Juhatuse koosolek toimus 27.04.2017 SKK kontor, Elektrumi ärimaja III korrus, Tallinna 58,
Kuressaare
Koosolek algas kell 13.00 ja lõppes kell 15.00
Protokoll nr 17
Koosolekust võtsid osa: Koit Kelder, Raimu Aardam, Tiina Jõgi, Kalmer Poopuu, Olev Müür, Vello
Runthal, Mihkel Undrest, Jüri Saar, Krista Riik, Mikk Rand, Ain Koplimäe, Sulev Peäske, Juhan
Kanemägi, Jaan Urvet
Koosolekut juhatas Koit Kelder
Koosolekut protokollis Ivar Ansper

Päevakorras:
1) liikmelisusega seotud teemad;
2) ühiste kavatsuste protokolli sõlmimine;
3) laevaliinide uuring projekti „Meretraditsioonide kaasamine piirkonna turundamiseks”
raames;
4) külade kärajate korraldamine 27. mail Triigi Filharmoonias;
5) ettevalmistused 2018 kevadel SKK juhatuse valimiseks uues olukorras;
6) muud küsimused.

Tulenevalt sellest, et laevaliinide uuringu osas olid kohal külalised, siis otsustati antud teema tõsta
päevakorras esimeseks.
1) Laevaliinide uuring projekti „Meretraditsioonide kaasamine piirkonna turundamiseks”
raames
Koosolekul osalesid külalistena MTÜ Visit Saaremaa juhatuse liige Ergo Oolup ja TTÜ Kuressaare
keskuse Väikelaeva kompetentsikeskusest teadmussiirde juht Jaanis Prii, kes tutvustasid SaaremaaLäti laevaliini käivitamise hetkeseisu. Eesmärgiks on selgitada välja erinevate tehniliste
ühenduslahendite liini teostatavus ja võrdlev eelistatavus. Selle juures tuleb selgitada potentsiaalsete
operaatorite huvi ja laevade tehnilisi omadusi, samuti sadamavaldajate poolt pakutavaid võimalusi,
liinide kogukulu ning võimalikke lahendusvariante, kui liini käivitamine ei ole algusaastatel isetasuv.
Töö tulemus peab olema kasutatav sisendina järgnevaks võimaliku operaatori otsinguks ja äriplaani
väljatöötamiseks.
Kuna uuring käsitleb piirkonna jaoks olulist kitsaskohta puuduva laevaliini osas Läti suunas, siis on
võimalik kasutada uuringu rahastamiseks ettevalmistavas koostööprojektis „Meretraditsioonide
kaasamine piirkonna turundamiseks” uuringu läbiviimiseks mõeldud raha, mida on ca 3500 eurot.

Juhatus palus otsustamiseks panna paika hiljemalt järgmiseks koosolekuks konkreetne isikutering, kes
on võimeline sellise töö kvaliteetselt ära tegema ning ühtlasi veel selgemini sõnastada uuringu või
analüüsi lähteülesanne.
2) Liikmelisusega seotud teema
Juhatus arutas aprillis SKK suhtes meedias üles kerkinud korruptsioonisüüdistusi ja sellele järgnenud
reaktsioone. Tegemist oli 2016. a sügisel toimunud meede 1 taotlusvoorus toetusest ilma jäänud
projektiga, mille esindaja astus peale seda ka SKK liikmeks. Peale artikli avaldamist meedias, saatis
Stalber Greenlight Solutions OÜ esindaja selgitava kirja, milles vabandas ja selgitas lähemalt
meediasse läinud artikli sisu.
Juhatuse hinnangul on SKK tegevmeeskond ja hindamiskomisjon toiminud projektitaotluste
nõustamisel, menetlemisel ja hindamisel SKK tegevuse aluseks olevates dokumentides sätestatule
vastavalt. Arvestades esitatud vabandust, otsustati Stalber Greenlight Solutions OÜ jätta edasi SKK
liikmeks.
3) Ühiste kavatsuste protokolli sõlmimine
Keskkonnaamet on esitanud SKK-le Ühiste Kavatsuste protokolli koostöö tegemiseks Biosfääri
kaitsealaga seotud küsimustes. Pooled seavad endale eesmärgiks teha koostööd järgmistes
valdkondades:
- ühiselt ellu rakendada Lääne-Eesti saarte biosfääri programmiala säästva arengu programmi ja
tegevuskava (http://www.keskkonnaamet.ee/organistatsioon/unesco/ );
- tutvustada vastastikuselt teineteise tegevusi.
Antud protokolli aluseks olevate tegevuste puhul kasutatakse Lääne-Eesti saarte biosfääri
programmiala logo Keskkonnaameti heakskiidul. Biosfääriala spetsialist (Lia Rosenberg isikus) töötab
Keskkonnaametis.
Käesoleva aasta märtsis tuli Pariisi UNESCO peakontorist teade, et Rahvusvaheline biosfääri
kaitsealade ekspertnõukogu kiitis heaks Lääne-Eesti saarte biosfääri programmiala viimase 10 aasta
aruande ning pikendas UNESCO sertifikaati järgmiseks 10 aastaks.
Juhatus ei olnud koostööleppe sõlmimise vastu, aga kuna ei mõistetud SKK-le tehtud konkreetset
ettepanekut koostööks, soovib juhatus Keskkonnaametilt saada täiendavat infot, mis annab
omavahelisele koostööle juurde sõlmitav leping, milleks seda vaja on?
4) Külade kärajate korraldamine 27. mail Triigi Filharmoonias
Tulenevalt Saaremaa valdade liitumisest kasvab oluliselt piirkonna külade ja seeläbi külavanemate või
teiste aktiivsete külainimeste roll. Mida suuremaks muutub struktuur, seda vähem on paratamatult altüles kaasamist.
Kärajate korraldamise eesmärgid:
- Aktiivsete külade ja külavanemate kokkusaamine ja tuttavaks saamine;

