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KODUKANT LÄÄNEMAA JUHATUSE KOOSOLEK  
 

    12.10.2022 nr 16 
      
Osalesid: Merle Mäesalu, Kaja Kivisalu, Nele Sõber, Kadi Paaliste, Andres Tamla, 
Elle Ljubomirov. 
Kutsutud: Liis Moor, Maarja Pikkmets, Kai Kulbok 
Puudusid: Tiina Ojamäe, Ene Sarapuu, Elari Saar  
Koosoleku juhataja: Merle Mäesalu  
Koosoleku protokollija: Kai Kulbok 
Koosoleku algus: 14.00 
Koosoleku lõpp: 17.00 
 

Juhatus kinnitab päevakorra järgmiselt:  

PÄEVAKORD 
 

1. Liikmeks astumise ja liikmelisuse lõpetamise avaldused  
2. KKLM LEADER Meede 4 (COVID-19) projektitoetuse taotluste hindamisele 

saatmine  
3. KKLM LEADER Meede 1 ja Meede 2 pooleliolevatest projektidest  
4. 2022. rakenduskava muutmine 
5. Strateegia koostamise ülevaade sh Sotsiaalfond+ meetmest 
6. Aastalõpu üritusest  
7. Muud küsimused 

• Läänemaa Toidunädal 2022 vahekokkuvõte 
• Kogukondade konverents 
• Osalemine Eesti Külaliikumine Kodukant Erasmus+ projektis 
• Projekt „Vabatahtlik seltsiline“  

 
PÄEVAKORRAPUNKT 1 
 
1.1. Liikmelisuse lõpetamise avaldus 
Kuther Kaubandus OÜ  
Registrikood 14039454 
Esindaja: Ebekai Härm 
Kontakt e-posti aadress: kutherkaubandus@gmail.com 
Kontakttelefon: 5154322 
Organisatsiooni juriidiline aadress: Sepa, Österby küla 91207 Lääne-Nigula vald, 
Läänemaa 
 
1.2. Liikmeks astumise avaldused  
Kuther Service OÜ  
Registrikood 12367214 
Esindaja: Ebekai Härm 
Kontakt e-posti aadress: info@kuther.ee 
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Kontakttelefon: 5154322 
Organisatsiooni tegutsemisaadress: Noarootsi lokaal ja pood. Pürksi 8, Pürksi küla 
91201 Lääne-Nigula vald, Läänemaa 
Organisatsiooni juriidiline aadress, kui erineb tegutsemisaadressist: Sepa, Österby 
küla 91207 Lääne-Nigula vald, Läänemaa 
 
Rohetalu OÜ  
Registrikood 12100600 
Esindaja: Steve Truumets 
Kontakt e-posti aadress: Steve.truumets@gmail.com 
Kontakttelefon: 56257357 
Organisatsiooni tegutsemisaadress: Jüri, Sepaküla, Haapsalu linn, 90442 
 
Tekib arutelu, kas nime muutuse puhul peab KKLM-st välja ja uuesti sisse astuma. 
Kuna muutub registrikood, siis tuleb seda teha.  
 
Tegevjuht tutvustab Rohetalu OÜ avaldust ning mainib, et avalduse esitaja osales 
liikmete õppereisil Lätti teise liikme kaaslasena ning tänu sellele tekkis huvi 
Kodukant Läänemaa vastu. 
 
Tekib arutelu, kas liikmete õppereisidel peaksid ja võiksid osaleda liikmete 
lähikondsed ning kui suur võiks olla nende osavõtumaks. Ühisel arutelul leitakse, et 
õppereisid on hea viis tutvustada potentsiaalsetele uutele liikmetele 
organisatsiooni ning parendada mainet. Juhatuse esimees mainib, et samas ei tohiks 
ka fookust liikmetelt kaotada. Leiti, et mitteliikme osavõtumaks võiks olla 1,5 
kordne.  
 
1.3. Liikmemaksudest 
 
Raamatupidaja saadab peatselt välja liikmemaksu arved. Tekib arutelu, millal peaks 
toimuma liikmemaksu arvete väljastamine väljaastumise korral. Tegevjuht mainib, 
et põhikirja kohaselt tuleb väljaastumisel arve väljastada kahe kuu jooksul. Ühisel 
arutelul leiab juhatus, et arve tuleks väljastada kohe peale välja astumist ning uue 
liikme puhul väljastada arve kohe peale liikmeks astumist. 
 
Elle Ljubomirov teeb ettepaneku iga-aastase liikmemaksu arve väljastada aasta I 
kvartalil. 
 
