
  

 
 

 

Juhatuse koosolek toimus 03.03.2020 Kuressaares, SKK kontoris. 

Koosolek algas kell 13.00 ja lõppes kell 16.00 

 

 

Protokoll vihmavarjuprojektide taotluste arutelust 

 

Koosolekust võtsid osa: Koit Kelder, Jaanika Tiitson, Mikk Rand, Krista Riik, Jüri Saar. 

Koosolekut juhatas Koit Kelder ja protokollis Terje Aus 

Taotlused, mida läbi vaadati: 

1) 4_ KeTsi FeSTi meeskond 

2) 9_Muhu JK 

3) 11_Ruhnu Kultuuriruum 

4) 15_ NettTikand, Eputamise päev 

5) 8_ MTÜ Cuculus, Õunapuude festival ÖÖ AEG 

6) 10_ Orissaare jahimehed, ulukiliha valmistamise õpituba 

7) 14_ MTÜ Popi 

8) 16_ Ruhnu ühistaotlus Suvekõma 

9) 17_Aiasõbrad 

10) 18_KaruKati õpituba, Lümanda 

11) 19_Saaremaa Jahimeeste Selts 

12) 20_Valjala lasteaed, õpiringid 

13) 21_Nihatu külaselts 

14) 22_seltsing Avatud Talud 

15) 23_Külaselts Printsi 

 

 

 

4_ KeTsi FeSTi meeskond 

Teistkordne arutelu. Taotleja esitas uuendatud taotlusvormi koos eelarvega. 

Muudetud on toetusega planeeritud kulusid – ruumi rent ja helitehnika, tegevusteks planeeritav 

toetussumma on vähenenud. 

 

Tegevuste eelarve Taotletav toetus SKK-lt SKK rahastus 

3060 810 810€ 

 

JUHATUSE ARVAMUS:  



  

 
 

Kulud helitehnikale ja ruumi rendile on mõistlikud ja meie jaoks abikõlblikud. Loodame, et 

festival saab selle aasta väikese toetuse abiga elujõuliseks ning sellest saab tore traditsioon, mis 

meie kultuuri-ja külaelu hooajavälisel ajal rikastab. 

 

9_MUHU JALGPALL 

Palus tähtaja pikendust taotluse täiendamiseks. 

 

Tegevuse eelarve Taotletav toetus SKK-lt SKK otsus rahastuseks 

1100 990 € 

 

JUHATUSE ARVAMUS:  

Ootame ära täiendused ja vastused eelmise arutelu küsimustele. 

 

15_EPUTAMISE PÄEV 

Teistkordne arutelu. 

Taotleja saatis lisaks selgitused ja turundusplaani. 

 

Tegevuse eelarve Taotletav toetus SKK-lt SKK otsus rahastuseks 

5705 1980 1710€ 

 

JUHATUSE ARVAMUS: 

Pingelises eelarve situatsioonis otsustas juhatus osaleda tegevuste rahastamisel ja päeva 

korraldamise toetamisel 1710.- euroga (va muusikute honorar). 

 

16_RUHNU ÜHISTAOTLUS SUVEKÕMA 2020 

 

Tegevuse eelarve Taotletav toetus SKK-lt SKK otsus rahastuseks 

11854,78 5920,20 2348€ 

 

JUHATUSE ARVAMUS:  

Taotletud on toetust traditsiooniliselt suveperioodil Ruhnus toimuvate ürituste 

finantseerimiseks. Vastavalt meie meetme eesmärgile ei tule välja, kus on see „ekstra“, 

uuenduslikkus ja lisaväärtus, mis peab kaasnema SKK poolt rahastatava tegevuse 

läbiviimisel. 

Meie kogu meetme kontekstis on tegemist väga suure eelarvega üritustega, mis sellise 

toetamise mahu juures võtab 14% kogu meie eelarvest. 

