
  

 
 

 
Juhatuse koosolek toimus 06.04.2021 GoogleMeets keskkonnas 
Koosolek algas kell 09.30 ja lõppes kell 11.00 
 

Protokoll 
 

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

Koosolekul osalesid hääleõigusta: Susan Reinholm, Sulvi Munk, Terje Aus 

Koosolekut juhatas Koit Kelder ja protokollis Terje Aus 
 

Päevakorras: 
- "Anname hoogu" vihmavarjuprojektid;"EES" - vihmavarjuprojektid 
- Liikmete veebikoosolek 
- Koostööprojekt LHK-ga - "vihmavarju"-praktika jagamine 
- SA EHTNE Saaremaa märgis seonduv 
- Muud teemad 
 
1) "Anname hoogu" vihmavarjuprojektid "EES" - vihmavarjuprojektid;  

1.1"Anname hoogu" vihmavarjuprojektid; 
41_ Salme Rahva Maja Selts  
taotleb toetust viikingiaegseid meresõite kajastava näituse „Triibuliste purjede all“ koostamiseks. 
Näitust eksponeeritakse Viikingiaasta ürituste raames Salme vanas vallamajas. Peale viikingiaasta 
sündmuseid on võimalik seda näitust eksponeerida ka maakonna erinevates rahvamajades. 
Hinnapakkumine näituse koostamiseks on lisatud. 
OTSUS: toetada näituse koostamiseks vajalikke tegevusi kokku summas 2879.- eur, millest toetus 
2591.- eur ning taotleja omaosalus 288.- eur. 
Rääkida hinnapakkujaga läbi võimalus saada enda käsutusse ka failid valmiva materjaliga, et 
seda saaks edaspidi vajadusel ka virtuaalselt esitleda. 
 
1.2 „EES“ vihmavarjuprojektid 
Juhatus tõdes, et taotlusti ei ole laeknud hullupööra palju. Tõenäoliselt on see tingitud ka abi 
iseloomust – taotleja peab ise vaeva nägema saades abi analüüsi ja nõustamise läbi, see pole nö 
„võtmed kätte“ lahenduse pakkumine. 
Karmelia OÜ 
Taotleb EES projektis osalemist vastavatud Meierei kohviku käivitamise toetamiseks veebipõhisel. 
Koos konsultandiga arendatakse koduleht, liidestatakse e-poe kaudu toodete ostmise võimalus ning 
valmistatakse pildid/video. 
OTSUS: Toetada ettevõtte osalemist EES projekti Vihmavarjuprogrammis 988.- eur ulatuses 
50% toetusmääraga. 
 
2) liikmete veebikoosolek 

SKK liikmete veebikoosolek toimub teisipäeval, 13. aprillil kl 15. Täna saadame liikmetele välja 

teavituse koos materjalidega. 

Veebikoosolek oleks aruandev ja ülevaatev eelkõige selles osas, mis puudutab lähitulevikku kuni 



  

 
 

jaanipäevani. Juuni keskpaigas on planeeritud järgmine üldkoosolek. 

Tuleb selgitada, kuidas peaks nägema välja otsustusprotsess peale põhikirja muutmist ning et põhikirja 

muudatusega, kui teeme kirjaliku otsuse, peab iga SKK liige nõus olema. 

Tänase teavitusega saadame otsuse eelnõu juba kaasa ning seda saab ka juba allkirjastada. Peale 

veebikoosolekut helistame personaalselt läbi need liikmed, kes koosolekul ei osalenud või kelle 

allkirjastatud otsus on puudu. 

OTSUS: viia läbi liikmete veebikoosolek 13. aprillil algusega kl 15, päevakorra ning otsuse 

aluseks olevad materjalid saadab kontor eelnevalt välja. 

 

3) koostööprojekt Lääne-Harju Koostöökoguga- "vihmavarju"-praktika jagamine 

Meil on selles projektis pigem konsulteerija roll, kuid peame siiski esitama PRIAle oma 

projektitaotluse koos eelarvega. 

