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KODUKANT LÄÄNEMAA MTÜ TEGEVUSARUANNE 2020
Kodukant Läänemaa MTÜ on asutatud 17.02.2003 ja kanti registrisse 22.03.2003. Ühingu
tegevuse põhieesmärgiks on Läänemaa maaelu ja külade säilimisele, taaselustamisele ja
harmoonilisele arengule kaasaaitamine, sealhulgas maamajanduse ja rahvakultuuri ning
loodushoiu toetamine ning erinevate külaliikumiste ühendamine. Ühingul on kaks olulist
ülesannet, millest üks on LEADER strateegia rakendamine ning teine on üle-eestilise
külaliikumise Kodukant maakondlike tegevuste koordineerimine.
I KODUKANT LÄÄNEMAA LIIKMESKOND
Kodukant Läänemaa liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga oli 75. Liikmeskonda kuulub 4
kohalikku omavalitsust – Lääne-Nigula, Lääneranna ja Vormsi vald ning Haapsalu linn. Lisaks
nendele 31 mittetulundusühingut ning 40 ettevõtet. Ühing tegutseb haldusreformi-eelse Lääne
maakonna piirides, hõlmates seega ka osa Pärnu maakonnast. Ühing pöörab jätkuvalt suurt
tähelepanu endiste Hanila ja Lihula valdade territooriumitele, hoides ja arendades teadlikult
olemasolevaid võrgustikke ja inforuumi ka selle piirkonnaga. Kodukant Läänemaa on piirkondlik,
kolme sektorit hõlmav, maakonna arenguid suunav ja rahvusvahelist koostööd tegev ühing.
II KODUKANT LÄÄNEMAA JUHTIMINE
MTÜ Kodukant Läänemaa (edaspidi KKLM) kõrgeimaks organiks on liikmete üldkoosolek.
Märtsis toimunud kirjalikul üldkoosolekul otsustati pikendada 2017. aastal valitud juhatuse
(kooseisus Merle Mäesalu, Aare Lauren, Nele Sõber, Marika Adman, Eha Raja, Meelis Orgla,
Valvi Sarapuu, Eidi Leht ja Tiina Ojamäe) volitusi kuni 21.09.2020. Üldkoosolek kogunes
füüsiliselt 15. septembril 2020, kus valiti uus 9-liikmeline juhatus kooseisus Merle Mäesalu
(juhatuse esimees), Elari Saar (juhatuse aseesimees), Nele Sõber, Ene Sarapuu, Tiina Ojamäe,
Ebekai Härm, Kadi Paaliste, Kaja Kivisalu, Andres Tamla. Juhatuse liikmed esindavad
tegevuspiirkonnas omavalitsusi (2 liiget), mittetulundusühinguid (3 liiget) ja ettevõtteid (4 liiget).
15. septembril toimunud üldkoosolekul valiti ühingule uus, 2-liikmeline revisjonikomisjon
koosseisus Jüri Ott ja Marika Adman. Revisjonikomisjon kontrollib ühingu juhtorganite poolt
vastuvõetud otsuste ja muude aktide täitmist, vara ja vahendite kasutamist ning käsutamist
(vähemalt üks kord aastas). Kodukant Läänemaa tegevust auditeerib üldkoosoleku poolt kinnitatud
audiitor.

2020. aastal moodustas tegevmeeskonna tegevjuht, projektijuhid ja kohaliku toidu spetsialist.
III KODUKANT LÄÄNEMAA TEGEVUSED 2020. AASTAL
ÜLDKOOSOLEK
Kodukant Läänemaa juhatus kutsus üldkoosoleku kokku kahel korral: 19.03 toimus üldkoosolek
kirjalikult ja 15.09 füüsiliselt. Märtsis toimunud kirjalikul koosolekul kiideti heaks ühingu 2019.
aasta aruanne ning otsustati erakorraliselt pikendada 2017. aastal valitud juhatuse volitusi kuni
21.09.2020.
Septembris kogunes üldkoosolek uue juhatuse ja revisjonikomisjoni valimisteks. Samuti tutvustati
üldkoosolekul 2021. a rakenduskava. LEADER 2021+ plaanidest rääkis videosilla vahendusel
Maaeluminsteeriumi konkurentsipoliitikate büroo peaspetsialist Taavi Kurvits.
Kirjalikul koosolekul osales 100% ühingu liikmetest ning septembris toimunud koosolekul üle
50% liikmete koguarvust. Korduvkoosolekuid ei toimunud, mis näitab kaasatuse head taset.
Organisatsioon jätkas 2020. aastal neljal põhilisel tegevussuunal:
1. MTÜ Kodukant Läänemaa LEADER strateegia 2014-2020+ rakendamine;
2. Organisatsiooni arendamine, tutvustamine ja töö liikmetega;
3. Kohalike kogukondade kaasamine piirkonna arendamisel, külavanemate institutsioonide
tugevdamine külades;
4. Koostöö maakondlike, teiste piirkondade ja üle-eestiliste koostööpartneritega
JUHATUS
2020. aastal toimus kümme juhatuse koosolekut, millest kolm toimusid kirjalikult ja kaks veebis.
Lisaks toimusid veebi teel jooksvalt arutelud kiireloomulistel teemadel ning laiemalt
organisatsiooni töökorralduse ja tuleviku teemadel.
Allpool on välja toodud majandusaasta jooksul juhatuse poolt algatatud olulisemad teemad ja
otsused:
•

kinnitati 2020. aasta tegevuskava suunitlusega võimendada KKLMi rolli kogukondade ja
maapiirkondade eestkõneleja ja mainekujundajana, olla senisest veelgi enam toeks
kohalikele kogukondadele ning vajadusel pakkuda nõudluspõhist nõustamist;

