
  

 

  

 

Juhatuse koosolek toimus 21.10.2015 Elektrumi Ärimajas, Tallinna 58, Kuressaare 

Koosolek algas kell 12.00 ja lõppes kl 15.00 
 

Protokoll nr 3 
 
Koosolekust võtsid osa: 
Juhatuse liikmed: Raimu Aardam, Tiina Jõgi, Olev Müür, Vello Runthal, Mihkel Undrest, 
Jüri Saar, Krista Riik, Koit Kelder, Mikk Rand, Kalmer Poopuu, Juhan Kanemägi, Sulev 
Peäske. 
SKK töötajad: Terje Aus, Sulvi Munk, Ivar Ansper 
 
Koosolekut juhatas: Koit Kelder 
Koosolekut protokollis: Sulvi Munk 
 
Päevakorras: 
 
1. SKK liikmelisusega seotud teemad. SKK liikmemaksu võlglased seisuga 13.10.2015. 
Terje Aus andis ülevaate liikmemaksu võlglastest: OÜ Allika Villa (liikmelisus lõpetatud) 2 
aasta võlg kokku summas 126 eurot ning MTÜ Haapsu Harmoonik 24 eurot. 
 
OTSUSTATI: Lõpetada MTÜ Haapsu Harmooniku liikmelisus. MTÜ Haapsu Harmoonik 
ning OÜ Allika Villa liikmemaksu võlgnevus kanda raamatupidamises lootusetuks võlaks. 
Otsus vastu võetud ühehäälselt.  
 
2. Juhatuse liikme leping, juhatuse liikmete hüvitised, tegevjuhi volikiri. 
Terje Aus tutvustas juhatuse liikme lepinguid (sh otsene personalikulu, konfidentsiaalsusnõude 
sätestamine) ning kehtivaid juhatuse liikme hüvitisi. Väljavõte SKK üldkoosolek 10.05.2010 
otsusest: 

 
 
Mihkel Undrest avaldas arvamust, et juhatuse liikmed peaksid panustama koosolekutesse jm. 
aktiivsesse tegevustesse rahalise tasuta. Seda seetõttu, et kõik on kandideerinud siia 
vabatahtlikult ning osadel juhatuse liikmetel (omavalitsustöötajad) on aeg hüvitatud. 
Koit Kelder selgitas, et juhatuse liikme hüvitised said ellu kutsutud kuna SKK juhatuses esindab 
iga inimene SKK-d füüsilise isikuna sõltumata töö- ning ametikohast.  
Raimu Aardam lisas, et rahalise hüvitisega kaasneb juhatuse liikmete vastutus oma töö eest (nt. 
vajadusel pangalaenu käendamine), mistõttu on hüvitise olemasolu siinkohal asjakohane.  



  

 

  

 
OTSUSTATI: saata üldkoosolekule ülevaatamisele ning otsustamisele hetkel kehtiv otsus sh. 
anda juhatuse liikmetele õigus kirjaliku avalduse alusel loobuda hüvitisest. Loobumise korral 
jäävad juhatuse liikmele kehtima kõik seaduses, SKK põhikirjas ja juhatuse liikme lepingus 
toodud kohustused. 
 
Koit Kelder selgitas, et senise praktika kohaselt on juhatus andnud tegevjuhile volituse, mis 
annab talle täieõigusliku SKK esindamise õiguse. Käesoleval juhul tuleks juhatusel teha otsus, 
mis annab SKK tegevjuhile õiguse esindada ühingut kõikides toimingutes. 
 
OTSUSTATI: volitada SKK tegevjuhti Terje Aus-i esindama ühingut kõikides toimingutes. 
Volitus kehtib kuni 31.12.2018. Otsus võeti vastu ühehäälselt. 
 
3. 2015-2020 strateegia muudatused üldkoosolekule kinnitamiseks. 
Ivar Ansper tutvustas juhatusele strateegias tehtavaid muudatusi (muudatused protokolli lisas 
1). 
 
OTSUSTATI: teha üldkoosolekule ettepanek strateegia muudatuste kinnitamiseks. Otsus 
vastu võetud ühehäälselt. 
 
4. 2016. aasta SKK taotlused III meetmesse (MEEDE 3). 
Terje Aus tutvustas projektikavandeid: 

• Piiriülene koostööprojekt: Söögisellidest sirguvad ettevõtjad; 
• Piiriülene koostööprojekt: Bändi teha on tore; 
• Ühisprojekt: Piirkonna tootemärgi Saaremaa Ehtne toode turundus- ja 

turustustegevused. 
 

