
 

1 
 

KODUKANT LÄÄNEMAA JUHATUSE KOOSOLEK  
    09.11.2021 nr 11 
 
 

Osalesid: Merle Mäesalu, Kaja Kivisalu, Kadi Paaliste, Ene Sarapuu, Elari Saar, 
veebis Nele Sõber, Andres Tamla 
Puudusid: Ebekai Härm 
Kutsutud: Liis Moor, Maarja Pikkmets 
Koosoleku juhataja: Merle Mäesalu 
Koosoleku protokollija: Maarja Pikkmets 
Koosoleku algus: 17:05 
Koosoleku lõpp: 18:45  

 
Juhatus kinnitab päevakorra alljärgnevalt: 
 
PÄEVAKORD 
 

1. KKLM LEADER projektitaotlusvormi kinnitamine 
2. Liikme avaldus – Hadrianus OÜ 
3. Muud küsimused 

 
 
 
PÄEVAKORRA PUNKT 1 
Tegevmeeskond on teinud muudatused 2020. aastal juhatuse poolt kinnitatud 
taotlusvormis vastavalt septembris toimunud üldkoosolekul kinnitatud Kodukant 
Läänemaa strateegiale.  
Juhatuse liige T. Ojamäe küsib, kas COVID-19 meetmele ei ole eraldi taotlusvormi. 
Tegevmeeskond selgitab, et kuna hindamiskriteeriumid kattuvad paljuski teiste 
meetmetega (v.a. COVID-19 kriisi leevendamise küsimus), siis taotlemismugavuse 
tagamiseks võiks jääda ainult üks taotlusvorm, kus on välja toodud, millistele 
küsimustele peab/ei pea vastama olenevalt meetmest. 
 
Taotlusvorm vaadatakse üle ja tehakse täiendavad parandused võttes aluseks 
hindamiskriteeriumite ja küsimuste vastavus. Jäävad sisse ka küsimused, mis 
selgitavad projekti vajadust, eesmärke jmt. 
 
Vaadates üle KKLM dokumendi nõuded taotlejale, selgub, et kui avada taotlusvorm 
jaanuaris, siis jääb taotlejatel väga vähe aega 2021. majandusaasta aruande 
kinnitamiseks. Samas on oluline hindajatele näha taotleja kõige värskemat 
majanduslikku seisu. Sellest lähtuvalt teeb juhatuse esimees ettepaneku lükata 
Meede 1 ja Meede 2 taotlusvoorud edasi ühe kuu võrra. 
 
Juhatuse liige T. Ojamäe teeb ettepaneku, et KKLM nähtavuse tõstmiseks taotlejate 
juures, võiksime luua oma põhja teavitusplakati jaoks, kus lisaks LEADER määruses 
välja toodud logodele on lisatud ka KKLM logo. Plakati põhja võiks edaspidi saata 
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taotlejale e-kirja teel, kui teavitame taotlejat positiivsest rahastuse otsusest. Samuti 
tuleks plakati põhi lisada KKLM kodulehele. 
 
OTSUSTATI 
1.1. Kinnitada taotlusvorm. 
1.2. Avada Meede 1 taotlusvoor 23.02-02.03.2022. 
1.3. Avada Meede 2 taotlusvoor 9.-15.02.2022. 
1.4. Tegevmeeskond esitab PRIAle 2022. a rakenduskava muudatustaotluse. 
1.5. Tegevmeeskond avaldab esimesel võimalusel pressiteate meetmete 

taotlusvoorude avamise tähtaegade muutmisest. 
1.6. Tegevmeeskond valmistab ette LEADER projektide teavitusplakati põhja, 

millele on lisatud KKLM tähistus. 
 
 
PÄEVAKORRAPUNKT 2 
Liikmeks astumise avalduse on esitanud HADRIANUS OÜ.  
Toimub arutelu, kas ja milline võiks olla liikmeks astumise avaldus. Ühiselt leitakse, 
et avalduses peaks olema välja toodud ka põhjus, miks soovitakse liikmeks astuda. 
Juhatuse liige T. Ojamäe lisab, et avalduse peaks esitama kindlasti digiallkirjastatult. 
 
OTSUSTATI 
2.1. Võtta vastu Kodukant Läänemaa liikmeks HADRIANUS OÜ. Tegevmeeskond 

teavitab liiget ning täiendab ühingu liikmete nimekirja vastavalt. 
 
 
PÄEVAKORRAPUNKT 3 
Muid küsimusi ei ole.  
 
 
 
 
 
 
Koosoleku juhataja     Koosoleku protokollija 
/allkirjastatud digitaalselt/    /allkirjastatud digitaalselt/ 


