rakenduskava peab muutma vaid juhul kui soovitakse 2021. aastal 
alustada koostööprojektide jätkutegevustega. Kui on soov koostööprojektide 
jätkuprojekte 2021. aasta rakenduskava muutmise vajadus selgub 26.08 juhatuse 
koosolekul, kui otsustatakse milliste koostööprojektidega ja millises mahus edasi 
minnakse.  
 
OTSUSTATI 
5.1. Esitada 2022. aasta rakenduskava üldkoosolekule kinnitamiseks vastavalt 
esitatud ettepanekutele (Meede 1 - 60% meetme mahust + 2021.a jääk; Meede 2 – 
60% meetme mahust). 
5.2. 2021. aasta rakenduskava muutmise vajadus otsustatakse 25.08 toimuval 
juhatuse koosolekul, kui on tutvutud Meede 3 jätkuprojektide eelarvetega. 
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5.3. Välja kuulutada meetmete eeldatavad taotlusvoorude ajad peale 
üldkoosoleku toimumist ja ametlik teavitus teha niipea, kui strateegia on ministri 
poolt allkirjastatud.  
PÄEVAKORRA PUNKT 6 
Võttes arvesse tingimusi võimalike piirangutega, siis teeb tegevmeeskond 
ettepaneku korraldada üldkoosolek vabas õhus. Võimalikud variandid on Haapsalu 
Linnuse õu või Promenaadil paviljon. Juhatuse liige K. Paaliste teeb ettepaneku 
korraldada üldkoosolek siseruumis Linnamäe Kultuurisaalis, mis võimaldab 
inimeste hajutamist.  
Tegevmeeskond teeb ettepaneku korraldada üldkoosolek septembri alguses, et 
võimalikult kiiresti jõuda strateegia muudatuste kinnitamiseni. Juhatus lepib kokku  
üldkoosoleku toimumise ajas 9. septembril kell 15.00. Tegevmeeskond tegeleb 
üldkoosoleku ettevalmistustega. Üldkoosolekul peab kinnitama strateegia 
muudatused, tutvustama rakenduskava valima uue hindamiskomisjoni. Täpne 
üldkoosoleku päevakord pannakse paika järgmisel juhatuse koosolekul, 26. augustil 
kell 14. Juhatuse liige T. Ojamäe teeb ettepaneku korraldada juhatuse koosolek 
mõne liikme juures. Tegevmeeskond uurib võimalikke variante ning edastab 
juhatusele kutse.  
 
OTSUSTATI 
6.1. Määrata üldkoosoleku toimumise ajaks 9. september 2021, algusega 15.00.  
6.2.      Üldkoosoleku päevakord kinnitada 26.08 toimuval juhatuse koosolekul. 
 
 
 
PÄEVAKORRA PUNKT 7 
Tegevjuht annab ülevaate Toidu töörühma koosolekust, mille kõige ajakriitilisem 
küsimus on Gurmeeturu korraldamine. Ürituse partnerid SA Läänemaa ja Läänemaa 
Rannakalanduse Selts on kahtleval seisukohal ja ootavad teiste partnerite otsuseid 
korraldamise osas. Gurmeeturg peaks toimuma 4. septembri. Kuna praeguse info 
kohaselt ei kehti peatänaval avatud alal kehtestatud piirangud, siis on 
põhimõtteliselt võimalik üritust ilma kontrollita korraldada. K. Kivisalu leiab, et 
Gurmeeturu korraldamisega peaks kindlasti edasi minema. Juhatuse nõustub, et 
tegevmeeskond jätkaks sündmuse korraldamisega, kui partnerid kaasa tulevad.  
 
Kodukant Läänemaa tegevuspiirkonda soovib külastada Raplamaa Partnerluskogu. 
Külastuse kuupäevadeks on 4.-5. september. Tegevjuht on sel ajal seotud 
Gurmeeturu korraldamisega ning ei saa gruppi vastu võtta, kuid saab tervitada 
Gurmeeturul. Juhatus leiab, et peaks soovijad vastu võtma ning uurima, millised 
organisatsioonid oleksid valmis nädalavahetusel neid võõrustama. Tegevjuht 
tegeleb Raplamaa Partnerluskogule programmi ettepaneku koostamisega.  
 
Septembrisse oli planeeritud toimuma õppereis Lätti. Projektijuht on leidnud 
tegevusgrupi, kes oleks valmis KKLM gruppi vastu võtma. Võttes arvesse praegust 
COVID-19 olukorda, leiavad juhatuse liikmed ühiselt, et ei peaks sellise mahuga 
välisreisi korraldama.  
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Tegevmeeskond tuletab meelde, et juhatuse liikmed vastaksid veebis küsimusele, 
millal võiks toimuda juhatuse ja hindamiskomisjoni õppereis SKK tegevuspiirkonda. 
Projektijuht saadab juhatusele küsimustiku ning annab juhatusele otsusest teada 
ning jätkab visiidi korraldamisega. 
 
 
 
 
 
 
Koosoleku juhataja     Koosoleku protokollija 
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