
 

 

 

 

MTÜ KODUKANT LÄÄNEMAA üldkoosolek nr 2  
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Linnamäe Kultuurisaal, Linnamäe, Lääne-Nigula vald 

 

Algus kell: 15:10 

Lõpp kell: 16:50 

Koosoleku juhataja: Elari Saar 

Protokollija: Maarja Pikkmets 

Kohal: 44 (Lisa 1) 

Puudusid: 32 

 

 

PÄEVAKORD:  

1. „MTÜ Kodukant Läänemaa strateegia aastateks 2014-2020+“ 
muudatuste kinnitamine, sh COVID-19 meetme tutvustus  

2. Koostööprojektide jätkutegevuste tutvustamine ja kinnitamine 

3. 2022. aasta rakenduskava kinnitamine  

4. Hindamiskomisjoni liikmete valimine 

5. Linnamäe Kultuurisaali tutvustus 

6. Hindamiskomisjoni valimise tulemuste tutvustamine ja liikmete 
määramine 

7. Muud küsimused  

 

Kodukant Läänemaa juhatuse esimees avab üldkoosoleku ja kinnitab kvoorumi 

nõude täitmist – esindatud on 44 liiget. 

 

Üldkoosolek valib koosoleku juhatajaks juhatuse aseesimehe Elari Saar’e ja 

protokollijaks projektijuhi Maarja Pikkmets’a. 

 

Üldkoosolek otsustab ühehäälselt määrata häältelugemiskomisjoni kooseisus Kadi 

Paaliste ja Ille Vatter. 

 

Koosoleku juhataja tutvustab päevakorda, üldkoosolek kinnitab ühehäälselt 

päevakorra ettepaneku. 

 

PÄEVAKORRAPUNKT 1 

 



 

 

Tegevjuht tutvustab dokumendi „MTÜ Kodukant Läänemaa strateegia aastateks 
2014-2020+“ muutmise vajalikkust ja tehtud muudatusi. Muudatustega strateegia 
koos seletuskirjaga (lisad 2 ja 3) on saadetud liikmetele tutvumiseks koos 
üldkoosoleku kutsega.  
Eesti maaelu arengukava 2014-2020 pikendati 2 aasta võrra ja lisandus täiendav 
rahastus. KKLM strateegia on tehtud aastateks 2014-2020+, mistõttu ajaline 
pikendamine polnud vajalik, kuid vaja oli üle vaadata strateegia asjakohasus ning 
muuta rahastuskava, tuli korrigeerida meetmete sihttasemed vastavalt sellele, 
milliseid tulemusi soovitakse järgneva kahe aasta jooksul saavutada. Samuti 
lisandus strateegiasse COVID-19 meede.  
Käesolevas strateegias tehti vaid hädapärased muudatused, sest uue strateegia 
ettevalmistamine algab juba 2022. aastal. 
Olulisemad muudatused „MTÜ Kodukant Läänemaa strateegia aastateks 2014-
2020+“ dokumendis: 
 

• Lisatud on COVID-19 meede; 
• Muudetud meetmete sihttasemed vastavalt 2016-2020 teostatud projektide 

tulemustele; 
• Projektitaotluse esitamisel peab eelnevate KKLMi LEADER projektide 

vähemalt esimene maksetaotlus olema esitatud. Varasemalt oli nõutud 
eelmise projekti lõpparuanne; 

• Nõuded ühisprojektile muudetud vastavalt LEADER määruse nõuetele, st 
ühisprojektis peab osalema vähemalt 2 partnerit. Varasemalt oli nõutud 5 
partnerit; 

• Suurprojekti maksimaalne toetussumma viidi vastavusse tegeliku praktika 
ja meetmelehega – suurprojekti maksimaalne maht muudeti 128 000-ks 
varasema 200 000 asemel; 

• Kõige olulisem muudatusettepanek on eemaldada strateegiast meetmete 
osakaalud (Meede 1 – 50%, Meede 2 – 42% ja Meede 3 – 5%), eesmärgiga 
kasutada vahendeid võimalikult paindlikult (sh avada lisavoorusid kõikide 
meetmete jääkidest jmt). Edaspidi kinnitatakse osakaalud iga-aastaselt 
rakenduskavaga.  

