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KODUKANT LÄÄNEMAA JUHATUSE KOOSOLEK  
Kullametsa külamaja 

 
     07.09.2022 nr 14 

      
Osalesid: Merle Mäesalu, Tiina Ojamäe, Andres Tamla, Elari Saar, Kaja Kivisalu, Nele 
Sõber, Elle Ljubomirov, (Zoom’is) Kadi Paaliste, Ene Sarapuu 
Kutsutud: Liis Moor, Maarja Pikkmets 
Koosoleku juhataja: Merle Mäesalu  
Koosoleku protokollija: Maarja Pikkmets 
Koosoleku algus: 13:30 
Koosoleku lõpp: 17:05 
 

Juhatus kinnitab päevakorra järgmiselt:  

PÄEVAKORD 
 

1. Liikmeks astumise avaldus 
2. Kokkuvõte strateegia ideekorjeseminaridest 
3. 2022. aasta eelarve täitmisest 
4. Koostööprojektidest (Kohalik toit, Kogukonnad) 
5. 2023. aasta rakenduskava 
6. Üldkoosoleku päevakava kinnitamine 
7. Muud küsimused 

 
 
PÄEVAKORRAPUNKT 1 
Liikmeks astumise avaldus 
 
Liikmeks astumise avalduse on esitanud osaühing Kased Valged Haavad Hallid. 
Juhatus otsustab ühehäälselt liikme vastuvõtmise ning tegevmeeskond teeb liikme 
vastuvõtmiseks vajalikud toimingud.  
 
OTSUS 
 
1.1. Võtta vastu Kodukant Läänemaa liikmeks OÜ Kased Valged Haavad Hallid. 

(poolt hääli: 8) 
 
 
PÄEVAKORRAPUNKT 2 
Kokkuvõte strateegia ideekorjeseminaridest 
 
Tegevjuht tutvustab konsultandi poolt esitatud kokkuvõtet toimunud ideekorje 
seminaride aruteludest. Juhatuse liige T. Ojamäe küsib, kas seminaridel tuli välja ka 
mõni selline asi, millele praegustest meetmetest ei ole olnud võimalik raha taotleda. 
LEADER projektijuht vastab, et teemadena toodi rohkem esile rohetemaatikat ja 
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noorte valdkonda, kuid nendele tegevustele on olnud võimalik toetust taotleda ka 
praeguse perioodi meetmetest. Tõstatub küsimus, kas peaks looma eraldi meetmed 
või esile tooma hindamiskriteeriumides, et sellised projekte rohkem tuleks.  
Tegevjuht annab ülevaate seminaridel osalenutest ning toob välja, et ettevõtjate 
osavõtt on olnud leige ning nendelt oleks vaja saada rohkem sisendit. Lahendusena 
otsustatakse, et viiakse läbi telefoniintervjuud kuni 30 piirkonna ettevõtjaga ning 
teenus ostetakse sisse. Tegevjuht saadab tabeli, kuhu juhatuse liikmed teevad 
omapoolsed ettepanekud ettevõtjate kohta, kellega võiks nende piirkonnas 
intervjuud läbi viia.  
 
Toimub arutelu sihtgruppidega töötamise jaotuse osas organisatsioonide vahel. 
Juhatuse esimees teeb ettepaneku korraldada kohtumine Sihtasutus Läänemaaga, 
et määratleda, millised ettevõtjad ja tegevusvaldkonnad kuuluvad SALi ning millised 
KKLMi tööpõllule.  
 
Arutletakse taotlemise keerukuse üle, kui taotletakse toetust nn pehmetele 
tegevustele, ja kas põhjalikkuse aste peaks olema suhteline taotletava summaga – 
ehk alates määratud summast on nõutav põhjalikum finantsplaan jmt. Juhatuse liige 
N. Sõber teeb ettepaneku diferentseerida tingimusi vastavalt sellele, millisele 
tegevusele taotletakse. Nt kui taotletakse suurele investeeringule, siis peaks tegema 
põhjalikuma prognoosi, aga teenuse (turundus vmt) puhul ei ole nii keerukas. 
 