Eelnevat arvesse võttes saab Saarte Koostöökogu selle meetme raames toetada: 

- Ruhnu Rahu kontsertide korraldamiseks vaja mineva helitehnika renti 2000.- eur/toetus 

1700.- eur 

- Kunstiprojekti “Ruhnu nägu” korraldamiseks kunstnike laevapiletid Pärnu-Ruhnu-Pärnu   

320.-eur/toetus 288.- eur 

- Liise Jooksu 2020 elektroonilise ajavõtu korraldus 400.- eur/toetus 360.-eur. Soovitame 

küsida hinnapakkumist ka kohalikult Saaremaa ettevõttelt ABC Kompuuter OÜ. 

 

11_RUHNU KULTUURIRUUM MTÜ 

 

Tegevuse eelarve Taotletav toetus SKK-lt SKK otsus rahastuseks 

2210 1782 500€ 

 



  

 
 

JUHATUSE ARVAMUS: 

Viiulilaager on traditsiooniline ja populaarne, huvilised tulevad selleks Ruhnu kokku. Meie 

hinnangul loodusmatkade lisamine viiulilaagri kavasse ei oma piisavat mõju kohalikule 

kogukonnale ega too viiulilaagrisse ka rohkem huvilisi. 

 

Saarte Koostöökogu saab toetada loodusmatkade läbiviimist ja pärimuslike lugude jutustamise 

töötuba maksimaalselt 555.- eur/toetus 500 eur. 

Kuna tehnilises mõttes on ürituse korraldajaks (taotlejaks) Saarte Koostöökogu, siis teeme 

ettepaneku sellel suvel testida loodusmatka sobivust viiulilaagri lisategevusena - kuidas see 

laagri kontekstis toimib, kuna viiulilaagri enda läbiviimiseks seda tegevust vaja pole. Mis on 

see lisaväärtus laagrile? 

 

8_MTÜ Cuculus, ÖÖ AEG festival 

 

Tegevuse eelarve Taotletav toetus SKK-lt SKK otsus rahastuseks 

5590 2169 2169€ 

 

JUHATUSE ARVAMUS:  

Toetame üritust vastavalt eelarvele 2410.- euroga/toetus 2169.- eurot. 

Loodame, et festival läheb korda ning sellest saab iga-aastane kevadine traditsioon, mis rikastab 

meie kultuuri-ja külaelu. 

 

10_ORISSAARE JAHIMEHED 

Tegevuse eelarve Taotletav toetus SKK-lt SKK otsus rahastuseks 

2950 (taotluses) 2655 (taotluselt) 387€ 

 

JUHATUSE ARVAMUS: 

Eelarve koostamisel on taotleja teinud arvutusvea. Eelarve kohaselt on ühe inimese õpitoas 

osalemise maksumus 14.- eur. Seega 20 inimesele Alar Aksalu poolt õpitoa läbiviimine maksab 

kokku 280.- eur (mitte 2800.- eur nagu on eelarves arvutatud). 

Saarte Koostöökogu toetab jahimeeste õpiköögi läbiviimist Alar Aksaluga Tagaverel 

maksimaalselt summas 430.- eur/toetus 387.- eur 

Õpiköögi käigus kasutatud tippkoka retseptid ning roogade pildid on avalikud ning tuleb 

edastada Saarte Koostöökogule levitamiseks. 

 

14_MTÜ POPI, ravim-ja maitsetaimede õpitoad 

Tegevuse eelarve Taotletav toetus SKK-lt SKK otsus rahastuseks 

3500 3090 1800€ 

 

JUHATUSE ARVAMUS: 

Reklaami avaldamine ajalehes kogu tegevuse kontekstis on liialt kulukas. Saarte Koostöökogu 

saab aidata info levitamisel oma kontaktidele, samuti SAK kontaktidele, soovitame avaldada 

info ajalehes tasuta rubriigis Kuhu minna?, valla lehes ja sotsiaalmeedias. 