Projekti nimetusProjekti nimetus Eesmärk Taotletav toetus 
Ühisprojekt (art 35): Piirkonna 
tootemärgi Saaremaa Ehtne toode 
turundus- ja turustustegevused 
(2-aastane projekt)Projekti 
nimetus 

Piirkonna tootemärgise Saaremaa 
Ehtne toode turundamine ja 
turustamine eesmärgiga tõsta märgi 
tuntust ning leida toodetele uusi 
turge. 

50 000 

Piiriülene koostööprojekt (art 44): 
Söögisellid sirguvad ettevõtjateks 
ettevalmistamine + põhiprojekt 
(3-aastne)Projekti nimetus 

Söögisellide jätkuprojekt rõhuga 
ettevõtlusoskuste süvendamisele 
põhikooli vanemates klassides läbi 
toidu kasvatamise, valmistamise, 
turustamise ja turundamise 

10 000 +  
60 000 

Piiriülene koostööprojekt (art 44): 
Bändi teha on tore! 
ettevalmistamine + põhiprojekt 
(3-aastne) 

Sisuliselt jätkuprojekt meie eelmise 
perioodi Bändiprojektile tuues 
juurde rahvusvahelise mõõtme 

20 000 + 60000 

 
OTSUSTATI: teha üldkoosolekule ettepanek projektide kinnitamiseks. Otsus vastu võetud 
ühehäälselt. 
 
5. 2015. aasta eelarve ja rakenduskava (3 kuud) 
Terje Aus tutvustas eelarvet ja rakenduskava 



  

 

  

Jooksvad kulud 2015 okt-dets 

Personalikulud 23000 

Tegevuskulud 2600 

Juhtimiskulud 1500 

Kontoriruumi ehitus- ja parenduskulud 0 

Sõidukulud 300 

Mootorsõiduki ostmise või liisimise kulud 0 

Mootorsõiduki liiklus- või kaskokindlustus 0 

Kontoritehnika ja - mööbli ostmise kulu 400 

Veebilehe loomise, haldamise ja arendamise kulud 1000 

Jooksvad kulud kokku: 28800 

Tegevuspiirkonna elavdamise kulud   

Uuringu tellimise kulu 0 

Seminaril, konverentsil, messil,õppereisil osalemise kulu 900 

Koolituse, seminari, teabebäeva jms korraldamise kulu 550 

Ekspertihinnangu tellimise kulu 0 

Teabe- ja reklaammaterjali koostamise ja väljaandmise kulu 600 

Koostöö arendamise raames tehtavad kingitused 150 

Riigisisese koostööprojekti ettevalmistamise kulud 1000 

Koostööorganisatsioonis osalemise liikmemaks 600 

Tegevuspiirkonna elavdamise kulud kokku: 3800 

Abikõlblik eelarve kokku 32600 

 
A. Kohaliku tegevusgrupi ülalpidamiskulude eelarve  

  Jrk nr Kogusumma 

EUR 

 Taotletav 

toetussumma 

Omafinantseering2 

      

   Jooksvad kulud 28 800 28 800 Summa Allikas 

 Tegevuspiirkonna elavdamise kulud  3 800  3 800   

 Mitteabikõlblikud kulud 4 900 0   

  Eelarve kokku 37 500 32 600   

 
Strateegia meetmete rakendamiseks 2015. aastal eelarvet ei koostata, kuna meetmeid ei avata. 
 



  

 

  

OTSUSTATI: teha üldkoosolekule ettepanek 2015. aasta eelarve ja rakenduskava 
kinnitamiseks. Otsus vastu võetud ühehäälselt. 
 
6. 2016. aasta tegevuskava 
Terje Aus tutvustas 2016. aasta tegevuskava. 

Tegevus Aeg 
Kordade ettevalmistamine (taotlusvorm, menetlemise kord, hindamise 
kord, seire  kord jt) 