•

sõlmiti koostööleping Maaeluministeeriumiga Haapsalu ja Läänemaa maitsete aasta
tegevuste elluviimiseks 2020. aastal

•

sõlmiti leping Eesti Külaliikumine Kodukandiga – Aktiivsete Kodanike Fondi projekti
„Õmblusteta maaühiskonna programm“, mille raames kaardistati Haapsalu linna, Vormsi
valla, Lääne-Nigula valla külavanemad ja külade esindusisikud

•

otsustati välja kuulutada LEADER taotlusvoor 2020. aasta 19.-25. novembril ning selleks,
et perioodi viimases taotlusvoorus oleks võimalus rohkematel taotlejatel toetust saada,
muuta KKLM 2020 rakenduskava vastavalt: Meede 2 meetmelehel 2.1.1. maksimaalne
toetussumma 20 000 eurot; 2.1.2. meetme üldine toetusmäär on kuni 60%; 2.1.3. muud
tingimused jätta samaks. Otsuse alus: KKLM üldkoosolek nr 2 08.10.2019.

•

juulis toimunud juhatuse koosolekul tutvustas Lääneranna vallavanem Mikk Pikkmets
LEADER üleminekuperioodi ja uue perioodi ettevalmistusi Maaeluministeeriumi
eestvedamisel ellukutsutud ÜPP strateegiakava sekkumiste LEADER töögrupis. Üheks
oluliseks teemaks töögrupis on tegevusgrupi tegevuspiirkonna määratlemine – kas üks
KOV võiks kuuluda erinevatesse tegevusgruppidesse.

•

7. oktoobril kogunes üldkoosolekul valitud uus KKLM juhatus, kus senine juhatuse
esimees Merle Mäesalu ja ühingu tegevjuht Kaja Karlson andsid ülevaate organisatsioonist
ja selle tegevustest. Tegevuskava tutvustamisel tegi juhatus järgmised ettepanekud: 3.1.
Viia läbi liikmete küsitlus, mis eelnevalt testida juhatuse liikmete peal; 3.2. Olla pildil.
Käia liikmete juures ja tutvustada neile oma tegemisi; 3.3. Mõelda, kuidas täiskasvanud
õppija teema seostuks rohkem KKLMga; 3.4. Loode-Eesti Porikuu festivalil võiksid
Läänemaa ettevõtjad ja tegijad rohkem osaleda.
Uus juhatus leidis, et organisatsiooni esindamise koormus ei tohiks langeda üksikute
inimeste peale. Iga juhatuse liige võiks käia korra nii Kodukandi kui Leader Liidu üritusel.
Lepiti kokku juhatuse koosolekute korraldamises ning pikemaajalises etteplaneerimises.
Esimesel juhatuse koosolekul valiti esimeheks Merle Mäesalu ja aseesimeheks Elari Saar.

•

Novembris toimunud koosolekul arutles juhatus Läänemaa aasta küla valimise üle. Üle
aasta valitakse Lääne maakonna aasta küla ja see esitatakse üle-eestilisele konkursile.
Maakonna aasta küla valitakse 2021. aasta alguses ning kuulutatakse välja sädeinimeste
tunnustamisüritusel. Juhatus kinnitas statuudi.

•

Perioodil 19.-25. november 2020 oli avatud KKLM LEADER meede 2 taotlusvoor
(Piirkonna eripära ja kultuuripärandi arendamine ning piirkonna arenguks vajalike teenuste
kättesaadavuse suurendamine). Taotlusvooru esitati 15 projektitoetuse taotlust, millele

tegevmeeskond teostas tehnilise kontrolli. Juhatus otsustas saata hindamisele tehnilise
kontrolli läbinud ja nõuetele vastavad projektoetuse taotlused.
•

Detsembris toimunud juhatuse koosolekul tutvustasid tegevjuht ja LEADER projektijuht
toimunud taotlusvooru tulemusi. Tegevjuht tutvustas eelseisva aasta eelarvet.

•

Sõlmiti koostöölepe Pärnumaa turismisihtkoha juhtimis- ja arendustegevuste elluviimiseks
ning turismistrateegia koostamiseks ning määrati KKLM esindajaks Pärnumaa
turismisihtkoha võrgustiku tegevustes juhatuse liige Nele Sõber. Samuti otsustati lisada
koostööprojektiga seotud tegevused ja partnerid KKLM tegevuskavasse.

