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MTÜ	Kodukant	Läänemaa	strateegia	aastateks	2023-2027	koostamise	
tegevuskava	
	
MTÜ	 Kodukant	 Läänemaa	 soovib	 ka	 uuel	 Euroopa	 Liidu	 eelarveperioodil	 2021-
2027	LEADER	tegevustega	jätkata.	Selle	eelduseks	uue	piirkonna	arengustrateegia	
väljatöötamine.	 Tegevuspiirkonna	 elanikel	 on	 võimalus	 strateegia	 koostamise	
protsessis	aktiivselt	osaleda	ja	kaasa	rääkida.	Uued	strateegiad	peavad	olema	valmis	
ja	PRIA-le	esitatud	hiljemalt	31.	märtsiks	2023.	
	
Eeldatav	ajakava	

 
Nõuded	strateegiale:	

1. strateegia	vastab	Euroopa	Parlamendi	ja	nõukogu	määruse	(EL)	
2021/1060,	millega	kehtestatakse	ühissätted	Euroopa	Regionaalarengu	
Fondi,	Euroopa	Sotsiaalfond+,	UW htekuuluvusfondi,	OY iglase	UW lemineku	Fondi	
ja	Euroopa	Merendus-,	Kalandus-	ja	Vesiviljelusfondi	kohta	ning	nende	ja	
Varjupaiga-,	Rände-	ja	Integratsioonifondi,	Sisejulgeolekufondi	ning	
piirihalduse	ja	viisapoliitika	rahastu	suhtes	kohaldatavad	finantsreeglid	
(ELT	L	231,	30.06.2021	2021,	lk	159–706),	artikli	31	lõikes	2	ja	artikli	32	
lõikes	1	sätestatud	nõuetele;	

2. strateegia	panustab	„Euroopa	Liidu	ühise	põllumajanduspoliitika	Eesti	
strateegiakava	aastateks	2023–2027“	erieesmärgi	nr	8	„Edendada	
tööhõivet,	majanduskasvu,	sotsiaalset	kaasatust	ja	maapiirkondade	arengut,	
sealhulgas	biomajandust	ja	säästvat	metsamajandust“	ja	selles	kavas	
nimetatud	LEADERi	eesmärkide	saavutamisse;	

3. kui	strateegia	panustab	Euroopa	Sotsiaalfond+	või	muu	asjakohase	fondi	
eesmärkidesse,	peab	strateegia	sisaldama	nimetatud	fondi	eesmärke	ning	
see	osa	tuleb	strateegias	eraldi	kirjeldada;	

4. strateegia	võtab	arvesse	kohalikke	vajadusi	ja	võimalusi	ning	sisaldab	
innovaatilisi	elemente	kohalikus	kontekstis,	võrgustumist	ja	koostööd;	



	

	

5. strateegia	sisaldab	tegevuspiirkonna	geograafilist	ja	elanike	kirjeldust,	
sealhulgas	nende	prognoositavaid	trende;	

6. strateegia	sisaldab	kogukonna	kaasamise	protsessi	ülevaadet;	
7. strateegia	sisaldab	tegevuspiirkonna	arenguvajaduste	ja	potentsiaali	

analüüsi,	sealhulgas	tugevuste,	nõrkuste,	võimaluste	ja	ohtude	ülevaadet	
(SWOT);	

8. strateegia	on	sidus	asjaomaste	valdkondlike	ja	piirkondlike	
arengukavadega;	

9. strateegia	kirjeldab	eesmärke	ja	püstitatavaid	tulemusi	koos	
sihtväärtustega;	

10. strateegia	sisaldab	kavandatavate	strateegia	meetmete	loetelu	ja	kirjeldust;	
11. strateegia	sisaldab	juhtimise,	seire	ja	hindamise	korra	kirjeldust,	mis	näitab	

kohaliku	tegevusrühma	suutlikkust	strateegiat	rakendada;	
12. strateegia	sisaldab	rahastamiskava,	vajaduse	korral	erinevate	asjakohaste	

fondide	kaupa.		
	