 
Tegevjuht tutvustab lähemalt COVID-19 meedet (Meede 4), mille eesmärk on kriisi 
mõjude leevendamine ja ettevõtluse ümberkorraldamine kriisiga toimetulekuks. 
Meetme maht on 200 375,55€ (100% Euroopa Liidu rahastus). Meede 4 eelarve ei 
kajastu KKLM kogueelarves ning selle kohta on vajalik esitada eraldi rakenduskava. 
Tegevjuht tutvustab kaasamiskoosolekute põhjal välja töötatud meetme sisu (Lisa 
3). 
 

OTSUSTATI 

1.1. Kinnitada „MTÜ Kodukant Läänemaa strateegia aastateks 2014-2020+“ 

muudatused. (Poolt hääli: 44) 

1.2. Kinnitada COVID-19 meede ja rakenduskava. (Poolt hääli: 44) 

 

 



 

 

 

 

PÄEVAKORRAPUNKT 2 

 

Nele Sõber tutvustab jätkuprojekti „Säästva turismi printsiipide rakendamine 
rahvusparkide/kaitsealadega piirkondades“ (täpne pealkiri veel selgineb). Projekti 
partnerid ootavad Kodukant Läänemaa üldkoosoleku kinnitust, et koostööprojekti 
tegevuste planeerimisega edasi minna. Eestis on projekti partneriteks: MTÜ 
Arenduskoda, MTÜ Rohelise Jõemaa Koostöökogu, MTÜ Põhja-Harju Koostöökogu 
ja MTÜ Kodukant Läänemaa.  
Jätkuprojekti eesmärk  on soodustada, parendada ja arendada maapiirkonnas 
ettevõtlust. Projekti raames on planeeritud Eesti-sisene vahetusprogramm 
ettevõtjatele, algus- ja lõpuüritused, üks välisreis ja Eesti-sisesed õppereisid, samuti 
loodusgiidide koolitus, mis on KKLM tegevuspiirkonnas nõrk koht. Projekti 
kestuseks 2022. aasta jaanuar – 2023. aasta lõpp. KKLM projekti eelarve on 25 320 
eurot, omaosalusega 10 %, mis saadakse osalejate omaosalusest. Ene Sarapuu toob 
välja, et projekti sihtrühm peaks olema kogu KKLM tegevuspiirkonna kaitsealadel 
tegutsevad ettevõtjad, mitte ainult Matsalu. Sõber kinnitab, et sellest lähtutakse 
jätkuprojektis. 
 
KKLM tegevjuht tutvustab Kohaliku toidu jätkuprojekti. Lõppemas on kolmas 
kohaliku toidu valdkonna arengule suunatud koostööprojekt, millel on praegu jääki 
veel 8700€ ning tegevusi saab ellu viia kuni 2022. aasta lõpuni. 
Planeeritava jätkuprojekti KKLM eelarve on 58 000 eurot, millest omaosalus 10%. 
Projekti partneriteks on MTÜ Hiidlaste Koostöökogu ja MTÜ Jõgevamaa 
Koostöökoda. Planeeritud tegevusteks on õppevisiitide korraldamine, 
turundustegevused, vihmavarjuprojekt ja ettetellimisplatvormi loomine. Tegevjuht 
tutvustab eelarve jaotust, kuid rõhutab, et täpse eelarve koos planeeritavate 
tegevustega esitatakse kinnitamiseks kevadisel üldkoosolekul.   
 
KKLM LEADER projektijuht M. Pikkmets tutvustab käimasoleva kogukondadele 
suunatud koostööprojekti olukorda – ellu viidud ja eelseisvaid tegevusi. Tegevused 
lõpetatakse 2022. aastal. 
Projektis osalenute tagasisidest on tekkinud vajadus jätkata koostööprojektiga, 
andes kogukondadele võimaluse ise oma probleemide lahendamiseks. Toetust 
jagatakse vihmavarjuprojekti kaudu ning esialgne planeeritav projekti eelarve on 
15 000€, millest 10% on omaosalus. Jätkuprojekti koostööpartneriks on Nelja Valla 
Kogu. Täpne eelarve esitatakse kinnitamiseks kevadisel üldkoosolekul.   
 
Tegevjuht teeb kokkuvõtte koostööprojektide jätkutegevustest. Kui varasemalt oli 
koostööprojektide osakaal projektitoetuste eelarves 5%, siis planeeritavate 
jätkuprojektide eelarve on ligi 9% eelarvest. Sellest lähtuvalt küsimus 
üldkoosolekule, kas ollakse nõus koostööprojektide eelarve suurendamisega 
vastavalt projektide maksumusele? 
 