Toimub arutelu noortele suunatud tegevuste üle järgmisel perioodil. Ojamäe leiab, 
et selles valdkonnas on juba piisavalt vahendeid erinevatest meetmetest ja kuna 
KKLM vahendid on piiratud, siis peaks kaaluma, kas KKLM saab pakkuda midagi 
sellist, mida keegi teine ei paku ja mis on valdkonnas katmata. Strateegia 
koostamisel peaks määratlema ka, mis vanuserühma „noorte“ all arvestatakse.  
Mäesalu teeb ettepaneku noortele suunata nn vihmavarju projekt. 
 
Arutletakse veel kultuuripärandi projektide üle. Seminaridel toodi seda vähe esile, 
kuid Mäesalu toob välja, et see on KKLM-i põhikirjaline eesmärk ning kindlasti ei saa 
seda välistada. Samas tuleb tõdeda, et praegune elukeskkonna meede ei välista 
samuti kultuuripärandi projekte.  
 
 
PÄEVAKORRAPUNKT 3 
2022. aasta eelarve täitmisest 
 
Tegevjuht tutvustab 2022. aasta eelarve täitmist. Personalikulusid on olnud 
kavandatust vähem. Kuna kaudsete kulude limiit on seotud personalikuludega teeb 
tegevjuht ettepaneku vähendada strateegia eelarvest makstava personalikulu 
osakaalu. 
 
OTSUS  
3.1. Võtta eelarve täitmine teadmiseks. (poolt hääli: 9) 
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3.2. Muuta tegevjuhi ja LEADER projektijuhi töölepinguid nii, et alates 01.09.2022 
makstakse 10% nende töötasust strateegia koostamise vahenditest. (poolt 
hääli: 9) 

 
 
PÄEVAKORRAPUNKT 4 
Koostööprojektidest (Kohalik toit, Kogukonnad) 
 
Tegevjuht tutvustab Kohaliku toidu jätkuprojekti, mille tegevused kestavad 2023. 
aasta lõpuni. Tegevused on planeeritud summas 20 800€. Planeeritud peamised 
tegevused on www.laanemaatoit.ee kodulehele lisafunktsioonide loomine ja 
suurürituste korraldamine (Läänemaa Toidunädal, Gurmeeturg, Juuretise Vägi). 
 
N. Sõber tutvustab Säästva turismi jätkuprojekti tegevusplaani. Projekt on esitatud 
e-PRIA’sse. Sõber toob välja, et KKLM rahaline panus projekti on märkimisväärselt 
väiksem ja seetõttu ei saa olla projektil piirkonnas ka nii suurt mõju kui mujal, sest 
kaasatavate inimeste arv sõltub otseselt projekti eelarvest. Sellest tulenevalt teeb 
Sõber ettepaneku, et edaspidi võiks koostööprojektidele planeerida suurema 
eelarve, et KKLM oleks võrdväärne partner ja projekti tulemused oleksid paremad. 
 
LEADER projektijuht tutvustab kogukondadele suunatud jätkuprojekti, mille 
eelarve on koostööprojektide seas suurenenud. Projektijuht esitab projekti eelarvet 
ja tegevusi saabuval KKLM üldkoosolekul, et saada kinnitus projekti esitamiseks ja 
elluviimiseks.  
 
OTSUS 
 
4.1. Esitada koostööprojekt „Arukad külad, nutikad kogukonnad“ üldkoosolekule 
eelarves 52 870 eurot. (poolt hääli: 9) 
 
 
PÄEVAKORRAPUNKT 5 
2023. aasta rakenduskava 
 
Tegevjuht tutvustab 2023. aasta rakenduskava. Tegevjuht on konsulteerinud Pria ja 
teiste tegevusrühmadega ning soovitus on teha 2023. aasta rakenduskava kogu selle 
perioodi eelarve jäägi peale. Jääk on 184 055€, sellest 140 200 eurot on kavandatud 
jooksvateks kuludeks ja 43 855 eurot elavdamiseks. Juhul kui mingil põhjusel uue 
perioodi rahastuse saamine venib siis saab jooksvalt rakenduskava ümber teha.
  