Kodukant Läänemaa juhatuse liikmed on esindanud KKLM-i liikmesorganisatsioonide
üldkoosolekutel, erinevatel valdkonna üritustel ning tutvustanud piirkonda erinevate külastuste
raames teistele tegevusgruppidele ja projektides osalenud partneritele.
•

KKLM on Eesti Leader Liidu (ELL) liige ning osaleti ELL koosolekutel ja üritustel, mis
osaliselt leidsid aset veebi vahendusel. Põllumajandusuuringute Keskuse maaelu
võrgustikutöö osakond (Maaeluvõrgustik) koostöös Maaeluministeeriumiga korraldasid
konkursi „Märka LEADERit 2.0“ Eesti maaelu arengukava 2014-2020 LEADER-meetme
parimate projektide leidmiseks. Konkursi „Märka LEADERit 2.0“ eesmärgiks oli esile
tõsta ettevõtjaid, mittetulundusorganisatsioone, sihtasutusi ja kohalikke omavalitsusi, kes
on LEADER-meetme toetuse abil viinud ellu olulisi piirkonna arengule kaasa aitavaid
tegevusi.
KKLM esitas konkursile kaks projekti: kategooriasse “uuenduslik” Emesi OÜ projekt
“Hoone rekonstrueerimine, loodusteraapia toa ehitus” ning kategooriatesse “piirkonna
areng” ning “koostöö ja kaasamine” Kodukant Läänemaa koostööprojekti “Kohalik toit
kättesaadavaks”. 16. nominendi hulka jõudis Kodukant Läänemaa projekt “Kohalik toit
kättesaadavaks” ja projekt “Säästva turismi printsiipide rakendamine rahvusparkide ja
kaitsealadega piirkondades”, kus KKLM on samuti partneriks. Viimane nimetati Parimaks
piirkonna arengule suunatud projektiks.

•

Kodukant Läänemaa on Eesti Külaliikumine Kodukant liikmesorganisatsioon. Üldkogud
toimusid 30. juunil ja 10. oktoobril. 2020. aastal kaardistas Külaliikumine Kodukant üle
Eesti külaliikumise olukorda. Lääne maakond paistab oma tugeva külaliikumisega hästi
silma. Saare maakonna järel on Läänemaal valitud kõige enam külavanemaid ja avatud

kõige rohkem külamaju. Kogu Eesti lõikes tegutseb Läänemaal aga kõige rohkem
külaseltse (1000 inimese kohta 3,8). Külaelu KKLM tegevuspiirkonnas on elav ning üha
enam väärtustatakse elukvaliteeti maapiirkonnas.
IV TEGEVMEESKOND
MTÜ KODUKANT LÄÄNEMAA STRATEEGIA 2014-2020+ RAKENDAMINE
•

Koostöös SA Läänemaa’ga korraldati toetuste infopäev, kus teiste toetuste seas tutvustati
ka LEADER taotlusvooru. Infopäeval osales (koos veebi vahendusel osalejatega) 60
inimest. Lisaks nõustati taotlejaid ja projektide elluviijaid tekkinud küsimuste osas ühingu
büroos, telefonitsi või emaili teel. Toimusid nõustamispäevad Ristil, Noarootsis ja Lihulas.

•

LEADER meetme taotlusvoorud olid avatud MTÜ-dele 19.-25.11.2020. Tegevmeeskond
viis läbi tehnilise kontrolli ning tegi vajalikud ettevalmistused hindamisprotsessi
läbiviimiseks 2021. aasta alguses, sh viidi läbi hindajate koolitus.

•

Viidi läbi seirekülastused hindamiskomisjoni ja juhatuse liikmetele. Seirekülastused
toimusid viiel marsruudil: Lääneranna vald, Palivere-Risti-Kullamaa-Martna, NoarootsiPiirsalu-Linnamäe, Haapsalu ja Vormsi. Seirekülastustel väisati ligikaudu 45 viimasel
toetusperioodil toetatud objekti. Samuti olid seirekülastustesse lisatud mõned objektid, mis
toetust ei saanud. Seirekülastustele järgnes kokkuvõttev arutelu. Tegevmeeskond koostas
seirekülastustest kokkuvõtte ning seirekülastuste läbiviimist piirkonnas jätkatakse 2021.
aastal.

•

18.-19.08.2020 toimus õppereis hindamiskomisjoni ja juhatuse liikmetele Virumaa
Koostöökogu (VIKO) tegevuspiirkonda. Külastuse eesmärgiks oli tutvuda piirkonna
LEADER strateegia rakendamisega ja toetatud ettevõtluse projektidega. Kahel päeval
tutvuti 12-ne objektiga, mis on LEADER toetuse abil tegevusega alustanud või tegevust
arendanud. Kohtuti VIKO juhatuse liikmetega LEADER strateegia rakendamise aruteluks.

•

Külastati MTÜ Kodukant Läänema liikme Virtsu Arenguselts arengukoosolekuid. Virtsu
Arenguselts osaleb üle-euroopalises projektis Smart Rural 21, mille üldeesmärk on toetada
ja julgustada külasid kogu Euroopas kasutama uuenduslikke meetodeid ja strateegiaid oma
külade arendamisel. Osalevatele küladele pakutakse eksperttuge, infomaterjale,
inspiratsiooni, suhtlusvõrgustikku ja osalust arukate külade teemalistel üritustel.

•

Novembris kuulutati välja Läänemaa Aasta küla konkurss, võitja väljakuulutamine
veebruaris 2021.

•

Nõustati ja tugiti piirkonna talusid Avatud Talude päeval osalemise ettevalmistamisel,
vahendati informatsiooni Maaeluvõrgustiku ja talude vahel ning reklaamiti talude tegevusi.

•

Aasta

jooksul
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Maaeluvõrgustiku,

LEADER

PRIA

ja

infopäevadel

ja

Maaeluministeeriumiga

seminaridel,
vahetada

et

koostöös

tegevusgruppide

omavahelisi kogemusi ja arutada uue LEADER perioodiga kaasnevaid muudatusi.
•

Vahendati informatsiooni ühingu liikmetele ja huvigruppidele uudiskirjade (3),
kodulehekülje postituste (62 postitust) ja FB postituste kaudu (74 postitust).

