KODUKANT LÄÄNEMAA JUHATUSE KOOSOLEK
Zoomis
31.03.2022 nr 6
Osalesid:
Juhatuse liige
Tiina Ojamäe
Ene Sarapuu
Merle Mäesalu
Kaja Kivisalu
Kadi Paaliste
Nele Sõ ber
Elari Saar

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

EMTAK
94992
84114
02201
10821
94992
84114
45111

Puudusid: Andres Tamla
Kutsutud: Liis Moor, Maarja Pikkmets
Koosoleku juhataja: Merle Mä esalu
Koosoleku protokollija: Liis Moor
Koosoleku algus: 09.00
Koosoleku lõpp: 10.15
Juhatus kinnitab pä evakorra jä rgmiselt:
PÄEVAKORD
1. KKLM strateegia 2023-2027 koostamise tegevuskava muudatuste
kinnitamine
2. „LEADER meetmete mõjude analüüs perioodil 2016-2021“ lähteülesandest
3. Isikliku sõ iduauto kasutamise kord
PÄEVAKORRAPUNKT 1
KKLM strateegia 2023-2027
kinnitamine

koostamise

tegevuskava

muudatuste

MTÜ Kodukant Läänemaa 26.01.2022 otsusega nr 2.1. kinnitati Kodukant Lä ä nemaa
strateegia aastateks 2023-2027 koostamise tegevuskava ja eelarve. Otsusega 2.2.
anti juhatusele volitused tegevuskava muutmiseks.
Tegevjuht selgitab, et maaeluministri määrus „LEADERi kohaliku arengu strateegia
2023–2027 ettevalmistamise toetus“ võeti vastu 02.02.2022, st pärast KKLM
üldkoosoleku toimumist. Tegevuskava muudatustega viiakse see vastavusse
määruses toodud nõuetega (näiteks kirjeldatakse täpsemalt kavandatud tegevuste
eesmärke, soovitud tulemusi ning kuidas need aitavad kaasa strateegia
1

koostamisele). Samuti on tegevuskavas lisaks kogueelarvele toodud iga tegevuse
eelarve.
OTSUS
1.1. Kinnitada KKLM strateegia 2023-2027 koostamise tegevuskava muudatused
vastavalt Lisa 1-le.
(Poolt 7)
PÄEVAKORRAPUNKT 2
„LEADER meetmete mõjude analüüs perioodil 2016-2021“ lähteülesandest
Tegevjuht tutvustab eelmise perioodi mõjuanalüüsi lähteülesannet. K. Paaliste
ettepanekul viiakse süvaintervjuusid läbi ka toetust mitte saanud taotlejatega. T.
Ojamäe palub lähteülesandes selgemini lahti kirjutada, mida mõeldakse kirjaliku
küsitluse/lühiintervjuu all.
Lepitakse kokku, et mõjuanalüüsi koostamist ei saa tellida KKLM-ga otseselt seotud
isikutelt sh endistelt ja praegustelt juhatuse, hindamiskomisjoni ja
revisjonikomisjoni liikmetelt.
OTSUS
2.1. Täpsustada mõjuanalüüsi lähteülesannet vastavalt koosolekul kokkulepitule.
Hinnapakkumise küsimine saata välja võimalikele pakkujatele ning avaldada
pakkumuskutse ka KKLM kodulehel.
(Poolt 7)
PÄEVAKORRAPUNKT 3
Isikliku sõiduauto ametisõitudeks kasutamise kord
Tegevjuht tutvustab uut isikliku sõiduauto kasutamise korda, mille alusel muutub
alates 01.04.2022 hüvitise suurus (varasema 0,26 €/km asemel 0,3 €/km).
OTSUS
3.1. Kinnitada Isikliku sõ iduauto ametisõ itudeks kasutamise kord vastavalt Lisa 2le ning rakendada seda alates 01.04.2022.
(Poolt 6, erapooletuid 1)

Koosoleku juhataja
/allkirjastatud digitaalselt/

Koosoleku protokollija
/allkirjastatud digitaalselt/
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