Õpitubade materjalid – õpitoas osalev huviline saab ravimtaimede korjeks vajalikud 

käärid/korvid/kotid ise töötuppa tulles kaasa võtta, toetusraha kulutamine tarvikute ostmiseks 

on ebamõistlik. 

Popi talu ja tegemisi tutvustavate papka kaante valmistamine - kuna taotleja on SKK, ei ole 

antud meetme raames abikõlbulik SKK poolt Popi talule papka kaante valmistamine.  



  

 
 

Suvel toimuvate ürituste eelarvest ei tule välja, et osaleja peaks ka ise õpitoas osalemise eest 

tasuma, aga osalustasu bussisõidu ja töötoa eest peaks kindlasti olema. 

Eelnevat kokku võttes saab Saarte Koostöökogu toetada MTÜ Popi suvel ja talvel planeeritud 

õpitubasid kokku 2000.- euroga/toetus 1800.- eur. 

Enne tegevuste elluviimisega alustamist peab taotleja koostama uue eelarve antud summade 

piires ja selle SKK-ga kooskõlastama. 

 

17_ AIASÕBRAD 

 

Tegevuse eelarve Taotletav toetus SKK-lt SKK otsus rahastuseks 

1170 909 700€ 

 

JUHATUSE ARVAMUS: 

Tegevuse läbiviimise tingimuseks on huvigrupi ülesleidmine eelnevalt. Soovitame kasutada 

näiteks info edastamist otse Saaremaa avatud aedade kampaanias osalevatele peredele, 

loodusesõprade seltsile, piirkondadega kontakteeruda - tegevus peab olema suunatud 

huvigrupile. Kuulutuse avaldamine ajalehes toob kaasa inimeste osalemise, kes soovivad 

lihtsalt linnast välja sõita, mis ei ole tegevuse eesmärk. 

Eelnevat arvesse võttes jätab Saarte Koostöökogu toetamata kulutuse ajalehekuulutuse 

avaldamiseks ning toetab tegevust kokku maksimaalselt 777.- euroga/toetus 700.- eur 

 

18_KARU KATI õpituba 

 

Tegevuse eelarve Taotletav toetus SKK-lt SKK otsus rahastuseks 

2008 1801 0€ 

 

JUHATUSE ARVAMUS: 

Lasteaed on õppeasutus, neil on õppekava, mis sisaldab ka õues liikumist. Õppekava alusel 

tegevuste läbiviimist rahastab riik. 

Saarte Koostöökogu ei saa toetada tegevuste läbiviimist õppekavaga hõlmatud ning 

finantseeritud ajal. 

Leiame, et sellisel kujul pole tegemist kogukonnale hoogu andva projektiga. Kui kogukond 

korraldaks tegevust väljaspool õppekava ning lapsevanemad sooviksid rohkem kui õppekava 

võimaldab ning osaleksid ka ise aktiivselt tegevuste korraldamises ja läbiviimises, oleks meie 

meetme eesmärgi kontekstis projekt palju mõjusam. 

 

19_ SAARTE JAHIMEESTE SELTS 

 

Tegevuse eelarve Taotletav toetus SKK-lt SKK otsus rahastuseks 

5000 2500 Arutelu jätkub 

 

JUHATUSE ARVAMUS: 

Sisu ja eelarve alusel planeeritud tegevustest ei ole Saarte Koostöökogul kui tehnilises mõttes 

selle toetuse taotlejal ja tegevuste elluviijal võimalik toetada kinnistu visuaalse planeeringu 

teostamist. 

Koostööseminaride toetamine ja koostöövõrgustike koostöö aktiviseerimine läbi selle on 

toetusega mõeldav, kuid palume nelja seminari korraldamise eelarve summas 2500.- eur) 

toetuse soov 1250.- eur) täpsemalt lahti kirjutada ning juhatusele uuesti edastada. 



