
ÜLDKOOSOLEKU PROTOKOLL

Üldkoosoleku toimumise aeg: 29. aprill 2016.a kell 15.00 – 17.00
Üldkoosoleku toimumise koht: Hotell MERI konverentsisaal, Pargi 16, Kuressaare 

Kohal on 41 liiget (kokku liikmeid 92). Protokollile on lisatud osavõtjate nimekiri (lisa 1).

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

Päevakorras:

• Meetmesse 2 kogukonnateenuse arendamiseks esitatud projektide kinnitamine

• 2015. aasta majandusaasta aruande kinnitamine

• Ühisprojekti taotluse esitamine

• Rahvusvahelise koostööprojekti ettevalmistamiseks taotluse esitamine

• Muud küsimused

1. Meetmesse 2 kogukonnateenuse arendamiseks esitatud projektide kinnitamine
Kogukonnateenuse  puhul  on  tegemist  kogukonna  liikmelt  kogukonna  liikmetele  pakutava
teenusega,  mis  lähtub  kogukonna  vajadustest.  Kogukonnateenus  on  oma  olemuselt
majandustegevus,  kuid  arvestades  potentsiaalset  tarbijate  arvu  ei  tooda  kasumit  teenuse
pakkujale. 
Meie  strateegia  defineerib  kogukonnateenuse  üldiselt,  konkreetselt  ühtegi  piirkonnas
planeeritud kogukonnateenust strateegia välja ei too.
Projektide puhul, milles on kogukonnateenuse arendamiseks toetusmäär suurem kui 60%, on
otsustuspädevus üldkoosolekul. Üldkoosolek saab otsustada kogukonnateenuse vajalikkuse ja
toetusprotsendi üle ning suunata taotluse hindamiseks hindamiskomisjonile.

1.1 Projekt „Metsküla lastehoiu laiendamine“, projekti maksumus: 54997.20, LEADER
toetus: 49497.00, toetuse määr: 90%.
Taotleja: Metsküla Küla Selts, projekti esitleb suuliselt Arli Toompuu.
Projekti taust: Põhja-Saaremaal asuvas Metsküla külas elab palju noori peresid. Küla keskel
on ajalooline mõisahoone, kus asub raamatukogu, seltsimaja ja LEADER toetusega rajatud
lastehoid 12 lapsele.
Eesmärk:  külaseltsi hoone II korruse teise poole rekonstrueerimine  teenuse kättesaadavuse
parandamiseks kogukonnale, tõstes lastehoiu kohtade arvu 12-lt 20 kohale. 
OTSUS:  Projekt  vastab  kogukonnateenuste  tingimustele.  Suunata  antud  projekt
toetusmääraga 90% hindamiseks hindamiskomisjonile. 
Otsus vastu võetud ühehäälselt.
Jüri  Saar  kommentaar  –  kas  tegemist  võiks  olla  kohaliku  omavalitsuse  kohustustega
konkureerimisega? Palun lisada antud märkus arutamiseks hindamiskomisjonile.

1.2. Projekt „Hobuhuvilised ühe katuse alla“, projekti maksumus: 72600.84,  LEADER
toetus: 49990.00, toetuse määr: 68,86%.



Taotleja: Saaremaa Ratsaspordiklubi MTÜ, projekti esitleb suuliselt Kristine Järsk.
Projekti taust: Pihtla vallas tegutseb Kõljala tall. Õuealale on rajatud LEADER toetuse abil
liivapõhjaga treeningväljak, mida kasutatakse ratsutamiseks, hobuste väljaõpetamiseks ning
klassiekskursioonide läbiviimiseks.
Eesmärk: rajada liivaväljakule katus, mis võimaldab pikendada platsi kasutusaega ja pakkuda
kogukonnale uusi vajalikke teenuseid.
OTSUS:  Projekti  toetuse  määr  on  valitud  õigesti.  Suunata  antud  projekt  toetusmääraga
68,86%  hindamiseks  hindamiskomisjonile.  Üldkoosoleku  hinnangul  ei  ole  tegemist
kogukonnateenusega,  vaid  strateegias  kirjeldatud  toetatava  tegevusega,  millega
mitmekesistatakse elanike (noorte) vaba-aja veetmise võimalusi.
Hääletamisel 1 vastu, 1 erapooletu, ülejäänud liikmed otsuse poolt.

