
 

 

 
ÜLDKOOSOLEKU PROTOKOLL 
Üldkoosoleku toimumise aeg: 18. november 2019.a kell 15.00 – 17.00 
Üldkoosoleku toimumise koht: Lümanda Maja, Lümanda, Saaremaa vald 
 
Vastavalt osalejate nimekirjale on kohal on 35 liiget (kokku liikmeid 86).  
 

u Koosoleku juhataja ja protokollija valimine, päevakorra kinnitamine 
Koosoleku juhatajaks valiti ühehäälselt Koit Kelder ja protokollijaks Liisa Vipp. 
Päevakord: 

u Elluviidud noorteprojektide esitlus: Reinu Ratsatalu ja Kuressaare Muusikakool; 
u Meetme 1 paremusjärjestuse kinnitamine; 
u 2020. aasta liikmemaksu kinnitamine; 
u 2020.a. tegevuskava ja eelarve kinnitamine; 
u Taotluse esitamine meetmesse 3; 
u Käimasolevate projektide Anname Hoogu ja Edukas ja ettevõtlik Saaremaa tegevuste 

tutvustamine; 
u Muud küsimused 

 
OTSUS: kinnitati üldkoosoleku päevakord. Otsuse poolt hääletasid kõik üldkoosolekust 
osavõtnud. Erapooletuid ja vastuhääli ei olnud. 
 

1) Elluviidud noorteprojektide esitlus 

a) Reinu Ratsatalu perenaine Anne Udeküll annab ülevaate noorte ratsutajate õppereisi 
Norrasse, mis toimub sel kevadel ja osaleda sai 10 last. Lapsed said tutvuda 4 erineva 
hobutegevusega, lisaks külastati kohalikku kooli. Vastuvõtt oli väga soe ning õpilased 
jäid reisiga väga rahule.  

b) Kuressaare Muusikakooli direktor Tarmo Berens annab ülevaate sümfooniaorkestri 
reisist Lätti, Adažisse, kus nad kohtusid neile sarnase sümfooniaorkestriga ning said 
koos harjutada ja musitseerida ning külastus lõppes ühise kontsertiga. Külastati ka 
kohalikku ettevõtet Orkla, väikelennukite tehast, kus toodetakse üle maailma 
väikelennukeid ning õlletehases. 

2) Meetme I paremusjärjestuse heakskiitmine 

Meede I – ettevõtete konkurentsivõime suurendamine ja ühistegevus. 
Taotlusvoor: 18.-27.09.2019 kl 16.00 
Tegevjuht annab ülevaate taotlusvoorust. Kokku 25 taotlust summas 1,1 milj eur,  millest 
taotleti toetust ca 0,6 milj eur ning vooru eelarve oli 253 113 eurot. Hindamiskomisjoni 
koosolek toimus 12. novembril 2019. 
Hindamiskomisjoni sekretär Terje Aus tutvustab rahastusettepaneku saanud projektide sisu 
(LISA 3) ning paremusjärjestust (LISA 4).  
14.11.2019 tegi SKK juhatus ettepaneku suunata meede 1 paremusjärjestus üldkoosolekule 
kinnitamiseks. 
 
OTSUS (eelnõu): võttes aluseks hindamiskomisjoni protokolli ja juhatuse 14.11.2019 
otsuse kinnitada 2019. aasta meetme 1 projektitaotluste paremusjärjestus ja teha 
ettepanek PRIA-le iga projektitaotluse rahastamise suuruse kohta. Otsuse poolt 
hääletasid kõik üldkoosolekust osavõtnud. Erapooletuid ja vastuhääli ei olnud. 



 

 

 
3) 2020. aasta liikmemaksu kinnitamine 

Ettepanek on liikmemaksud kehtestada 2020. aastaks varasemate aastatega sama põhimõtte 
alusel. 
 
Ettepanek liikmemaksudeks: 
 

Liige  Elanike arv 01.01.2019 Ettepanek 2020 
liikmemaksuks € 

Saaremaa vald (v.a 
Kuressaare linn) 18496 6785,40 

Muhu vald 1945 713,54 

Ruhnu vald 161 59,06 

  20602 7558,00 
Ettevõtted, äriühingud (v.a 

FIE)   63,00 
Mittetulundusühingud, 

sihtasutused   12,00 

FIE   25,00 
 
OTSUS (eelnõu): kinnitada liikmemaks 2020. aastaks. Kinnitada liikmemaksud etteantud 
kujul. Otsuse poolt hääletasid kõik üldkoosolekust osavõtnud. Erapooletuid ja vastuhääli 
ei olnud. 
 
 

4) 2020.a. tegevuskava ja eelarve kinnitamine 

Tegevjuht Koit Kelder annab ülevaate SKK tegevuskavast (LISA 1) ja planeeritud eelarvest 
(LISA 2).  
 
