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Osalesid:
Juhatuse liige
Tiina Ojamäe
Ene Sarapuu
Merle Mäesalu
Kaja Kivisalu
Kadi Paaliste
Elari Saar
Andres Tamla

Sektor
MTÜ
KOV, Vormsi valla esindaja
Ettevõtlus
Ettevõtlus
MTÜ
Ettevõtlus
Ettevõtlus

EMTAK
94992
84114
02201
10821
94992
45111
01491

Puudusid: Nele Sõber
Kutsutud: Liis Moor, Maarja Pikkmets, Merike Väli
Koosoleku juhataja: Merle Mäesalu
Koosoleku protokollija: Maarja Pikkmets
Koosoleku algus: 13:00
Koosoleku lõpp: 15:37
Juhatus kinnitab päevakorra järgmiselt:
PÄEVAKORD
1. KKLM juhatuse liikme esitamine KOP hindamiskomisjoni Ebekai Härm’i
asemel
2. Projekti
„Vabatahtlike
seltsiliste
kaasamismudeli
rakendamine
hoolekandesü steemis“ koostöökokkuleppe sõlmimine
3. Soolise võrdõiguslikkuse kava eelnõu (Premiere projektis osalemise eeldus)
4. Strateegia koostamise ettevalmistamisest (määrus, mõjuuuringu
lähteülesanne)
5. Säästva turismi koostööprojekt
6. 2022. aasta tegevuskava kinnitamine
7. Muud küsimused
• Meetmesse 2 esitatud projektitaotlused
• KKLM Vastlapäev Paliveres
PÄEVAKORRAPUNKT 1
KKLM esindaja Kohaliku omaalgatuse programmi hindamiskomisjonis. KKLMi poolt
on maakonna KOP hindamiskomisjonis Ebekai Härm ja Merike Plaas (KKLM
juhatuse otsus 25.02.2021). Seoses Ebekai Härm tagasiastumisega juhatuse liikme
kohalt, kas on vajalik määrata teine esindaja. Kuna hindamiskomisjoni liige ei pea
olema ühingu juhatuse liige, võib Ebekai Härm KOP hindamiskomisjoni liikmena
jätkata.
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T. Ojamäe teeb ettepaneku kutsuda nii Ebekai Härm kui Merike Plaas juhatuse
koosolekule, et saada sisendit strateegia koostamisse.
OTSUS
1.1. KKLM liikme Ebekai Härm nõusolekul jätkab nimetatu KKLM esindajana
maakondliku KOP hindamiskomisjoni liikmena. (Poolt:7, Vastu:0)
PÄEVAKORRAPUNKT 2
Külaliikumine
Kodukant
soovib
sõlmida
Kodukant
Läänemaa’ga
koostöökokkuleppe projekti „Vabatahtlike seltsiliste kaasamismudeli rakendamine
hoolekandesü steemis“ raames. Koostööleppe sõlmimisel võtab KKLM endale
kohustuse jagada projektiga seonduvat infot oma hallatavates kanalites. Kuna KKLM
tegevmeeskonnas tegeleb infokanalite haldamisega peamiselt LEADER projektijuht
Maarja Pikkmets, määratakse koostöökokkuleppes tema kontaktisikuks.
Enne koostöökokkuleppe sõlmimist korrigeerib tegevmeeskond lepingut punktides
1., 2.3., 2.4. ja 4.2..
OTSUS
2.1. Sõlmida projekti „Vabatahtlike seltsiliste kaasamismudeli rakendamine
hoolekandesü steemis“ koostöökokkuleppe Külaliikumine Kodukant MTÜ’ga
ja määrata kontaktisikuks Maarja Pikkmets.
(Poolt: 7; vastu: 0)
PÄEVAKORRAPUNKT 3
PREMIERE projektis osalemiseks on Kodukant Läänemaa registreeritud Euroopa
Komisjoni Funding and Tenders Portal infosüsteemis. Kõikidel portaalis registreeritud
organisatsioonidel on nõutud soolise võrdõiguslikkuse kava (GEP). Projektijuht on
vastavalt Euroopa Komisjoni nõuetele koostanud KKLM soolise võrdõiguslikkuse kava
aastateks 2022-2030.
OTSUS
3.1. Kinnitada KKLM Soolise võrdõiguslikkuse kava 2022-2030.
(Poolt: 7; vastu: 0)
PÄEVAKORRAPUNKT 4
Ministeeriumilt on tulnud täpsemad juhised, kuidas strateegia koostamise
tegevuskava vormistada. Vastavalt juhistele on vaja teha täiendused kavasse ning
kinnitada märtsikuu juhatuse koosolekul. Juhatusele on volitused antud
Üldkoosoleku otsusega 26.01.2022. Tegevuskava tuleb esitada PRIAle ajavahemikus
15.03-04.04.2022.
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Tegevjuht räägib KKLM lõppenud perioodi mõjuanalüüsi tegemisest, võimalikest
pakkujatest, lähteülesande koostamisest ja pakkumiste küsimisest märtsi esimesel
nädalal.
Tehakse ettepanek küsida hinnapakkumine lähteülesande koostamise
nõustamiseks Kersti Palmistelt.
OTSUS
4.1. Tegevmeeskond peab vajalikud läbirääkimised lähteülesande koostamiseks.
(Poolt: 7; vastu: 0)
PÄEVAKORRAPUNKT 5
Septembris 2021 toimunud üldkoosolekul kinnitas üldkoosolek koostööprojekti
„Säästev turism“ jätkuprojekti summas 25 320 eurot, omaosalusega 10%.
Projektijuht Nele Sõber on kirjalikult juhatusele teada andnud, et projekti
ettevalmistamise käigus on esialgse tegevusplaaniga võrreldes muudatusi ja küsib,
kas muudatustega projektile on vaja taas üldkoosolekult nõusolek saada.
Juhatuse liikmed arutavad erinevaid võimalusi, kuid kuna võrreldes septembris
toimunud üldkoosolekul tutvustatud projekti tegevustega on mitmeid olulisi
muudatusi, on oluline küsida üldkoosolekult täpsustatud tegevuskavale nõusolek.
OTSUS
5.1. Esitada „Säästva turismi“ jätkuprojekt
üldkoosolekule kinnitamiseks. (Poolt:7; vastu:0)

täpsustatud

tegevuskavaga

PÄEVAKORRAPUNKT 6
Tegevjuht tutvustab KKLM tegevuskava 2022. aastaks. Tegevmeeskond teeb
täiendused ning tegevuskava kinnitatakse märtsis toimuval juhatuse koosolekul.
PÄEVAKORRAPUNKT 6
• Projektijuht annab lühikese ülevaate Meede 2 taotlusvooru esitatud
taotlustest.
• Liikmetele suunatud vastlapäeva kogupere üritus Paliveres. Huvi liikmete
poolt ei ole, kuid aega vastamiseks kuni 24. veebruarini. Kui
märkimisväärselt osalejaid juurde ei tule, ei kanna üritus seda eesmärki ning
pole sellisel kujul mõistlik panustada korraldamisse.
• Teatrireis oli menukas, arvestades, et kõik pakutavad kohad said üsna kiirelt
täis.

Koosoleku juhataja
/allkirjastatud digitaalselt/

Koosoleku protokollija
/allkirjastatud digitaalselt
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