LHKK on oma koostööprojekti üldkoosolekul kinnitanud ning nad sooviksid selle PRIAle ära esitada 

ning hakata tegevusi ellu viima. 

Meil hetkel rakenduskavas III meetme jaoks eelarvet ette nähtud pole, peaksime muutma rakenduskava 

ning samuti peaks koostööprojekti esitamise PRIAle otsustama meie üldkoosolek. 

OTSUS: anda tegevjuhile volitus sõlmida Lääne-Harju Koostöökoguga koostöölepe. 

Koostööprojekti tegevused, eelarve ning taotluse esitamine PRIAsse valmistada ette liikmetele 

otsustamiseks juunikuisel üldkoosolekul. 

 

4) SA EHTNE Saaremaa märgis seonduv 

Neljapäeval koguneb SA nõukogu – toimub korraline kvartaalne koosolek.  
Et SA saaks oma tegevustega edasi minna on vaja asutajapoolseid juhiseid eelkõige vahendite 
kasutamise osas. Nõukogu peab samuti valima endale juhi. 
SA Juhatuse liikme lepingu sõlmimine tagasiulatuvalt jaanuarist 2021. 
SA juhatuse liige Susan andis lühikese ülevaate käimasolevatest tegevustest: 

- Võrgustiku koorineerimistegevus läheb Sulvi eestvõttel kenasti. 
- Veebileht on valmimas – neljapäeval saab seda juba veidi ka näidata.  
- Sel kevadel oleme rohkem pühendumas käsitöölistele ja kosmeetika tegijatele – nendele, kes 

lühikese tarneahela projektist väljaspool. EHTNE märgis pole ainult toit ja jook – oleme ikkagi 
elustiili bränd, kõik tootegrupid väljandavaid neid väärtusi. 

- PRIAst eelmisel nädala heakskiidu saanud ühisprojekti toel saame poodi soetada vajaliku 
tehnika ja läheb kergemaks. Järgmise aasta lõpuni on tegevusplaan saanud selle toel rahalise 
katte. 

6) Muud teemad 

- kiire interneti teemal oli eelmisel nädalal kohtumine. Osalesid Jaanika, Mikk ja Koit. Praegu on nö 
„pall“ Digisaare käes, kes peaks arvutama ja numbreid ütlema, kuidas edasi minna. Väga kiiret 
edasiminekut pole, loodame Digisaare aktiivsusele ja liikumisele selles osas. 



  

 
 

Meie saaksime ettevalmistavaid tegevusi eelarve mõttes planeerida oma elavdamise kulude eelarvesse. 

- „Hea tee teeb head!“ tegevuste tagasiside ja suured tänusõnad Jaanikale. On hea, et SKK sai 
oma vihmavarjuprojektiga siin toeks olla. Sellised tegevused näitavadki vihmavarjuprojektide 
idee elujõulisust ja eesmärgipärasust.  

- Kogukondliku tegevuse arengukava koostamisega tegeleb vald aktiivselt edasi. 5. aprillil 
kogunes töörühm, milles osales Jaanika. Tahetakse edasi liikuda fookusteemadega, kuid algselt 
planeeritud suurt mõttetalgut praeguses olukorras läbi viia ei saa. Otsitakse lahendusi teemaga 
edasi liikumiseks konsulteerides ka Ivika Nõgeliga. Omavalitsus soovib Saaremaa valla 
mittetulundustegevuse ja külaelu arengukava eelnõu valmis saada juunis ning juulis saavad 
kõik soovijad arvamust avaldada ja oma ettepanekuid lisada. 

Järgmine juhatuse koosolek 27. aprillil kl 9.30 

Liikmete veebikoosolek 13. aprillil kl 15 

 

 

Koosoleku juhataja                                                                           Protokollija 

Koit Kelder                                                                                        Terje Aus 

 


