
Juhatuse koosolek toimus 10.12.2015 Castello seminariruumis, Lossi tn 11, Kuressaare

Koosolek algas kell 11.00 ja lõppes kl 15.00

Protokoll nr 4

Koosolekust võtsid osa:
Juhatuse liikmed: Raimu Aardam, Tiina Jõgi, Olev Müür, Krista Riik, Koit Kelder, Juhan 
Kanemägi, Sulev Peäske, Ain Koplimäe, Jaanika Tiitson, Jaan Urvet
SKK töötajad: Terje Aus, Sulvi Munk, Ivar Ansper

Koosolekut juhatas: Terje Aus
Koosolekut protokollis: Sulvi Munk

Päevakorras:

1. LEADER-meetme rakendamise ettevalmistamine, erinevad ajalised võimalused 
taotlusvoorude avamiseks. Riigisisesed ja rahvusvahelised koostööprojektid. 

Koostöövõimalused Saarte Kalandusega; Põhja- ja Baltimaade LEADER koostöö
laat 24.-26.08.16 - tagasiside infopäevadelt;

Terje Aus andis ülevaate 01.- 02.12.2015 toimunud infopäevast Kuressaares. 
1.1 PRIA ja MEM on pannud paika LEADER taotlusvooru avanemise ajakava- voor on 

planeeritud välja kuulutada märtsi algul, peale mida avaneb E-PRIA taotluste 
vastuvõtu elektrooniline keskkond.

LEADER määrus lubab tegevusgrupil alustada oma tegevustega (sh. taotluste vastuvõtuga) 
enne, kui strateegia ja rakenduskavad on heaks kiidetud PRIA poolt (otsus tuleb 07.04.2016) 
Seega võib küll tegevusgrupp avada toetusvoorud, kui aga mingil põhjusel KTG ei vasta 
nõuetele või strateegiat ei kiideta heaks, siis peab tegevusgrupp taotlusvooru tulemused 
tühistama.
Kõikide taotluste esitamine toimub läbi E-PRIA. Seega tuleks juba nüüd nõustamise käigus 
pöörata tähelepanu E-PRIA kliendiks registreerumisele ning soovitada taotlejatel 
registreeruda. Terje lubas küsida PRIA piirkondlikust keskusest, kas on sobiv, kui suuname 
taotlejad vajadusel meie PRIA kontorisse.   

1.2 Projektitaotluste edastamine PRIAsse. Riigisisesed ja rahvusvahelised 
koostööprojektid.

Kõik taotlused edastatakse PRIA-sse s.h ka puudustega või mitterahastamise otsusega 
taotlused. PRIA kontrollib nõuetele vastavust vaid nende taotluste osas, mis on saanud 
positiivse või osaliselt positiivse toetusotsuse. Lõppotsuse teeb PRIA.
Üldkoosoleku otsus KTG poolt teostatavate projektide elluviimiseks edastada PRIAsse 2 
nädala jooksul.
SKK koostööprojektide taotlust saab PRIAsse esitada samadel alustel teiste 
projektitaotlustega (ehk al 7. aprillist).

 



1.3 Saarte Kalanduse tegevusi käis tutvustamas Kristel Peel. Strateegia kinnitatakse 
11.detsember. Strateegias suur rõhk kaluri tegevuse mitmekesistamisele (20% 
eelarvest)
Meie strateegiaga haakuv meede on sotsiaalne heaolu (suunatud kogukonnale). 

Taotleda saab MTÜ või KOV, omafin 10%, kui on kalandussektori MTÜ, kui 

väljastpoolt, siis 50% - kalurite majad, lautrikohad, avalikud rannad, kalandusega 

seotud üritused ja trükised jms
Rahvusvaheline koostöö: Leedu, Poola
Noored kala sööma – töötoad, õpitoad noortele, lastele, kõigile huvilistele…

Juhatus nägi vajadust kutsuda Saarte Kalandus meie juhatusega kohtumisele et nende 
strateegiast paremat ülevaadet saada ning planeerida võimalikku koostööd.

1.4 Põhja ja Baltimaade LEADER koostöö laada korraldaja on Maainfokeskus. 
Eesmärgiks koostöö soodustamine erinevate tegevusgruppide vahel. Peale laata on 
igal tegevusgrupil võimalik korraldada väljasõit oma tegevuspiirkonda. 

OTSUS:

- kuulutada taotlusvoor välja esimesel võimalusel peale E-PRIA avanemist. 
Taotlusvooru avanemise kuulutusest kuni taotluste vastuvõtuni on 14 päeva + 2 päeva. 

- taotluste vastuvõtu perioodiks määrata 2 nädalat, peale mida toimub taotluste tehniline
kontroll.

- hindamiskomisjoni ei kutsu kokku enne PRIA vastust SKK strateegia ja rakenduskava 
osas 07.04.2016.

Otsus võeti vastu ühehäälselt.

