
ÜLDKOOSOLEKU PROTOKOLL

Üldkoosoleku toimumise aeg: 26. veebruar 2018.a kell 16.00 – 17.00
Üldkoosoleku toimumise koht: Nasva Rahvamaja, Nasva

Kohal on 35 liiget (kokku liikmeid 83). Protokollile on lisatud osavõtjate nimekiri (lisa 1).

Päevakord: 
• Meede 2 – elujõuliste kogukondade arendamine ja elukeskkonna parandamine
• Kogukonnateenuse projektide heakskiitmine meetmes 2
• Taotluse esitamine meetmesse 3
• Tagasiside/kokkuvõte seminarist
• Meetmete uus hindamiskomisjon
• Muud küsimused

Ettepanek valida koosoleku juhatajaks Koit Kelder
Ettepanek valida koosoleku protokollijaks Sulvi Munk
Koosoleku juhatajaks valitakse ühehäälselt Koit Kelder ning protokollijaks Sulvi Munk. 
Ühehäälselt kinnitati koosoleku päevakord.

1) Meede 2 – elujõuliste kogukondade arendamine ja elukeskkonna parandamine
- Taotluste vastuvõtt: 30. jaanuarist kuni 7. veebruari 2018. a kella 16.00 
- Esitati 41 taotlust 
- Toetussumma ca 1,07 miljonit eurot, meetme eelarve on 586 000 eurot
Küsitud toetussumma ületab meetme eelarvet ligi kahekordselt (183%) ehk ca 484 000
euro võrra. Keskmiselt küsiti toetust ühe projekti kohta 26 100 eurot.
Hindamine toimub  12.-13.03.2018

2) Kogukonnateenuse projektide heakskiitmine meetmes 2

Terje Aus tutvustab kogukonnateenuse olemust.
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. 
Kui toetust taotletakse kogukonnateenusele toetusmääraga üle 60%, tuleb lisada ärakiri 
üldkoosoleku otsusest projektitaotluse heakskiitmise kohta.
Täpsemad kriteeriumid kogukonnateenuse määrattlemiseks on toodud SKK strateegias.

Taotleja MTÜ Kinobuss on esitanud projektitaotluse kogukonnateenuse pakkumiseks 
„Kaasaegne RändDCP-kino Saartele”. 
Taotleja esindaja Mikk Rand selgitab projekti videoülekande teel. 

OTSUS: Projekt vastab kogukonnateenuse tingimustele.Suunata antudprojekt 
toetusmääraga 90% hindamiseks hindamiskomisjonile. 
Otsuse poolt on ühehäälselt kõik koosolekul osalejad.



Järgnevalt olid arutelu all kolm üksteisega haakuvat projeki, kus taotleja enda hinnangul on 
tegemist kogukonnateenuse pakkumisega. 
Pihtla Hobikeskuse hoone saab olema kolme MTÜ (korvpallurid, vabatahtlikud päästjad, 
jahimehed) ristkasutuses ja kõik tegevused hoones ja selle ümber toimuvad avalikes huvides. 

Kogukond saab juurde mitu teenust, mis siiani puudusid: 
1. Erivarustusega päästetehnika garaaž ja tehnoruum; 
2. Jahimeestele loomade nahastamis-esmakäitlemise ruumid koos väikese laoruumi ja 

WC-ga; 
3. Kõikide kogukonnaliikmete jaoks mängude- ja õpituba (noortele mõeldud vabaaja 

veetmiseks ja jahiseltsi loodusürituste korraldamiseks), riietusruum, pesemisruum ja 
WC-d.

Taotleja: MTÜ Saaremaa Korvpall 
Taotlus: Pihtla Hobikeskuse II etapp 55558,05/49996,08 (89,99%)
Käesoleva projekti raames planeeritakse hobikeskuse hoonesse välja ehitada vee- ja 
kanalisatsioonitrass kuni liitumispunktini, mis asub Väljaku kinnistu piiril, paigaldada 
maakütte väliskontuurid ja kogu hoonet teenendavad kütteagregaadid, ehitada valmis hoone 
välisfassaadi tiibade osa, rajada hoone juurde kuuluvad juurdepääsuteed, paigaldada kogu 
hoone piksekaitse ning ehitada riietusruum ja 1 sise WC.
OTSUS: Üldkoosoleku hinnangul ei ole tegemist kogukonnateenusega, vaid strateegias 
kirjeldatud tegevusega, millega luuakse ja parandatakse kogukonna kooskäimiskohti 
ning mitmekesitatakse kogukonna, sh noorte vaba aja teenuseid. 
Toetuse määr on valitud õigesti. Suunata antud projekt hindamiseks 
hindamiskomisjonile. 
Otsuse poolt hääletavad kõik koosolekul viibijad.