I kvartal 

Ühisprojekti ettevalmistamine I ja II kvartal 
Hindamiskomisjoni liikmete valimine I kvartal 
Taotlejate infopäevad: meetmed, e-pria I kvartal 
Hindamiskomisjoni liikmete koolitus I kvartal 
Ümarlaud Saaremaa PRIAga I kvartal 
PRIA otsus tegevusgrupi ja rakenduskava osas I kvartal (märts) 
III meetme – SKK projektitoetuse taotluste esitamine PRIAsse I kvartal (märts) 
Hiidlaste Koostöökogu õppereis Bornholmi (8osalejat SKKst) I kvartal (märts) 
II meetme taotlusvooru avamine I kvartal (märtsi lõpp) 
Erakorraline üldkoosolek (vajadusel) II kvartal 
II meetme taotluste menetlemine ja hindamine II kvartal 
II meetme taotluste esitamine PRIAsse II kvartal (mai algus) 
III meetme projekti tegevused (SKK ja koostööpartnerid) II kvartal 
Osalemine Maamessil II kvartal (aprill) 
Majandusaasta aruandega seotud tegevused II kvartal 
Osalemine KÜSK projektide hindamisel II kvartal 
Üldkoosolek II kvartal (juuni) 
Taotlejate nõustamine, objektide külastamine jooksev 
Saaremaa Ehtne toode haldamisega seotud tegevused jooksev 
SKK maksetaotluste esitamine PRIAle, järelepäringud jooksev 
Leader Liidu koosolekud, koolitused jooksvalt 
Leader infopäevad Jänedal 1 x kvartalis 
SKK juhatuse koosolekud 1 x kuus 

 
OTSUSTATI: teha üldkoosolekule ettepanek 2016. aasta I poolaasta tegevuskava 
kinnitamiseks. Otsus vastu võetud ühehäälselt. 
 
7. 2016. aasta eelarve, 2016. aasta rakenduskava koos meetmelehtedega 
Terje Aus tutvustas eelarvet ja rakenduskava. 

Jooksvad kulud 2016 

Personalikulud 96000 

Tegevuskulud 12300 

Juhtimiskulud 2500 

Kontoriruumi ehitus- ja parenduskulud 0 

Sõidukulud 1200 



  

 

  

Mootorsõiduki ostmise või liisimise kulud 0 

Mootorsõiduki liiklus- või kaskokindlustus 0 

Kontoritehnika ja - mööbli ostmise kulu 1400 

Veebilehe loomise, haldamise ja arendamise kulud 600 

Jooksvad kulud kokku: 114000 

Tegevuspiirkonna elavdamise kulud   

Uuringu tellimise kulu 0 

Seminaril, konverentsil, messil,õppereisil osalemise kulu 4000 

Koolituse, seminari, teabebäeva jms korraldamise kulu 15000 

Ekspertihinnangu tellimise kulu 1000 

Teabe- ja reklaammaterjali koostamise ja väljaandmise kulu 2000 

Koostöö arendamise raames tehtavad kingitused 600 

Riigisisese koostööprojekti ettevalmistamise kulud 300 

Koostööorganisatsioonis osalemise liikmemaks 3100 

Tegevuspiirkonna elavdamise kulud kokku: 26000 

Abikõlblik eelarve kokku 140000 

 
A. Kohaliku tegevusgrupi ülalpidamiskulude eelarve  

 Kogusumma 

EUR 

 Taotletav 

toetussumm

a 

Omafinantseering2 

   Summa Allikas 

 Jooksvad kulud 114 000  114 000   

Tegevuspiirkonna elavdamise kulud  26 000    26 000   

mitteabikõlblikud kulud 10 500 0 10 500 Liikmemaksud, 

omatulu 

Kokku 150 500    140 000   

 
B. Strateegia meetmete rakendamise eelarve 

Jrk 

nr 

Strateegia meetme 

nimetus 

Kogusumm

a  

Taotletav 

toetussumm

a 

Prioriteedid, 

sihtvaldkonnad 

Omafinantseering Taotluste 

vastuvõtu 

tähtaeg 
Summa Allikas 6 

1 Ettevõtete 
konkurentsivõime 
suurendamine ja 
ühistegevus 

565 400 514 000 1A, 3A, 6A 51 400  September 
2016  



  

 

  

2 Elujõuliste 
kogukondade 
arendamine ja 
elukeskkonna 
parendamine 

565 400 514 000 6B, 6C 51 400  Märts 2016 

3 Piirkonna arengut 
ja ettevõtlust 
edendav 
ühistegevus ja 
koostöö 

  3A, 6A, 6B    

3.1 Riigiülese 
koostööprojekti 
Söögisellid 
sirguvad 
ettevõtjateks 
ettevalmistamine 

10 000 10 000  0  Üldkoosolek 
28.10.2015 

3.2 Riigiülese 
koostööprojekti 
Bändi teha on 
tore! 
ettevalmistamine 

20 000 20 000  0  Üldkoosolek 
28.10.2015 

3.3 Ühisprojekt 
Piirkonna 
tootemärgi 
Saaremaa Ehtne 
toode turundus- ja 
turustustegevused 
(2-aastane) 

