KODUKANT LÄÄNEMAA JUHATUSE KOOSOLEK Zoomis
05.01.2022
Osalesid:
Juhatuse liige
Tiina Ojamäe
Ene Sarapuu
Merle Mäesalu
Kaja Kivisalu
Elari Saar
Andres Tamla
Ebekai Härm

EMTAK
94992
84114
02201
10821
45111
01491
09329

Puudusid: Kadi Paaliste, Nele Sõber
Kutsutud: Liis Moor, Maarja Pikkmets
Koosoleku juhataja: Elari Saar
Koosoleku protokollija: Maarja Pikkmets
Koosoleku algus: 10:00
Koosoleku lõpp: 12:45
Juhatus kinnitab päevakorra järgmiselt:
PÄEVAKORD
1. KKLM LEADER Meede 4 projektitoetuse taotluste hindamisele saatmine
2. Projekt PREMIERE-s osalemine (Konstantin Mihhejev)
3. KKLM LEADER projektitoetuse taotluste hindamiskriteeriumite muudatuste
kinnitamine
4. KKLM strateegia 2023–2027 koostamise tegevuskava
5. Liikme avaldus
6. Muud küsimused
• Kohaliku toidu projektijuhi konkurss

PÄEVAKORRAPUNKT 1
Perioodil 8.-14. detsember 2021 oli avatud KKLM LEADER Meede 4 taotlusvoor
Taotlusvooru esitati 9 projektitoetuse taotlust, mille osas on tegevmeeskond teostanud
tehnilise kontrolli. Tehnilise kontrolli läbis 8 projekti. Taotletav toetuste summa kokku
oli 90 907,84€ (tegevuste abikõlbulik kogumaht 151 513,12€).
Tegevmeeskond annab ülevaate esitatud projektide sisust.
Tiina Ojamäe rõhutab, et on oluline panna hindamiskomisjonile südamele, et projekte
hinnata antud meetme eesmärkidest lähtuvalt.
OTSUS
1.1. Saata hindamisele tehnilise kontrolli läbinud ja nõuetele vastavad projektoetuse
taotlused vastavalt Lisa 1-le.
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PÄEVAKORRAPUNKT 2
Konstantin Mihhejev annab ülevaate projekti sisust ja KKLM võimalikust rollist.
Kodukant Läänemaa ülesandeks oleks all-tööpaketi elluviimine, mis hõlmab
seemnerahastuse taotlusvooru läbiviimist, taotlejate nõustamist ja analüüsi ning
kokkuvõtete tegemist.
Juhatuse liikmed nõustuvad, et tegemist on organisatsioonile hea arengu võimalusega
ning seetõttu peaks võimalusest kindlasti haarama. Oluline on sealjuures sõnastada enda
ja liikmeskonna jaoks projekti olulisus organisatsioonile.
OTSUS
2.1.Võtta vastu Põllumajandusuuringute Keskuse kööstööpakkumine PREMIERE
projekti all-tööpaketi elluviimiseks aastatel 2022-2024.
PÄEVAKORRAPUNKT 3
Seoses strateegia ja taotlusvormi uuendamisega oli vaja uuendada ka
hindamiskriteeriumite tabelis olevaid viiteid eelnimetatud dokumentidele. Samuti on
lisatud sinna COVID-19 meede. Kriteeriumeid ega antavaid punkte ei ole muudetud, need
tulevad meetmelehtedelt.
OTSUS
3.1.Kinnitada projektitoetuse taotluste hindamiskriteeriumite muudatused.
PÄEVAKORRAPUNKT 4
Tegevmeeskond tutvustab strateegia töörühma koosoleku tulemuse põhjal loodud
planeeritavat tegevuskava strateegia koostamiseks.
Tegevmeeskond on tutvunud maaeluministri määruse „LEADERi kohaliku arengu
strateegia 2023–2027 ettevalmistamise toetus“ eelnõuga, ning palub täiendavalt
informatsiooni PRIA-lt ja ministeeriumilt, et esimesel võimalusel alustada planeeritavate
tegevustega.
Arutletakse, kes võiks olla mõjuanalüüsi teostajaks. Hinnapakkumiste küsimisel peab
lähtuma nii määrusega tulenevatest nõuetest kui KKLM sisekorraeeskirjast.
Mõjuanalüüsi ja strateegia koostamise teenuse pakkumised peaks küsima eraldi.
Strateegia koostamise teenuse pakkujad kutsuda ühisele kohtumisele, kus tutvustatakse
nõudeid strateegiale ning KKLM ootusi teenuse osas. Pakkumisi oodatakse peale
kohtumise toimumist. Pakkumise tegemise ettepanek esitatakse Cumulus Consulting
OÜ-le, MTÜ Partnerlus’ele ja Civitta OÜ-le.
Juhatus nõustub esialgse strateegia koostamise tegevuskavaga.
Tegevjuht teeb ettepaneku avaldada üldkoosoleku kutse ja strateegia koostamise kavatsus
ühe avaliku teavitusena, et hoida kokku reklaami kulutustelt.
Samuti annab teada, et strateegia koostamise eelarvest on võimalik maksta tööjõukulusid.
OTSUS
4.1. Tegevmeeskond leiab järgmiseks juhatuse koosolekuks võimalikud mõjuanalüüsi
koostajad.
4.2. Tegevmeeskond lepib kokku ühise kohtumise võimalike strateegia koostajatega.
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4.3. Anda tegevmeeskonnale volitus strateegia nõuandva komisjoni liikmetega
läbirääkimiseks.
PÄEVAKORRAPUNKT 5
FIE Rumpo Mäe Talu on esitanud avalduse Kodukant Läänemaa liikmeskonnast
lahkumiseks. Avaldus on esitatud 2021. aasta lõpul ning avaldusega soovitakse otsuse
jõustumist 2021. aasta lõpuga.
OTSUS
5.1.Rahuldada FIE Rumpo Mäe Talu avaldus tagasiulatuvalt ning arvata liikmeskonnast
välja 31.12.2021 seisuga.
PÄEVAKORRAPUNKT 6
Tegevjuht tutvustab kohaliku toidu projektijuhi konkursi tulemusi. Laekus seitse
avaldust, intervjuule kutsuti viis kandidaati. Intervjuud toimuvad 10. jaanuaril,
projektijuht võiks asuda tööle veebruaris.

Lisa 1: Meede 4_Tehnilise kontrolli tulemused

Koosoleku juhataja
/allkirjastatud digitaalselt/

Koosoleku protokollija
/allkirjastatud digitaalselt/
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