Tegevuskava - kõige suurem muudatus on Meede 2 taotlusvooru osas, mis tavapärase jaanuari 
asemel toimub sügisel koos Meetme 1, et eelarve oleks jääkide voorus suurem. Meetmesse 3 
esitatud kahe projekti tegevused “Anname Hoogu” ja “Edukas ja Ettevõtlik Saaremaa”. Seire 
tegemisel keskendume järgmisel aastal lõpetamata projektide elluviimise toetamisele, et 
taotlejad ei satuks olukorda, kus peale 2 aastat projekti tegevusi vähem tehtud kui 45% ehk võib 
tekkida olukord, kus toetus jääb väljamaksmata.  
 
OTSUS (eelnõu): Kinnitada 2020. aasta tegevuskava ja eelarve. Otsuse poolt hääletasid 
kõik üldkoosolekust osavõtnud. Erapooletuid ja vastuhääli ei olnud. 
 

 
5) Taotluse esitamine meetmesse 3 

SKK juhatuse liige Jaanika Tiitson tutvustab ettevalmistavat koostööprojekti “Sild jälle kokku”. 
Projekti eesmärk on valmistada ette kunagise Balti Silla Saaremaa ja Bornholmi liikmete kokku 
toomine ning saarlaste poolt tänukonverentsi korraldamine Bornholmil. Luua uusi kontakte 



 

 

kahe saare huvigrupi vahel – noored, väikeettevõtjad, kultuurikollektiivid ning avalik sektor. 
Lisaks tutvustada Saaremaa kultuuri ja ettevõtlust. Unistavalt võiks olla Bornholmil Saaremaa 
kultuurinädal. Projekti periood oleks detsember 2019-mai 2020. Projekti eelarve 15 000 eurot 
(100% toetus). Projekti peamine eesmärk on külastada Gotlandi väiksema delegatsiooniga, et 
saada ülevaade nende valmisolekust.  
 
OTSUS (eelnõu): Esitada ettevalmistava koostööprojekti “Sild jälle kokku” taotlus 
meetmesse 3. Otsuse poolt hääletasid kõik üldkoosolekust osavõtnud. Erapooletuid ja 
vastuhääli ei olnud. 
 

6) Käimasolevate projektide Anname Hoogu ja Edukas ja ettevõtlik Saaremaa 
tegevuste tutvustamine 
 

SKK tegevjuht Koit Kelder annab ülevaate kahest käimasolevast projektist. 
 
„Edukas ja ettevõtlik Saaremaa“  – 3 osa:  
1) Ettevõtete tunnustamine (SKK hingeasi on just Ehtne Saaremaa Toote valdkond, kuhu 
kuulub nii söödav kui mittesöödav). Oktoobri alguses toimus esimene kõiki Saare maakonna 
ettevõtlus auhindasid ühendav tänugala  Sündmus läks korda ja toimub järgmisel aastal uuesti. 
2) Ärikasvu kiirendi – ainulaadne ettevõtluse toetusmeede, milles keskendutakse just osalevate 
ettevõtete ärikasvu tagamisele. Liitumine ja programmi kaasa tegemine on lepinguliselt seotud 
ka omaosalusega. 
3) Ehtne tootemärgi arendus. Tegevused algavad 2020. 
 
„Anname Hoogu“ – tegevused on jaotunud neljaks. 

1) Võrgustikku arendavad, toetavad ja tugevdavad tegevused, mille all on koolitused, 
üritused, kogemusreisid ja muud sarnased tegevused. 

2) „Vihmavarju“ projektide toetamine – kogukondade enda poolt algatatud projekti 
eesmärkidega kattuvad tegevused. Lihtsustatud vorm oma tegevuste tegemiseks, kus ei 
ole vajalik keerulist aruandlust. Eesmärgiks on teada saada, mida piirkonnad teha 
tahavad. Ideed, mis paistavad silma ja mida on võib olla ka tehtud juba, kuid saaks veel 
suuremalt siis tehtud. Näiteks punt noori, ei pea olema kehaga seotud, vaid võib olla ka 
seltskond.  

3) Tekitada ühine inforuum – leida sobivaimad võimalused ning platvormid infoleviks. 
Info külades toimuvast, külamajadest koos neis pakutavate teenustega, ülevaade ja 
võimalus tutvuda infoga nomineeritud Saaremaa Aasta küladest jne.  

4) Sisendi kogumine järgmise SKK arengustrateegia jaoks – kitsaskohad kaardistatakse 
ning sünnib reaalsetel vajadustel põhinev sisend uue strateegia loomiseks ja meetmete 
kujundamiseks. Anda põhjus oma organisatsioonist välja tulla.  