55 000 50 000  5 000 Liikme
maksud 

Üldkoosolek 
28.10.2015 

3.4 Riigiülene 
koostööprojekt 
Söögisellid 
sirguvad 
ettevõtjateks“ 3-
aastane projekt 

66 000 60 000  6 000 Liikme
maksud 

Üldkoosolek 
sügis 2016 

3.5 Riigiülene 
koostööprojekt 
Bändi teha on 
tore! 3-aastane 
pojekt 

66 000 60 000  6 000 Liikme
maksud 

Üldkoosolek 
sügis 2016 

 Kokku: 1 347 800 1 228 000     
 

A-B Kokku  1 498 300 1 368 000 

 
OTSUSTATI: teha üldkoosolekule ettepanek 2016. aasta eelarve ja rakenduskava 
kinnitamiseks.  
OTSUSTATI: teha üldkoosolekule ettepanek anda rakenduskavade ja muudatuste kinnitamine 
juhatuse pädevusse. Otsus vastu võetud ühehäälselt. 
 



  

 

  

8. 2016. aasta liikmemaksu ettepanek. 

Koit Kelder tutvustas põhimõtteid, millel liikmemaksu arvestus põhineb. 

Liige 
Ettepanek 2016 

liikmemaksuks Liige 
Ettepanek 2016 

liikmemaksuks 

Kihelkonna v 283 Pihtla v 517 
Laimjala v 260 Pöide v 335 
Leisi v 745 Ruhnu v 57 
Lääne-Saare v 2656 Salme v 443 
Muhu v 689 Torgu v 130 
Mustjala v 253 Valjala v 496 
Orissaare v 694   

 

Ettevõtted, äriühingud 63 
Mittetulundusühingud, 
sihtasutused 12 
KOV-d kokku 7558 

 

OTSUSTATI: teha üldkoosolekule ettepanek liikmemaksude kinnitamiseks. Otsus vastu 
võetud ühehäälselt. 
 
9. Ettepanek audiitori määramiseks. 
Terje Aus tutvustas olukorda. Ettepanek auditi läbiviimiseks sai esitatud kolmele ettevõttele: 
Assertum Audit OÜ (Tarmo Ader), Niidupuu OÜ (Ülle Laid) ning Audit EG OÜ (Enda Rüütel). 
Pakkumiskutsele vastas Audit EG OÜ järgmistel tingimustel: 2015. majandusaasta aruande 
ülevaatus 16 tundi, maksumus 640 eurot + käibemaks 128 eurot, kokku maksumus 768 eurot. 
2015. a. kohta rahandusinformatsiooni esitamine PRIA-le 10 tundi, maksumus 400 eurot + 
käibemaks 80 eurot, kokku maksumus 480 eurot. Kokku: 1248.- eur (2014.a 1152.- eur) 
 
OTSUSTATI: nimetada vandeaudiitoriks Enda Rüütel ning tellida ühingu eesmärgipärase ja 
rahalise tegevuse kontrollimiseks töövõtuna ülevaatus ning PRIAle vajalik 
rahandusinformatsioon. Otsus vastu võetud ühehäälselt. 
 
10. Üldkoosoleku päevakorra kinnitamine 28.10.2015 

Üldkoosolek toimub Georg Ots Spa (GO SPA) Gotlandi seminariruumis, kl 15-17 
• Kohaliku tegevusgrupi toetuse taotlemine 
• Strateegia 2015-2020 kinnitamine 
• SKK koostöömeetme projektitaotluste (meede III) kinnitamine 
• Juhatuse liikmete hüvitiste ja kulude kompenseerimise otsustamine 
• 2015. aasta eelarve ja strateegia rakenduskava kinnitamine 
• 2016. aasta I poolaasta tegevuskava kinnitamine 
• 2016. aasta eelarve ja strateegia rakenduskava kinnitamine 
• Volituste andmine juhatusele rakenduskavade kinnitamiseks ja muutmiseks 



  

 

  

• Liikmemaksude kinnitamine 
• Audiitori määramine 
• Muud küsimused 

 

OTSUSTATI: kinnitada üldkoosoleku päevakord 28. oktoobriks 2015. Otsus vastu võetud 
ühehäälselt. 

 

11. Muud küsimused 

Terje tutvustas järgmiseid teemasid: 

- Ehitusseadustiku koolitus 13.11.2015. SKK tegevmeeskonna poolt ei saa osaleda 
tegevjut Terje Aus. 

 
OTSUSTATI: saata asendusliikmena koolitusele kas Krista Riik või Juhan Kanemägi. Enne 

koolitust lepivad osapooled kokku, kes koolitusele tuleb. 

