
 
 
 
 
 
 
 
 
MTÜ Kodukant Läänemaa strateegia aastateks 2023-2027 
TEGEVUSKAVA TÄITMISE ARUANNE 
 
Rohelisega ellu viidud tegevused 
Kollasega osaliselt ellu viidud tegevused 
Valgega ellu viimata tegevused 
 

Tegevuspiirkonna sidusrühma võimestamine ja koolitamine 
Tegevuspiirkonda käsitleva uuringu tellimine 
Tegevuspiirkonna sidusrühmaga konsultatsiooni pidamine või eksperthinnangu tellimine 
TEGEVUS KIRJELDUS (peamine eesmärk/soovitud tulemused/kuidas aitab kaasa 

strateegia koostamisele) 
AEG LÄBIVIIJA 

KKLM juhatuse strateegia 
koostamise töörühma 
koosolek 

Strateegia esialgse tegevuskava kokku leppimine. Strateegia 
koostamise juhtrühma liikmete väljavalimine. 
Soovitud tulemus: Tegevmeeskond on saanud juhised edaspidiseks 
tegevuseks 

14.12.2021 KKLM 

KKLM üldkoosolek Strateegia koostamise tegevuskava ja eelarve kinnitamine 
Soovitud tulemus: KKLM liikmeid on teavitatud strateegia koostamise 
kavatsusest ja kavandatavast protsessist 

26.01.2022 KKLM 

Strateegia koostamise 
kavatsusest teavitamine 

KKLM on avalikustanud enda tegevuspiirkonna elanikele teabe 
toetuse taotluse esitamise ja strateegia ettevalmistamise kavatsuse 
kohta. Teade on ilmunud ajalehes Lääne Elu ja KKLM kodulehel.  

28.02.2022 KKLM 



Soovitud tulemus: Tegevuspiirkonna elanikke on teavitatud 
võimalusest strateegia protsessis aktiivselt osaleda ja kaasa rääkida.  

Toetuse taotluse esitamine 
PRIA-le 

Tegevuskava on täpsustatud vastavalt Maaeluministri 02.02.2022. a 
määrusele ning nõuetekohane taotlus on e-PRIAS õigeaegselt 
esitatud. 
Soovitud tulemus: KKLM-le on eraldatud strateegia koostamiseks I 
toetuse osamakse.  

15.03-04.04.2022 KKLM 

Eelmise perioodi 
mõjuanalüüsi koostamine 

Koostatakse mõjuanalüüsi lähteülesanne ja mõjuanalüüs KKLM 
strateegia 2014-2020+ elluviimisele, sh hinnatakse, kuidas on LEADER 
meetmete kaudu perioodil 2014-2021 toetatud projektid aidanud 
kaasa strateegias seatud eesmärkide täitmisele. 
Soovitud tulemus: Uuringu tulemused on aluseks uue strateegia 
väljatöötamisele. 

Mai-september 
2022 

KKLM/teenuse-
pakkuja 

Strateegia koostamise 
konsultandi hanke 
läbiviimine ja lepingu 
sõlmimine 

Soovitud tulemused: Strateegia koostamise konsultandi leidmise 
hange on läbi viidud vastavalt riigihangete seadusele. Leping 
teenusepakkujaga on sõlmitud.  

aprill 2022 KKLM 

Sotsiaalfond+ meetme 
kujundamine 

Soovitud tulemused: Kohtutud on valdkonna eestvedajatega ning 
saadud esialgne sisend Sotsiaalfond+ meetme sisustamiseks 

25.05.2022 KKLM 

Strateegia juhtrühma 
moodustamine 

Soovitud tulemused: Strateegia juhtrühma on kaasatud KKLM 
juhatuse liikmed ja 6 väliseksperti 

august 2022 KKLM 

Strateegia koostamise 
avaüritus + ideekorje 

Tegevuspiirkonnas avalike arutelude läbiviimine strateegia 
koostamisest teavitamiseks, mõjuanalüüsi tutvustamiseks ja uue 
strateegia jaoks sisendi küsimiseks. 
Soovitud tulemus:  
Tegevuspiirkonna elanikud on teadlikud eelmise perioodi tegevustest 
ja tulemustest ning võimalusest uue strateegia koostamise protsessis 
osaleda. Sidusrühmad on andnud sisendi strateegia visiooni, 
prioriteetide, eesmärkide kujundamiseks ning  toetusmeetmete 
väljatöötamiseks. 

23.08. Asuküla 
24.08. Kullamaa 
25.08. Vormsi 
30.08. Lihula 
31.08. Linnamägi 
 

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



Telefoniintervjuud 
piirkonna ettevõtjatega  

Soovitud tulemus: Ettevõtjatelt (18 tk) on saadud sisend 
ettevõtlusmeetme ja KKLM poolt läbiviidatavate koostööprojektide 
kujundamiseks.  