1.3.  Projekt  „Kino  ja  konverentsid  ühte  saali  –  Salme  kultuurimaja  teenuste
arendamine“, projekti  maksumus:  6396.00,  LEADER  toetus:  5435.00,  toetuse  määr:
85,15%.
Taotleja: Salme Vallavalitsus, projekti esitleb suuliselt Kalmer Poopuu.
Projekti  taust:  Salme  kultuurimaja  valge  saal  (40  kohta)  on  sobilik  kino  näitamiseks.
Soetatud on osa kinonäitamiseks vajalikust tehnikast.
Eesmärk: viia kinonäitamine tänapäeva nõudmistele vastavaks ning lisategevusena pakkuda
konverentsiteenust. Selleks soetatakse tehnika ja kergelt teisaldatavad toolid.
OTSUS: Tegemist on kogukonnale pakutava teenusega ning projekti toetuse määr on valitud
õigesti. Suunata antud projekt toetusmääraga 90% hindamiseks hindamiskomisjonile. 
Hääletamisel kõik liikmed otsuse poolt.

1.4. Ühisprojekt „Filmikeelsed teadmised ja kaasaegne kino Ida-Saaremaale“, projekti
maksumus:  80354,10  (investeering:  67200,00;  pehmed  tegevused  13154,10),  LEADER
toetus: 59545.10, toetuse määr: 74,10%.
Taotleja: Kinobuss MTÜ, projekti esitleb suuliselt Mikk Rand.
Projekti  taust:  Maakonnakeskustest  väljaspool  elavatel  inimestel  puudub  ligipääs
maailmakinole.  Maakonnakeskustes  on  filmiteemad valikainena  koolisüsteemi  rakendatud,
kuid meil vastav tegevus puudub.
Eesmärk: Liikuv kino Ida-Saaremaa (Orissaare, Laimjala, Pöide) valdades. Noortele õpitoad
Laimjala Lühikeste Ööde Filmifestivalil - kinoseansid, pärandkultuuri visuaaltöötuba 2016-
2019.
OTSUS: Tegemist on kogukonnale pakutava teenusega ning projekti toetuse määr on valitud 
õigesti. Suunata antud projekt toetusmääraga 90% hindamiseks hindamiskomisjonile. 
Hääletamisel kõik liikmed otsuse poolt.

1.5.  Projekt  „Kudjape disgolfi  rada“,  projekti  maksumus:  8295.74,  LEADER toetus:
7464.00, toetuse määr: 90%.
Taotleja: MTÜ Saare Disc Golf, projekti esitleb suuliselt Liivi Sepp.
Projekti taust: Hetkel on Saaremaal välja ehitatud 1 discgolfi rada Pöide vallas. Kuressaare
piirkonnas puudub huvilistel võimalus antud alaga tegeleda.
Eesmärk:  Rajada Kudjape prügila kõrval asuvale mäele 18 korviga disgolfi rada. Mägi on
antud tegevuse seisukohalt väga hea asukohaga.
OTSUS: Projekti toetuse määr on valitud õigesti. Suunata antud projekt toetusmääraga 90%
hindamiseks  hindamiskomisjonile.  Üldkoosoleku  hinnangul  ei  ole  tegemist
kogukonnateenusega,  vaid  strateegias  kirjeldatud  tegevusega,  millega  mitmekesistatakse
elanike (noorte) vaba-aja veetmise võimalusi. 
Hääletamisel 1 vastu, 4 erapooletu, ülejäänud liikmed otsuse poolt.



1.6. Projekt „MTÜ Triigi Filharmoonia põhitegevuseks inventari soetamine“, projekti
maksumus: 38828.63, LEADER toetus: 34945.77, toetuse määr: 90%.
Taotleja: Triigi Filharmoonia MTÜ, esitleb Hanna-Liisa Uusma-Leivategija.
Projekti  taust:  Ühing  esitas  2015.  aastal  EAS-i  taotluse  innovaatilise  ilmastikukindla
laululava/moodulhoone ehitamiseks. Hetkel käib ehitusprotsess.
Eesmärk: Tagada  kvaliteetne  kultuuri-  jm  ürituste  läbiviimiskoht  kuni  300  huvilisele.
Soetada publikuala toolid ja heli/valgustehnika. Tegemist hooajalise ehk suvekuudel pakutava
teenusega.
OTSUS: Projekti toetuse määr on valitud õigesti. Suunata antud projekt toetusmääraga 90%
hindamiseks  hindamiskomisjonile.  Üldkoosoleku  hinnangul  ei  ole  tegemist
kogukonnateenusega,  vaid  strateegias  kirjeldatud  tegevusega  kogukondade  harimine  ja
elavdamine läbi ühistegevuse ning noorte vaba aja tegevuste mitmekesistamine.
Hääletamisel 2 liiget vastu, ülejäänud liikmed otsuse poolt.

2. SKK 2016. a majandusaasta aruanne
Majandusaasta aruanne saadeti liikmetele tutvumiseks 22. aprillil 2016.
OTSUS: kinnitada Saarte Koostöökogu 2015. aasta majandusaasta aruanne. 
Kõik kohal viibinud liikmed hääletasid majandusaasta aruande kinnitamise poolt.

