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MTÜ Kodukant Läänemaa (KKLM) strateegia aastateks 2023-2027 
koostamise tegevuskava 

 

Eeldatav ajakava: 

Nõuded strateegiale: 

• Vastab LEADER sekkumise üldeesmärkidele; 
• Kui strateegia panustab ka Euroopa Sotsiaalfondi või muude asjakohaste fondide 

eesmärkidesse, peab sisaldama ka nimetatud fondi eesmärke ning see osa tuleb 
strateegias eraldi kirjeldada; 

• Strateegia võtab arvesse kohalikke vajadusi, potentsiaali ning sisaldab innovaatilisi 
elemente kohalikus kontekstis, võrgustamist ning koostööd; 

• Strateegia sisaldab tegevuspiirkonna geograafilist ja demograafilist kirjeldust, sh nende 
tulevikuprognoosi trende; 

• Ülevaade kogukonna kaasamise protsessist; 
• Tegevuspiirkonna arenguvajaduste ja potentsiaali analüüs, sh SWOT; 
• Strateegia on sidus asjaomaste valdkondlike ja piirkondlike arengukavadega; 
• Kirjeldab strateegia eesmärke ja püstitatavaid tulemusi koos sihtväärtustega; 
• Planeeritavate meetmete loetelu ja kirjeldus; 
• Juhtimise, seire ja hindamise korra kirjeldus, mis näitab KTG suutlikkust strateegiat 

rakendada – spetsialisti analüüs ja konsultatsioon; 
• Rahastamiskava, vajadusel erinevate asjakohaste fondide lõikes. 
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Strateegia koostamise piirkond: 

• Lääneranna valla Hanila ja Lihula piirkonnad (Lääneranna Vallavolikogu 13.01.2022. a 
otsus) 

• Kogu Lääne-Nigula piirkond (sh Kuke ja Rehemäe külad), volikogu otsus veebruar- 
märts 

• Haapsalu linn va linnaline piirkond 
• Vormsi vald 

 

Strateegia eelarve 

Kodukant Läänemaa strateegia koostamise eelarve on 68 500€, mis moodustub: 

• 34 500€ fikseeritud summa tegevusrühma kohta 
• 11 000€ elanike arvu alusel 
• 23 000€ tegevuspiirkonna pindala alusel 

 

Lubatud tegevused: 

• Sidusrühma võimestamine ja koolitamine 
• Tegevuspiirkonda käsitleva uuringu tellimine 
• Eksperdi või sidusrühmaga konsultatsiooni pidamine 
• Kohaliku tegevusrühma ülalpidamisega seotud tegevused 

 

Tegevuste kirjeldus: 

TEGEVUS SISU AEG LÄBIVIIJA 
Strateegia meeskonna 
koosolek 

 14.12.2021 KKLM 

KKLM üldkoosolek Strateegia koostamise 
tegevuskava ja 
eelarve kinnitamine 

26.01 KKLM 

Strateegia koostamise 
tegevuskava 
esitamine PRIAle 

 hiljemalt 31.03 KKLM 

Mõjuanalüüsi 
koostamine 

Olemasoleva 
strateegia 
rakendamise mõju 
piirkonnale 

Veebruar-märts KKLM 

Tegevuspiirkonna 
analüüs 

Piirkonna 
geograafilise ja 
demograafilise 
kirjelduse koostamine 

Märts-mai Teenusepakkuja 
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tulevikuprognoos 
trendidele 

Kaasamiskoosolekud Tegevuspiirkonnas 
rahvakohtumiste 
läbiviimine strateegia 
koostamisest 
teavitamiseks, 
mõjuanalüüsi 
tutvustamiseks ja uue 
strateegia jaoks 
sisendi küsimiseks 

Aprill-juuli KKLM (koosolekute 
praktiline 
korraldamine) ja 
teenusepakkuja 
(modereerimine, 
sisuline ettevalmistus 
ja kokkuvõtted) 

Tuleviku analüüs Tegevuspiirkonna 
arenguvajaduste, 
potentsiaali analüüs, 
SWOT 

August-september KKLM ja 
teenusepakkuja 

Strateegia eesmärkide 
ja oodatavate 
tulemuste 
sõnastamine 

Mõttetalgud 
sihtgruppide seas ja 
spetsialistidega 

September-detsember KKLM strateegia 
juhtgrupp, juhatus, 
teenusepakkuja 

Meetmete loomine ja 
kirjeldus 

Kogutud sisendi 
põhjal meetmete 
loomine 

Oktoober-detsember KKLM strateegia 
juhtgrupp, KKLM 
juhatus  

Strateegia dokumendi 
vormistamine 

Läbi viidud 
rahvakohtumiste, 
sihtgruppide 
kohtumiste ja teiste 
tegevuste põhjal  

Jaanuar-veebruar 
2023 

Teenusepakkuja 

Strateegia 
kinnitamine  

Valminud strateegia 
aastateks 2023-2027 
kinnitamine KKLM 
üldkoosolekul 

Märts 2023 KKLM 

Strateegia esitamine 
PRIAle 

Üldkoosolekul 
kinnitatud strateegia 
esitamine PRIAle 

31.03.2023 KKLM 

 


