
  

 
 

 

Juhatuse koosolek toimus 28.11.2019 Kuressaares, SKK kontoris. 

Koosolek algas kell 10.00 ja lõppes kell 12.30 

 

 

Protokolli väljavõte noorteprojektide hindamisest 

 

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

Koosolekut juhatas Koit Kelder ja protokollis Liisa Vipp 

Taotluse esitasid: 

1) Rahvamuusikaansambli MASSAKAD 

2) MTÜ Kuressaare Linnaorkester 

3) MTÜ Tulevik 

4) Triin Arva 

5) FC Kuressaare 

 

JUHATUSE OTSUS: 

Rahvamuusikaansambel MASSAKAD on Muhu Põhikooli esinduskoosseis. Taotlevad toetust 

11.08.-24.08.2020 osalemiseks Põhja-Makedoonias rahvusvahelisel festivalil. Korraldaja 

Eesti Europeade Komitee. Reisigrupis on 9 õpilast-pillimängijat, 1 ringijuht, 1 saatja õpetaja, 

1 lapsevanem.  

Reisi eesmärk: motiveerida noori rahvamuusikaga edasi tegelema, saada esinemiskogemusi, 

tutvustada meie rahvamuusikat ja rahvapille ning Muhu kauneid rahvariideid, tutvuda teiste 

rahvaste- ja nende kultuuridega, laiendada silmaringi, luua sõprussidemeid eakaaslastega 

väljaspool Eestimaad. 

 

Reisi eelarve Taotletav toetus SKK-lt SKK otsus rahastuseks 

6597.60 1800,00 1800,00 

 

OTSUS: rahvamuusikaansambel MASSAKAD planeeritud tegevuse sisu vastab toetuse 

taotlemise eesmärgile ning Leader põhimõttele (koostöö, võrgustiku loomine jne). SKK 

toetab osalemist Põhja-Makedoonias toimuval festivalil 1800.- euroga. 

 

Muusikakooli saksofoniansambel „Temami“ (3 gümnasisti ja juhendaja) taotleb toetust 

kontsertreisiks, mille käigus planeeritakse esineda Brüsseli Eesti koolis ja Euroopa koolis.  

Planeeritav reisi aeg on 23.04. kuni 27.04.2020 

Reisi eesmärgiks on Eesti muusika tutvustamine Brüsseli haridusasutustes ja avalikus ruumis. 

Tutvustatakse Eesti ja Saaremaa kultuuri, sealhulgas väljaspool Eestit elavatele Eesti lastele 

ja noortele, luuakse (välis) kontakte ja tehakse ühiseid kohtumisi. Kava on aidanud koostada 

Brüsseli diplomaatilise korpuse esindaja Kairit Kolsar. 

 

Reisi eelarve Taotletav toetus SKK-lt SKK otsus rahastuseks 

3126,00 1606,00 1606,00 

 



  

 
 

 

 

OTSUS: Saksofoniansambli „Temami“ planeeritud tegevuse sisu vastab toetuse 

taotlemise eesmärgile ning Leader põhimõttele (koostöö, võrgustiku loomine jne). SKK 

toetab kontsertreisi Brüssselisse 1606.- euroga. 

 

Saare Ratsakeskuses treenivad noored (4 tüdrukut), kes on ratsutamisega tegelenud 

juba üle viie aasta soovivad minna kogemusi saama ja võistlema Soome Tampere külje alla 

Lempäälän Ratsastuskoulu (täpne aeg sõltub Soome ratsavõistluste kalendri kinnitamisest). 

Talliga Soomes on läbirääkimised juba peetud ning esmased kontaktid ning kokkulepped 

kohtumiseks loodud. 

Noorte reisi eesmärk on tutvuda kohalike noortega, luua pikki ja kestma jäävaid sõprussuhteid 

ning tutvustada Saaremaad ja meie hobi. Lisaks õppida kohalikelt noortelt uusi oskusi ja saada 

osa ka ühest ratsaspordi võistlusest Soomes. 