OTSUS 
1.1. Arvata Kuther Kaubandus OÜ (registrikood 14039454) KKLM liikmete 

hulgast välja 
(Poolt: 6; vastu: 0) 

1.2. Võtta KKLM liikmeks Kuther Service OÜ (registrikood 12367214) 
(Poolt: 6; vastu: 0) 

1.3. Võtta KKLM liikmeks Rohetalu OÜ (registrikood 12100600) 
(Poolt: 6; vastu: 0) 
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1.4. KKLM liikmeks astumisel ja väljaastumisel väljastada liikmemaksu arve kohe 
peale juhatuse otsust.  
(Poolt: 6; vastu: 0) 

1.5. 2023. aasta liikmemaksu arved saata välja I kvartalis.  
(Poolt: 6; vastu: 0) 
 
 

PÄEVAKORRAPUNKT 2 
 
KKLM LEADER Meede 4 (COVID-19 kriisi mõjude leevendamine) 
projektitoetuse taotluste hindamisele saatmine  
 
Meede 4 voor oli avatud 14.-20.09.2022. Vooru kogumaht oli 139 082 eurot. Kokku 
esitati 9 projektitoetuse taotlust, millest 8 läbisid tehnilise kontrolli. Tehnilise 
kontrolli läbinud projektidest 6 esitati Lääne-Nigula vallast, 1 projekt Haapsalust ja 
1 Vormsilt. 
Tehniline kontroll viidi läbi ajavahemikus 21.09-12.10. Tehnilise kontrolli käigus 
korrigeeritud taotluste abikõlbulik maksumus on 215 962,55 eurot ning projektide 
toetussumma 129 577,51 eurot. 
 
Tekib arutelu mida teha voorust üle jäänud rahaga. Leitakse, et selle üle 
otsustatakse järgmisel juhatuse koosolekul. 
 
Juhatuse esimees mainib, et soovib osaleda paikvaatlustel. 
 
Järgneva otsuse tegemisest taandavad end Andres Tamla ning Kadi Paaliste. 
 
OTSUS 
2.1. Saata hindamisele tehnilise kontrolli läbinud ja nõuetele vastavad 

projektitoetuse taotlused vastavalt Lisa 1-le. 
(Poolt: 4; vastu: 0) 

 
 
PÄEVAKORRAPUNKT 3 
KKLM LEADER Meede 1 ja Meede 2 pooleliolevatest projektidest  
 
Tegevjuht tutvustab Meede 1 ja Meede 2 projektide elluviimise seisu. Tegevjuht ja 
LEADER projektijuht on läbi helistanud kõik taotlejad (va COVID-19 meede), kellel 
projekt pooleli. Elukeskkonna meetme toetuste kasutamisega valdavalt probleeme 
pole ja suuri tagasilaekumisi ei ole oodata.  
 
Projektide elluviimisega on raskusi ettevõtlusmeetmest toetuse saajatel. Suuri 
tagasilaekumisi on oodata 2018. ja 2019. aastal jagatud toetuste osas. Massu Mõisa 
Tallid OÜ on teinud PRIA-le avalduse toetusest loobumiseks 62 596€ ulatuses, 
hetkel summa vabade vahenditena ei kajastu. Tegevuse elluviimise tähtaeg on 
möödunud lisaks kahel projektil, kust on oodata tagasilaekumist vähemalt 51 457€  
ulatuses.  
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Lisaks on kaks 2022. aasta voorust toetust saanud taotlejat andnud teada, et seoses 
hindade kallinemisega ja majandusolude kiire muutumisega ei suuda nad projekti 
kavandatud kujul ellu viia. Tegevmeeskond nõustab taotlejaid võimalike lahenduste 
osas. 
 
Tekib arutelu, millal võiks vabanenud rahaga oma tegevustes arvestada, eriti juhul 
kui taotleja ise toetusest vabatahtlikult ei loobu. 
 
Tegevmeeskond lisab et edaspidi plaanitakse peale igat taotlusvooru projekti 
elluviijatele läbi viia infotund. 
 
OTSUS 
3.1. Planeerida 2023. aasta kevadesse täiendav taotlusvoor, mille eelarve 

moodustub tagasilaekunud (sh Massu Mõisa Tallid) toetustest. 
(Poolt: 6; vastu: 0) 
 

 
PÄEVAKORRAPUNKT 4 
2022. rakenduskava muutmisest  
 
KKLM juhatuse 27.09.2022 koosoleku nr 15 otsuse alusel on PRIA-le esitatud 
rakenduskava muudatus Meede 2 taotlusvooru osas, mille Pria on tänaseks 
kinnitanud. Meede 2 taotlusvoor on perioodil 26.10-01.11.2022 eelarvega 180 
126,38 eurot (varasemalt planeeritud 165 799 €). 
 
Lisaks vajalik esitada rakenduskava muudatus Meede 1 ja Meede 3 osas.  
 
