
  

 
 

 
Juhatuse koosolek toimus 12.01.2021 GoogleMeets keskkonnas 
Koosolek algas kell 10.00 ja lõppes kell 11.50 
 

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 sh vihmavarjuprojektid 2 tk; muud tegevused 2021; 
- EES projekt - vihmavarju meetodi rakendamine; 
- SKK liikmeskonnast väljaastumine; 
- Muud teemad 

1) Vihmavarjuprojektid 

Uus arutelu kahe varasemalt vihmavarjuprojektide vooru laekunud taotluse osas.  
 
37_Saare Kena MTÜ 
MTÜ korraldab NOM festivali Kuressaares juba neljandat korda. NOM Festivali korraldatakse 
kogukonna aktiivsete liikmete poolt, nende vabatahtlikust panusest ning kogu üritus kannab 
mittetulunduslikku väljundit. 
NOM Konverentsi peamine eesmärk on tuua saarlasteni kvaliteetse sisu ja taskukohase hinnaga 
sündmus, et seeläbi: 

• toetada naisi avastamaks oma tõelist potentsiaali nii isiklikus kui tööelus; 
• toetada tugevate ja lähedaste peresuhete loomist ning hoidmist;  
• suurendada osalejate enesekindlust ning julgustada naisi võtma vastu uusi väljakutseid ja olema 

ettevõtlikud; 
• edendada turismi Saaremaal väljaspool hooaega.  

JUHATUSE ARVAMUS: NOM festivali korraldamine Kuressaares vastab 
vihmavarjuprojektide eesmärgile võimendada, anda lisaväärtust ja uut hingamist kogukonnas 
juba toimuvale traditsioonilisele sündmusele. 
Otsustati rahastada konverentsi turundamiseks vajalikke tegevusi, tehnika ja täiendavate 
laudade renti Thule kotta ning ürituse jäädvustamist, mille lisaväärtuseks on uute 
turundusmaterjalide valmimine, kokku 2000 euro ulatuses, millest toetus on maksimaalselt 
1800.- eurot. 
 
38_ Ettevõtlike Saare Naiste Klubi taotleb toetust inspiratsiooniseminari korraldamiseks. 
Inspiratsiooniseminari koolitaja on Alar Ojastu ning seminar kannab pealkirja „Teekond täiuseni“. Ilma 
toetuseta, vaid osalejate tasudega arvestades, ei ole tippkoolitaja koolitust jõukohane saarele tuua. 
 
 
JUHATUSE ARVAMUS: ekslusiivne koolitus, millel saavad lisaks võrgustikus osalevatele 
naistele osaleda ka kõik soovijad, vastab vihmavarjuprojektide meetme eesmärgile rikasatada 



  

 
 

elukeskkonda omanäolise sündmusega ning anda jõudu juurde olemasolevale 
koostöövõrgustikule. 
Põhimõtteliselt otsustati seminari läbiviimist toetada, kuid kuna koolitaja tasu on suur, peab 
taotleja eelnevalt esitama koolitaja hinnapakkumise ning veel vähemalt ühe võrdleva 
hinnapakkumise, et saada teavet, mis koolitusturul toimub. 
Inspiratsiooniseminari läbiviimine koos ruumi rendi ja väikese virgutuspausiga maksab kokku 
4400 eurot, millest SKK toetus katab maksimaalselt 2300 eurot. 
  
Vihmavarjuprojektide meetme jätkumisest: 

Juhatus otsustas vihmavarjuprojektide meetme raames taotluste vastuvõtmise hetkel peatada. 
Eesmärgiga teha vahekokkuvõtteid, vaadata üle vormid ja eesmärgid.  
Loodame, et saame vihmavarjude meetmega jätkata, aga vaatame 2021 mahud ja sisu üle ning seejärel 
otsustame meetmega jätkamise. 
Küsime analüüsi juurde ka partnerite arvamust – küsime nii neilt, kes on tegevused ellu viinud kui ka 
neilt kes veel pole, et saada teada, kuidas nad hindavad taotlemisprotsessi ja kas plaanivad tegevused 
ellu viia. 
Hiljemalt ülejärgmises juhatuses võtame teema uuesti lauale! 
Muud tegevused 2021 