3. Ühisprojekti tegevuskava (valmis PRIAsse esitamiseks)
Ühisprojekti  tegevuskava  saadeti  liikmetele  tutvumiseks  22.04.2016  (lisatud  ühisprojekti

tegevuskava  lisa  2). Tegevuskava  üldist  osa  on  eelnevalt  tutvustatud  28.10.2015
üldkoosolekul ning otsus ühisprojekti tegemiseks vastu võetud. Ühisprojekti partneriks antud
projektis on MTÜ Visit Saaremaa.

OTSUS: võtta vastu ja esitada PRIA-sse meetme 3 raames ühisprojekt ning taotleda toetust
tegevuste  elluviimiseks  summas  50 000  eurot.  Kõik  kohal  viibinud  liikmed  hääletasid
projektitaotluse esitamise poolt.

4.  Osalemine  ettevalmistavas  koostööprojektis  „Meretraditsioonide  kaasamine
piirkonna turundamiseks”
Ettevalmistava koostööprojekti tutvustus saadeti liikmetele tutvumiseks 22.04.2016  (lisatud

kava  lisa  3).  Potentsiaalsed  partnerid  on  Hiidlaste  Koostöökogu MTÜ,  Karhuseutu  LAG,
Soome  –  purjelaev  „Ihana”,  lisaks  kaasata  partnereid  teistelt  Läänemere  piirkondadest:
Bornholm, Gotland, Ahvenamaa.
Projekti eesmärgiks on piirkonna turundamine ja piiriüleste marsruutide väljatöötamine, et
rahvusvaheline  seilajaskond  oskaks  kasutada  kohalikku  teenust  (sadamateenus,  toitlustus,
majutus,  muud  teenused,  vaatamisväärsused,  meened).  Lisaks  kohalike  purjelaevade
teenustepakettide  koostamine  ja  laiapõhjaline  vabatahtlike  meeskonna  koolitus  purjelaev
Ihana  kogemuste baasil  ning piirkondlike ajalooliste meretraditsioonide ja  kommete ausse
tõstmine. 
Ettevalmistava projekti käigus kavandatavad tegevused: 

• teostatakse uuring merenduse (traditsioonid,  turism, noored,  puulaevad,  regatt,  jne)
valdkonna  vajadustest  ja  kitsaskohtadest  Saare  ja  Hiiu  maakondades.  Uuringust
saadavaid  tulemusi  oleks  võimalik  kasutada  hilisema  3-aastase  koostööprojekti
ülesehitamisel ja elluviimisel;

• kohtutakse  partneritega  koostööprojekti  ettevalmistamiseks  ja  kinnitamiseks
(partnerite juures);



• teostatakse  1-2  pilootseilamist  (töörühma  koosolekut)  ning  kogemuste  vahetamine
Kielis puulaevade regati korraldamiseks Väinameres;

• korraldatakse välispartnerite kohtumine lepingu allakirjutamiseks.
Ettevalmistava projekti eelarve: 10 000 eur (PRIA toetus 100%).
Ettevalmistav tegevus lõpeb riigiülese projektitaotluse esitamisega 2017. aasta alguses.
OTSUS: võtta vastu ja esitada PRIA-sse meetme 3 eelprojekt ning taotleda toetust tegevuste
elluviimiseks summas 10 000 eurot. 
Kõik liikmed hääletasid otsuse poolt.

5. Muud küsimused
Erakorralise üldkoosoleku kokkukutsumine 3.06.2016 kell 18.30 Salme kultuurimajas.
Koit  Kelder  selgitab  erakorralise  üldkoosoleku  kokkukutsumise  vajalikkust.  Seoses
olukorraga, kus üle poole SKK juhatuse liikmetest on seotud Meede 2 taotlusvooru esitatud
projektitaotlustega,  ei  saa  juhatus  hindamiskomisjoni  poolt  koostatud  tulemuste  pingerida
kinnitada.  Seetõttu  on  vaja  üldkoosoleku  otsust,  et  kinnitada  hindamiskomisjoni  töö
tulemused ja taotluste paremusjärjetus PRIAsse edastamiseks.
Koit Kelder palus üldkoosolekul kaaluda võimalust projektide pingerea kinnitamiseks tulla
erakorraliselt kokku enne 3. juuniks planeeritud koosolekut.
Üldkoosolek leidis, et eraldi pingerea kinnitamiseks kokku ei tulda ning hindamiskomisjoni
ettepanek taotluste pingerea osas lisatakse 3. juuni koosoleku päevakorda.
Lisaks eeltoodule tähistatakse reedel, 3. juunil 2016 peale üldkoosoleku lõppu SKK 10-aastast
sünnipäeva. Külaliste arv liikmete hulgast ei ole piiratud. Kõik külalised on oodatud koos
kaaslasega! Toimub eelregistreerimine!

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


