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KODUKANT LÄÄNEMAA JUHATUSE KOOSOLEK  
 

    10.11.2022 nr 17 
      
Osalesid: Merle Mäesalu, Kadi Paaliste, Kaja Kivisalu, Elari Saar, Ene Sarapuu, Nele 
Sõber. 
Kutsutud: Liis Moor, Kai Kulbok, Kaja Karlson. 
Koosoleku juhataja: Merle Mäesalu  
Koosoleku protokollija: Kai Kulbok 
Koosoleku algus: 14.00 
Koosoleku lõpp: 17.45 
 

Koosoleku juhataja Merle Mäesalu tutvustab päevakorda. 

Protokollijaks nimetatakse Kai Kulbok. 

Juhatus kinnitab päevakorra järgmiselt:  

PÄEVAKORD 
 

1. Meede 4: COVID-19 kriisi mõjude leevendamine pingerea kinnitamine  
2. Meede 4 jääkide kasutamine 
3. 2022. a eelarve täitmine ja rakenduskava muutmine 
4. Strateegia 2023-2027 koostamine 
5. Aastalõpu üritus, sh Aasta küla ja Aasta külaliigutaja nominendid 
6. Muud küsimused 

• Läänemaa Toidunädal 2022  
• Juhatuse liikmete motiveerimine 

7. Kohtumine Eesti Külaliikumine Kodukant esindajatega  
 
PÄEVAKORRAPUNKT 1 
Meede 4: COVID-19 kriisi mõjude leevendamine pingerea kinnitamine 
 
Hindamiskomisjoni esimees Kaja Karlson tutvustab hindamise protsessi ja 
pingerida. 
 
Taotlusvoor oli avatud 15.-21.09.2022. Tehnilise kontrolli läbis ja hindamisele 
suunati kaheksa taotlust. Hindamiskomisjon tutvus projektidega täiendavalt 
paikvaatlustel (Lääne-Nigula Vallavalitsus ja Liivi kogukonnamaja) ja ärakuulamisel 
(Vormsi Vallavalitsus, Marjatar OÜ, Emesi OÜ). 
 
Hindamiskomisjoni koosolek pingerea moodustamiseks toimus 1. novembril 2022. 
Ettepanek rahastada projekte kogusummas 103 491,92€, jääk 35 590,08€. 
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Tähelepanekutena mainib hindamiskomisjoni esimees, et covid-i mõjudega seosed 
olid nõrgad, projektide kvaliteet oli nõrgemapoolne. Taotlejate ring oli tuttav, 
üksikud esmakordsed taotlejad. 
 
Toimub arutelu kas eelnõustamine peaks tehtama kohustuslikuks. 
 
Kaja Karlson lahkub koosolekult. 
 
Kadi Paaliste taandab ennast hääletamiselt. 
 
OTSUS  
1.1. Kinnitada hindamiskomisjoni poolt esitatud Meede 4 pingerida (vt Lisa 1), 

mille kohaselt saavad toetust 7 projekti ning esitada rahastusettepanek 
PRIA-le.  
(Poolt: 5; vastu: 0) 

1.2. Avalikustada info projektide kohta, mille suhtes on tehtud positiivne 
rahastusettepanek. 
(Poolt: 5; vastu: 0)  

 
PÄEVAKORRAPUNKT 2 
Meede 4 jääkide kasutamine 
 
COVID-19 meetme jääk 35 590,08€. Tegevjuht Liis Moor tutvustab ettepanekuid 
meetme jäägi kasutamiseks. 
 
Võimalik 3 alternatiivi: 

1. Kolmanda vooru korraldamine 2023. aasta kevadel olemasolevatel 
tingimustel eelarvega 35 590,08€. Teha voorule tugevat reklaami sh 
otseteavitust.  

2. KKLM taotleb kogu raha ühisprojekti raames ja teeb ise koolitus- ja 
turundustegevusi. Sellisel juhul vajalik kehtiva strateegia muutmine, et tõsta 
toetusprotsent 60-lt 90-ni. 

3. Juhatuse liige Andres Tamla on teinud ettepaneku kasutada meetme 
vahendeid toidukappide temaatikaga edasi minemiseks. Vajab KKLM poolset 
40%-st omafinantseeringut. 
 

Arutelu käigus jõutakse järelduseni, et optimaalseim lahendus on jäägi kasutamine 
uue vooru korraldamiseks. 
 
OTSUS 
2.1. COVID-19 meetme jääk kasutatakse uue vooru korraldamiseks 2023. aasta 

kevadel. 
(Poolt: 6; vastu: 0) 
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PÄEVAKORRAPUNKT 3 
2022. eelarve täitmine 
 
Tegevjuht Liis Moor tutvustab 2022. aasta eelarve täitmist (Lisa 2). Personalikulusid 
on olnud planeeritust vähem, elavdamiskulusid aga rohkem. 
 
Priale 15.10.2021. a esitatud rakenduskava:  
Jooksvad 131 185,00  
Elavdamine 25 700,00  
Kokku  156 885,00   
 
2022 aasta lõpu prognoos: 
Jooksvad 113 203,68 
Elavdamine 32 319,62 
Kokku  145 523,3 
 
Juhatuse esimees Merle Mäesalu teeb ettepaneku lisada edaspidi eelarve tabelile 
juurde täitmise protsent.  
 
Tegevjuht teeb ettepaneku esitada Priale 2022 rakenduskava muutmise taoltus, 
millega suurendadakse elavdamise kulude ja vähendatakse jooksvate kulude 
osakaalu.  
 