- Leader Liidu üldkoosolekuga seotud teemad. 
- Projektiidee Wakeboard Pihtla vallas. Terje Aus tutvustas projektiideed. Pihtla 

vallavanem Jüri Saar’e ettepanek oli kohtuda projekti algatajaga arutamaks wakeboard-

i sobivust teises avalikus kasutuses olevas karjääris ning võimalikku koostööd projekti 

arendamisel. 

Juhatus võttis käsitletud teemad teadmiseks. 
 

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

Koit Kelder        Sulvi Munk 

Koosoleku juhataja       Protokollija 

 

  



  

 

  

LISA 1. 2015-2020 strateegia muudatused üldkoosolekule kinnitamiseks. 
 

Asukoht Algne tekst Lisatud/Parandatud tekst 

Lk 4 „1. MTÜ Saarte 

koostöökogu“ 

 Lisatud „Joonis A. LEADER-lähenemise 

põhielemendid“ ning vastav viide eespool olevasse 

teksti. 

Lk 32 (5.2 Meetmed), 33 

(5.3 Strateegiakaart), 44 

(7.1.3 Meede 3 – 
Piirkonna arengut ja 

ettevõtlust edendav 

ühistegevus ja koostöö) 

4. piirkonnaülese mõjuga ja 

rahvusvahelised projektid,  

4. piirkonnaülese mõjuga ja rahvusvahelised 

projektid, sh. jätkame rahvusvahelise 

koostööprojektiga „Growing Gastronauts“ 

(Sirguvad Söögisellid). 

Lk 37 (Meede 1 – 

Ettevõtete konkurentsi 

suurendamine ja 

ühistegevus) 

Valdkonna raames toetatakse 

kohaliku väiketootmise arendamist, 

fookuses on kohalikul väärindatud 

toorainel baseeruv ettevõtlus. 

Valdkonna raames toetatakse kohaliku 

väiketootmise arendamist, fookuses on kohaliku 

tooraine väärindamisel ja piirkonna eripäral 

baseeruv ettevõtlus. 

Lk 37 (Meede 1 – 

Ettevõtete konkurentsi 

suurendamine ja 

ühistegevus) 

Valdkonna arendamise tulemusena 

tekib piirkonda juurde uusi töökohti, 

uusi/parendatud kohalikul toorainel 

baseeruvaid tooteid ja teenuseid ning 

saadakse juurde vajalikke teadmisi.  

Valdkonna arendamise tulemusena tõuseb 

ettevõtjate konkurentsivõime, sh luuakse piirkonda 

juurde uusi töökohti, uusi/parendatud kohalikul 

toorainel baseeruvaid tooteid ja teenuseid ning 

saadakse juurde vajalikke teadmisi. 

Lk 37 (Meede 1 – 

Ettevõtete konkurentsi 

suurendamine ja 

ühistegevus) tabelis 

„Abikõlblikkuse 

kriteeriumid“ 

Projekti tegevused viiakse ellu SKK 

tegevuspiirkonnas;  

Investeeringuobjekt peab asuma SKK 

tegevuspiirkonnas; 



  

 

  

Lk 37 (Meede 1 – 

Ettevõtete konkurentsi 

suurendamine ja 

ühistegevus) , lk 42 

(Meede 2 – Elujõuliste 

kogukondade 

arendamine ja 

elukeskkonna 

parendamine) 

Tegevuse „Kutsealane õpe ja oskuste 

omandamine“ raames võib toetust 

taotleda juriidiline isik või asutus, 

kellel on toetatavate tegevuste 

elluviimiseks vajaliku pädevusega 

personal ja/või toetatava tegevuse 

korraldamise kogemus taotluse 

esitamise aastale eelnenud vähemalt 

kahe kalendriaasta jooksul.  

Tegevuse „Kutsealane õpe ja oskuste omandamine“ 

raames võib toetust taotleda juriidiline isik või 

asutus, kellel on toetatavate tegevuste elluviimiseks 

vajaliku pädevusega personal ja/või toetatava 

tegevuse korraldamise kogemus. 

Lk 40 (Meede 2 - 

Elujõuliste kogukondade 

arendamine ja 

elukeskkonna 

parendamine) 

Tegevuste fookusteks on 

kogukondade sidususe suurendamine 

läbi ühistegevuste (uuenduslikud 

ühisüritused jms) ning võimekuse 

arendamine piirkonna jaoks oluliste 

kogukonnateenuste pakkumisel. 