•

Maikuus algas Haapsalu ja Läänemaa maitsete aasta. 2020. aasta Eesti toidupiirkonnana
toodi senisest enam tähelepanu kohalikule toorainele, Haapsalu kohvikultuurile ja
rannarootsi

toidukultuurile.

Avaüritus asendati individuaalsete toidupakkide laialisaatmisega oodatud külalistele.
Pandeemia tõttu oli erinevaid laiemale avalikkusele suunatud üritusi kesiselt. Koostati
Haapsalu ja Läänemaa marsruut ning viidi läbi personaalsed külastused ajakirjanikele ja
mõjutajatele.
Maitsete aasta raames toimus koostöös SA Läänemaa’ga septembri algul esmakordselt
Gurmeeturg. Turul oli esitletud 20 ettevõtjat toidupiirkonnast ja seda väisas hinnanguliselt
1000 külastajat. Kolmandat aastat toimus Valge Daami ajal Kohaliku toidu turg. Sügisel
korraldati Läänemaa III Toidunädal, mis pandeemia tõttu ei saanud vastu võtta nii rohkelt
külalisi kui varasematel aastatel, ära jäi ka traditsiooniline Avaõhtusöök.
Viidi läbi Läänemaa Toidusuveniiri konkurss, kuhu laekus 24 toodet. Koostöös
veinibaariga MULLiga ja MULLita kutsuti ellu Läänemaa Joogikonkurss, kuhu laekus 16
alkoholivaba ja lahjat alkohoolset jooki.
Oktoobris toimus ettevõtjatele suunatud Haapsalu ja Läänemaa maitsete aasta seminar.
Anti välja Haapsalu ja Läänemaa maitsete aasta trükis, mis sisaldas ülevaadet piirkonna
olulisematest toidusündmustest ja söögikohtadest. Trükis anti välja eesti, soome ja inglise
keeles.
Tehti sotsiaalmeediaturundust, valmis Haapsalu ja Läänemaa toidufilm ning koguti
piirkonna retsepte.

Haapsalu ja Läänemaa maitsete aasta raames astuti üles telesaates Õhtu!, KUKU raadios
ja ilmusid artiklid erinevates meediaväljaannetes.
KOHALIKE
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KAASAMINE

PIIRKONNA

ARENDAMISEL,

KÜLAVANEMATE INSTITUTSIOONIDE TUGEVDAMINE KÜLADES
• Külaliikumine Kodukant kaardistas 2020. aastal külaseltside, külavanemate ja külamajade
olukorda. Kodukant Läänemaa oli projektile partneriks kogudes kokku ja värskendades
Läänemaal tegutsevate külaseltside, külamajade ja külavanemate kontaktide nimekirja.
• Projekti “EstPol sustainable communities” tegevuse “Kogukonna arenguprogramm”
raames toimus 4 koolituspäeva.
• Projekti “EstPol sustainable communities” raames alustati nn kaasamiskastikese
väljatöötamisega kogukonna eestvedajatele, et toetada, motiveerida ja tõhustada
eestvedajate tööd.
• Kodukant Läänemaa tegevmeeskond võttis osa Virtsu Arenguseltsi “Smart Rural 2021”
programmi kohtumisest, et toetada, innustada ja pakkuda sisendit programmis osalemiseks.
• Vahendati kogukondadele suunatud infot kodulehe, meililisti ja sotsiaalmeedia kaudu.
• Aidati ellu viia Külaliikumine Kodukant poolt korraldatav koolitus “Hakkame santima!”
Läänemaal. Koolitus toimus 28. oktoobril 2020 Asuküla Seltsimajas.
KOOSTÖÖ

MAAKONDLIKE,

TEISTE

PIIRKONDADE

JA

ÜLE-EESTILISTE

KOOSTÖÖPARTNERITEGA
• Kodukant Läänemaa osaleb mitmetes võrgustikes läbi katusorganisatsioonide. KKLM on
Eesti LEADER Liidu liige, osaletud on ELL üldkoosolekutel ja arengupäevadel.
Tegevmeeskond

osaleb

ELL

juures

tegutsevates

määruse

tõlgendamise

ja

kommunikatsiooni töörühmas.
• KKLM on Eesti Külaliikumine Kodukant liige. Kodukandi võrgustiku kaudu vahendatakse
piirkonda infot külaliikumise tegevustest. Osaletud on Kodukandi üldkoosolekutel,
liikmete kohtumistel ning vabatahtlike värava tegevustes.
• Kodukant Läänemaa on osa Maainfokeskuse juurde koondunud võrgustikust ning läbi
võrgustiku osaletakse LEADER seminaridel ja koordineeritakse Avatud Talude päeva
korraldamist Läänemaal.

