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KODUKANT	LÄÄNEMAA	üldkoosolek	nr	3	
	Zoomis			
	

		29.09.2022	
Algus	kell:	15:05	
Lõpp	kell:	17:18	
Koosoleku	juhataja:	Merle	Mäesalu	
Protokollija:	Kai	Kulbok	
Kohal:	42	(Lisa	1)		
Puudusid:	35	
Kutsutud:	Kaido	Väljaots	
	
PÄEVAKORD:	
	

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	

	
Kodukant	Läänemaa	juhatuse	esimees	Merle	Mäesalu	avab	üldkoosoleku	Zoomis	ja	
kinnitab	kvoorumi	nõude	täitmist	–	esindatud	on	42	liiget.		
Üldkoosolek	valib	koosoleku	juhatajaks	Merle	Mäesalu	ja	protokollijaks	Kai	Kulboki.		
Koosoleku	juhataja	selgitab	koosoleku	tehnilist	korraldust,	virtuaalseid	hääli	loevad	
Maarja	Pikkmets	ja	Kai	Kulbok.		
Koosoleku	 juhataja	 tutvustab	 päevakorda,	 üldkoosolek	 kinnitab	 ühehäälselt	
päevakorra	ettepaneku.	
	
PÄEVAKORRAPUNKT	1	
Lõppeva	 rahastusperioodi	 mõju-uuringu	 tutvustus	 ja	 uue	 strateegia	
ideekorjeseminaride	kokkuvõte	

Tegevjuht	 Liis	Moor	 tutvustab	 lõppeva	 rahastusperioodi	mõju-uuringut.	 Uuringu	
viis	läbi	Civitta	Eesti	AS	ning	see	käsitleb	perioodil	2016-2021	lõpetatud	LEADER	
projekte.	 Uuring	 koosneb	 äriregistri	 andmete	 analüüsist	 (Meede	 1	 kohta),	
ankeetküsitlusest	 kõigi	 elluviidud	 projektide	 kohta,	 fookusgrupi	 intervjuudest	
toetust	 saanud	 taotlejatega	 ja	 lühiintervjuudest	 toetust	mitte	 saanud	 taotlejatega	
ning	ettevõtjatega,	kes	pole	toetust	taotlenud.		

Juhatuse	esimees	Merle	Mäesalu	lisab,	et	kuna	uuring	on	tehtud	2021.	aasta	seisuga	
siis	 perioodi	 lõpuks	 strateegias	 seatud	 eesmärgid	 saavutatakse	 ja	 sihttasemed	
täidetakse.	 Organisatsioon	 on	 toimetanud	 hästi	 ning	 mõju-uuring	 ning	 voorude	
ületaotlemine	on	kinnitanud,	et	meile	usaldatud	raha	ja	toetused	on	läinud	õigesse	
kohta.	
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Liis	 Moor	 teeb	 kokkuvõtte	 uue	 strateegia	 ideekorje	 seminaridest.	 Seminarid	
toimusid	augusti	lõpus	Asukülas,	Kullamaal,	Vormsil,	Lihulas	ning	Linnamäel.	Kokku	
osales	61	inimest	pluss	korraldajad.		
Kuna	ettevõtjate	osakaal	oli	väike	siis	on	 juhatus	otsustanud	 läbi	viia	 täiendavad	
telefoniintervjuud	25	ettevõtjaga.		
	
