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KODUKANT LÄÄNEMAA JUHATUSE KOOSOLEK Zoomis  
 

12.01.2022 nr 2 
      
Osalesid: Merle Mäesalu, Kadi Paaliste, Nele Sõber, Kaja Kivisalu, Elari Saar, Ene 
Sarapuu, Andres Tamla, Ebekai Härm 
Puudusid: Tiina Ojamäe 
Kutsutud: Liis Moor, Maarja Pikkmets 
Koosoleku juhataja: Merle Mäesalu 
Koosoleku protokollija: Maarja Pikkmets 
Koosoleku algus: 14:05 
Koosoleku lõpp: 16:16  

Juhatus kinnitab päevakorra järgmiselt: 
 
PÄEVAKORD 

1. KKLM LEADER Meede 2-e esitatud kogukonnateenuse- ja suurprojektid  
2. KKLM strateegia 2023-2027 koostamise tegevuskavast 
3. Majandusaasta aruande auditeerimisele hinnapakumiste küsimine 
4. Üldkoosoleku kuupäeva ja päevakorra kinnitamine 
5. KKLM esitlus Lääneranna Vallavolikogus 
6. Eesti Külaliikumine Kodukant tulevikuplaanidest 
7. Muud küsimused 

 
 
PÄEVAKORRAPUNKT 1 
Ebekai Härm taandab end päevakorra punktist, kuna on esitanud MTÜ Noarootsi 
Arenduskoda poolt kogukonnateenuse projektitaotluse. 
Tegevjuht meenutab juhatusele suur- ja kogukonnateenuse projektide 
definitsioone. Juhatus on tutvunud projektidega ja toimub arutelu projektide 
vastavuse üle: kas tegevus on vajaduspõhine, kas tegemist on paindliku teenusega, 
kas piirkonnas toimub tururegulatsioon; suurprojekti puhul, kas on 
märkimisväärne mõju piirkonnale ning kas vastab KKLM strateegia eesmärkidele. 
Tegevmeeskond saadab taotlejatele teavitused üldkoosolekul projektide 
kaitsmisest ning annab teada vajalikest täiendustest, mis projektile eelnevalt teha. 
 
OTSUS 

1.1. Saata taotlejatele tagasiside projektide kohta ning edastada projektid 
üldkoosolekule. 
 

 
PÄEVAKORRAPUNKT 2 
Tegevjuht annab ülevaate, millised ettevalmistused strateegia tegevusplaani ja 
eelarve koostamiseks on tehtud. Lepitakse kokku, et üldkoosolekul tutvustatakse 
eelarve kogu mahtu ning määruse eelnõus toodud lubatud tegevusi. Samuti 
tutvustatakse üldkoosolekul tegevmeeskonna poolt koostatud strateegia 
koostamise tegevuskava. 
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OTSUS 
2.1. Esitada koostatud tegevuskava ja eelarve üldkoosolekule vastu võtmiseks.  

 
 
PÄEVAKORRAPUNKT 3 
Tegevjuht on küsinud kolm pakkumist 2021. ja 2022. majandusaasta 
auditeerimiseks. Pakkumine küsiti: OÜ AMC Audit (Merike Kiisk), OÜ Probatus 
(Merike Laur) ja OÜ TULEKIVI S.P. (Signe Pius). Pakkumise esitamise tähtaeg 
hiljemalt 21.01.  
 
OTSUS 
3.1. Esitada võitnud pakkumise teinud audiitor üldkoosolekule kinnitamiseks.  

 
 
PÄEVAKORRAPUNKT 4 
Tegevjuht tutvustab üldkoosoleku päevakorra ettepanekut. Juhatusel ei ole 
täiendavaid ettepanekuid päevakorra suhtes. 
Tegevmeeskond pakub koosoleku toimumiseks välja 26. jaanuari Asuküla 
Seltsimaja. Juhatusel ei ole teisi ettepanekuid. 
 