Kogukonnateenuse puhul on tegemist 

kogukonnaliikmelt 

kogukonnaliikmetele pakutava 

teenusega, mis lähtub kogukonna 

vajadustest.  

Tegevuste fookusteks on kogukondade sidususe 

suurendamine läbi ühistegevuste ning uuenduslikud 

lahendused ja võimekuse arendamine piirkonna 

jaoks oluliste kogukonnateenuste pakkumisel.  

Kogukonnateenus on oma olemuselt 

majandustegevus , kuid arvestades potentsiaalselt 

tarbijate arvu ei tooda kasumit teenuse pakkujale. 

Kogukonnateenuse puhul on tegemist 

kogukonnaliikmelt kogukonnaliikmetele pakutava 

teenusega, mis lähtub kogukonna vajadustest.  

Lk 40 (Meede 2 - 

Elujõuliste kogukondade 

arendamine ja 

elukeskkonna 

parendamine) 

Tegevuste peamiseks sihtgrupiks on 

mittetulundussektor ja kohalikud 

omavalitused. Valdkonna arendamise 

tulemusena tekib piirkonda juurde 

uusi töökohti, uusi 

kogukonnavajadustele tuginevaid 

teenuseid, kordatehtud 

kooskäimiskohti ning saadakse juurde 

vajalikke teadmisi. 

Tegevuste peamiseks sihtgrupiks on 

mittetulundussektor ja kohalikud omavalitused. 

Valdkonna arendamise tulemusena tõuseb elanike 

sotsiaalne kaasatus, luuakse uusi 

kogukonnavajadustele põhinevaid teenuseid, 

väärtustatakse ajalugu ja piirkondlikku eripära ning 

saadakse juurde vajalikke teadmisi. 

Lk 41 (Meede 2 - 

Elujõuliste kogukondade 

arendamine ja 

elukeskkonna 

parendamine) tabelis 

„Toetuse saajad“ 

• Kolmanda sektori organisatsioonid, 

sh mittetulundusühingud ja 

sihtasutused  

• Kohalikud omavalitsused  

• Äriühingud 

• Kolmanda sektori organisatsioonid, sh 

mittetulundusühingud ja sihtasutused 

• Kohalikud omavalitsused 

• Ettevõtted (VKE) sh osaühingud, 

aktsiaseltsid, füüsilisest isikust ettevõtjad, 

täisühingud, usaldusühingud, 

tulundusühistud  

• Seltsingud LEADER määruses toodud 

tingimustel 



  

 

  

Lk 41 (Meede 2 - 

Elujõuliste kogukondade 

arendamine ja 

elukeskkonna 

parendamine) tabelis 

„Toetuse %“ 

Kuni 90%, tegevuse „sotsiaalse 

ettevõtluse edendamine“ puhul ja 

äriühingutel kuni 60%. 

Juhul, kui muude õigusaktidega on 

teatud tegevustele sätestatud 

väiksemaid toetusmäärad, siis 

järgitakse neid.  

• Kolmanda sektori organisatsioonid 

(mittetulundusühingud ja sihtasutused) ja 

kohalikud omavalitsused kuni 90% ; 

• Ettevõtted (VKE) sh osaühingud, 

aktsiaseltsid, füüsilisest isikust ettevõtjad, 

täisühingud, usaldusühingud, 

tulundusühistud kuni 60%; 

• Seltsingud kuni 100%.  

Juhul, kui muude õigusaktidega on teatud 

tegevustele sätestatud teistsugused toetusmäärad, 

siis järgitakse neid. 

Lk 41 (Meede 2 - 

Elujõuliste kogukondade 

arendamine ja 

elukeskkonna 

parendamine) tabelis 

„Abikõlblikkuse 

kriteeriumid“ 

Projekti tegevused viiakse ellu SKK 

tegevuspiirkonnas;  

Investeeringuobjekt peab asuma SKK 

tegevuspiirkonnas; 

Lk 43 (Meede 3 - 

Piirkonna arengut ja 

ettevõtlust edendav 

ühistegevus ja koostöö) 

Ühisprojekt viiakse ellu tegevuskava 

raames, mille kestvus on 3 aastat.  

Ühisprojekt viiakse ellu tegevuskava raames, mille 

kestvus on 2-4 aastat.  

Lk 43 (Meede 3 - 

Piirkonna arengut ja 

ettevõtlust edendav 

ühistegevus ja koostöö) 

Lisaks spetsiifilistele regionaalsetele 

koostöövõrgustikele toetatakse 

integreeritud koostöö arendamist 

piirkonda jääva linnaga – 

Kuressaarega. Koostöös on 

peamisteks fookusteks turismi ühine 

arendamine ning erinevate teenuste 

pakkumise arendamine.  

