ÜLDKOOSOLEKU PROTOKOLL
Üldkoosoleku toimumise aeg: 25. märts 2019.a kell 15.00 – 17.00
Üldkoosoleku toimumise koht: Kultuuriselts Kevade, Kõljala külamaja, Saaremaa vald
Koosoleku alguses on kohal on 33 liiget (kokku liikmeid 85). Protokollile on lisatud
osavõtjate nimekiri (lisa 1).
 Koosoleku juhataja ja protokollija valimine, päevakorra kinnitamine
Koosoleku juhatajaks valiti ühehäälselt Koit Kelder ja protokollijaks Liisa Vipp.
Päevakord:
 Meetme 2 paremusjärjestuse kinnitamine;
 Taotluste esitamine meetmesse 3
 2018.a. majandusaasta aruanne
 Strateegia seirearuanne
 Ülevaade noorte rahvusvahelise kogemuse ja koostöö voorust
 Muud küsimused
OTSUS: kinnitati üldkoosoleku päevakord.
Otsuse poolt hääletasid 31 liiget. 2 liiget (huvigrupp 94992) pidid erakorraliselt lahkuma.
Erapooletuid ja vastuhääli ei olnud.
1) Meetme II paremusjärjestuse heakskiitmine
Meede II – Elujõuliste kogukondade arendamine ja elukeskkonna parendamine.
Taotlusvoor: 30.01.- 07.02.2019 kl 16.00. Hindamiskomisjoni koosolek toimus 19.-20. märts
2019.
Tegevjuht annab ülevaate taotlusvoorust ning hindamiskomisjoni ettepankust taotluste
paremusjärjestusse seadmise kohta.
Kokku esitati vooru 33 taotlust summas 0,6 milj eur, millest taotleti toetust 0,5 milj. eur.
hindamiskomisjoni protokolli on juhatus 21.03.2019 heaks kiitnud.
Nõustaja tutvustab lühidalt kõikide rahastamise ettepaneku saanud projektide sisu.
Juhatuse esimees annab juhatuse poolse tagasiside hindamiskomisjoni protokolli põhjal.
OTSUS: võttes aluseks hindamiskomisjoni protokolli ja juhatuse 21.03.2019 otsuse
kinnitada 2019. aasta meetme 2 projektitaotluste paremusjärjestus ja teha ettepanek
PRIA-le iga projektitaotluse rahastamise suuruse kohta (protokolli lisa 2).
Otsuse poolt hääletasid 29 liiget.
2 liiget (huvigrupp 94992) pidid koosoleku alguses erakorraliselt lahkuma.
2 liiget (sh 1 liige huvigrupist 94992) ei osalenud selle punkti otsuse hääletamisel.
2) Taotluste esitamine meetmesse 3
Tegevjuht annab ülevaate kõikidest hetkel meetme 3 raames käimasolevatest koostöö- ja
ühisprojektidest.
Üldkoosolekule tehakse ettepanek kahe uue ühisprojekti esitamiseks meetmesse 3.
1) Edukas ja ettevõtlik Saaremaa – ühisprojekt, mille partneriks on SA Saare
Arenduskeskus. Projekti tegevuse on planeeritud 2 aastaks. Projekti vajalikkus tulenes
SAK ja SKK poolt ettevõtjate nõustamiste käigus tekkinud tähelepanekutest. Projekti

eesmärgiks on luua võimalused Saaremaa tootjatele-teenusepakkujatele areneda ja
kasvada.
Nõustaja Sulvi Munk andis ülevaate projekti eesmärgist, planeeritavatest tegevustest
ja eelarvest.
Üldkoosolekul tekkis küsimus projektis sisalduva tegevuse – private label loomine –
osas. Koos arutleti mõiste eestikeelse sisu üle ning lepiti kokku, et edaspidi
kasutatakse inglise keelse termini asemel mõistet „oma toode“.
OTSUS: Kiita heaks kohaliku tegevusgrupi ühisprojekti taotlus Edukas ja ettevõtlik
Saaremaa esitamine meetme 3 raames küsides projektis ettenähtud tegevusteks toetust
99624€.
Otsuse poolt hääletasid 31 liiget. 2 liiget (huvigrupp 94992) pidid koosoleku alguses
erakorraliselt lahkuma.
Erapooletuid ja vastuhääli ei olnud.
2) Hoo andmine kogukondade koostöövõrgustikule! – ühisprojekt, mille partneriteks
on Saaremaa vald, Muhu vald, SA Saare Arenduskeskus ja Saaremaa Kodukant.