• Kodukant Läänemaa teeb koostööd PRIA-ga taotluste menetlemisel ja LEADER määruse
rakendamisel. Vastava koostöö osapooleks on ka Maaeluministeerium. Kolmepoolsed
kohtumised toimuvad sagedusega kord aastas, tihedam koostöö toimub jooksvalt telefoni
ja emaili teel.
• Tegevmeeskond on osalenud maakondliku täiskasvanud õppija võrgustiku tegevuses, mille
eesmärk on täiskasvanuõppe propageerimine. Ühtlasi on Kodukant Läänemaa poolt
nimetatud Kodukandi üle-eestilisse täiskasvanuõppe võrgustikku haridussaadik, kelleks on
Haapsalu Kutsehariduskeskuse esindaja Aile Nõupuu.
• Kodukant Läänemaa võõrustas 5 õppereisi teistest Eestimaa piirkondadest ja
tegevusgruppidest. Külastustel tutvustas Kodukant Läänemaa tegevmeeskond ja juhatus
piirkonna edukamaid LEADER projekte ja muid silmapaistvaid objekte, andis ülevaate
KKLM tegevustest ja LEADER strateegia rakendamisest oma tegevuspiirkonnas.
• 2020.

aastal

külastasid

KKLM

tegevuspiirkonda

järgmised

tegevusgrupid

ja

organisatsioonid:
- 2.-3.08 Raplamaa Kodukant
- 4.-5.08 Saarte Koostöökogu
- 24.-25.09 Valgamaa Partnerluskogu
- 01.-02.10 Jõgevamaa Koostöökoda
- 14.-16.10 Viru Leader
V MTÜ KODUKANT LÄÄNEMAA ELLU VIIDUD PROJEKTID JA TEGEVUSED
PROJEKT:

“SÄÄSTVA

TURISMI

PRINTSIIPIDE

RAKENDAMINE

RAHVUSPARKIDE/KAITSEALADEGA PIIRKONDADES”
Eesmärgiks parema ja terviklikuma säästva turismi teenuste pakkumise arendamine projekti
piirkondades (sh madalhooajal), teenuste kohalik ja rahvusvaheline ühisturundus ning
koostöövõrgustike loomine ja arendamine kolmel tasandil. Tootearenduses/kvaliteedi aspektist
keskendutakse EUROPARC kriteeriumite kasutusele võtmisele võimalikult paljudes projekti
piirkondades projekti lõpuks.
Tegemist on rahvusvahelise koostööprojektiga, Eestist osalevad Roheline Jõemaa, Kodukant
Läänemaa ja MTÜ Arenduskoda. Projekti sihtrühmaks on kaitsealadel tegutsevad turismiasjalised.
2020. aastal toimusid projekti käigus järgmised tegevused:

• 19.-20.11.2020 Arendusseminar/õppereis “Lugude jutustamine”
• 07.-08.09.2020 Õppereis Lahemaa rahvuspargi turismipiirkonda
Projekti tegevused jätkuvad 2021. aastal.
PROJEKT:

„KULTUURIPÄRANDI

EKSPONEERIMINE

JA

SÜNDMUSTE

KORRALDAMINE“
Projekti eesmärgiks on säilitatud ja oskuslikult esitletud kultuuripärand ning lõimunud
kogukonnad. Eesmärgi saavutamiseks on projekti tegevustena planeeritud koolitused, õppereisid
ja Läänemaa rahvarõivaraamatu koostamine.
2020. aastal valmis raamat “Läänemaa kihelkondade rahvarõivad 19. sajandil ja 20. sajandi algul”,
raamatu esitlus toimus 26.09.2020 Uuemõisa mõisas. Raamatud kingiti koostööpartneritele,
autoritele, panustajatele ja Kodukant Läänemaa liikmetele. Lisaks pandi raamatud müüki
väiksematesse kohaliketesse asutustesse.
PROJEKT: “KOHALIK TOIT KÄTTESAADAVAKS”
2020. aastal tegevusi ei toimunud, projekti tegevused lõpetatakse 2021. aastal.
PROJEKT: “KOHALIK TOIT ON TERVISLIK JA TRENDIKAS”
2019. aastal sõlmiti koostöölepe Jõgevamaa Koostöökoja ja Hiidlaste Koostöökoguga projekti
“Kohalik toit on tervislik ja trendikas” elluviimiseks. Koostööleping on sõlmitud eelmise projekti
“Kohalik toit kättesaadavaks” tulemusena selgunud kitsaskohtade lahendamiseks ning keskendub
senisest enam kohaliku toidu mainekujundusele ning mahetootmise tutvustamisele, nii
tavatarbijate seas kui ka lasteasutustes.
2020 aastal toimunud tegevused projekti raames:
•

22.01.2020 Õppereis toitlustusettevõtetele Pärnumaa toiduettevõtjate juurde, toimus
Läänemaa II Toidunädala kokkuvõttev arutelu

•

7.-9.02.2020 Läänemaa tootjad ja toidupakkujad osalesid TourEstil 2020

•

14.04.2020 Kohaliku toidu veebiseminar “Pärnumaa maitsete aasta kogemused”

•

8.08.2020 kolmandat korda toimus Valge Daami ajal kohaliku toidu turg

•

5.09.2020 toimus Gurmeeturg, mille eesmärgiks on esile tuua kvaliteetset toitu Läänemaa
piirkonnast, tõsta inimeste teadlikkust kalanduse ja merenduse valdkonnas ning soodustada
tootjate koostööd

•

Viidi läbi toidusuveniiri konkurss ja koostöös veinibaariga MULLiga MULLita
joogikonkurss

•

18.-19.09.2020 Läänemaa kokad osalesid Saaremaa-Hiiumaa-Läänemaa kokkamise
maavõistlusel