PÄEVAKORRAPUNKT	2	
Strateegia	2023-2027	eelnõu	tutvustus	
	
HeiVäl	 OÜ	 konsultant	 Kaido	 Väljaots	 tutvustab	 tegevuspiirkonna	
sotsiaalmajandusliku	analüüsi.	Lääne	maakonna	rahvaarv	on	viimase	kümne	aasta	
jooksul	vähenenud	1,4%	võrra,	mis	ei	ole	drastiline	võrreldes	teiste	maakondadega.	
KOVide	lõikes	on	enim	kahanenud	Lääneranna	elanike	arv,	Vormsi	oma	on	tõusnud	
30%	võrra.	
Elanike	rahulolu	elukeskkonnaga	on	eri	omavalitsustes	erinev	–	kõige	kõrgem	on	
see	Haapsalu	linna	elanike	seas.	Kõige	madalamalt	hindasid	Haapsalu	linna,	Lääne-
Nigula	ja	Lääneranna	valla	elanikud	kohaliku	omavalitsuse	kaasamist	ja	juhtimist.	
Madal	 on	 rahulolu	 sõiduteede	 ja	 tänavatega	 ning	 ühistranspordi	 teenusega.	
Elukeskkonna	hinnangu	komponentideks	on	 avalikud	 teenused,	 looduskeskkond,	
ehitatud	keskkond	(kodumaja,	lähiümbrus,	naabruskond,	töökeskkond	ja	töökoha	
ümbrus),	 majanduskeskkond,	 sotsiaalne	 keskkond	 (turvalisus,	 kuuluvus	 ja	
eneseteostus)	ning	valitsemine.	
	
Kaido	Väljaots	tutvustab	piirkonna	SWOT	analüüsi.	
	
Võttes	arvesse	ideekorjeseminaride	tulemust	ning	sotsiaalmajanduslikku	analüüsi	
on	 strateegia	 juhtrühm	 koostanud	 võimaliku	 visiooni	 –	 „Aastal	 2027	 on	 elanike	
rahulolu	 elukeskkonnaga	 tõusnud	 esimese	 kolmandiku	 hulka	 ja	 elanike	 arv	 on	
tõusutrendis.“	
	
Arutelu:		
Merle	 Mäesalu	 meelest	 on	 visioon	 ambitsioonikas,	 toimetatakse	 selle	 nimel,	 et	
elanikke	oleks	rohkem.	Elukeskkonna	rahulolu	on	ka	oluline.	Mäesalu	palub	Kaido	
Väljaotsal	 selgitada,	milliseid	 elukeskkonna	mõõdikuid	 saab	Kodukant	 Läänemaa	
oma	tegevustega	mõjutada.	
	
Kaido	 Väljaotsa	 sõnul	 saab	 mõjutada	 sotsiaalset	 elukeskkonda,	 samuti	 avalikku	
ruumi,	looduskeskkonda.	
	
Maila	Pardla	Lääne-Nigula	Vallavalitsusest	ütleb,	et	elanike	juurde	saamise	visioon	
on	kõikidel	kohalikel	omavalitsustel	sama.	Kui	tahame	elanikke	juurde	siis	on	vaja	
töökohti	 luua.	 Lääne-Nigula	 vallas	 on	 elukohad	 otsa	 saamas,	 võimekus	 juurde	
ehitada	 on	madal.	 Visioon	 tundub	 liiga	 laialivalguv,	 kas	 see	 ei	 võiks	 olla	 täpsem,	
natukene	kitsam.	Tekib	küsimus,	et	kas	2,2	miljoni	eest	on	võimalik	nii	palju	teha	ja	
see	eesmärk	saavutada.	
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OTSUSTATI:	
2.1.	 Anda	 põhimõtteline	 nõusolek	 Kodukant	 Läänemaa	 strateegia	 2023-2027	
visioonile	 “Aastal	 2027	 on	 elanike	 rahulolu	 elukeskkonnaga	 tõusnud	 esimese	
kolmandiku	hulka	ja	elanike	arv	on	tõusutrendis”.	
(Poolt	42,	vastu	0,	erapooletuid	0)	
	

PÄEVAKORRAPUNKT	3	
Kogukondade	koostööprojektide	kooskõlastamine			

LEADER	 projektijuht	 Maarja	 Pikkmets	 tutvustab	 uut	 koostööprojekti	 "Arukad	
külad,	nutikad	kogukonnad".	Projekti	tegevusteks	on:	

• Motivatsioonipäevakud:	kogukondade	kohtumised	eestvedajate	tasandil.	
Teadmiste	ja	oskuste	vahetus,	võrgustiku	loomine,	külaseltside	
võimestamine;	

