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PÄEVAKORD
1.
2.
3.
4.
5.

KKLM strateegia 2023-2027+ koostamisest, osaleb konsultant Kaido Väljaots
Ülevaade Lääne maakonna arengustrateegia protsessist
Kogukonnaprojekti jätk – koostööprojekt „Nutikad kogukonnad“
Läänemaa delegatsioon Maapäeval
Tegevmeeskonna puhkused

PÄEVAKORRAPUNKT 1
Konsultant Kaido Väljaots annab ülevaate senisest Jõgevamaa Koostöökoja
strateegia koostamise protsessist ja peamistest valupunktidest.
Väljaots toob põhilise märksõnana välja strateegia mõju – kas strateegia lahendab
ettevõtete (või muu sektori) kitsaskohti ja kas nende kitsaskohtade lahendamisel on
piirkonnale tegelik laiem mõju? Esmalt on oluline välja selgitada, mis olukord
piirkonnas on, et ise mõista, mis mõju on tarvis saavutada ja kuidas seda teha.
Elukeskkonna parendamisel on olulistemaks märksõnadeks kiire internet,
elektriühendus, paremad teed. Üleüldiselt, mitte ainult KKLM tegevuspiirkonnas,
on maapiirkonnas peamisteks vajadusteks üürimajad, elektrivõimsus ja interneti
kiirus. Sarapuu lisab, et väga oluline on ka tööstuparkide võimsus. Ljubomirov näeb,
et nende punktidega on kohalikul tegevusrühmal keeruline tegeleda. Eelkõige
otsustamise osas, kes selliste kitsaskohtade lahendamiseks toetust saab, kes mitte.
Üürimajade puhul võiks sellisel juhul olla taotlejaks ainult KOV. Kuna tegemist on
väga kulukate probleemidega, siis ei võimalda KTR-i ressursid sellega tegeleda, leiab
Ljubomirov.
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Tegevjuht küsib konsultandilt, kuidas võiks valmistuda visioonikoosolekuteks.
Visiooniseminarid
algavad
lühiettekannetega
oluliseimatest
trendidest
valdkondadest, millega LEADER KTR võiks tegeleda: nt ettevõtlus, turism,
kogukonnad, KOV, MAK, sotsiaal.
Toimub arutelu, kes võiksid osaleda strateegia juhtrühmas (nö nõuandev komisjon).
Tegevmeeskond võtab ühendust arutlusel olnud isikutega. Eesmärk on luua eri
valdkonna nii sise- kui välisekspertidest koosnev juhtrühm.
Lepitakse kokku kaasamiskoosolekute ajakavas järgmiselt:
• Asuküla (Haapsalu ja Ridala) – 23.08
• Kullamaa (Lääne-Nigula) – 24.08
• Hullo (Vormsi) – 25.08
• Lihula (Lääneranna) – 30.08
• Linnamäe (Lääne-Nigula) – 31.08
Tegevjuht annab ülevaate eelmise perioodi mõju-uuringu läbiviimisest.
PÄEVAKORRAPUNKT 2
Tegevjuht tutvustab Lääne maakonna arengustrateegia tegevusi. Arengustrateegia
koostamist veab SA Läänemaa arendusnõunik Neeme Suur. KKLM tegevjuht Moor
on töörühma liige ning annab sisendit teemade ja sihtrühmade kohta. Juhtrühma
liikmed on Tiina Ojamäe (MTÜ-de esindaja) ja Kadi Paaliste (Lääne-Nigula valla
esindaja).
Tegevjuht tutvustab PEEKi ning võimalikke Läänemaa projekte. Tegevjuht tõstatab
küsimuse, kas ja millise rolli võiks KKLM võtta Läänemaa kohaliku toidu projekti
(eeldatav eelarve 1,8 mlj) osas? Kes võiks olla selle eestvedajaks? Tõstatuvad
küsimused, kas piirkonna probleemid saaksid selle projektiga lahendatud, kes võiks
olla erasektori poolt partneriks jne. Juhatuse esimees teeb ettepaneku tellida
septembris avanevast projektide ettevalmistamise voorust tasuvusuuring.
OTSUS
2.1. Tegeleda edasi kohaliku
tasuvusuuringule toetust.
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PÄEVAKORRAPUNKT 3
LEADER projektijuht tutvustab Nelja Valla Kogu ja Lääne-Harju Koostöökogu
koostööprojekti ettepanekut nn arukate külade arendamiseks. Projekti tegevused
hõlmaksid endas kogukondade eestvedajate osalemist ideekiirendi õppepäevadel ja
nn vihmavarjuprojektina loodud projektiideedele taotlusvooru läbiviimist.
Jaanuaris toimunud üldkoosolekul küsiti kogukondade jätkuprojekti elluviimiseks
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üldkoosolekult nõusolekut 15 000 eurole, kuid eelpool kirjeldatud koostööprojekt
nõuaks vähemalt 25 000 eurost osalust.
Partnerite järgmine töökoosolek toimub 30. juunil, mil täpsustatakse projekti
tegevusi ja eelarvet.
OTSUS
3.1. Võtta info teadmiseks ning minna edasi koostööprojekti ettevalmistusega, et
esitada projekti tegevuskava ja eelarve septembris 2022 toimuval üldkoosolekul
kinnitamiseks.
PÄEVAKORRAPUNKT 4
Juhatuse esimees Merle Mäesalu tutvustab Eesti Külaliikumine Kodukant viimase
üldkoosoleku protokolli (Lisa 1). 6.-7. augustil toimub Nelijärvel Maapäev, kuhu on
oodatud kõikidest maakondadest delegatsioonid kuni 20 inimesega. Mäesalu küsib,
kas soovime võtta kõik 20 kohta või soovime mõnest kohast loobuda? Juhatus leiab,
et 20 kohta Läänemaalt võiks olla ja KOVid võiksid omalt poolt tasuda oma valla
osalejate osalustasu. Lääne-Nigulalt on põhimõtteline nõusolek selleks olemas,
tegevjuht räägib Vormsi ja Haapsalu esindajatega. Kodukant Läänemaa tasub
bussitranspordi kulu.
Lepiti kokku osalejate arvus järgmiselt:
KKLM juhatus – 2
Vormsi – 4
Lääne-Nigula – 7
Haapsalu – 6
+ bussijuht
PÄEVAKORRAPUNKT 5
Tegevmeeskond soovib kollektiivselt puhata 18.-31. juuli 2022.
Enne kollektiivpuhkusele minemist korraldab tegevmeeskond mh strateegia
visioonikoosolekute ettevalmistused ning kuulutab välja COVID-meetme
taotlusvooru.
OTSUS
5.1. Lubada tegevmeeskond (Liis Moor ja Maarja Pikkmets) kollektiivpuhkusele 18.31. juuli. 2022.

Koosoleku juhataja
/allkirjastatud digitaalselt/

Koosoleku protokollija
/allkirjastatud digitaalselt/
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