Juhatuse koosolek toimus 24.05.2017 SKK kontor, Elektrumi ärimaja III korrus, Tallinna 58,
Kuressaare
Koosolek algas kell 10.00 ja lõppes kell 11.30
Protokoll nr 18
Koosolekust võtsid osa: Koit Kelder, Raimu Aardam, Tiina Jõgi, Olev Müür, Vello Runthal, Mihkel
Undrest, Jüri Saar, Krista Riik, Ain Koplimäe, Sulev Peäske
Koosolekut juhatas Koit Kelder
Koosolekut protokollis Ivar Ansper

Päevakorras:
1) laevaliinide uuring projekti „Meretraditsioonide kaasamine piirkonna turundamiseks”
raames;
2) uue liikme vastuvõtmine SKK liikmeks astumiseks;
3) LEADER üritus noortele Soomes;
4) ettevalmistused 2018 kevadel SKK juhatuse valimiseks uues olukorras - juhatuse seminar
Pranglil;
5) ettevalmistus sügiseks ettevõtlusmeetme taotlusvooruks - tähtsad kuupäevad;
6) muud küsimused.

1) Laevaliinide uuring projekti „Meretraditsioonide kaasamine piirkonna turundamiseks”
raames
Koosolekul osalesid külalistena MTÜ Visit Saaremaa juhatuse liige Ergo Oolup ja TTÜ Eesti
Mereakadeemia Väikelaeva kompetentsikeskusest teadmussiirde juht Jaanis Prii, kes tutvustasid mida
on laevaliinide uuringu osas vahepeal tehtud.
Tehtava rahvusvahelise uuringu eesmärgiks on täpsustada tänastele oludele vastavalt liini käivitamise
tehniline pool: võimalik laev, sadamate ning operaatorite huvi ja võimalused, liini kulu, sh
käivitamiskulu kui püsikulu. Samuti saada värske seis võimalike toetajate (Saaremaa vald, Ventspilsi
linn jne) valmisolekust. Uuringu materjali saab kasutada täpsemate hinnapakkumiste küsimiseks
erinevatelt operaatoritelt. Uuringu tulemused peavad olema praktiliselt kasutatavad, illustreerima liini
avamise tehnilisi võimalusi ning kulu.
Kuna uuring käsitleb piirkonna jaoks olulist kitsaskohta puuduva laevaliini osas Läti suunal, mis
oluliselt aitaks elavdada Saaremaa maapiirkondade elu-olu, siis on võimalik kasutada uuringu
rahastamiseks ettevalmistavas koostööprojektis „Meretraditsioonide kaasamine piirkonna
turundamiseks” uuringu läbiviimiseks mõeldud raha, mida on ca 3500 eurot.
OTSUS:
toetada käesoleva uuringu
tegemist
ettevalmistavast
„Meretraditsioonide kaasamine piirkonna turundamiseks”.