• Välisõppereisid:	kogemusvahetus,	kontaktide	loomine,	võrgustike	
tugevdamine;	

• Ideekiirendi:	innovatiivsete	ja	jätkusuutlike	lahenduste	väljatöötamine	
kogukondade	iseseisvaks	majandamiseks	ja	jätkusuutlikkuse	tagamiseks;	

• Innovatsiooniosakute	projekt:	„vihmavarju“	näol	projektitoetus	
ideekiirendi	programmis	osalenutele	ideede	
käimalükkamiseks/elluviimiseks;	

• Organisatoorsed	tegevused:	projektikoosolekud,	-seminarid.	

Maarja	 Pikkmets	 mainib	 veel,	 et	 18.-19.	 november	 toimub	 Roosta	 Puhkekülas	
käimasoleva	koostööprojekti	kogukonna	konverents.	
	
OTSUSTATI:		
3.1.	 Kiita	 heaks	 KKLM	 koostööprojekt	 "Arukad	 külad,	 nutikad	 kogukonnad"	
eelarvega	kuni	52	870	eurot	esitamiseks	KKLM	LEADER	Meetmesse	3.		
(Poolt	42,	vastu	0,	erapooletuid	0)	
	
	
PÄEVAKORRAPUNKT	4	
2023.	aasta	rakenduskava	kinnitamine	

Liis	Moor	tutvustab	2023.	aasta	rakenduskava.	Tegevjuht	on	konsulteerinud	Pria-ga	
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.	 Rakenduskavaga	
hetkel	 taotlusvoore	 ei	 kavandata,	 nende	 avamine	 otsustatakse	 jooksvalt	
tagasilaekumiste	alusel.	

Sven	Köster	ja	Jüri	Bachmann	soovivad	näha	2023.	aasta	detailset	eelarvet.	
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Liis	Moor	tutvustab	2023.	aasta	eelarvet.	
	
OTSUS	
4.1.	 Kinnitada	 2023.	 aasta	 rakenduskava	 ning	 anda	 juhatusele	 volitused	
rakenduskava	muudatusteks.	
(Poolt	42,	vastu	0,	erapooletuid	0)	
	
	
PÄEVAKORRAPUNKT	 5	
Uue	liikme	tutvustus	
	
KKLM	juhatus	võttis	07.09.	toimunud	koosolekul	vastu	uue	liikme	–	Kased	Valged	
Haavad	 Hallid	 OÜ,	 keda	 esindab	 Vambola	 Jürgenson.	 Uue	 liikme	 asukohaks	 on	
Kurevere	küla	Lääne-Nigula	vallas	ning	peamiseks	 tegevusalaks	eripuhastustööd.	
Kased	Valged	Haavad	Hallid	OÜ	 liikmeks	 astumise	peamiseks	põhjuseks	on	 soov	
tutvuda	piirkonna	ettevõtlike	inimestega	ning	tunda	end	osana	kogukonnast.	
	
	
PÄEVAKORRAPUNKT	5	
Muud	küsimused	
	
Merle	Mäesalu	räägib	Aasta	küla	ja	Aasta	külaliigutaja	konkurssi	väljakuulutamisest.	
Tutvustab	konkurssi,	innustab	kandidaate	esitama.	
	
Ebekai	Härm	soovib	teada,	kas	konkursi	info	on	saadetud	ka	liikmetele?		
	
Kai	Kulbok	täpsustab,	et	liikmetele	saadetakse	info	infokirjaga	30.	septembril.	
	
	
	

Lisa	1	Osalejate	nimekiri	
Lisa	2	KKLM	2023.	aasta	rakenduskava 

	
	
	
Koosoleku	juhataja:		 	 	 	 	 Protokollija:		
Merle	Mäesalu		 	 	 	 	 Kai	Kulbok		
/allkirjastatud	digitaalselt/			 	 	 /allkirjastatud	digitaalselt/	
	
	
	
	