•

6.10.2020 Toidutootjate ja -käitlejate seminar ettevõtlusnädala raames

•

12.-22.11.2020 Läänemaa III Toidunädal

Projekti tegevused jätkuvad 2021. aastal.
PROJEKT: “LOODE-EESTI PIIRKONNA ÜHISTURUNDUS”
Projektis osalevad Kodukant Läänemaa, Nelja Valla Kogu ja Lääne-Harju Koostöökogu.
Peamiselt on koostöö aluseks ühised algatused kogu piirkonna konkurentsivõime suurendamiseks.
Piirkondliku koostöö ja sihistatud tegevuste tulemusel on tõusnud Loode-Eesti piirkonna maine,
külastatavus ja ettevõtete majandustulemused. Eesmärk on välja töötada terviklik turundus, et
rakendada piirkonna seni kasutamata potentsiaali atraktiivse pere-, loodus-, kultuuri-, toidu-, mere, kogukonnaturismi sihtkohana. Tegevustena töötatakse välja Loode-Eestiga seotud sõnumid ja
lood, uuendatakse piirkonna disaini ja võetakse kasutusele logo, töötatakse välja turismitoodete ja
-teenuste turundamiseks välja temaatilised teekonnad, tutvustatakse piirkonda läbi erinevate
meediaallikate, viiakse läbi külastatavusuuring; korraldatakse piirkondades turundusüritused.
Projekti tegevused 2020. aastal:
• 28.01.2020 Porikuu festivali töökoosolek Turba kultuurimajas
• 02.06.2020 Porikuu festivali töökoosolek Ellamaa külaarenduskeskuses
• 10.06.2020 Sotsiaalmeediaturunduse koolitus Loode-Eesti turismiasjalistele
• 08.09.2020 Loode-Eesti turismiasjaliste infopäev Padisel
• 03.10-01.11.2020 Porikuu festival 2020
Projekti tegevused jätkuvad 2021. aastal.
PROJEKT:
EESTIS

RAHVUSVAHELISE

KONVERENTSI

LINC2019

KORRALDAMINE

Valmistati ette osalemine LINC2020 üle-euroopalisel koostöökonverentsil Tšehhis. Piirangute
tõttu lükati konverentsi toimumine edasi 2021. aastasse.
Projekti tegevused jätkuvad 2021. aastal.
PROJEKT: ESTPOL SUSTAINABLE COMMUNITIES
2019. aastal valmistati ette ja esitati PRIA-le rahvusvaheline koostööprojekt “ESTPOL
Sustainable Communities”, kus projekti partneriteks olid Eestist Nelja Valla Kogu ja Poolast
tegevusgrupp Stowarzyszeniem Korona Północnego Krakowa. 2020. aastal jätkati projekti
elluviimisega riigisiseselt, kuna Poolast pärit partner pidi pandeemia tõttu projekti elluviimisest
loobuma.
Projekti eesmärk on jätkuvalt tugevdada piirkondades tegutsevate kogukondade ja seltside
võrgustikku, soodustada omavahelist koostööd ja ühiste lahenduste väljaarendamist. Projekti
sihtgrupiks on külaseltsid, külaseltside juhid ja külavanemad, kogukonna liikumiste eestvedajad
ja kogukondade liikmed, mittetulundusühingud.
Kogukonnaprojekti tegevused 2020. aastal:
•

08.01.2020 Kogukondade arenguprogrammi II koolitus “Aktiivsed kogukonnad”

•

30.01.2020 Kogukondade arenguprogrammi III koolitus “Organisatsiooni arendamine”

•

13.02.2020 Kogukondade arenguprogrammi IV koolitus “Kogemuspäev”

•

12.03.2020 Kogukondade arenguprogrammi V koolitus “Arukad külad”

Toimus 6 projekti töökoosolekut, sh alustati kaasamistööriista komplekti väljatöötamisega.
Projekti tegevused jätkuvad 2021. aastal.
VI KODUKANT LÄÄNEMAA TEGEVUSTE FINANTSEERIMINE
KKLM tegevuste finantseerimiseks laekus 2020. aastal liikmemaksu 2590 eurot. Projektide
omaosalusteks laekusid toetused kohalikult omavalitsuselt 500 eurot, ning arvete alusel tuludena
otsestelt kasusaajatelt 2815,33 eurot. Muid tulusid tekkis ühingul 2020. aastal 7323,85 eurot.
LEADER tegevuste kuludeklaratsioonide rahad laekuvad PRIA-st kolmekuulise intervalliga.
VII EESMÄRGID 2020. AASTAKS
1. MTÜ Kodukant Läänemaa LEADER strateegia 2014-2020+ rakendamine;
2. Organisatsiooni arendamine, tutvustamine ja töö liikmetega;

3. Maaelu arendamine ja elavdamine, sh kogukondade jõustamine ja külavanemate
institutsioonide tugevdamine külades;
4. Koostöö maakondlike, teiste piirkondade ja üle-eestiliste koostööpartneritega.
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Raamatupidamise aastaaruanne
Bilanss
(eurodes)

31.12.2020

31.12.2019

Raha

32 956

10 980

Nõuded ja ettemaksed

72 375

75 551

105 331

86 531

Immateriaalsed põhivarad

172

248

Kokku põhivarad

172

248

105 503

86 779

Võlad ja ettemaksed

22 353

14 728

Kokku lühiajalised kohustised

22 353

14 728

22 353

14 728

863

863

Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem

71 188

66 085

Aruandeaasta tulem

11 099

5 103

Kokku netovara

83 150

72 051

105 503

86 779

Lisa nr

Varad
Käibevarad

Kokku käibevarad

2

Põhivarad

Kokku varad
Kohustised ja netovara
Kohustised
Lühiajalised kohustised

Kokku kohustised

3

Netovara
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses

Kokku kohustised ja netovara
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Tulemiaruanne
(eurodes)