Lisaks spetsiifilistele regionaalsetele 

koostöövõrgustikele toetatakse integreeritud 

koostöö arendamist piirkonda jääva linnaga – 

Kuressaarega. Koostöö peamiseks fookuseks on 

erinevate teenuste pakkumise arendamine.  

Lk 43 (Meede 3 - 

Piirkonna arengut ja 

ettevõtlust edendav 

ühistegevus ja koostöö) 

 Vastavalt Saarte Koostöökogu, Hiidlaste 

Koostöökogu ja Kodukant Läänemaa vahel 

sõlmitud pikaajalisele koostöökokkuleppele on 

ühises fookuses järgmised teemad: 

kohaliku ja mahetoidu turu arendamine;  



  

 

  

koolide ja lasteaedade toidusedeli parendamine;  

laste ja lastevanemate kohaliku ja mahetoidu alase 

teadlikkuse kasvatamine;  

kohaliku ja mahetoidu alased uuringud;  

seadusandlik initsiatiiv kohaliku- ja mahetoidu sisse 

viimiseks koolide ja lasteaedade menüüsse. 

Lk 44 Meede 3 - 

Piirkonna arengut ja 

ettevõtlust edendav 

ühistegevus ja koostöö) 

tabelis „Minimaalne ja 

maksimaalne 

toetusmäär“ 

- Minimaalne toetusmäär: 5 

000 €; 

- Maksimaalne toetusmäär: 

100 000 € 

- Maksimaalne toetusmäär: 100 000 € 

Lk 44 Meede 3 - 

Piirkonna arengut ja 

ettevõtlust edendav 

ühistegevus ja koostöö) 

tabelis „Toetuse %“ 

Kuni 100%.  Koostööprojekti ettevalmistamise puhul kuni 100%. 

Teiste tegevuste puhul kuni 90%. 

Lk 46 (8. Võrgustumine 

ja koostöö) tabelis 

Maakondlik tasand – Saare maakond - 

Saaremaa Omavalitsuste Liit – 

esindab maakonna omavalitsuste 

huvisid; - Saaremaa Arenduskeskus – 

maakondlik arenduskeskus; - Saare 

Maavalitsus – vastutab maakonna 

tasakaalustatud arengu eest; - 

Saaremaa Ettevõtjate Liit – ühendus, 

mis koondab maakonna ettevõtjaid; - 

Saarte Kalandus – piirkondlik 

kalanduse tegevusgrupp; - Hiidlaste 

Koostöökogu – Leader-tegevusgrupp; 

- Kodukant Läänemaa – Leader-

tegevusgrupp; - Pärnu Lahe 

Partnerluskogu – Leader-

tegevusgrupp. 

Regionaalne tasand – Saare maakond ja lähiümbrus 

Kuressaare linn: 

Saaremaa Omavalitsuste Liit – esindab maakonna 

omavalitsuste huvisid; 

Saaremaa Arenduskeskus – maakondlik 

arenduskeskus; 

Saare Maavalitsus – vastutab maakonna 

tasakaalustatud arengu eest; 

Saaremaa Ettevõtjate Liit – ühendus, mis koondab 

maakonna ettevõtjaid; 

Saarte Kalandus – piirkondlik kalanduse 

tegevusgrupp; 

Hiidlaste Koostöökogu – Leader-tegevusgrupp; 

Kodukant Läänemaa – Leader-tegevusgrupp; 



  

 

  

Pärnu Lahe Partnerluskogu – Leader-tegevusgrupp. 

Lk 46 (8. Võrgustumine 

ja koostöö) tabelis 

Riiklik tasand – Eesti - Teised Leader-

tegevusgrupid Eestis; - Eesti Leader 

Liit; - Põllumajandusministeerium; - 

Maamajanduse Infokeskus – 

riigiasutus, mis muuhulgas tegutseb 

Leader-programmi tugiüksusena; - 

Põllumajanduse Registrite ja 

Informatsiooni Amet – menetleb 

Leader-meetme taotlusi ja maksab 

välja toetusi; - Teadus- ja 

Haridusasutustega (TTÜ, EMÜ, TÜ, 

TLÜ jne) – koostöö tootearenduse 

valdkonnas uute ja/või piirkonnale 

iseloomulike toodete loomiseks.  

