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KODUKANT LÄÄNEMAA üldkoosolek nr 1 
 Zoomis   
 

  26.01.2022 
Algus kell: 15:10  
Lõpp kell: 17:40 
Koosoleku juhataja: Merle Mäesalu 
Protokollija: Merike Väli 
Kohal: 54 (Lisa 1)  
Puudusid: 22 
Kutsutud: Liis Moor, Maarja Pikkmets, Elvia Niils 
 
PÄEVAKORD: 

1. Juhatuse liikme Ebekai Härm´i avaldus 
2. Kodukant Läänemaa strateegia aastateks 2023-2027 koostamise 

tegevuskava ja eelarve vastu võtmine 
3. Audiitori valimine 
4. Ülevaade Meede 4 taotlemisest 2021. aastal 
5. Suur- ja kogukonnateenuse projektide taotlemisele lubamine  
6. Eesti Külaliikumine Kodukant tegevuse jätkamisest 
7. Uute liikmete tutvustus 
8. Muud küsimused 

Kodukant Läänemaa juhatuse esimees Merle Mäesalu avab üldkoosoleku Zoomis ja 
kinnitab kvoorumi nõude täitmist – esindatud on 54 liiget.  
Üldkoosolek valib koosoleku juhatajaks juhatuse esimehe Merle Mäesalu ja 
protokollijaks Merike Väli. 
Koosoleku juhataja selgitab, et virtuaalseid hääli loevad Maarja Pikkmets ja Merike 
Väli. 
Koosoleku juhataja tutvustab päevakorda, üldkoosolek kinnitab ühehäälselt 
päevakorra ettepaneku. 
 
 
PÄEVAKORRAPUNKT 1 
Juhatuse liikme Ebekai Härmi avaldus 
Ebekai Härm on esitanud avalduse MTÜ Kodukant Läänemaa juhatusest 
tagasiastumiseks. E. Härm selgitab oma otsust, mis on tingitud suurenenud 
panustamisest piirkonna arengusse ning isiklikesse projektidesse.  
 
OTSUSTATI:  
1.1. Üldkoosoleku poolt võetud teadmiseks Ebekai Härmi tagasiastumine juhatuse 
liikme kohalt.  
 
 
PÄEVAKORRAPUNKT 2 
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Kodukant Läänemaa strateegia aastateks 2023-2027 koostamise tegevuskava 
ja eelarve vastu võtmine 
KKLM tegevjuht Liis Moor tutvustab strateegia koostamise tegevuskava (Lisa 2). Sel 
ja järgmise aasta alguses on meil ülesanne koostada uus strateegia perioodiks 2023-
2027. Jaanuaris ootame määrust, mis annab raamistiku uuele strateegiale. Märtsiks 
peab olema valmis strateegia koostamise tegevuskava, see peab olema 
üldkoosoleku poolt kinnitatud. Selle tegevuskava alusel hakkame läbi PRIA taotlema 
toetust, mis võimaldaks erinevaid strateegia koostamise tegevusi ellu viia. PRIA 
avab märtsis vooru. Sügisel peab esitama vahearuande juba tehtud tegevustest. 
Valmis strateegia tuleb esitada PRIAle hiljemalt 31.03.2023.  
Strateegia koostatakse Kodukant Läänemaa praeguse tegevusala piirides: Hanila ja 
Lihula piirkond Lääneranna vallas, Lääne-Nigula vald, sh liitunud Kuke ja Rehemäe 
külad, Haapsalu linn v.a. linnaline piirkond ning Vormsi vald. 
Strateegia koostamise eelarveks on 68 500€. Strateegia koostamise eelarve 
võimaldab läbi viia koolitusi, tellida uuringuid, kaasata eksperte ja katta 
tegevusrühma ülalpidamiskulusid. Esmase tegevusega – mõjuanalüüsi 
koostamisega – planeeritakse alustada juba käesoleva aasta veebruaris. Suve 
perioodile on planeeritud piirkonna analüüs ja tuleviku prognoos, aprillist juulini on 
kavandatud kaasamiskoosolekud, ning sügisel SWOT analüüsi koostamine, sealt 
edasi meetmete väljatöötamine.  
 