2020

2019

Lisa nr

2 590

3 216

4

134 732

181 788

5

39 305

17 330

6

176 627

202 334

Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

-43 016

-98 418

7

Mitmesugused tegevuskulud

-40 367

-16 653

8

Tööjõukulud

-82 146

-82 161

9

Kokku kulud

-165 529

-197 232

11 098

5 102

1

1

11 099

5 103

Tulud
Liikmetelt saadud tasud
Annetused ja toetused
Muud tulud
Kokku tulud
Kulud

Põhitegevuse tulem
Muud finantstulud ja -kulud
Aruandeaasta tulem
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)

2020

2019

11 098

5 102

76

76

0

-1

76

75

Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus

3 176

-2 538

Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus

7 625

-2 336

1

1

21 976

304

Rahavood põhitegevusest
Põhitegevuse tulem
Korrigeerimised
Põhivarade kulum ja väärtuse langus
Muud korrigeerimised
Kokku korrigeerimised

Laekunud intressid
Kokku rahavood põhitegevusest
Kokku rahavood

21 976

304

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses

10 980

10 676

Raha ja raha ekvivalentide muutus

21 976

304

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus

32 956

10 980
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Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

Kokku netovara
Sihtkapital/ Osakapital
nimiväärtuses/ Reservkapital
31.12.2018

Akumuleeritud tulem

863

Aruandeaasta tulem
31.12.2019

863

Aruandeaasta tulem
31.12.2020

863

66 085

66 948

5 103

5 103

71 188

72 051

11 099

11 099

82 287

83 150

18

mittetulundusühing Kodukant Läänemaa

2020. a. majandusaasta aruanne

Raamatupidamise aastaaruande lisad
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon
MTÜ Kodukant Läänemaa 2020. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Finantsaruandluse standardile, mis
tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Eesti Finantsaruandluse standardi põhinõuded on
kehtestatud Raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud juhendid.
MTÜ Kodukant Läänemaa kasumiaruanne on koostatud Raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi 2 alusel.
Raha
Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes arvelduskontode jääke.
Nõuded ja ettemaksed
Kõiki nõudeid (laekumata annetusi ja toetusi, viitlaekumisi ning lühiajalisi nõudeid) kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses, s.o.
nominaalväärtus miinus vajadusel tehtavad allahindlused, mistõttu lühiajalisi nõudeid kajastatakse bilansis tõenäoliselt laekuvas summas.
Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad
Materiaalse põhivara kajastamisel bilansis on selle soetusmaksumusest maha arvatud akumuleeritud kulum ja vara väärtuse
langusest tulenevad allahindlused.
Olulisuse printsiibist lähtudes kajastatakse need varaobjektid, mille soetusmaksumus ületab 2000 € ja mille kasulik eluiga on üle ühe
aasta. Madalama soetusmaksumusega või lühema elueaga varaobjektid kantakse kasutusse võtmisel kuluks ning nende üle peetakse arvestust
bilansiväliselt.
Põhivara võetakse arvele netosummana, s.o. põhivara väärtus ilma käibemaksuta.

Põhivarade arvelevõtmise alampiir

2000

Finantskohustised
Finantskohustusteks loetakse tarnijatele tasumata arveid ning lühi- ja pikaajalisi võlakohustusi.
Finantskohustused võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, milleks on antud finantskohustuse eest makstud või saadud õiglane
väärtus. Algne soetusmaksumus sisaldab kõiki finantskohustusega otseselt seotud tehingukulutusi.
Finantskohuslased kajastatakse bilansis korrigeeritud soetusmaksumuses.
Annetused ja toetused
Ettevõte on lähtunud sihtfinantseerimise kajastamisel brutomeetodist. Tegevuskulude sihtfinantseerimise kajastamisel lähtutakse tulude ja
kulude vastavuse printsiibist. Saadud summasid kajastatakse tuluna kui ettevõtte aktsepteerib kaasnevaid tingimusi ja kavatseb neid täita
ning finantseerimise summa on usaldusväärselt määratav ja selle laekumine on tõenäoline. Saadud toetus kajastatakse kasumiaruandes tuluna.
Seotud osapooled
Informatsioon seotud osapooltega tehtud tehingute kohta avalikustatakse vähemalt järgmiste seotud osapoolte rühmade lõikes:
* ettevõtted, millel on kontroll või oluline mõju ettevõtte üle;
* ettevõtte või tema emaettevõtte juhtkond ja ettevõtte eraisikutest omanikud, kellel on kontroll või oluline mõju ettevõtte üle, eelmainitud
isikute lähedased pereliikmed ning kõigi eelmainitud isikute poolt kontrollitavad või nende olulise mõju all olevad ettevõtted;
* muud seotud osapooled.
Informatsioon seotud osapooltega tehtud tehingute kohta avalikustatakse vähemalt järgmiste
tehinguliikide lõikes:
(a) kaupade ost-müük;
(b) kinnisvara ja muude varade ost-müük;
(c) teenuste ost-müük;
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(d) laenude andmine või saamine;
(e) garantii või tagatise andmine või saamine;
(f) muud tehingud.
Sarnase sisuga tehinguid võib esitada summeerituna, välja arvatud juhul, kui eraldi
avalikustamine on vajalik, et mõista seotud osapooltega tehtud tehingu mõju ettevõtte aastaaruandele.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed
(eurodes)