Riiklik tasand – Eesti - Teised Leader-

tegevusgrupid Eestis; - Eesti Leader Liit; - 

Maaeluministeerium; - Maamajanduse Infokeskus – 

riigiasutus, mis muuhulgas tegutseb Leader-

programmi tugiüksusena; - Põllumajanduse 

Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA) – 

menetleb Leader-meetme taotlusi ja maksab välja 

toetusi; - Teadus- ja Haridusasutustega (TTÜ, 

EMÜ, TÜ, TLÜ jne) – koostöö tootearenduse 

valdkonnas uute ja/või piirkonnale iseloomulike 

toodete loomiseks.  

Lk 51 (9.2. Strateegia 

rakendamine) 

Esitatud projekte menetleb SKK 

tegevmeeskond ning hindab selleks 

spetsiaalselt moodustatud 

hindamiskomisjon. Hindamiskomisjon 

koosneb kuni 7 liikmest ja neid 

vajadusel asendavast 7 

asendusliikmest. Hindamiskomisjoni 

kinnitab ametisse SKK juhatus.  

Kõik strateegia rakendamiseks vajalikud korrad 

kinnitab SKK juhatus.  

Esitatud projekte menetleb SKK tegevmeeskond 

ning hindab selleks spetsiaalselt moodustatud 

hindamiskomisjon. Hindamiskomisjon koosneb kuni 

7 liikmest ja neid vajadusel asendavast 7 

asendusliikmest.  



  

 

  

Lk 51 (9.2. Strateegia 

rakendamine) 

Hindamiskomisjoni koosseis:  

- kogukonna arengu ekspert;  

- ettevõtluse arengu ekspert;  

- maakonna arengu ekspert;  

- Saare maakonna kohalike 

omavalitsuste esindaja;  

- SKK esindaja;  

- Leader kohaliku arengu 

ekspert;  

- esindaja teisest kohalikust 

tegevusgrupist.  

Hindamiskomisjoni koosseis: 

• kogukonna arengu ekspert; 

• ettevõtluse arengu ekspert; 

• maakonna arengu ekspert; 

• kohalike omavalitsuse arengu ekspert; 

• 2 valdkonnaeksperti, kes määratakse SKK 

juhatuse poolt enne iga meetme hindamist 

vastavalt eesmärkidele ja vajadustele (nt. 

ehitusinsener, IT-spetsialist, energeetika 

ekspert jne); 

• Leader kohaliku arengu ekspert/esindaja 

teisest kohalikust tegevusgrupist.  

Lk 51 (9.2. Strateegia 

rakendamine) 

Nõuded eksperdile kinnitab SKK 

juhatus. Taotluste hindamine toimub 

juhatuse poolt vastu võetud korra 

alusel. Iga hindamiskomisjoni 

liikmega sõlmitakse leping. SKK 

põhikiri on lisatud arengukavale eraldi 

dokumendina, see on avaldatud ka 

veebilehel www.skk.ee.  

Nõuded eksperdile kinnitab SKK juhatus. Iga 

hindamiskomisjoni liikmega sõlmitakse leping. 

Hindamiskomisjoni kinnitab ametisse SKK juhatus.  

Taotluste hindamine toimub juhatuse poolt vastu 

võetud korra alusel. 

Lk 52 (9.2. Strateegia 

rakendamine) 

Edasise hindamise käigus annavad 

hindajad taotlusele hinded täiendavate 

hindamiskriteeriumite osas, mis 

sõltuvalt meetmest on erinevate 

osakaaludega kogu hindest: erinevatel 

meetmetel on välja töötatud erinevad 

kriteeriumid, mida saab iga hindaja 

hinnata skaalal 1 ... 5 ning igal 

kriteeriumil ka osakaalu protsent 

koguhindest.  

Edasise hindamise käigus annavad hindajad 

taotlusele hinded täiendavate hindamiskriteeriumite 

osas, mis sõltuvalt meetmest on erinevate 

osakaaludega kogu hindest: erinevatel meetmetel on 

välja töötatud erinevad kriteeriumid, mida saab iga 

hindaja hinnata skaalal  0 ... 5 ning igal kriteeriumil 

ka osakaalu protsent koguhindest.  

Lk 54 (9.2. Strateegia 

rahastamiskava) tabelis 

7 

M3. Koostöö  

min piirmäär, €: 5000 

Toetus, % abikõlblikest kuludest: kuni 

100% 

M3. Koostöö  

Toetus, % abikõlblikest kuludest: kuni 90%; 

rahvusvaheliste koostööprojektide ettevalmistamise 

puhul kuni 100%. 

 