OTSUS 
3.1. Esitada Priale 2022. aasta rakenduskava muudatustaotlus, milles jooksvad 

kulud 120 000€ ja elavdamine 36 885€. 
(Poolt: 6; vastu: 0) 

 
 
PÄEVAKORRAPUNKT 4 
Strateegia 2023-2027 koostamine 
 
Tegevjuht tutvustab strateegia 2023-2027 koostamise hetkeseisu, samuti 9. 
novembril Jänedal LEADER infopäeval tutvustatud Sotsiaalfond+ määrust ning 
LEADER määruse muudatust. 
 
KKLM strateegia koostamise raames läbiviidud tegevused: 

• 31.10.2022 esitatud Priale vahekokkuvõte (saadetud juhatusele e-maili teel).  
• Statistikaametile tehtud hinnapäring vajalike andmete osas, vastust hetkel 

pole.  
• 07.11 toimus veebiarutelu tegevjuhi ja Ivika Nõgeli vahel. 
• 09.11 seminar Jänedal koos Maaeluministeeriumi ja Sotsiaalministeeriumiga 

koostatavate määruste teemal.  
• 14.11 kohtub strateegia töörühm veebiaruteluks Ivika Nõgeliga. 

 
Sotsiaalfond+ määruse (Kogukonna juhitud kohaliku arengu toetuse andmise 
tingimused ja kord) oluliseimad teemad: 
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• Toetuse saajaks KKLM, toetus jagatakse „Umbrella“ meetodil 
• Kohustus korraldada minivoore ning moodustada selle jaoks eraldi 

hindamiskomisjon 
• Arved tasub KKLM (raamatupidamiskoormuse tõus) 
• Toetuse saamiseks tuleb esitada Riigi Tugiteenuste Keskusele (RTK) 

aruandlus, toetus makstakse fikseeritud osades 5395€ (võib veidi 
suureneda) iga projekti kohta.   

 
LEADER määruse oluliseimad teemad: 

• Eelnõu kohaselt lähtutakse toetuse arvutamisel: 
- Baassumma, mis jaguneb kõikide tegevusrühmade vahel võrdselt (20%) 
- Keskmise palk (33%) – kuna hetkel pole veel selge, kuidas keskmise 

palga andmeid on võimalik tegevuspiirkonna kohta kätte saada, siis võib 
muutuda.  

- Elanike arv (25%) 
- Pindala (20%) 
- Saarelisuse erisus (2%)  

• Projektitaotluste hindamisel väga oluline eelarve, peame suunama taotlejaid 
tegema võimalikult soodsaid valikuid. 

• Nii tegevusrühma enda kui projektitoetuste puhul kuludokumente enam ei 
esitata. Hinnatakse eesmärgi täitmist. 

• Tegevuskulude raha esimesel kahel aastal 25+25% kogueelarvest. Edaspidi 
25% ellu viidud projektitoetuste summast (tasaarveldatakse ettemaksust) 

• Mitmest fondist rahastatud tegevused (näit Gurmeeturg) pole lubatud. 
 
PÄEVAKORRAPUNKT 5 
Aastalõpu üritus, sh Aasta küla ja Aasta külaliigutaja nominendid 
 
Aasta küla nominente on kolm ning külaliigutaja nominente viis. Aasta Küla 
nominentide hindamiskomisjoni külastused toimuvad 11. novembril ning  
16. novembril.  
 
Aasta Küla nominendid: 
Rõude küla (Lääne-Nigula) 
Puise küla (Haapsalu) 
Hosby küla (Vormsi) 
  
Aasta Külaliigutaja nominendid: 
Liina Meta Kuuskman (Mõrdu küla, Lääne-Nigula) 
Janne Rau (Jalukse küla, Lääne-Nigula) 
Matti Käärst (Paslepa küla, Lääne-Nigula) 
Svea Stamberg (Pusku küla, Haapsalu linn) 
Kristjan Kuldmaa (Paslepa küla, Lääne-Nigula) 
 
Aastalõpu üritusele on 10. novembri lõunaks registreerunud 76 inimest.  
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PÄEVAKORRAPUNKT 6 
Muud küsimused 
 

• Läänemaa toidunädal (LTN) 
Osalejaid-korraldajaid 22, sh 14 erinevat üritust (osad 2x korda lisaks). 
Koostööprojektide koordinaator on küsinud tagasisidet, et LTN teise nädala 
turundust paremini suunata. Tagasiside toidukohtadest on üldiselt positiivne, 
eriüritused valdavalt läbi müüdud. 
 

• Juhatuse liikme motiveerimine 
Juhatus arutleb teemal, kuidas motiveerida juhatuse liiget osalema juhatusega 
seotud ettevõtmistel (koosolekud, töögrupid, väljasõidud jne).  
 
PÄEVAKORRAPUNKT 7 
Kohtumine Eesti Külaliikumine Kodukant esindajatega 
 
Koosolekuga liituvad Eesti Külaliikumine Kodukant esindajad Tanel Talve ning Liia 
Lust. Arutatakse teemal kogukondade võimekuse tõstmine: teadmiste 
suurendamine, majandusliku olukorra parandamine, sisejulgeolek, kogukondade 
võime ise hakkama saada nii igapäevaelus kui ka võimalikus kriisiolukorras.  
 
 
 
 
 
 
Koosoleku juhataja     Koosoleku protokollija 
/allkirjastatud digitaalselt/    /allkirjastatud digitaalselt/ 
 