- Ühinemisprotsessi ja selle järgse struktuuri toimimine külade vaatest. Rääkimine hirmudest seoses
sellega;
- Kokkulepped külavanemate ja seltsijuhtide edasiseks võimalikuks koostööks.
Sel põhjusel on korraldatakse 27. mail Triigi Filharmoonias (Triigi sadam, Leisi vald) Külade Kärajad,
kuhu on oodatud kõik Saare maakonnas tegutsevad külavanemad, külaeluedendajad ja aktiivsed
külainimesed. Valdade ülesandeks jääb korraldada ja tasuda vähemalt oma valla külavanemate ja teiste
külainimeste transport Triigi sadamasse ja tagasi kodudesse. Tegevjuht palus iga valla esindajal
juhatuses anda see info oma vallas edasi ning sellega arvestada. Muude tegevuste (rent, toitlustus jne)
kulu on hinnanguliselt ~1500 eurot, mille tasub SKK.
5) Ettevalmistused 2018 kevadel SKK juhatuse valimiseks uues olukorras
Käesoleva juhatuse volitused kehtivad kuni 30.06.2018. Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika
rakendamise seadus (ELÜPS) § 69 lg 5 alusel „kohalik tegevusgrupp (KTG) tagab, et 1/3 juhatuse
liikmetest vahetub põhikirjas ettenähtud juhatuse ametiaja möödumisel” ning § 69 lg 6 „KTG
liikmetest vähemalt 3 on KTG füüsilisest isikust liikmed või KTG juriidilisest isikust liikmete
esindajad”. Kas arvestades muutuvat halduskorraldust Saare maakonnas tuleks üle vaadata SKK
põhikiri?
SKK juhatus otsustas selle punkti lükata järgmise koosoleku päevakorda.
6) muud küsimused
- Ettevalmistused sügiseseks Meede 1 „Ettevõtete konkurentsivõime suurendamine ja ühistegevus”
taotlusvooruks – vastavasisuline SKK juhatuse istung on planeeritud ajavahemikku 14.-18. august.
- 26.-28. augustil planeerime idee-ja kogemusreisi Prangli saarele.
- Meile on tehtud ettepanek otsida koostöövõimalusi Talsi piirkonnas Lätis. Seetõttu kavandame
võimalusel sügisel tutvusmisreisi Talsi piirkonda.
- 22.-23.04.2017 toimus idee-ja kogemusreisil Põhja-Harju Koostöökogu (PHKK) tegevuspiirkonnas.
Reisi kohta saab täpsemalt lugeda SKK kodulehelt: https://skk.ee/uudised/a/mtu-saarte-koostookoguliikmed-kaisid-idee-ja-kogemusreisil-pohja-harjumaal/
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