Strateegia	koostmise	piirkond	
Strateegia	koostamise	piirkond	on	2017.	aasta	haldusreformi	eelne	Lääne	
maakonna	territoorium:	

• Lääneranna	valla	Hanila	ja	Lihula	piirkonnad	(Lääneranna	Vallavolikogu	
13.01.2022.	a	istungi	otsus)		

• Lääne-Nigula	vald	(Lääne-Nigula	Vallavolikogu	17.03.2022.	a	istungi	otsus)	
• Haapsalu	linn	va	linnaline	piirkond	
• Vormsi	vald	

	
Strateegia	kogueelarve	
Kodukant	Läänemaa	strateegia	koostamise	eelarve	on	68	500€,	mis	moodustub:		

• 34	500€	fikseeritud	summa	tegevusrühma	kohta		
• 11	000€	elanike	arvu	alusel		
• 23	000€	tegevuspiirkonna	pindala	alusel		

	
Lubatud	tegevused		
Strateegia	ettevalmistamiseks	võib	toetust	taotleda	järgmiste	tegevuste	kohta:	

• tegevuspiirkonna	sidusrühma	võimestamine	ja	koolitamine	
• tegevuspiirkonda	käsitleva	uuringu	tellimine	
• tegevuspiirkonna	sidusrühmaga	konsultatsiooni	pidamine	või	

eksperthinnangu	tellimine	
• kohaliku	tegevusrühma	toimimine	

	
	



 
Tegevuste kirjeldus 
 

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 EELARVE 

KKLM juhatuse strateegia 
koostamise töörühma 
koosolek 

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

14.12.2021 KKLM 0€ 

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

26.01.2022 KKLM 0€ 

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

28.02.2022 KKLM 50€ 

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 0€ 

Eelmise perioodi 
mõjuanalüüsi koostamine 

Koostatakse mõjuanalüüsi lähteülesanne ja mõjuanalüüs 
KKLM strateegia 2014-2020+ elluviimisele, sh hinnatakse, 

märts-aprill 
2022 

KKLM/teenusepakk
uja 

9000€ 



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. 

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 Teenuse 
kogumaks
umus 
26 500€ 

Strateegia koostamise 
avaüritus 

Strateegia koostamise tegevuskava ning eelmise perioodi 
mõju-uuringu tulemuste tutvustamine. 
Soovitud tulemused: Tegevuspiirkonna elanikud on 
teadlikud eelmise perioodi tegevustest ja tulemustest. Neid 
on teavitatud peagi avanevast võimalusest oma piirkonna 
arengut suunata ja seeläbi poliitikat kujundada.  

mai 2022 KKLM 550€ 

Kaasamiskoosolekud 
(ideekorje) 

Tegevuspiirkonnas kaasamiskoosolekute läbiviimine 
strateegia koostamisest teavitamiseks, mõjuanalüüsi 
tutvustamiseks ja uue strateegia jaoks sisendi küsimiseks 
Soovitud tulemus:  
Sidusrühmadele on antud tagasiside lõppenud strateegia 
perioodist. Sidusrühmad on andnud sisendi strateegia 
visiooni, prioriteetide, eesmärkide kujundamiseks ning  
toetusmeetmete väljatöötamiseks. 

mai-juuni 
2022 

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

500€ 

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.  

mai-
september 
2022 

KKLM ja 
teenusepakkuja 

Vt. 
teenuse 
kogumaks
umus 



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 0€ 

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.1 

september 
2022-
jaanuar 
2023 

KKLM strateegia 
juhtgrupp, juhatus, 
teenusepakkuja 

4500 € 

Strateegia dokumendi 
vormistamine 

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

veebruar 
2023 

Teenusepakkuja vt. 
Teenuse 
kogumaks
umus 

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

märts 2023 KKLM 400€ 

Strateegia esitamine PRIA-
le 

Nõuetekohane strateegia on esitatud PRIA-le õigeaegselt. 
Soovitud tulemused: KKLM saab alustada strateegia 
rakendamist 2023. I poolaastal. 

31.03.2023 KKLM 0€ 

Kohaliku tegevusrühma toimimine 



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

AEG LÄBIVIIJA EELARVE 

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 27 000€ 

 68 500€ 
 


