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KODUKANT LÄÄNEMAA JUHATUSE KOOSOLEK  
Karja 27, Haapsalu 

 
     06.07.2022 nr 13 

      
Osalesid: Merle Mäesalu, Tiina Ojamäe, Kadi Paaliste, Elari Saar, Elle Ljubomirov 
Puudusid: Andres Tamla, Nele Sõber, Kaja Kivisalu, Ene Sarapuu 
Kutsutud: Liis Moor, Maarja Pikkmets 
Koosoleku juhataja: Merle Mäesalu  
Koosoleku protokollija: Maarja Pikkmets 
Koosoleku algus: 13:07 
Koosoleku lõpp: 16:15 
 

Juhatus kinnitab päevakorra järgmiselt:  

PÄEVAKORD 
 

1. Rakenduskava muutmine 
2. COVID-19 meetmelehe täpsustamine 
3. Strateegia ideekorje koosolekutest ja juhtrühma moodustamisest 
4. Kohaliku toidu projektist PEEKi 
5. KKLM personalist 
6. Muud küsimused 

• MTÜ Kirderanniku Koostöökogu külastus 3.-4. august 
• LEADER suveseminar „Noor LEADER“ 16.-17.08 Pühajärvel 
• Maapäeva delegatsioonist 
• Projektist „Nutikad kogukonnad“ 

 
 
PÄEVAKORRAPUNKT 1 
 
Tegevjuht teeb ettepaneku kinnitada COVID-19 rakenduskava, mis on eraldiseisev. 
Meede 1 ja Meede 2 rakenduskava muutmine tuleb päevakorrale septembris, kui on 
selgem, mis mahus tuleb ellu viimata projektide toetustest raha tagasi. 
 
OTSUS 
 
1.1. Esitada PRIAle rakenduskava muudatus, millega kavandatakse Meede 4 – 

COVID-19 kriisimõjude leevendamine taotlusvoor perioodil 14.-20.09.2022 
eelarvega 139 082 eur. (poolt hääli: 5) 
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PÄEVAKORRAPUNKT 2 
 
Meetmelehe peatüki „Kohaliku tegevusgrupi nõuded projektitoetuse taotlejale ja 
toetuse saajale“ punktis 1.4. muudatus, et kolme aasta tegevuse ärikasum ei pea 
olema positiivne. Lisada KKLM taotlusvormi selgituslahter, juhul kui ei ole 
positiivne, siis miks tekkis ärikahjum. 
Sama peatüki punktis 1.6. täpsustada sõnastust selliselt, et eelmisest COVID-19 
voorust taotlemise puhul peab olema tehtud esimene maksetaotlus, pluss keeleline 
korrektuur. 
Peatükis „Projektitoetuse taotluste hindamiskriteeriumid“  täpsustada punkti 1.2. 
sõnastust: „Projekti mõju kriisi mõjude leevendamisesse ja/või edasiste kriiside 
ennetamisesse“.   
Hindamiskriteeriumide lehele lisada täpsustav kirjeldus punktile 1.2., kus hindajad 
saavad hinnata taotleja ärikahjumi seotust COVID-19 kriisiga ning võimekust sellest 
väljatulemiseks.   
 
OTSUS 
 
2.1. Viia sisse muudatused COVID-19 meetmelehel ja avaldada uuendatud 
meetmeleht kodulehel. (poolt hääli: 5) 
2.2. Viia sisse muudatused hindamiskriteeriumite tabelisse ja avaldada uuendatud 
tabel kodulehel. (poolt hääli: 5) 
2.3. Viia sisse muudatused KKLM taotlusvormi ja avaldada uuendatud taotlusvorm 
kodulehel. (poolt hääli: 5) 
 
 
PÄEVAKORRAPUNKT 3 
 
Määruses on toodud nõue, et kohalik tegevusrühm peab läbi viima strateegia 
koostamise avaürituse, kus tutvustatakse tegevuskava, uusi plaane ja mõtteid, mille 
pealt saavad huvilised ja osapooled otsustada, kus ja millal nad saavad oma 
arvamust avaldada. Tegevjuht on küsinud Maaeluministeeriumilt (MeM) hinnangut 
strateegia avaürituse ja ideekorje koosolekute ühildamise kohta. MeMi hinnangul 
on see lubatud kui ideekorje seminaril tutvustatakse strateegia  koostamise 
protsessi üldiselt. Ettepanek ühildada strateegia koostamise avaüritus ideekorje 
koosolekutega, st tutvustada mõju-uuringu tulemusi ja rääkida strateegia 
koostamise kavast üldisemalt.  
Arutletakse konsultandi väljapakutud ideekorje seminaride päevakava üle. 
Ettepanek teha vähem ettekandeid, lühem päev (max 4h), etteantud teemad, milles 
kaasa rääkida. Huvipakkuvad esinejad ja intrigeeriv probleemitõstatus – mida peaks 
tegema 4 miljoni euroga KKLM piirkonna jaoks järgmise 5 aasta jooksul. SWOT 
analüüs peaks välja tulema juba mõju-analüüsi tulemustest. 
 