koostööprojektist

2 ) uue liikme vastuvõtmine SKK liikmeks astumiseks;
Pihtla vallas tegutsev ja eelkõige taluõlle pruulimisega tegelev ettevõte OÜ Taako on esitanud
avalduse SKK liikmeks astumise kohta.
OTSUS: võtta OÜ Taako SKK uueks liikmeks.
3) LEADER üritus noortele Soomes;
Ajavahemikus 13.-20.08.2017 toimub Kagu-Soomes, Saimaa järve piirkonnas Eesti maanoortele
üritus „Üllatuste LEADER – Amaze Me Leader!“, kuhu on oodatud max 5 noort vanuses 18-29
eluaastat igast kohalikust tegevusgrupist (KTG). Ürituse eesmärgiks on tutvustada Soome maaelu
arengut ja projekte, mis on ellu viidud LEADER toetuse abil ning selle kaudu integreerida noori looma
omavahelisi võrgustikke. Registreerida saab kuni 31.05.2017. Osalustasu ühe inimese kohta on 100€,
mille alla kuulub kohapealne transport, söök ja majutus. Reisikulud Soome tuleb osalistel endal kanda.
OTSUS: toetada 5 noore (soovitavalt sobivas vanuses noortekeskuse töötajad erinevatest Saare
maakonna piirkondadest) osalemist Kagu-Soome üritusel. Üritusest osavõtjad peavad pärast
noortekeskustes oma Soomes kogetu osas tegema kokkuvõtted.
4) ettevalmistused 2018 kevadel SKK juhatuse valimiseks uues olukorras - juhatuse seminar
Pranglil;
26.-28.08.2017 toimub kogemusreis Põhja-Harju tegevuspiirkonda Prangli saarele tutvuma piirkonna
ettevõtluse ja LEADER programmist toetatud projektidega, milleks on broneeritud 20 kohta.
Ettepanek on käesoleva retke käigus ühtlasi viia läbi uue juhatuse valimise korra arutelu, kuna juba
järgmisel aastal (2018 suvel) saab olemasoleva juhatuse ametiaeg läbi. Lisaks muutub pilt oluliselt
seoses käimasoleva haldusreformiga, mille tulemusena jääb tegevuspiirkonda 13 valla asemele 3 valda
(Saaremaa, Muhu, Ruhnu). Et saaks vajalikke arutelusid läbi viia peaksid retkel osalema kõik või
vähemalt enamus juhatuse liikmeid.
Tulenevalt juhatuse hõivatusest otsustati uue juhatuse valimise arutelu Pranglil ära jätta ja arutada
olulisi teemasid varem kusagil Saaremaal toimuva 2-päevase koosoleku raames, mille esialgseteks
kuupäevadeks määrati 15.-16.08.2017.
Prangli kogemusreisile kaasata hindamiskomisjoni liikmeid ning seminari teemana käsitleda
projektitaotluste hindamist e-prias, kuna tõenäoliselt hindamine läbi e-pria süsteemi juba sügiseses
taotlusvoorus.
5) ettevalmistus sügiseseks ettevõtlusmeetme taotlusvooruks - tähtsad kuupäevad;
Meede 1 „Ettevõtete konkurentsivõime suurendamine ja ühistegevus” taotlusvoor toimub 18.09 kuni
26.09.2017. Vajalikud rakenduskava muudatused tuleb kinnitada hiljemalt 21.08.2017 (muudatused
meetmelehes, taotlusvormis jms). Samal ajal tuleb välja kuulutada ka taotlusvoor. Mainitud teemasid
käsitletakse täpsemalt augustis (15-16.08.2017?) toimuval juhatuse koosolekul.
6) muud küsimused
Saaremaa Külade kärajad 2017 – eesmärk ja oluline võtmesõna on muutuste kommuniaktsioon.
Eelkõige teavitusüritus, et inimesed teaksid, mis seoses valdade ühinemisega toimuma hakkab ja

saaksid aru, mida muudetakse võrreldes senisega. Palun registreeruda ise ja kutsuda ka teised
aktiivseid külaelu edendajaid üritusele.
LINC konverentsilt
Tegevjuht andis juhatusele ülevaate konverentsist:
Luksemburg -2587 km2, 563 000 elanikku, ametlikud riigikeeled: luksemburgi, prantsuse ja saksa,
Pealinn: Luxembourg (umbes 100 000 elanikku).
LEADER: 2014-2020 on Luksemburgis juba viies programmperiood. Toetatakse 3 tüüpi meetmeid:
Meede 1 – Regionaalsete projektide arendamine osana tegevusgrupi strateegiast – toetuse osakaal 71%
Meede 2 – Koostööprojektide arendamine, sh sise-riiklikud koostööprojektid: 74% ja rahvusvahelised
koostööprojektid: 80%;
Meede 3 – Tegevusgrupi tegutsemine (LAG management) – toetuse osakaal: 68%
Kogu eelarve perioodiks: 15 miljonit eurot – EAFRD, põllumajandusministeerium,
viinamarjakasvatuse ja tarbijakaitse ühing, kohalikud omavalitsused ja erasektor. Riigis tegutseb 5
Leader tegevusgruppi: 104 erasktori organisatsiooni, 63 valda, 11 muud avalikku partnerit. 151 556
elanikku ja piirkonna suurus 1739,37 km2. Nt Miselerland LAG Luksemburgist ja Moselfranken LAG
Saksamaalt on koostanud ühise arengustrateegia perioodiks 2014-2020. Strateegiasse on hõlmatud
piiriäärsete piirkondade arendamine nii Saksamaal, Prantsusmaal kui Luksemburgis.
Juhatusele anti ülevaade käimasolevatest SKK poolt koordineeritavatest ühis- ja koostööprojektidest:
Piirkonnamärgise Saaremaa Ehtne toode turundus
Pressireiside korraldamine
Ühisprojekti „Saaremaa Päike” taotlus esitati PRIA-sse 18.05.2017.
Rahvusvaheline koostööprojekt: FinEst BandCamp ettevalmistamine
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