
  

 
 

 
Juhatuse koosolek toimus 24.11.2020 GoogleMeets keskkonnas 
Koosolek algas kell 14.00 ja lõppes kell 15.45. 
 

Protokoll 
 

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

Koosolekut juhatas Koit Kelder ja protokollis Terje Aus 
Päevakorra punktid: 

-2020. noorte projektide elluviimisest; 

- SKK esindaja nimetamine Saaremaa valla mittetulundustegevuse ja külaelu arengukava 

(2021-2030) koostamise juhtgruppi; 

- SKK toetuskirjad arendustegevustele; 

- Märgise Ehtne Saaremaa toode sihtasutuse loomisega seonduv; 

- Interneti püsiühenduse tagamine ja SKK võimalik roll selles uuel perioodil (kell 15 liitub 

koosolekuga Priit Pihel); 

- Muud teemad 

1) Noorte projektide elluviimisest: 

Kuna 2020. aasta noorteprojektide elluviimine on olnud võimatu, on vaja võtta põhimõtteline 

seisukoht,  kas anda võimalus elluviimist pikendada ja rahastada samu projekte 2021. aasta 

eelarvest? 

OTSUS: Kui taotlejal on jätkuv soov tegevused ellu viia ja kui samasisuliste tegevuste 

elluviimine on võimalik 2021. aastal, siis on võimalik taotlejatel kuni 01.06.2021 oma soovist 

SKK-d teavitada ja rääkida läbi täpsed asjaolud tegevuste elluviimiseks aastal 2021. 

 

2) SKK esindaja nimetamine Saaremaa valla mittetulundustegevuse ja külaelu 

arengukava (2021-2030) koostamise juhtgruppi; 

OTSUS: juhtgruppi nimetati tegevjuht Koit Kelder. 

 

3) SKK toetuskirjad arendustegevustele; 

Õun Drinks OÜ ja Postimaja OÜ avaldused. 

OTSUS: 

a) Toetada avaldajaid SKK toetuskirjaga. 

b) Kui piirkonna ettevõte soovib toetuskirja/partnerluskinnitust laienemiseks või uutele 



  

 
 

turgudele sisenemiseks ning toetuskiri/partnerluskinnitus ei too SKK-le kaasa rahalisi 

kohustusi, siis on põhimõte alati toetada. 

 

4) Märgise Ehtne Saaremaa toode sihtasutuse loomisega seonduv; 

Tegevjuht on saatnud põhikirja projekti juhatusele eelnevalt tutvumiseks. Markeeritud olid 

põhimõttelised kohad, mis vajasid juhatusega arutamist. 

SKK juhatus tegi ettepanku SA nõukogu määrata viieks aastaks.  

Arutleti ka nõukogu pädevuse üle SA põhikirja muuta. 

SA asutamiseks on puudu veel nõukogu liikmed ja juhatuse liige - arutleti võimalike nõukogu 

liikmete ja juhatuse liikme kandidaatide üle. 

OTSUS: nõukogu koosseisus on 3-5 liiget ja nõukogu valitakse 5 aastaks. Põhikirja muutmise 

õigus nõukogu pädevuses ei ole. Teha põhikirja eelnõusse vastavad muudatused.  

 

5) Interneti püsiühenduse tagamine ja SKK võimalik roll selles uuel perioodil (kell 15 

liitub koosolekuga Priit Pihel); 

Arutelu AS Connecto Eesti esindajaga saartel, Priit Piheliga. Priit andis ülevaate lairiba 

magistraalvõrgu väljaehitamise hetkeseisust ja arengutest. 

Arutleti, kas ja kuidas Leader meede läbi SKK uue arengustrateegia rakendamise saaks abiks 

olla kvaliteetse püsiühenduse tagamisel kõikide majapidamisteni ja ettevõteteni meie 

maakonnas. 

Arutelu jätkub 2-3 nädala pärast. Vahepeal täpsustatakse lähtekohad ja võimalikud tegevuste 

maksumused. 

 

6) Muud küsimused 

3. detsembril toimuv ettevõtjate infotund maaeluministeeriumi esindajaga meetme 
tutvustamiseks toimub nii kohapeal (kuni 50 registreerunud osalejat) kui ka veebikeskkonnas 
ZOOM. Kokku on registreerunud osalejaid 98. 

 

 

Koosoleku juhataja                                                                           Protokollija 

Koit Kelder                                                                                        Terje Aus 

 