OTSUS 
4.1. Esitada PRIA-le 2022. aasta rakenduskava muudatus, millega planeeritakse 

Meede 1 taotlusvoor perioodil 15.-21.12.2022 eelarvega 210 688,32 €. 
(Poolt: 6; vastu: 0) 

4.2. Esitada PRIA-le 2022. aasta rakenduskava muudatus, millega suurendatakse 
Meede 3 eelarvet 89 135,92€ (varasemalt 88 918€).  
(Poolt: 6; vastu: 0) 

 
 
PÄEVAKORRAPUNKT 5 
Strateegia koostamise ülevaade sh Sotsiaalfond+ meetmest 
 
Hiljemalt 31. oktoobriks  tuleb PRIA-le esitada strateegia koostamise vahearuanne, 
mis sisaldab tegevuskava täitmise ülevaadet ja strateegia mustandit (minimaalselt 
sotsiaalmajanduslik analüüs ja seletuskirja struktuur). Kindlasti tuleb seletuskirjas 
märkida ära, kas tegevusrühm kavatseb kasutada Sotsiaalfond+ vahendeid.  
 
Olemasolevad dokumendid vajavad oluliselt täiendamist – sotsiaalmajanduslik 
analüüs ei arvesta KKLM tegevuspiirkonda, vaid kajastab avalikest allikatest 
kättesaadud infot valdavalt Lääne ja Pärnu maakonna lõikes.  
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HeiVäliga sõlmitud leping koosneb neljast etapist. II etapi (tegevuspiirkonna 
sotsiaalmajandusliku analüüsi ja visiooni 2023-2027 koostamine) tähtaeg on 
15.10.2022.  
 
OTSUS  
5.1. Juhul kui HeiVäl OÜ ei esita strateegia eelnõud tähtaegselt teha ettepanek 

leping lõpetada poolte kokkuleppel. Uus konsultant leida sihtotsingu teel.  
(Poolt: 6; vastu: 0) 

 
PÄEVAKORRAPUNKT 6 
Aastalõpu üritusest  
 
Tegevmeeskond tutvustab Kodukant Läänemaa aastalõpu üritust. Plaan on teha sel 
aastal pidulikum üritus, kus antakse kätte ka Aasta Külaliigutaja ja Aasta Küla 
auhind. Aktus-õhtusöögil tänatakse ja tuuakse esile oma liikmeid ja häid 
koostööpartnereid. Toimumiskoht, aeg ja programm on juba paigas, 1. detsember 
kell 18.00-22.00 Oru Kultuurisaal. 
 
Toimub veel arutelu korralduse täpsemate detailide osas, samuti Aasta Külaliigutaja 
ning Aasta Küla auhindade ning teiste tänamiste üle. Lepitakse kokku, et kui 
konkurssi tähtajaks ei esitata piisavalt kandidaate pikendatakse tähtaega. 
 
OTSUS  
6.1. Määrata Aasta külale auhinnafond 1000€ asula parendustegevusteks ja 

1000€ üleriiklikul konkursil osalemise videoklipi tegemiseks. Samuti saab 
Aasta küla maanteesildi „Läänemaa Aasta Küla 2022“. 
(Poolt: 6; vastu: 0) 

 
 
PÄEVAKORRAPUNKT 7 
Muud küsimused 

7.1. Läänemaa Toidunädala vahekokkuvõte 

• Erimenüüga osaleb 15 (17) restorani, mõtleb kaks.  
• Eriüritusi kuus kindlat, kümme mõtleb ja planeerib.  
• Hetkel käib visuaalse kujundamise protsess (plakatid, läänlase 

bänner, FB) 
• Kokkulepe Aile Nõupuuga erimenüüde eel-pildistamise näol 
• Kokkulepe COOP-iga 10-sekundilise reklaamklipi näol kaubamaja 

ekraanil 
• Kohe algab laanemaatoit.ee info uuendamine 
• Eraldi FB lehe loomine ja turundus selle kaudu 
• Haapsalu ja Läänemaa maitsed (FB) turundus 
• A-formaadis plakatid ja “standee-d”  
• Tänuürituse planeerimine osavõtjatele 
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7.2. Kogukondade konverents 
Tegevmeeskond tutvustab koostööprojekti „EstPol“ raames toimuvat kogukondade 
konverentsi, mis toimub 18.-19. novembril Roosta Puhkekülas. 
 
7.3. Eesti Külaliikumine Kodukant Erasmus+ projekt 
Juhatuse esimees räägib Eesti Külaliikumine Kodukant Erasmus+ projektist, milles 
Kodukant Läänemaa võiks võimalusel osaleda. 
 
7.4. Projekt „Vabatahtlik seltsiline“ 
Eesti Külaliikumine Kodukant on teinud KKLM-le ettepaneku olla projektis 
koordinaatori teenuse pakkujaks ja võtta koordinaator enda koosseisu kuni 31. 
august 2023.  

 
OTSUS 
7.1. KKLM jätkab projektis „Vabatahtlik seltsiline“ senise koostöökokkuleppe 

alusel infojagajana. Aitame kaasa uue koordinaatori leidmisel. 
(Poolt: 6; vastu: 0) 

 
 
 
 
 
Koosoleku juhataja     Koosoleku protokollija 
/allkirjastatud digitaalselt/    /allkirjastatud digitaalselt/ 
 
 