OTSUSTATI 



 

 

2.1. Suurendada KKLM koostööprojektidele määratud toetust vastavalt 
koostööprojektide täpsetele eelarvetele. (Poolt hääli: 44) 
2.2. Kiita heaks KKLM koostööprojekt „Säästva turismi printsiipide 
rakendamine rahvusparkide/kaitsealadega piirkonnas“ eelarvega kuni 25 320 
eurot esitamiseks KKLM LEADER meetmesse 3. (Poolt hääli: 44) 

 

PÄEVAKORRAPUNKT 3 

 

Tegevjuht tutvustab 2022. aasta rakenduskava, milles ei kajastu COVID meede.  
(Lisa 4) 
 
OTSUSTATI 
3.1. Kinnitada 2022. aasta rakenduskava ning anda juhatusele volitused 
rakenduskava muudatusteks.  
 
 

PÄEVAKORRAPUNKT 4 

 

Vastavalt KKLM strateegiale on hindamiskomisjon 11-liikmeline ja arvestatud on 3 

sektori võrdset kaasamist. Põhimõte on, et komisjonis on 3 ettevõtjate, 3 kohalike 

omavalitsuste ja 3 vabaühenduste esindajat, lisaks 2 väliseksperti. LEADER määrus 

näeb ette, et 1/3 liikmeid peab vahetuma – antud kandidaatide nimekirjas on see 

nõue täidetud, samuti on kõik kandidaadid andnud oma nõusoleku 

kandideerimiseks. Esitatud on 23 kandidaati. LEADER projektijuht tutvustab 

hääletuskorda. Tegevmeeskond teeb ettepaneku korraldada hääletus 

elektrooniliselt.  

 

OTSUSTATI 

4.1. Kinnitada hindamiskomisjoni kandidaatide nimekiri. (Poolt hääli: 44) 

4.2. Viia hääletus läbi elektrooniliselt vastavalt tegevmeeskonna ettepanekule. 

(Poolt hääli: 43, ei hääletanud: 1) 

 

 

PÄEVAKORRA PUNKT 5 

 

MTÜ Linnamäe Arenguseltsi tegevjuht Elle Ljubomirov annab ülevaate värskelt 

avatud Linnamäe Kultuurisaali loomisest. 

 

 

PÄEVAKORRA PUNKT 6 

 



 

 

Hindamiskomisjoni valimisele laekus 43 vastust. Tegevmeeskond esitab hääletuse 

kokkuvõtte häältelugemiskomisjoni liikmele kontrollimiseks, pingerida esitatakse 

üldkoosolekule lähtuvalt hääletustulemustest alljärgnevalt: 

 

Põhiliikmed:  

KOV esindajad: Heikki Salm, Egon Erkmann, Lea Mäeorg 

Vabaühenduste esindajad: Margus Ojamäe, Aime Koit, Meeli Lokk  

Ettevõtlussektori esindajad: Kaja Karlson, Peeter Saar, Valvi Sarapuu  

Asendusliikmed:  

KOV esindajad: Tiina Lobja, Liisi Truumets, Svea Stamberg  

Vabaühenduste esindajad: Kaidi Silver-Schöbe, Ülle Heinleht, Peeter Simson 

Ettevõtlussektori esindajad: Tiina Köster, Urmas Kivisalu, Tiina Saar 

 

OTSUSTATI 

6.1. Moodustada projektitaotluste hindamise töörühm (hindamiskomisjon) 

vastavalt päevakorrapunktis 6 toodud pingereale. (Poolt hääli: 42, ei hääletanud 1) 

6.2. Määrata hindamiskomisjoni välishindajateks MTÜ Kodukant Läänemaa 

juhatuse poolt esitatud kandidaadid Konstantin Mihhejev ja Triin Kallas. 

(Otsustatud kirjalikult e-maili teel. Poolt hääli: 42, ei hääletanud: 2) 

 

PÄEVAKORRA PUNKT 7 

 

Muid küsimusi ei ole. 

 

 

Koosoleku juhataja:     Protokollija: 

Elari Saar      Maarja Pikkmets 

/allkirjastatud digitaalselt /    /allkirjastatud digitaalselt /  

 

Protokolli lisad: 

Lisa 1: Registreerimisleht 

Lisa 2: „MTÜ Kodukant Läänemaa strateegia aastateks 2014-2020+“ 

Lisa 3: Strateegia muudatuste seletuskiri 

Lisa 4: Meede 4 meetmeleht 

Lisa 5: KKLM 2022. aasta rakenduskava 

 

 


