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KODUKANT LÄÄNEMAA JUHATUSE KOOSOLEK  
Zoomis 

 
    22.12.2022 nr 19 

      
Osalesid:  

 Juhatuse liige Sektor EMTAK 

1 Tiina Ojamäe MTÜ 94992 

2 Ene Sarapuu KOV, Vormsi valla esindaja 84114 

3 Merle Mäesalu ettevõtlus 02201 

4 Kaja Kivisalu ettevõtlus 10821 

5 Nele Sõber KOV, Lääneranna valla esindaja 84114 

6 Elari Saar ettevõtlus 45111 

7 Andres Tamla 
 

ettevõtlus 01491 

 
Kutsutud: Liis Moor, Maarja Pikkmets, Kai Kulbok 
Koosoleku juhataja: Merle Mäesalu  
Koosoleku protokollija:  
Koosoleku algus: 14.00 
Koosoleku lõpp: 15.40 
 

Juhatus kinnitab päevakorra järgmiselt:  

PÄEVAKORD 
1. Meede 2: Elukeskkonna parendamine pingerea kinnitamine 
2. Strateegia 2023-2027 koostamisest 
3. Tegevmeeskonna puhkused 
4. Muud küsimused 

 
PÄEVAKORRAPUNKT 1 
Meede 2: Elukeskkonna parendamine pingerea kinnitamine 

Päevakorrapunkti hääletuselt taandasid ennast Ene Sarapuu ja Nele Sõber. 

Meede 2 Elukeskkonna parendamine taotlusvoor oli avatud 26.10-01.11.2022. 
Kokku laekus 16 taotlust. Neli taotlust esitati ühisprojektina, 12 projekti puhul oli 
tegemist investeeringuprojektidega. Esitatud projektidest seitse esitati Lääne-
Nigula vallast, kolm projekti Lääneranna vallast, kolm Vormsi vallast, kaks Haapsalu 
linnast ja üks projekt valdade-üleselt. Vooru eelarveks on 180 126 eurot. Tehniline 
kontroll viidi läbi ajavahemikus 02.-30.11.2022. Tehnilise kontrolli käigus 
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korrigeeritud taotluste abikõlbulik maksumus on 374 354,03 eurot ning taotletav 
toetussumma 331 530,58 eurot. 

Projektide hindamine viidi läbi 31.11-21.12. Paikvaatlus toimus 14.12 ja taotlejate 
ärakuulamine 19.12.  

Hindamiskomisjoni koosolek pingerea moodustamiseks toimus 21.12. 
Hindamiskomisjoni ettepanek on rahastada 8 projekti täies ulatuses (toetuse 
suurus kokku 168 41.84€) ning eelarve vahendite lõppemise tõttu 1 projekt 
osaliselt. Taotleja MTÜ Ilusilm taotletud toetuse suurus oli 15 540.12€, vooru 
eelarve jääk 11 584.16€ (st 3 955.96€ taotletud toetusest vähem). MTÜ Ilusilm on 
andnud 22.12.2022 kirjaliku nõusoleku suurendada omaosalust selliselt, et toetuse 
suuruseks jääb 11 584.16€. 

 
OTSUS  
1.1. Kinnitada hindamiskomisjoni poolt esitatud Meede 2 pingerida vastavalt 

Lisale 1, mille kohaselt saavad täies ulatuses toetust 8 projekti ning osalise 
rahastuse 1 projekt. 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 
Strateegia 2023-2027 koostamisest 
 
LEADER määrus 

LEADER määruse eelnõu (MeM) on juriidilises ekspertiisis kuni 27.01.2023, peale 
mida täiendatakse teksti ja saadetakse EISi kooskõlastamiseks. Tegevusrühmadel 
(KTR) kasutada 02.11 saadetud määruse versioon, juriidilisse ekspertiisi saadetud  
täiendatud eelnõud KTR-le ei saadeta.  

MeM esitas nimekirja kohustuslikest strateegia seirenäitajatest, KKLM poolsed 
kommentaarid saadetud. Lisaks paluti edastada nimekiri KTR enda poolt 
seatavatest seirenäitajatest, tegevjuht teeb seda enne jõule. Tegevjuht on teinud 
MeMile ettepaneku, et seirenäitajate kogumine peaks toimuma e-PRIA kaudu pärast 
viimase maksetaotluse tegemist (eeltäidetud vorm iga KTR seirenäitajate alusel).  

Seirenäitajate teemaline arutelu toimub 10.01.2023 Zoomis.  
 
Sotsiaalfond+ meede 

Sotsiaalfond+ määruse eelnõu saadetud KTR-le 09.12, parandusettepanekuid 
oodatakse hiljemalt 30.12. Tegevjuhi palvel toimus 12.12 määruse eelnõu teemaline 
Zoomi koosolek Sotsiaalministeeriumi esindaja Vivia Aunapuu Lentsi ja  Ivika 
Nõgeliga.  Zoomi koosoleku tulemusena on ettepanekud määruse eelnõule tehtud, 
tegevjuht edastab need ministeeriumile enne jõule. 
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13.12 toimus Sotsiaalfond+ meetme arutelu KKLM piirkonna esindajatega. 
Prioriteetsete valdkondadena määratleti:  

• omastehooldajate (sh dementsete inimeste lähedased) toetamine 
• vanemluse toetamine 
• aktiivse/väärika vananemise toetamine 

Tegevjuht koos Ivika Nõgeliga teevad ettepaneku minna edasi omastehooldajate 
puhul koolitustegevustega, seminaril palju hääli saanud käsiraamat on oĺemas 
(https://www.keskhaigla.ee/juhendid/Hooldus_kodus_est_II_2012.pdf). 
Vanemluse puhul võiks välistada väga laialivalguvaid pehmeid tegevusi, vaid 
soodustada juba varasemalt väljatöötatud metoodikaga vanemluskoolitusi 
(selleteemaline päring Siseministeeriumile saadetud – kas on lubatud tegevus). 
Eakate puhul võiks võtta fookusesse vabatahtliku töö ja sotsiaalse ettevõtluse 
soodustamise.  