31.12.2020
Nõuded ostjate vastu
Ostjatelt laekumata
arved
Maksude ettemaksed ja
tagasinõuded
Muud nõuded
Viitlaekumised
Kokku nõuded ja
ettemaksed

12 kuu jooksul
10 837

10 837

10 837

10 837

5 014

5 014

56 524

56 524

56 524

56 524

72 375

72 375

31.12.2019
Nõuded ostjate vastu
Ostjatelt laekumata
arved
Maksude ettemaksed ja
tagasinõuded
Muud nõuded
Viitlaekumised
Kokku nõuded ja
ettemaksed

12 kuu jooksul
2 484

2 484

2 484

2 484

3 137

3 137

69 930

69 930

69 930

69 930

75 551

75 551
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Lisa 3 Võlad ja ettemaksed
(eurodes)

31.12.2020

12 kuu jooksul

Võlad tarnijatele

8 835

8 835

Maksuvõlad

5 014

5 014

Muud võlad

160

160

160

160

8 344

8 344

22 353

22 353

Muud viitvõlad
PRIA ettemaks
Kokku võlad ja ettemaksed

31.12.2019

12 kuu jooksul

Võlad tarnijatele

2 801

2 801

Maksuvõlad

3 137

3 137

Muud võlad

446

446

446

446

8 344

8 344

14 728

14 728

Muud viitvõlad
PRIA ettemaks
Kokku võlad ja ettemaksed

Lisa 4 Liikmetelt saadud tasud
(eurodes)

2020

2019

2 590

2 835

0

381

2 590

3 216

2020

2019

99 279

124 905

Mittesihtotsatarbelised annetused ja toetused

0

5

Kohalik Toit 2

0

3 618

Loode-Eesti Mainekujundus

3 341

250

Säästev turism

2 561

16 439

17 505

20 475

Töötukassa toetus

0

143

LINC 2019

0

8 377

Kohalik Toit Trendikas

6 582

7 576

Jätkusuutlikud kogukonnad

4 964

0

500

0

134 732

181 788

Mittesihtotstarbelised tasud
Liikmemaksud
Annetus
Kokku liikmetelt saadud tasud

Lisa 5 Annetused ja toetused
(eurodes)

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks

Kultuuripärandi eksponeerimine

Väikeprojekt
Kokku annetused ja toetused
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Lisa 6 Muud tulud
(eurodes)

2020

2019

768

17 064

0

266

29 366

0

Koolitustegevus

882

0

Reklaamitulu

180

0

Ruumide rent

510

0

7 324

0

275

0

39 305

17 330

Õppereisidel ja õppepäevadel osalemine
infoviidad
Maitsete aasta korraldamine/ Maaeluministeerium

Raamatu müük
Muud
Kokku muud tulud

Lisa 7 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud
(eurodes)

Muuseumide projekt
LEADER 2014-2020 tegevustoetuseks
Kohalik toit 2
Loode Eesti mainekujundus

2020

2019

76

76

12 616

37 873

0

4 358

0

1 167

2 566

18 925

12 950

16 739

Jätkusuutlikud Kogukonnad

5 276

1 554

Kohalik Toit Trendikas

7 003

8 418

15

9 308

1 989

0

525

0

43 016

98 418

Säästev turism
Kultuuripärandi eksponeerimine

LINC 2019
Loode Eesti ühisturundus
Väikeprojekt
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide
otsesed kulud

Otsestes kuludes pole kajastatud tööjõukulusid.
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Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud
(eurodes)

2020

2019

268

54

0

252

Riiklikud ja kohalikud maksud

154

28

Kulu ebatõenäoliselt laekuvatest nõuetest

210

30

Pangateenustasud

2

28

Eesti Külade Maapäev

0

1 140

12 587

10 680

0

109

3 895

3 188

75

125

Mitmesugused bürookulud
Lähetuskulud

LEADER kaudsed kulud
Pärand projekti kaudsed kulud
Ostetud teenused
Liikmemaks
Aasta küla tunnustamine

0

789

23 005

0

171

230

40 367

16 653

2020

2019

Palgakulu

58 347

61 803

Sotsiaalmaksud

23 466

20 360

Kokku tööjõukulud

81 813

82 163

3

3

31.12.2020

31.12.2019

Füüsilisest isikust liikmete arv

6

6

Juriidilisest isikust liikmete arv

69

72

Maitsete aasta kulud
Muud
Kokku mitmesugused tegevuskulud

Lisa 9 Tööjõukulud
(eurodes)

Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale

Lisa 10 Seotud osapooled
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes
31.12.2020
Nõuded

31.12.2019
Kohustised

Asutajad ja liikmed

480

Tegev- ja kõrgem juhtkond ning
olulise osalusega eraisikust
omanikud ning nende valitseva
või olulise mõju all olevad
ettevõtjad

307

Nõuded
0

279

930
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Kaupade ja teenuste ostud ja müügid
2020

Tegev- ja kõrgem juhtkond ning
olulise osalusega eraisikust
omanikud ning nende valitseva
või olulise mõju all olevad
ettevõtjad

2019

Kaupade ja teenuste
ostud

Kaupade ja teenuste
müügid

Kaupade ja teenuste
ostud

4 393

521

138

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja
muud olulised soodustused

Arvestatud tasu

2020

2019

30 280

30 195

24