 
7) Muud küsimused – Noorte projektide tähtaeg on 20.11.2019 ning Kodanikupäev 

29.11.2019.  

 
--------------------      -------------------------------- 
Koit Kelder        Liisa Vipp 
Koosoleku juhataja       Protokollija 
 
  



 

 

 
LISA 1  
 
Saarte Koostöökogu 2020. aasta tegevuskava 
 

Tegevus Aeg 
Meetme 3 projektide tegevused , maksetaotlused sh.  
Piiriülene koostööprojekt "The FinEst Band Camp" jaanuar-august 
SKK ühisprojekt "Hoo andmine kogukondade koostöövõrgustikule!" pidev tegevus 

SKK ühisprojekt "Edukas ja ettevõtlik Saaremaa“ 
(EES projekt) 

pidev tegevus 

Ettevalmistav koostööprojekt "Sild jälle kokku" jaanuar-juuni 
Projektiga „Lühikeste tarneahelate või kohalike turgude kaudu 
põllumajandustoodete ja toidu turustamisvõimaluste arendamine“ 
seotud tegevused, sh kogu piirkonnamärgise Saaremaa Ehtne toode 
haldamisega seotud tegevused  

pidev tegevus  

Ehtne Saaremaa toode kaubamärgiga seotud tegevused – arendamine, 
koordineerimine, korraldamine 

pidev tegevus  

Üldkoosolek (maj aasta aruanne) märts 
Majandusaasta aruandega seotud tegevused veebruar-märts 
Meede 1 ja 2 projektide nõustamine, objektide külastamine mai-september 
Meede 1 ja 2 taotluste vastuvõtmine 16.09-25.09 kl 16.00 
Meetme 1 ja 2 taotluste menetlemine ja hindamine oktoober-november 
Üldkoosolek (meede 1 paremusjärjestus) november 
SKK jooksvate- ja elavdamiskulude maksetaotluste esitamine 
PRIAle, PRIA järelepäringute vastamine 

jooksvalt 

Projektide elluviimise seire ja maksetaotluste edastamine jooksvalt 
Seire korraldamine jooksvalt 
Leader Liidu koosolekud, tegevmeeskonna koolitused jooksvalt 
Leader infopäevad Jänedal 1 x kvartalis 
SKK juhatuse koosolekud, seminarid Vähemalt 2 x kuus 
2021. aasta rakenduskava esitamine PRIAsse  oktoober 
SKK arendustegevused, tegevuspiirkonna elavdamistegevused, 
strateegia seire jpm 

jooksvalt 

Koostöö valdade ja piirkonna teiste arendusorganisatsioonidega: Visit 
Saaremaa, Saare Arenduskeskus, Saarte Kalandus, Kodukant 

jooksvalt 

 
  



 

 

 
LISA 2 
 
Saarte Koostöökogu eelarve aastaks 2020. 

JOOKSVAD KULUD 
Personalikulud 

109500 
Kaudsete kulude hüvitamine 20% 

21000 
Lähetuskulud, reisikindlustus, koolitus 

3900 
Audiitortasu, õigusabi, raamatupidamisteenus, maamaks 6500 
Otsustusorganite koosolekud 

4100 
Kontoriruumi ehitus- ja parendus 1500 
Sõiduki ostmine või liisimine  0 
Veebilehe loomine ja arendamine 1500 
JOOKSVAD KULUD KOKKU 148000 

ELAVDAMISE KULUD 

Uuringu tellimine 2800 
Seminaril, konverentsil, messil, õppereisil osalemine 2000 
Sidusrühmade üritused 12000 
Eksperdihinnangud/     hindamiskomisjoni liikmete tasud 

7500 
Kaudsete kulude hüvitamine 20% 0 
Teabe- ja reklaammaterjali koostamine ja väljaandmine 

1500 
Kingitused 200 
Riigisisesed koostööprojektid 0 
Koostööorganisatsiooni liikmemaks 4500 
ELAVDAMISE KULUD KOKKU 30500 
LEADER KULUD KOKKU 178500 
Laekumine liikmemaksudest 2020 9600 

 
 
 
 



 

 

 
LISA 3 
 
Meede 1 rahastusettepaneku saanud projektid. 
 