08.-28.09.2022 KKLM 

Tegevuspiirkonna analüüsi 
ja visiooni 2023-2027 
koostamine 

Soovitud tulemus:  Strateegia sisaldab tegevuspiirkonna geograafilist 
ja elanike kirjeldust, sealhulgas nende prognoositavaid trende. Samuti 
tegevuspiirkonna arenguvajaduste ja potentsiaali analüüsi, sealhulgas 
tugevuste, nõrkuste, võimaluste ja ohtude ülevaadet (SWOT). 
Kaasamiskoosolekute põhjal on sõnastatud visioon aastaks 2023-
2027.  
Toimunud on I strateegia juhtrühma koosolek. 

mai-oktoober 
2022 

KKLM ja 
teenusepakkuja 

Strateegia eelnõu 
tutvustamine üldkoosolekul 

Soovitud tulemus: Üldkoosolekul on tutvustatud strateegia 
koostamise alusandmeid sh mõju-uuringut, sotsiaalmajanduslikku 
analüüsi ja ideekorjeseminaride kokkuvõtet. Juhtrühma poolt välja 
pakutud visioon on saanud põhimõttelise heakskiidu.  

29.09.2022 KKLM 

Strateegia kavandi ja 
tegevuskava täitmise 
ülevaate esitamine PRIA-le 

Strateegia kavandis on toodud vähemalt ülevaade tegevuspiirkonnast 
ja strateegia esmane sisukord jm osa, mis kavandi esitamise hetkeks 
valmis on. Tegevuskava täitmise ülevaates on kirjeldatud tegevuskava 
senist rakendamist.  
Soovitud tulemus: KKLM-le on eraldatud strateegia koostamiseks II 
toetuse osa. 

31.10.2022 KKLM 

Strateegia elluviimise kava 
koostamine 

 

Strateegia elluviimise kava sh meetmete kaasamiskoosolekud 
sidusrühmade ja spetsialistidega. Vajadusel eksperthinnangute 
tellimine.  
Soovitud tulemus: Strateegia kirjeldab eesmärke ja soovitud tulemusi 
koos sihtväärtustega. Sisaldab kavandatavate strateegia meetmete 
loetelu ja kirjeldust (toetatavad tegevused, abikõlbulikud kulud, 
toetuse saajad, hindamiskriteeriumid jne). Lisaks juhtimise, seire ja 
hindamise korra kirjeldust, mis näitab kohaliku tegevusrühma 
suutlikkust strateegiat rakendada. 
Toimunud on 3 strateegia juhtrühma koosolekut. 

oktoober 2022-
jaanuar 2023 

KKLM strateegia 
juhtgrupp, 
juhatus, 
teenusepakkuja 



Strateegia dokumendi 
vormistamine 

Strateegia dokumendi kokku kirjutamine varasemalt läbiviidud 
kaasamiskoosolekute jt tegevuste põhjal. 
Soovitud tulemus: Strateegia dokument on valmis üldkoosolekule 
esitamiseks. 

veebruar 2023 Teenusepakkuja 

Strateegia kinnitamine  Valminud strateegia aastateks 2023-2027 kinnitamine KKLM 
üldkoosolekul 
Soovitud tulemused: KKLM liikmed on teadlikud uue strateegia sisust.  

märts 2023 KKLM 

Strateegia esitamine PRIA-
le 

Nõuetekohane strateegia on esitatud PRIA-le õigeaegselt. Soovitud 
tulemused: KKLM saab alustada strateegia rakendamist 2024. I 
poolaastal. 

31.03.2023 KKLM 

Kohaliku tegevusrühma toimimine 

KULU KIRJELDUS (peamine eesmärk/soovitud tulemused/kuidas aitab kaasa 
strateegia koostamisele) 

AEG LÄBIVIIJA 

Tegevmeeskonna ja 
strateegia juhtrühma 
töötasud 

Tegevmeeskond ja strateegia juhtrühm viib läbi ja juhib strateegia 
koostamiseks vajalikke tööetappe.  
Eelarvest kaetakse kuni 50% tegevmeeskonna palgakulust ning 
juhtrühma kuuluvate juhatuse liikmete lisatasud.  
Soovitud tulemus: Tegevmeeskonna, strateegia juhtrühma ja 
teenusepakkuja koostöö tulemusena on valminud KKLM strateegia 
aastateks 2023-2027. 

märts 2022-märts 
2023 

KKLM 

Strateegia koostamisega 
soetud kaudsed kulud 
(bürootarbed, sõidukulud 
jne) 

Tegevmeekonnale ja strateegia juhtrühmale on tagatud võimalused 
strateegia koostamise protsessis osalemiseks.  
Soovitud tulemus: Tegevmeeskonna, strateegia juhtrühma ja 
teenusepakkuja koostöö tulemusena on valminud KKLM strateegia 
aastateks 2023-2027. 

märts 2022-märts 
2023 

KKLM 

 
 
 
 