Taotleja: Pihtla Jahiselts 
Taotlus: Jahimeeste ruumide parendamine Pihtla Hobikeskuses 36680,40/33012,36 
(90%)
Projekti tegevuseks on nahastamis- ning esmakäitlemisruumi ja väliWC ruumide parendamine
Pihtla Hobikeskuses.
Kogukond saab nõuetele vastavad, soojustatud loomade nahastamis- ja esmakäitlemise 
ruumid, mis on Pihtla piirkonnale väga vajalikud kuna senini toimub kogu töö metsas või 
jahimeeste kodudes. 
Ka rajatakse hoone külge välisWC, mida saab ka talvisel ajal välisriiete- ja jalanõudega 
kasutada. 
Jahiselts osutab ka avalikkusele vajalikke teenuseid (Veterinaarameti poolt tellitavad sigade 
Aafrika katku ennetamis- ja likvideerimistoimingud, Maanteeameti poolt tellitavad tööd 
liikluses hukkunud loomade teelt likvideerimine, ulukipopulatsiooni ohjamine riigi tellimusel 
jm) muutes kogukonna elukeskkonna turvalisemaks. 
OTSUS: Üldkoosoleku hinnangul ei ole tegemist kogukonnateenusega, vaid straeegias 
kirjeldatud tegevusega, millega luuakse ja parandatakse kogukonna kooskäimiskohti 
ning kogukonna piirkonna turvalisuse suuurendamisega seotud tegevusi ja 
investeeringuid. Toetuse määr on valitud õigesti. Suunata hindamiseks 
hindamiskomisjonile. 
Kõik koosolekul viibijad on otsuse poolt. 



Taotleja: Vabatahtlik Tuletõrje Selts Pihtla Pritsumehed. 
Taotlus: Pihtla Hobikeskuse päästeruumide parendamine 68211,84/49999,27 (73,30%)
Kogukond saab nõuetele vastava, soojustatud erivarustusega päästetehnika garaaži ja 
tehnoruumi, mis on vajalikud päästetehnika hoidmiseks ja operatiivseks väljasõiduks 
sündmuskohale. 
Pritsumeestel on Pihtla spordikeskuse baasil kavas taastada Saaremaal tuletõrjesport, mis 
nõukogude ajal oli väga populaarne, kuid paarikümne aasta jooksul soiku jäänud. Selle plaani 
elluviimiseks on vajalik ka päästetehnika hoiuruumi olemasolu hobikeskuse hoones. Kuna 
pritsumehed teostavad päästetöid kogu Saaremaa territooriumil, siis parandaks korraliku, 
soojustatud garaaži olemasolu oluliselt mitte ainult Pihtla kogukonna vaid 
pigem ka suurema osa Saaremaa elukeskkonda. 

OTSUS: Üldkoosoleku hinnangul ei ole tegemist kogukonnateenusega, vaid straeegias 
kirjeldatud tegevusega, millega luuakse ja parandatakse kogukonna kooskäimiskohti 
ning kogukonna piirkonna turvalisuse suuurendamisega seotud tegevusi ja 
investeeringuid. Toetuse määr on valitud õigesti. Suunata projekt hindamiseks 
hindamiskomisjonile. 
Kõik koosolekul osalejad on otsus poolt. 

3) Taotluse esitamine meetmesse 3

Ettepanek koostööks maakonna kauaaegselt partnerilt Talsi rajoonilt – LEADER 
tegevusgrupp Talsu rajona partnerība.

Teemad koostööks:
 - kohaliku toidu arendamine, sh põhirõhk kalatoitudel,  geograafiline tähis; kokaraamatu 
väljaandmine retseptidega – iga piirkonna traditsioonilised retseptid koos piltidega;
- kohalik käsitöö;
- noorte kaasamine – temaatilised kokkusaamised, võistlused, mängud;
- erinevad ühised tegevused, kogemuste jagamised mõlemas piirkonnas.

Soov on esitada meetmesse 3 piiriülese koostööprojekti ettevalmistamise taotlus „Õpime 
naabritelt“ eelarvega 5000 eur (toetus 100%)
Projekti periood: märts – detsember 2018
Eesmärk: kohtumine/õppereis Talsi piirkonda tutvumaks võimalike koostöökohtadega, kokku 
leppida projekti tegevused ja edasine koostöö võimaliku piiriülese koostööprojekti jaoks.

OTSUS : kiita heaks Saarte Koostöökogu piiriülese koostööprojekti ettevalmistav 
projekt eelarvega 5000 eur. 
Otsus kinnitatud ühehäälselt.

4) Hindamiskomisjoni koosseis

Koosoleku juhataja tutvustab uut hindamiskomisjoni koosseisu, mis on kinnitatud SKK 
juhatuse 16.02.2018 otsusega.



5) Tagasiside seminarilt
Koit Kelder andis ülevaate üldkoosolekule eelnenud seminarist.
Seminari aruteluks oli liikmetele saadetud kaks töödokumenti: Juhatuse valimise korra eelnõu
ning Piirkondliku nõukoja moodustamise eelnõu.
19.03.18 toimub SKK üldkoosolek, kus päevakorras on uue juhatuse valimise korra 
kinnitamine. Arutleti juhatuse koosseisu ja vastutusvaldkondade üle ning seminari teemaks oli
kaks muudatust:
-  vähendada juhatuse koosseisu kuni 5 liikmeni ja määrata juhatuse liikmetele 
vastusvaldkonnad;
-  komplekteerida piirkondlikud nõukojad, mis tegutsevad juhatusega paralleelselt. Nõukoja 
eesmärk on tagada altpool tulev algatus ning rohujuure vajaduste ja ideede liikumine.

Kokkuvõtteks oldi üheselt päri juhatuse koosseisu vähendamises ja vastutusala jagamises 
juhatuse liikmete vahel. Piirkondlik nõukoda ei olnud nii üheselt toetplaatav, aga suunatakse 
siiski järgmisel korral üldkoosolekule otsustamiseks.

6) Muud küsimused
Järgmine üldkoosolek liikmetele toimub 19.03.2018 – meetme 2 paremusjärjestuse 
kinnitamine.
Mai-juuni 2018 

-------------------- --------------------------------
Koit Kelder Sulvi Munk
Koosoleku juhataja Protokollija