Selgunud on ka meetme eelarved. Meetme rahade jaotuse puhul võeti aluseks 
sotsiaalkindlustusametilt saadud kehtiva puude raskusastmega ja statistikameti 
poolne 65-aastaste ning vanemate elanike arv kohaliku omavalitsuse üksuse 
põhiselt seisuga 31. detsember 2021. 

 
MTÜ Kodukant Läänemaa 202 961   

  Haapsalu linn 54 092   

  
Lääne-Nigula 
vald 101 600 

  

  Lääneranna vald 42 217   

  Vormsi vald 5 052   

 
Sotsiaalfond+ määruse teemaline arutelu toimub 12.01. Jänedal 
 

Tegevmeeskonna ettepanek 2023. aasta kaasamiskoosolekute osas: 

• 5.01.2023 Pärnu Lahe Partnerluskogu ja Pärnumaa DMO esindajatega -
mainekujunduse meetme arutelu 

• 05.01. Lääneranna valla sotsiaalvaldkonna esindajad – Sotsiaalfond+ meede 
• 13.01.2023 Strateegia juhtrühma III seminar - Meetmete väljatöötamine. 

Kutse saadetud ka liikmetele 
• 19.-20.01.2023 MTÜ Arenduskoda rahvusvaheline koostööprojektide 

konverents “Kestlik koostöö”.  
• Jaanuar 2023 Arutelu kogukondade esindajatega. Sisend kootööprojektideks 

ja Meede 2-te.  
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1UIHl4IuwdOS2zLA9rAQ1nRqSz
8GIGu1v/edit#gid=878086952 

• Jaanuar 2023 Arutelu noorteühenduste esindajatega. Sisend 
koostööprojektideks 

• Veebruar 2023 Strateegia juhtrühma IV seminar - Hindamiskriteeriumid ja 
seire 

https://www.keskhaigla.ee/juhendid/Hooldus_kodus_est_II_2012.pdf
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1UIHl4IuwdOS2zLA9rAQ1nRqSz8GIGu1v/edit#gid=878086952
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1UIHl4IuwdOS2zLA9rAQ1nRqSz8GIGu1v/edit#gid=878086952
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• Veebruar 2023 Strateegia eelnõu tutvustamine KKLM liikmetele. Võimalus 
enne strateegia kinnitamist ka sisuliselt läbi arutada.  

• 22.03.2023. KKLM üldkoosolek (strateegia kinnitamine). NB! KKLM 20 aasta 
sünnipäev. 

 
Arutletakse, millises vormis peaks sünnipäeva ja üldkoosolekut pidama. Ettepanek, 
et üldkoosolek toimuks 22.03 kell 15-17, pärast seda pidulik sünnipäeva 
tähistamine. Sünnipäeval tuleks tänada kindlasti asutajaliikmeid.  
 
OTSUS 
2.1. 22.03.2023 üldkoosolekul kinnitada lisaks strateegiale ka 2022. 

majandusaasta aruanne. 
(Poolt: 7; vastu: 0)  

 
 
PÄEVAKORRAPUNKT 3 
Tegevmeeskonna puhkused 
 
Kõik tegevmeeskonna liikmed soovivad puhata vahemikus 27.-30.12. 
Tegevmeeskond on kokku leppinud, et sellel ajal vastatakse telefonikõnedele ja 
tegeletakse ajakriitiliste tööülesannetega. 
 
OTSUS 
3.1. Lubada tegevmeeskond kollektiivsele jõulupuhkusele 27.-30.12.2022 

(Poolt: 7; vastu: 0)  
 
PÄEVAKORRAPUNKT 4 
Muud küsimused 

LEADER projektijuht annab ülevaate koostööprojekti “Jätkusuutlikud kogukonnad” 
tegevustest. Projektis on olnud nii COVID-kriisist kui Poola partneri loobumisest 
tulenevalt mitmesuguseid muudatusi tegevustes ja ka ajakavas. Planeeritud oli 
õppereis Poola ja poolakate külaskäik meie ja NVK tegevuspiirkonda, mis mõlemad 
ära jäid. 

Nende tegevuste asemele planeeriti piirkondlikud õppereisid ja kaasamiskastikese 
loomine. Kaasamiskastikese ettevalmistustega alustai juba 2020-ndal aastal. Sisu 
loomiseks sõlmiti leping Krista Pegolainen-Saare’ga, kes pole suutnud endale 
võetud kohustusi täita. Meie partner Nelja Valla Kogu on teinud ettepaneku loobuda 
kaasamiskastikesest ning kasutada projekti eelarve jääki (4660,22€) õppereisi 
korraldamiseks vabatahtlikele päästjatele välismaale. 
 
Seoses haigustelainega jäi ära 22.12 planeeritud juhatuse koosolek-jõuluõhtusöök. 
Ettepanek korraldada see jaanuaris vahemikus 19.-24.01 kui peame kinnitama 
Meede 1 tehnilise kontrolli tulemused.  
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OTSUS 

4.1 Kasutada koostööprojekti “Jätkusuutlikud kogukonnad” eelarve jääk 
4660,22€) välisõppereisi korraldamiseks vabatahtlikele päästjatele. 
(Poolt: 7; vastu: 0)  

4.1. Juhatuse koosolek-jõuluõhtusöök toimub 24.01.2023 
(Poolt: 7; vastu: 0) 
 
 
 
 

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


