
  

 
 

 
Juhatuse koosolek toimus 16.02.2021 GoogleMeets keskkonnas 
Koosolek algas kell 10.00 ja lõppes kell 11.50 
 

Protokoll 
 

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

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

Koosolekut juhatas Koit Kelder ja protokollis Terje Aus 
 

Päevakorras: 
- Aasta küla nominentide tunnustamine; 
- Anname hoogu - Saaremaa kogukondliku tegevuse arendamise kavandamine - küsitlus ja esimene 
seminar (lisas küsitluse kokkuvõte); 
- EES projekt - vihmavarjude statuudi ja vormi kinnitamine; 
- Interneti püsiühenduse tagamine - staatus  (lisas tabel küladega, kus võimalik edasi liikuda kiirelt); 
- Muud teemad 
 
 

1) Aasta küla nominentide tunnustamine 

Saaremaa Aasta küla väljakuulutamisel pidada SKK poolt meeles kõiki nominente ning võitjaks 
osutunud küla. 

2) Anname hoogu - Saaremaa kogukondliku tegevuse arendamise kavandamine - küsitlus ja 

esimene seminar; 

8. veebruaril toimus kogukondade arengu seminar meie ühisprojekti raames, kus Ivika Nõgel tutvustas 
küsimustiku tulemusi ning üheskoos sõnastati võimalikud eesmärgid edasiliikumiseks ja visooni 
kujundamiseks. 
 
3) EES projekt - vihmavarju meetodi rakendamine; 

Arutati statuuti ja taotlusvormi.  
 
OTSUS: alustada EES projekti vihmavarjuprojektide vastuvõtmist 15. märtsist. Uus versioon 
statuudist ja taotlusvormist valmistada ette järgmiseks juhatuseks. 
Pikendame EES projekti tegevuste elluviimise tähtaega ning esitame sellekohase taotluse PRIAle. 
 

4) Interneti püsiühenduse tagamine - staatus  (lisas tabel küladega, kus võimalik edasi 
liikuda kiirelt); 

Peaks muutma arendamise suuna või tempot. 
Eesmärk oli, kuidas jõuda sellise lahenduseni, mis hõlmaks ka külasid, mis kuhugi ei mahu. 
Eelarvestada seda poolt, mis on vaja esimese ringi ärategemiseks. Selle pealt annab tuletada, mis on 
väiksema ringi vajak. 
Kaasata keegi kolmas väljastpoolt, kes aitaks kogu pilti visualiseerida. Kui kaardile panna need 83 
küla, keda oleks lihtne liita  - külad, mille ühendamiseks sobib MKM toetus ja meetmed ja kuhu OÜ 
Digisaar oleks taotlejana sobilik. Asjad, millega saaks kohapeal kohe edasi liikuda. 
Visualiseerimisest hetkel oleks suur abi – kui palju katab ära see 83 küla, kui palju on Elektrilevi poolt 



  

 
 

tehtav – tervikut, mida me taga ajame, pole kusagil näha. 
Valla kaasamine – kes suudaks kaardiga visualiseerida, samas teaks Saaremaa tausta laiemalt. 
Vaja oleks keeruline teema lihtsaks ja arusaadavaks teha. 
Looduslikku ja tehnoloogilist luksust, mis oli meie eesmärk pakkuda, nende plaanidega me ei täida. 
Osa, millega täna tuleks kiirelt ja jõuliselt tegeleda, et järgmises MKM taotlusvoorus oleks taotlus sees. 
See võib igal hetkel uuesti avaneda. 
Uus Leader määrus – Leader rahadega uue perioodi ettevalmistusi teha. 
 
4) Muud teemad 
- MTÜ-dele omatulu teenimise koolitus. Saadetud küsimus koolituse toomise võimalusest Saaremaale. 
- Kogukondade koostööseminari (08.02) ja küsitluse tagasiside ja analüüs – pole osalejatele saadetud? 
- Jaanika andis infot, et Bornholmil tuli riikliku TV kaudu uudis, et vald peab defineerima, kellega 
üldse tulevikus teha rahvusvahelist koostööd. Koostööd planeeritakse kolmes erinevas suunas – 
lobbyettevõtted, teadus ja kogemusvahetus ja koostöö tehnoloogiaarenguste vallas. Pole üldse enam 
aluseks sõprussidemeid. Koostöö Saaremaaga ei lähe ühegi selle punkti alla. Ehk siis meie külastuse 
teema on praegu teravalt päevakorras. Samas Orissaare gümnaasium on aktiivses kirjavahetuses 
Bornholmi kooliga. Aga raamatu osas on vaikus, intervjuudeni jõudnud pole veel. Jaanika lubas uurida, 
kuidas raamatu koostamisega läheb. 
- Krista andis infot, et osad meie FINEST projekti toel alustanud Bändikoolid saavad huvihariduse toel 
samadel tingimustel jätkuda. 

Järgmine koosolek 03.03.21 

 

Koosoleku juhataja                                                                           Protokollija 

Koit Kelder                                                                                        Terje Aus 

 