Tegevjuht tutvustab 2023. aasta eelarvet, mille alusel on rakenduskava koostatud. 
2023. aasta puhul on mh LEADER projektijuhile arvestatud palka pooleks aastaks, 
hindamiskomisjoni puhul raha 40 projekti hindamiseks. Välislähetusteks on 
planeeritud 6000 eurot, mis võimaldab näit 5 inimesel minna LINCile. 
Elavdamiskulude suur eelarve võimaldab mitme õppereisi ja ürituse korraldamist. 
 
 

http://www.laanemaatoit.ee/
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OTSUS 
5.1. Kinnitada 2023. aasta rakenduskava. (poolt hääli: 9) 
 
PÄEVAKORRAPUNKT 6 
Üldkoosoleku päevakava kinnitamine 
 
Üldkoosoleku toimumine on planeeritud 29. septembrile 2022. Kogunemine 14:30, 
algus 15:00 ja tervitusamps saabumisel. Toimumiskohaks on tegevmeeskond välja 
pakkunud järgmised paigad: Altmõisa, Haapsalu Kultuurikeskus, Uuemõisa Valge 
saal, Haapsalu Kutsehariduskeskus. Lisaks võimalus osaleda Zoomi vahendusel. 
Tegevmeeskond teeb ettevalmistused üldkoosolekuks.  
Koos kutsega saadetakse link mõju-uuringule ja strateegia ideeseminaride 
kokkuvõttele. 
 
Päevakorra ettepanek: 

1. Lõppeva rahastusperioodi mõju-uuringu tutvustus ja uue strateegia 
ideekorjeseminaride kokkuvõte 

2. Strateegia 2023-2027 eelnõu tutvustus 
3. Kogukondade koostööprojekti kooskõlastamine 
4. 2023. aasta rakenduskava kinnitamine 
5. Uue liikme tutvustus 
6. Muud küsimused 

 
OTSUS 
6.1.  Kinnitada üldkoosoleku päevakord. (poolt hääli: 8) 
6.2.  Avaldada teade Lääne Elus ja saata liikmetele kutse koos vajalike 
materjalidega. (poolt hääli: 8) 
 
 
PÄEVAKORRAPUNKT 7 
Muud küsimused 
 
Tegevjuht ja LEADER projektijuht tutvustab septembris toimuvaid välislähetusi. 
LEADER projektijuht annab ülevaate saabuva Läti õppereisi ettevalmistustest. 
 
Tegevjuht teeb kokkuvõtte toimunud Gurmeeturust. Osales 1100-1200 inimest, 
väljas oli 34 tootjat. Juhatuse liige A. Tamla teeb ettepaneku kutsuda edaspidi 
taolistele üritustele gruppidena inimesi kohale.  
 
LEADER projektijuht annab ülevaate Läänemaa Aasta Küla konkursi 
ettevalmistustest.  
 
OTSUS 
 

7.1. Lähetada tegevmeeskonna liikmed Liis Moor, Maarja Pikkmets ja Kai 
Kulbok Lätti liikmete õppereisile 13.-16.09.2022 ning maksta päevaraha 
25 eurot inimese kohta. (poolt hääli: 8) 
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7.2. Lähetada Kai Kulbok Soome Avatud Talude Päeva õppereisile 09.-
10.09.2022. Maksta transpordikulud Tallinna ja tagasi ning päevarahad 
25 eurot päev. (poolt hääli: 8) 

7.3. Lähetada Kai Kulbok Lätti TTRC koostöökonverentsile 19.-22.09.2022. 
Maksta päevaraha 25 eurot päev. (poolt hääli: 8) 

7.4. Kinnitada Läänemaa Aasta Küla statuut ja ankeet. (poolt hääli: 8) 
7.5. Kinnitada Läänemaa Aasta Külaliigutaja statuut ja ankeet. (poolt hääli: 8) 
7.6. Kuulutada välja Läänemaa Aasta Küla ja Läänemaa Aasta Külaliigutaja 

konkurss. (poolt hääli: 8) 
 
 
 
 
Lisa 1 2023. aasta eelarve 
Lisa 2 2023. aasta rakenduskava 
Lisa 3 Pria poolt koostatav eelarve järgimise tabel 
 
 
 
 
Koosoleku juhataja     Koosoleku protokollija 
/allkirjastatud digitaalselt/    /allkirjastatud digitaalselt/ 