Taotleja Projekti nimi Projekti sisu Tegevuse 
maksumus 

Toetus Toetuse 
% 

Hinde-
punktid 

TULUNDUSÜHISTU 
EHTNE SAAREMAA 

Mobiilse ning 
paikse müügi- ja 
esitlusatribuutika 
soetamine 

Luuakse materiaalne baas Ehtne Saaremaa kandvate  
tootjate toodangu esitlemiseks  ja müümiseks. 
Projekti toel soetatakse pop-up müügikoha 
avamiseks kõik vajalik – haagis kohalesõiduks, 
müügi- ja esitlustelk, külma- ja kuumaseadmed, 
ekraanid, lauad  ja letid. Lisaks arendatakse 
veebipoodi toodete veebipõhiseks turustamiseks 

34 575,00 20 745,00 60% 4,15 

LIMEX OÜ 
 

Kvaliteetse 
segumikseri 
soetamine 
põhitootele (lubi) 
lisaväärtuse 
andmiseks 

Projekti toel soetatakse segumikser, mis võimaldab 
kohalikku lupja väärindada lõpptooteks ehk 
lubimördiks. 
Segumikseri soetamisega suureneb toodetava 
lubimördi kvaliteet ning kogus, mis võimaldab leida 
lubjale uusi kliente ja turge ning toota korraga 
suuremaid koguseid. 

4 800,00 2 880,00 60% 4,08 

MUHU LIHA 
TULUNDUSÜHISTU 
 

Muhu Liha 
Nõmmküla 
tootmishoone liha 
töötlemiseks 
kohandamine ja 
sisustamine 

Projekti raames kohandatakse Muhu vallas, 
Nõmmküla külas, Oliveri kinnistul asuva 
tootmishoone lihatoodete käitlemiseks sobivaks. 
Projekti valmides on hoonesse võimalik vastu võtta  
lamba, veise ja uluki liha ning seda kohapeal lõigata, 
suitsutada, lihatooteid valmistada ning müügiks 
pakendada. Tooteid müüakse nii kohalikes poodides 
ja restoranides kui ka mandri poodides ja 
restoranides. 

125 865,25 75 519,15 60% 3,98 

SAAREMAA 
SÜDAMEKODU OÜ 
 

Saaremaa 
Südamekodu köök 
 

Projekti toel sisustatakse Südamekodu köök 
seadmete ja inventariga, mis oluliselt tõstab ja 
mitmekesistab  täna pakutavat toitlustusteenust (toit 
termostes). Tulevikus toimetab köögis oma kokk ja 

22 837,20 13 702,32 60% 3,96 



 

 

kokaabi, sõlmitakse koostöölepped kohalike 
toidutootjatega ning pakutakse arvestades aastaaegu 
võimalikult palju kohalikust toorainest valmistatud 
tervislikku, kodust ja lihtsat toitu. 

LILY OF THE 
VALLEY OÜ 
 

Võsa väärindamine 
ja küttepuude 
tootmine 
halumasin Bilke 
S3-ga 
 

Projekti toel soetab ettevõte  halumasina Bilke S3. 
See on traktori taha kinnitatav ja traktori jõuvõtuvõlli 
mehhanismiga töötav giljotiin tüüpi masin, mille 
tootlikus on kuni 30m3 tunnis ja masinasse mahuvad 
kuni 22,5 cm läbimõõduga palgid.  
Tulevikus on piirkonna elanikele kättesaadav 
terviklahendus nende talukoha korrastamisel ja maha 
võetava võsa väärindamisel küttepuiduks. Võsa 
väärindamine ja küttepuude tootmisprotsess muutub 
palju tulusamaks, kiiremaks ja lihtsamaks. 

7 200,00 4 320,00 60% 3,90 

TULIPUNANE OÜ 
 

Pidula Wakepark 
 

Pidula vanadele kalakasvatustiikidele on rajamisel 2-
rajaline kaabel-veelauapark. WakePark Pargis on 
kaks eraldi rada: harjutajatele/algajatele ja 
professionaalidele. Professionaalide rada on 
tehniliselt valmis ja testperiood profisõitjate poolt 
tehtud. Projektitoetuse toel valmib ka raja II etapp 
algajatele, kes profiraja võimekust väheste oskuste 
tõttu ei saa kasutada. Rajad on kasutatavad 
aastaringselt, ka jääl lumelauaga sõitmiseks. 

117 537,00 70 522,20 60% 3,89 

ECO FLORA OÜ 
 

Rand ja Rossi 
seadmed 
 

Täna valmib ettevõttes käsitööna 9 
keskkonnasõbralikku ja orgaanilist toodet, so 3000-
4000 purki kuus (tšatnid, kastmed, pulbrid jt).  
Projekti toel soetatakse seadmed, mis võimaldavad 
tootmisvõimsust suurendada 120 000 purgini kuus 
ning lisaks Eesti turule siseneda ka välisturgudele. 
Tõstetakse oluliselt mahetootjana (tomatid, tśillid, 
suvikõrvitsad) tegutseva ettevõtte omatoodete 
väärindamise (tomati- ja tśillikastmete) võimekust.  
 

137 665,00 65 424,33 47,52% 3,88 

 



 

 

LISA 4 
Meede 1 paremusjärjestus: 

 



 

 

 