 

Reisi eelarve Taotletav toetus SKK-lt SKK otsus rahastuseks 

2297,00 997,00 797,00 

 

OTSUS: Saare Ratsakeskuse noorte planeeritud tegevuse sisu vastab toetuse taotlemise 

eesmärgile ning Leader põhimõttele. Piiratud eelarve tingimustes otsustas juhatus toetada 

võistlusreisi transpordikulude osas, ehk kokku 797,00 eur ulatuses. 

 

Saare maakonna maapiirkonna koolid (Leisi Kool, Kärla Põhikool, Orissaare Gümnaasium, 

Aste Põhikool, Salme Põhikool) pakuvad ettevõtlikkuse, ettevõtluse ja meedia alast 

huviharidust, seda ennekõike formaalhariduse täiendamiseks ja koolivälise tegevusena, et 

toetada koolis õpitut ja aidata õpilasel luua seoseid päriselu, töömaailmaga. Võimalusi noortel 

näidata oma oskusi ja saavutusi ning teha praktikat on vähe. 

Reisi sihtkoht on Malta, kus on olemas koostöö lastele/noortele meelelahutust pakkuva 

väikeettevõttega, kes on Saaremaa noori juba mitmeid kordi kutsunud oma tegevustest osa 

saama.  

Projekti eesmärgiks on anda Saaremaa noortele (6 noort ja 2 juhendajat) rahvusvahelise 

koostöö tegemise kogemus ja huviala praktika võimalus. Sealse kultuuripärandiga tutvumine ja 

Saaremaa ning meie ajaloo tutvustamine aitab noortel oma väärtust ja ajalugu kasvatada ning 

hinnata. 

Õppereisi lõpus valmib Saaremaa noorte poolt videoülevaade grupitöödena, mille puhul 2 

gruppi valivad kumbki ise fookuse. Ühistöö raames otsustavad noored ise, kuidas nad 

Eesti/Saaremaa ja Malta kultuuripärandi ühisosa ja erinevusi soovivad tutvustada. 

 

Reisi eelarve Taotletav toetus SKK-lt SKK otsus rahastuseks 

5503,00 4007,00 2000,00 

 

OTSUS: ettevõtlike meediahuviga noorte planeeritud tegevuse sisu vastab toetuse 

taotlemise eesmärgile ning Leader põhimõttele. Piiratud eelarve tingimustes otsustas 

juhatus toetada noorte reisi osas maksimaalselt 2000.- euro ulatuses. 

 

Toetust taotletakse FC Kuressaare jalgpallikooli 2008. aasta grupi  (15 noort jalgpallurit ja 3 

täiskasvanud) saatja osalemiseks turniiril Riga Cup 2020. 



  

 
 

Reisi eesmärgiks on osaleda rahvusvahelisel turniiril, kuna noorte jalgpallurite arengule  tuleb 

kasuks kui käiakse väljaspool Eestit turniiridel, et näha ka teistest rahvustest mängijaid ning 

saada mängukogemust. 

Riga Cup toimub 28.02-01.03.2020. 

Reisi eesmärgiks on, et lapsed saavad hea kogemuse, samuti loodab klubi  sealt kutsuda ka teisi 

võistkondi enda üritusele Saaremaa Cup, mis toimub juulis Saaremaal. Soovime kohapeal 

kohtuda kohaliku jalgpallikooliga, et näha kuidas nende iga päevased treeningud toimuvad 

võibolla viia ka läbi sõpruskohtumine ja peale seda saaks ühiselt tutvuda mõlema riigiga 

täpsemalt ja tutvustada Saaremaad. 

 

Reisi eelarve Taotletav toetus SKK-lt SKK otsus rahastuseks 

4504,00 3700,00 0,00 

 

 

OTSUS: jätta noorte jalgpallurite osalemine turniiril Riga Cup 2020 Saarte Koostöökogu 

toetuseta. Põhjenduseks on tegevuse vähene seotus antud toetuse eesmärgiga ning Leader 

põhimõttega. Planeeritud ei ole omavahelisi kohtumisi väljaspool turniiri, ühiseid 

tegevusi, mille käigus Eestit ja Saaremaad tutvustada ning omavahelisi sõprussuhteid 

luua. 

 

Teha otsused taotlejatele teatavaks. 

 

 

 

 

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

Koit Kelder        Liisa Vipp 

Koosoleku juhataja       Protokollija 