2. Ajakava erinevate SKK kordade ettevalmistamiseks. Infopäevad taotlejatele;

- SKK kordade ettevalmistamise ajakava.
• VÄLJATÖÖTAMISE AEG KINNITAMISE AEG

Projek�toetuste - ja maksetaotluste menetlemise

kord:

a) SKK taotlusvorm

b) Protsess taotleja jaoks + juhend taotlejale 

(taotlemise ABC 2-osas- atrak�ivne ja visuaalne, 

taotluse esitamine + taotluse elluviimise 

meelespea)

c) Protsess SKK jaoks

Jaanuar 2016 Veebruar 2016

Projek�toetuse taotluste hindamise kord Veebruar 2016 Märts 2016

Projek�de seire kord

 

Mai 2016 Juuni 2016

 



Tegevusgrupi sisehindamise kord

 

November 2016 Detsember 2016

- Infopäevad taotlejatele. 
Terje tutvustab infopäevade võimalikku ajakava. Otstarbekas oleks tutvustada infopäeval 
mõlemaid meetmeid üldiselt ning lisaks eraldi tutvustada esimesena avanevat st. 
elukeskkonna (kogukonna) meedet.  Koit tõi märkusena välja, et meetmetes tuleks selgelt 
välja tuua ka elukeskkonna mõiste ning selgitada mõistet ka hindamiskomisjoni liikmetele. 
Seda selleks, et kõik taotlused läheksid meetmetesse vastavalt meetme eesmärgile ning 
olenemata taotleja vormist (ettevõtja, MTÜ).
Kokku otsustati viia läbi 4 infopäeva maakonnas + 1 infopäev Ruhnus.

3. Juhatuse seminar jaanuaris (meeskonnatöö hindamiskomisjoni liikmete konkursi

tingimuste määramiseks);
Terje Aus  tutvustas seminari eesmärke: 

- Uue juhatuse meeskonnatunde suurendamine;

- Hindamiskomisjoni liikmete valimiseks konkursi tingimuste sätestamine;

- Dokumendihaldussüsteemi kasutamise koolitus.

Juhatus pidas otstarbekaks lisada päevakorda ka tatluste mentlemise korra esimene lugemine.

Otsustati korraldada kahepäevane koolitusseminar juhatuse liikmetele 19.-20.01.2016 
tegevuspiirkonnas. 

4. SKK liikmemaksuvõlglased 10.12.2015 seisuga.

Terje Aus rääkis liikmemaksuvõlglastest ning palus juhatuse liikmetel oma piirkonna 
liikmetele meelde tuletada kiiret tasumist.

• Torgu Puhkemaja MTÜ
• Leedri Küla Selts MTÜ
• Saarte Hooldus MTÜ
• Hany OÜ
• Saare Maanaiste Koostöövõrgustik
• Kultuuriselts Kevade MTÜ
• Mötte Mönu MTÜ
• Pidula Rand MTÜ
• Purser OÜ
• Filmitalgufilm OÜ

5. Nõustaja baaskursus Maaülikoolis alates 26.01.16

Jaanuari lõpus algab Maaülikoolis nõustaja baaaskoolitus (hinnaga 420.-). Sellel osalemine 

oleks kasuks tegevmeeskonnale, et tõsta nõustamiste kvalitatiivset taset. Samuti on võimalik 

vajadusel sooritada peale seda  nõustaja kutseeksam Maainfokeskuses. 

 



 http://avatudylikool.emu.ee/taiendope/kursus-tasuline/noustaja-baaskursus  /

OTSUS: Võimaldada koolitusel osalemist kõikidel tegevmeeskonna liikmetel. Hüvitada 

koolituskulud, samuti transpordi ja majutusega seotud kulud. Otsus vastu võetud ühehäälselt.

6. Muud küsimused.

- SKK esindaja meetme "Teadmussiirde ja teavituse toetus".
SKK esindajaks Maavalitsusse põhiliikmena määratud Sulvi Munk, asendusliige Ivar Ansper.

- Parima turismiasjalise valmine jaanuaris 2016.
SKK esindajaks määratud Terje Aus.

- Kohtuvaidlus PRIA-ga.
Terje Aus ütles, et edasiminekut ei ole toimunud.

- Juhatuse meiligrupp juhatus@skk.ee
Terje Aus palus kõikidel kontrollida, kas testkirjad on kohale jõudnud. 

7. Ülevaade märgi Saaremaa Ehtne Toode edendamisest ning plaanid edaspidiseks;
Sulvi  Munk  tutvustas  2015  toimunud  Saaremaa  Ehtne  toode  turundustegevusi  ning

lähituleviku plaane.

- Osalesime Maamessil aprillis;

- Korraldasime toidutootjate ja teenusepakkujate infopäev mais;

- Tellisime  tootemärgi  telereklaami  Kanal  2  juunis  ning  paigutasime  reklaamplakati

Virtsu juuni-august;

- Tellisime  konsultatsioonifirmalt  Velvet  Ehtsa  tootemärgi  evulutsiooni  ning  tegime

Ehtsa  tootemärgi  kandjate  kupongiraamatu.  Levitasime seda  ning flaiereid  praamil

juunis-augustis;

- Viisime  koostöös  partneritega  ellu  SaareMaaPäeva  septembris.  Meie  kanda  oli

Turupäeva korraldamine.

Edasisised plaanid:

- Kodulehe www.skk.ee uuendamine tarbijakeskseks + võrgustikku siduvaks;

- Tootjate  ümarlaud  jaanuaris  kaardistamaks  SKK  rolle  ning  tootjate  ühist

turundustegevust.
- Uurida piirkonnamärgise reklaamvõimalusi uutel praamidel.

------------------- -------------------

Terje Aus Sulvi Munk

Koosoleku juhataja Protokollija

 