OTSUS 
4.1. Kutsuda kokku Kodukant Läänemaa üldkoosolek 26. jaanuaril 2022 kell 15 
Asuküla Seltsimajas päevakorra ettepanekuga: 

1. Kodukant Läänemaa strateegia aastateks 2023-2027 koostamise 
tegevuskava ja eelarve vastu võtmine 
2. Audiitori valimine 
3. Ülevaade Meede 4 taotlemisest 2021. aastal 
4. Suur- ja kogukonnateenuse projektide taotlemisele lubamine 
5. Eesti Külaliikumine Kodukant tegevuse jätkamisest 
6. Uute liikmete tutvustus 
7. Muud küsimused 

4.2. Tegevmeeskond väljastab üldkoosoleku kutse vastavalt ettenähtud korrale 
Lääne Elus, KKLM kodulehel ja liikmete meililistis. 

 

PÄEVAKORRAPUNKT 5 
Lääneranna valla volikogu on kutsunud KKLM ja PLP volikogusse tutvustama oma 
tegevusi. Tegevmeeskond on koostanud ettekande ning esitab selle juhatusele 
aruteluks ja täiendusteks. Lääneranna valla volikogus tutvustavad KKLM-i juhatuse 
esimees Merle Mäesalu ja tegevjuht Liis Moor. Täiendavalt osaleb ka juhatuse liige 
Kaja Kivisalu. 
 
OTSUS 
5.1. Võtta info teadmiseks.   
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PÄEVAKORRAPUNKT 6 
Juhatuse esimees annab ülevaate Külaliikumine Kodukant tervendamise arutelust, 
mis toimus Pärnumaal. Kohtumisel arutleti organisatsiooni erinevate võimalike 
tulevikuvaadete üle. Arutelu käigus jõuti järeldusele, et uut juhatust ei valita enne, 
kui suur plaan on paika pandud.  
Edasised võimalused on: 

1. Lõpetada MTÜ Eesti külaliikumine Kodukant tegevus ja asutada Sihtasutus 
Külaliikumine Kodukant (vm nimetus) kandmaks edasi senist Kodukandi 
missiooni olla Eesti külaliikumise vedur. 

2. Jätkata MTÜ Eesti külaliikumine Kodukant tegevust kandmaks edasi senist 
Kodukandi missiooni olla Eesti külaliikumise vedur. 

3. Külaliikumine Kodukant jagunemine kaheks organisatsiooniks, mis 
võimaldaks organisatsioonidel selgemini fokuseerida erinevatele 
tegevussuundadele, kandes sealjuures edasi külaliikumise vaimu. Üks 
organisatsioon jääks tegelema väljapoole suunatud laiema huvikaitse 
tegevusega ning teine liikmeskonna ja külade võrgustiku vajaduste ja 
arenguga. 

Järgmine kohtumine toimub 22. jaanuaril Kirbla rahvamajas kell 12-16. Juhatuse 
esimees küsib, kas juhendusel on täiendavaid ettepanekuid, mida esitada 
Külaliikumine Kodukant liikmetele. Juhatuse liige Ene Sarapuu leiab, et täiendavaid 
alternatiive luua pole vaja.  
Juhatuse esimees juhib tähelepanu tõdemusele, et maakondlikud kodukandid ei ole 
enam paljudes piirkondades maaelu edendajaks.  
 
OTSUS 
6.1. Võtta info teadmiseks ja mitte lisada täiendavaid ettepanekuid organisatsiooni 
edasise tegevuse korraldamiseks. 
 
 
PÄEVAKORRAPUNKT 6 

• LEADER projektijuht on esitanud õppepuhkuse avalduse täiendõppel 
osalemiseks vahemikus jaanuar-juuni 2022 (kokku 14 tööpäeva).  

• Tegevjuht annab teada kontori rendi tõusust igakuiselt 15 euro võrra. 
• Projektijuht küsib, kas peaks planeerima liikmete soovil õppereisi välisriiki. 

Juhatus leiab, et kuigi huvi ilmselt on, ei peaks praegustes tingimustes reisi 
planeerima. 

 
OTSUS 
7.1.Rahuldada LEADER projektijuhi õppepuhkuse avaldus ning teavitada 
raamatupidajat. 
7.2. Võtta rendiga seonduv info teadmiseks. 
 
 
 
Koosoleku juhataja     Koosoleku protokollija 
/allkirjastatud digitaalselt/    /allkirjastatud digitaalselt 