OTSUSTATI: 
2.1. Kinnitada Kodukant Läänemaa strateegia aastateks 2023-2027 koostamise 
tegevuskava ja eelarve.  
(Poolt hääli 54, vastu 0, erapooletuid 0) 
2.2. Anda juhatusele volitused tegevuskava muutmiseks  
(Poolt hääli 54, vastu 0, erapooletuid 0) 
 

PÄEVAKORRAPUNKT 3 
Audiitori valimine  
Hinnapakkumine 2021. ja 2022. majandusaasta aruande audiitorkontrolliks ja 
PRIAle finantsinformatsiooni koostamiseks küsitud: 

• OÜ AMC Audit (Merike Kiisk) – ei vastanud 
• OÜ Probatus (Merike Laur) – ei soovinud pakkuda 
• OÜ TULEKIVI S.P. (Signe Pius) 

Valituks osutus OÜ TULEKIVI S.P. pakkumine 975€+km, kes on auditeerinud ka 
2019. ja 2020. majandusaasta aruandeid. 

OTSUSTATI:  
3.1 Kinnitada 2021. ja 2022. majandusaasta audiitoriks OÜ TULEKIVI S.P  
(Poolt hääli 52, vastu 0, erapooletuid 0, ei hääletanud 2) 
 
 
PÄEVAKORRAPUNKT 4 
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Ülevaade Meede 4 taotlemisest 2021. aastal 
Meede 4 – COVID-19 kriisi mõjude leevendamine taotlusvoor oli avatud  
8.-14.12.2021. Vooru eelarve 200 375 €. Esitati üheksa taotlust, tehnilise kontrolli 
läbis kaheksa. Taotletud toetuse summa kokku oli 90 907 € (tegevuste abikõlbulik 
kogumaht 151 513 €) Hindamise periood kestis 06.-25.01.2022. Paremusjärjestus 
esitatakse juhatusele kinnitamiseks järgmisel nädalal.  
Kuna esimese taotlusvooruga ei küsitud meetme mahtu täis, peab käesoleval aastal 
välja kuulutama veel ühe vooru.  

PÄEVAKORRAPUNKT 5 
Suur- ja kogukonnateenuse projektide taotlemisele lubamine 
Vastavalt KKLM strateegiale otsustab suur- ja kogukonnateenuse projektide 
taotlemisele lubamise üldkoosolek. Meede 2 taotlusvoor on avatud 9.-15.02.2022, 
meetme maht 248 699 €.  

KKLM tegevjuht Liis Moor selgitab mõisteid: 
• Kogukonnateenus on kogukonna vajaduspõhine ja paindlik teenus 

piirkonnas, kus tururegulatsioon ei toimi ja/või teenus ei ole kättesaadav. 
Toetusmäär on 90% sh ettevõtlusele suunatud projekti puhul.  

• Suurprojektid on projektid, millel on märkimisväärne mõju piirkonnale (nt 
palju uusi töökohti) ning mille toetuse summa on suurem kui tavaliste 
projektide puhul (max 128 000 €) 

 
Üldkoosolekule on esitatud kolm kogukonnateenuse projekti, millest üks on 
suurprojekt. Vastavalt KKLM strateegiale tuleb üldkoosolekul võtta vastu otsus 
nende esitamise osas KKLM LEADER taotlusvooru. Projektitaotlejate esindajad said 
võimaluse tutvustada taotlusi üldkoosolekule ja vastata tekkinud küsimustele.  

(1) Mittetulundusühingu Lääne-Eesti Vabatahtlik Reservpäästerühm projekti 
„Meditsiinilise transpordi kättesaadavuse parendamine ja 
merepäästeteenuse osutamise võimaluse laiendamine“ tutvustas Raina 
Jeeberg. Toetust soovitakse taotleda KKLM LEADER 2. meetmest summas 
50 164,2 eurot. Investeeringuga soovitakse soetada kinnine hüdrokopter 
meditsiinilise transpordi osutamiseks. Mootorsõidukite tavaline 
toetusmäär on 30%, kuid kuna tegemist on kogukonnateenuse projektiga, 
on toetusmäär 90%. Projekti kogumaksumus on 55 738 eurot. 