Valla kogukondliku tegevuse arengukava koostamine on käivitunud, esemärgiks kogukonna toel 
elukeskkonna paremaks tegemine. 
Meil on võimalus oma Anname hoogu! projekti kontekstis osaleda ning kaasata ekspert meie projekti 
toel. Teemaks on kogukondade sidumine KOV-ga. Praegu on hea võimalus koos teha, võimalus 
koostööks vallaga on väga tervitatav! 
Ivika Nõgel oleks meie ettepanekul väline ekspert, kellel on vajalik teadmine ja kogemus. 
Protsessis osaledes me ei peaks tegema midagi eraldiseisvalt oma projektis seatud eesmärkide jaoks ja 
koostöös vallaga saakisme oma mõtted ka valla arengukavasse. 
Me ei saa rahastada valla arengukava koostamist. Me saame rahastada selle protsessi „ekstrat“ ehk 
välise eksperdi kaasamist. Saame toetada küsitluse koostamist ja analüüsi ning koosolekute 
korraldamist nii info saamiseks kui ka arengukava tutvustamiseks. 
OTSUS: juhatus arvas, et SKK osalemine omavalitsuse kogukondliku arengukava osalemise 
protsessis  on väga tervitatav ning ühisprojekti eesmärgiga sobivaid tegevusi selles protsessis võib 
rahastada Anname hoogu! projekti eelarvest. Peale järgmist veebikoosolekut ja kokkulepete 
sõlmimist Ivika Nõgeliga tutvustatakse sõlmitud kokkulepet taas ka juhatusele. 
Otsus ühehäälne. 
2) EES projekt - vihmavarju meetodi rakendamine; 

Kuidas liikuda edasi EES projektiga – katsetame ka selle projektiga ära vihmavarjude loogika. 
Pool selle projekti eelarvest oli planeeritud ettevõtjate eksperdi abiks, nõustamiseks 50% toetusega. 
Tegevuste elluviimise tähtaega PRIAga oleme pikendamas. 
SKK muutub koolituse või tegevuse korraldajaks ettevõttele ja omaoslaus tegevusest ettevõtjale on 
50%. 
Nõustaja Sulvi Munk tutvustas võimelikke tegevusi, mida vihmavarjuprojektide meetodil oleks selle 
projekti raames võimalik ellu viia. 
Tegevus peab olema suunatud ettevõtja arengule, kuid see ei välista ka gruppidele sarnase tegevuste 
elluviimist. Aga soov ja teadmine, millist arengut on vaja, peab tulema altpoolt.  
Läbi mõelda tuleb tingimused: alampiir, ülempiir, kas võid mitu korda taotleda jms, kooskõlastada 
partner SAK-iga ja küsida enende tagasisidet.  
OTSUS: Kui SAK on nõus, siis järgmises juhatuses arutame tingimusi ja taotlusvormi. Idee on 
hea! Ootame altpoolt tulevat algatust – peab ainult mõtlema, kuidas ettevõtjatele see välja 
pakkuda! 
Pikendame EES projekti tegevuste elluviimise tähtaega ning esitame sellekohase taotluse PRIAle. 
Otsus ühehäälne. 



  

 
 

 
3) SKK liikmeskonnast väljaastumine  

4. jaanuaril 2021. a esitas Kuressaare Siioni kogudus sooviavalduse liikmekonnast lahkumiseks alates 
01.01.2021 
OTSUS: 
Arvata Saarte Koostööogu liikmeskonnast välja Eesti Evangeeliumi Kristlaste ja Baptistide 
Koguduste Liidu Kuressaare Siioni kogudus. 
Otsus ühehäälne. 
 
4) Muud teemad 
Tegevjuht tutvustas juhatusele uut infot MAK muutmisest ja perioodi vaheaastatest. 
Praeguse teadmise kohaselt saab meie tegevusgrupp kahel vaheaastal kasutada suurusjärgus 2 miljonit 
eurot. 
Selle perioodi sees ja summa eest tuleb tegevusgrupil koostada ka uue perioodi strateegia, et 
01.01.2023 saab kohe uut rakenduskava rakendama hakata. 
Ajalises mõttes märtsi lõpuks peaks olema MAK muudatus realiseerunud. 
Tõenäoliselt tekib meil ülikiire vajadus strateegia muutmiseks ning meetmete avamiseks.  
Seetõttu on vaheaastate rakendamiseks vajalike otsuste tegemine kindlasti veel selle juhatuse koosseisu 
teema. 
Meie jaoks minimaalne eesmärk – strateegias muuta aastaarvud, seire numbrid jms. Aga kas me 
tahame ise midagi rohkemat? Kas tahame ka meetmeid korrigeerida? Kas on võimalik taotlusvoorud 
hoida jooksvalt lahti kuni eelarvevahendite lõppemiseni? 
Meetmete eelarve suurusjärk 2 aastaks on ligikaudu 1,8 – 2 miljonit. 
 
Juhatuse liige Mikk Rand tõi välja omapoolse seisukoha, et ettevõtluse arendamine pikas perspektiivis 
on vajalik siduda haridusega, projekti elluviimisel eelistatud partneriks on teadus- või 
arendusüksusüksus. SAKil on meede – peaks vaatama, kas seal on ettevõtteid, kes sooviksid ka 
teadusasutustega koostööd teha, aga kes EAS-i tingimustele ei vasta. 
 
6) Muud küsimused 

Järgmine koosolek – 02.02.2021 kl 10 

 

Koosoleku juhataja                                                                           Protokollija 

Koit Kelder                                                                                        Terje Aus 

 