  

 
 

Eelarve eraldamine tegevuste elluviimiseks summas 2500.- eur (toetus 1250.- eur) tuleb uuesti 

arutlusele juhatuse järgmisel kokkusaamisel 18.03.20 

 

20_ VALJALA LASTEAIA TÖÖTAJAD 

 

Tegevuse eelarve Taotletav toetus SKK-lt SKK otsus rahastuseks 

1042 937,80 0€ 

 

JUHATUSE ARVAMUS: 

Lasteaed on õppeasutus, neil on õppekava, mis sisaldab ka õues liikumist. Õppekava alusel 

tegevuste läbiviimist rahastab riik. 

Saarte Koostöökogu ei saa toetada tegevuste läbiviimist õppekavaga hõlmatud ning 

finantseeritud ajal. 

Leiame, et sellisel kujul pole tegemist kogukonnale hoogu andva projektiga. Kui kogukond 

korraldaks tegevust väljaspool õppekava ning lapsevanemad sooviksid rohkem kui õppekava 

võimaldab ning osaleksid ka ise aktiivselt tegevuste korraldamises ja läbiviimises, oleks meie 

meetme eesmärgi kontekstis projekt palju mõjusam. 

 

21_NIHATU KÜLASELTS 

 

Tegevuse eelarve Taotletav toetus SKK-lt SKK otsus rahastuseks 

860 671 563€ 

 

JUHATUSE ARVAMUS: 

Vahva algatus külakokkutulekute sisukamaks ja omanäolisemaks muutmiseks. Ühised 

tegevused on kindlasti kogukonda siduvad ja ühendavad. 

Saarte Koostöökogu, olles ise tehniliselt selle kokkutuleku läbiviijaks ja toetuse taotlejaks, ei 

saa toetada esinejate kütusekulu transpordile. 

Eeltoodust tulenevalt toetab Saarte Koostöökogu tegevuste elluviimist 725.- euroga/toetus 

563.- eurot.  

 

22_SELTSING AVATUD TALUD 

 

Tegevuse eelarve Taotletav toetus SKK-lt SKK otsus rahastuseks 

2730 1530 1440€ 

 

JUHATUSE ARVAMUS: 

Kuna koolituse otsesteks kasusaajateks on ettevõtjad, siis koolituse “Kuidas veebis ennast 

nähtavaks teha” maksumusest toetab Saarte Koostöökogu tegevuse elluviimist 60/40 

osakaaluga ehk toetusumma 180.- eur. 

Eeltoodut aluseks võttes toetab Saarte Koostöökogu tegevuste elluviimist 2130.- euroga/toetus 

1440.- eur. 

 

23_KÜLASELTS PRINTSI 

 

Tegevuse eelarve Taotletav toetus SKK-lt SKK otsus rahastuseks 

5028 3661,20 0€ 

 

JUHATUSE ARVAMUS: 



  

 
 

Raamatu väljaandmine on ajaloolise mälu talletamise ja kogukonna järjepidevuse säilimise 

seisukohast olulise tähtsusega.  

Kuid antud meetme kontekstis ei sisalda raamatu kujundamine ja trükkimine ehk toetusega 

planeeritud tegevused meetme eesmärki – ei pane kogukonda ühiselt tööle, ei rikasta 

kogukonda uue sündmuse või üritusega, ei anna tegevusele mingit uut nüanssi, kogukonna 

kaasamine projekti tegevustesse on puudu. 

Antud meetme raames ei ole võimalik planeeritud tegevusi toetada.  

 

 

03.03.2020 koosoleku tulemusena eraldati toetuseks kokku 12427€. 18.02.20 koosoleku 

tulemusena 9020,20€ 

Kokku kogu eelarvest seega eraldatud praegu 21449,20€ 

Järgmine arutelu toimub 18.03.2020 

 

 

 

 

 

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

Koit Kelder        Terje Aus 

Koosoleku juhataja       Protokollija 