Lisaks KKLM juhatusele kutsuda juhtrühma väliseid eksperte:  

• Kersti Palmiste 
• Anneli Kana 

• Margus Ojamäe 
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• Meelis Orgla 

• Eike Lepmets 

• Ivika Nõgel 

Tegevjuht teeb ettepaneku, et kuna juhtrühma töö on võrdlemisi ajakulukas, siis 
võiks maksta kõikidele ekspertidele ühtse töötasu. E. Ljubomirov teeb ettepaneku 
maksta igale liikmele 500 eurot (bruto) käsunduslepingu alusel ja lisaks 
sõidukulude kompensatsioon.  
 
OTSUS  
 
3.1. Käsitleda avakoosolekutena ideekorje koosolekuid. Alustada koosolekuid 
protsessi kirjeldusega. (poolt hääli: 5) 
3.2. Koostöös HeiVäl Consultinguga teha parandused kaasamiskoosoleku 
päevakavasse. (poolt hääli: 5) 
3.3. Sõlmida käsunduslepingud juhtrühma liikmetega. (poolt hääli: 5) 
 
 
PÄEVAKORRAPUNKT 4 
 
Tegevjuht tutvustab PEEKi projektidele mõeldud mõju-uuringute taotlusvooru 
tingimusi. Sellega seonduvalt ei ole Kodukant Läänemaa abikõlblik taotleja ning 
kõnealusest voorust toetust taotleda ei saa. 
 
OTSUS 
 
4.1. Lähtuvalt voorus seatud tingimustele ei ole KKLM abikõlblik taotleja ning ei 
tegele edasi kõnealuse uuringu ettevalmistamisega. (poolt hääli: 5) 
 
 
PÄEVAKORRAPUNKT 5 
 
Tegevjuht annab ülevaate LEADER projektijuhi tööülesannetest ja 
koostööprojektide läbiviimise töömahust. Toimub arutelu, mitut töötajat ning mis 
ajast alates on KKLM meeskonda vaja leida.  
Arutelu tulemusena leitakse, et olemasolevad ja planeeritavad tööülesanded võiks 
jaotada kahe ametikoha vahel: 
 
Ametikoht 1 - Koostööprojektid ja kommunikatsioon 
Ametikoht 2 - LEADER meetme rakendamine 
 
Esmajoones vajab täitmist koostööprojektide ja kommunikatsiooniga seotud 
ametikoht. Kuulutada välja konkurss, kandideerimise tähtaeg augusti algus.  
Lisada info uudiskirja. 
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OTSUS 
 
5.1. Alustada tähtajatu lepinguga täistööajaga koostööprojektide koordinaatori 
värbamisega. Kuulutada välja avalik konkurss. Tegevjuht valmistab ette 
ametijuhendi ja konkursi kuulutuse ning edastab juhatusele eelnevalt tutvumiseks 
ja ettepanekute tegemiseks. (poolt hääli: 5) 
 
 
PÄEVAKORRAPUNKT 6 
 
Tegevmeeskond annab ülevaate saabuvast Kirderanniku Koostöökogu külastusest 
KKLM tegevuspiirkonda ja KKLM osalemisest LEADER suveseminaril Pühajärvel. 
Lisaks LEADER projektijuhile registreerivad end suveseminarile ka tegevjuht ja 
juhatuse esimees. 
Maapäeval Läänemaa delegatsiooni kokkupanemiseks avaldatakse kutse käesoleval 
nädalal ilmuvas KKLM uudiskirjas, et anda liikmetele võimalus osalemiseks. 
Märkida teavituses, et kohtade arv on piiratud. 
LEADER projektijuht tutvustab koostööprojekti „Nutikad kogukonnad“ hiljuti 
toimunud koosoleku tulemusi. Projekti raames on planeeritavad tegevused: 
ideekiirendi läbiviimine, motivatsioonipäevakud ja õppereis(id). Rahaliste 
vahendite nappuse tõttu leiti, et samast projektist vihmavarju projektidele toetust 
anda pole võimalik. Juhatus võttis info teadmiseks ja LEADER projektijuht jätkab 
koostööprojekti „Nutikad kogukonnad“ ettevalmistuste tegemisega, et esitada 
sügisel toimuvale üldkoosolekule. 
 
Tegevjuht avaldab soovi pikendada oma puhkust.  
 
OTSUS 
 

6.1. Lähetada Merle Mäesalu, Liis Moor ja Maarja Pikkmets LEADER suveseminarile 
Otepääl 16.-17.08. Maksta sõidu- ja majutuskulud. (poolt hääli: 4) 

6.2. Lubada tegevjuht puhkusele 14.07-03.08.2022. (poolt hääli: 5) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Koosoleku juhataja     Koosoleku protokollija 
/allkirjastatud digitaalselt/    /allkirjastatud digitaalselt/ 