(2) Mittetulundusühingu Noarootsi Arendus projekti „Noarootsi poolsaare 
tankla“ tutvustas nimetatud MTÜ juhatuse liige Ebekai Härm. Toetust 
soovitakse taotleda KKLM LEADER 2. meetmest summas 57 600 eurot. 
Investeeringuga paigaldatakse automaatne minitankla Pürksi. Projekti 
kogumaht on 64 000 eurot. 

(3) Mittetulundusühingu Maaelu Arenguselts projekti „Lääne-Nigula 
kogukonnamaja, „Luksi maja““ projekti tutvustas MTÜ juhatuse liige Elvia 
Niils. Toetust soovitakse taotleda KKLM LEADER 2. meetmest summas 128 
000 eurot. Investeeringuga soovitakse renoveerida hoone 5-korteriga 
üürimajaks, et pakkuda ajutist elupinda maale elama asuvatele 
noorperedele. Projekti kogumaksumus on 140 800 eurot. 
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OTSUSTATI:  
5.1 Kiita heaks kogukonnateenuse projektitoetuse taotluste esitamine KKLM 
LEADER taotlusvooru järgnevalt:  
(1) MTÜ Lääne-Eesti Vabatahtlik Reservpäästerühm, projekt „Meditsiinilise 
transpordi kättesaadavuse parendamine ja merepäästeteenuse osutamise 
võimaluse laiendamine“ toetusega kuni 50 164,2 €.  
(Poolt hääli 49, vastu 0, erapooletuid 0, ei hääletanud 5)  
(2) MTÜ Noarootsi Arendus, projekt „Noarootsi poolsaare tankla“ toetusega kuni 
57 600 € . 
(Poolt hääli 41, vastu 6, erapooletuid 0, ei hääletanud 7) 
(3) MTÜ Maaelu Arenguselts, projekt „Lääne-Nigula kogukonnamaja, „Luksi maja““ 
toetusega kuni 128 000 €. 
(Poolt 14, vastu 26, erapooletuid 7, ei hääletanud 7) 
 
 
PÄEVAKORRAPUNKT 6 
MTÜ Eesti Külaliikumine Kodukant tegevuse jätkamisest 
MTÜ KKLM juhatuse esimees tutvustas Külaliikumine Kodukant tausta ja põhilisi 
tegevusi. Organisatsiooni kuuluvad praegu 15 maakonna Kodukandi ühendused, k.a 
Kodukant Läänemaa. Organisatsiooni sees on pikemalt olnud lahkhelisid tehtavate 
tegevuste ja juhtimise küsimustes. Jaanuaris toimusid ühingu kohtumised, kus 
arutati ühingu võimalike jätkamiste variante. Aprillis täpsustuvad töörühmas välja 
töötatud Kodukandi prioriteetsed tegevused ja on võimalik kandideerida juhatusse. 
Huvi korral on võimalus konsulteerida Kodukant Läänemaa juhatuse esimehe M. 
Mäesalu või Kodukant Läänemaa juhatuse liikme E. Sarapuuga. 
 
 
PÄEVAKORRAPUNKT 7 
Uute liikmete tutvustus 
Elysee Stables OÜ – KKLM liige alates 16.09.2021. OÜ pakub erinevaid 
hobuteenuseid Kaasiku külas.  
Hadrianus OÜ – liige alates 09.11.2021. Rahvusvahelise kaubatranspordiga tegelev 
ettevõte. 
 
 
PÄEVAKORRAPUNKT 8 
Muud küsimused 
KKLM LEADER Projektijuht M. Pikkmets jagab informatsiooni KKLM 
organisatsiooni arengu töörühma arutelu tulemusest, et tugevdada organisatsiooni 
liikmete omavahelist sidusust. Selleks planeeritakse aasta jooksul mitmeid 
väiksemas mahus huviüritusi, millest esimene leiab aset 27. jaanuaril – teatrireis 
Pärnusse. Üritustest teavitatakse liikmeid uudiskirja teel.  
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Koosoleku juhataja:      Protokollija:  
Merle Mäesalu      Merike Väli  
/allkirjastatud digitaalselt/     /allkirjastatud digitaalselt/ 
 
 
 
 