Tegevused on planeeritud 2,5 aastaks eesmärgiga elavdada külade omavahelist
koostöötahet läbi kogukondade võrgustiku loomise ning ühistegevuste taaselustamise
ja tugevdamise piirkonnas. Külade ja seltside tegevusele hoo andmine, uute teadmiste
omandamine ja kogemuste ning info jagamine, ühiste traditsioonide loomine.
Tegevjuht andis ülevaate projekti planeeritavatest tegevustest, eesmärgist ja oodatavast
tulemist ning tutvustas eelarvet.
OTSUS: Kiita heaks kohaliku tegevusgrupi ühisprojekti taotlus Hoo andmine kogukondade
koostöövõrgustikule! esitamine meetme 3 raames küsides projektis ettenähtud tegevusteks
toetust 100000€.
Otsuse poolt hääletasid 31 liiget. 2 liiget (huvigrupp 94992) pidid koosoleku alguses
erakorraliselt lahkuma.
Erapooletuid ja vastuhääli ei olnud.
3) 2018.a majandusaasta aruanne
Tegevjuht tutvustab 2018. aasta majandusaasta aruannet. Aruanne on saadetud liikmetele ka
eelnevalt e-posti teel tutvumiseks.
Liikmetele tutvustatakse audiitori arvamust ja PRIAle esitatavat rahandusinformatsiooni.
OTSUS: Kinnitada 2018. aasta majandusaasta aruanne.
Otsuse poolt hääletasid 31 liiget. 2 liiget (huvigrupp 94992) pidid koosoleku alguses
erakorraliselt lahkuma.
Erapooletuid ja vastuhääli ei olnud.
4) Strateegia seirearuanne
Tegevjuht annab ülevaate strateegia seire andmetest. Perioodil 2015-2020 on toimunud kokku
8 projektitaotluse vastuvõtmise vooru.
Aruanne, mis liikmetele tutvustati on 2018. aasta seisuga, ehk koostatud 7 taotlusvooru
põhjal.

Meetmete I ja II osas on kokku vastu võetud 228 projektitaotlust, millest tegevusgrupp on
kinnitanud 121 ning PRIA on rahastamiseks heaks kiitnud 119 määrates toetust kokku 3,3
miljonit eurot ehk ~85% kogu nendele meetmetele ettenähtud eelarvest.
Tegevused on lõplikult ellu viidud 41 projekti osas ja määratud toetusest on lõplikult välja
makstud ~22%.
OTSUS: Üldkoosolek on seirearuandega tutvunud. Strateegia rakendamise eest
vastutab SKK juhatus iga-aastase rakenduskava kinnitamisega ja vajadusel
muutmisega. Strateegia uuendamise ja muutmise vajaduse hindamiseks valmistada
sügiseseks üldkoosolekuks SKK 2015-2020 vahehindamise aruanne
Otsuse poolt hääletasid 31 liiget. 2 liiget (huvigrupp 94992) pidid koosoleku alguses
erakorraliselt lahkuma.
Erapooletuid ja vastuhääli ei olnud.
5) Ülevaade noorte rahvusvahelise kogemuse ja koostöö voorust
Tegevjuht annab ülevaate noorte rahvusvahelise kogemuse ja koostöö voorust. SKK
tegevuspiirkonna elavdamise kulude eelarvest eraldati 5000 eur noortele rahvusvahelise
kogemuse ja koostöö elavdamiseks.
Sihtrühmaks olid Saare maakonna 7–19.a. noorte huvihariduslikud ühendused
(treeninggrupid, - rühmad, -klubid, erahuvikoolid, koolide juures tegutsevad huvialaringid
jne) ning maakoolid (nt sõprusklassid välismaal). Kokku laekus 10 avaldust.
Komisjon: Marii Kõrgesaar (Noorsootöö- ja huvihariduse peaspetsialist), Krista Lember
(SKK hindamiskomisjoni ekspert), Mikk Rand (SKK juhatus), Sulvi Munk (SKK LEADER
projektide nõustaja).
Kolm väljavalitud projekti olid järgmised:
a) Kuressaare Muusikakool – sümfionettorkester Lätti 25.-28.04.2019; 1500.b) Reinu Ratsatalu – õppereis Norra 24.-26.04.2019; 2700.- eur
c) Võimlemisklubi Pärl – õppereis Taani 30.01-04.02.2019; 800.- eur
Võimlemisklubi Pärl on oma reisi edukalt ellu viinud ning saatis üldkoosolekule tänusõnad ja
kokkuvõte oma reisil saadud kogemusest ning edasistest koostööplaanidest sellel suunal.
Laste kogemusreisi kajastasid mõlemad meie maakonna meediaväljaanded:
https://www.meiemaa.ee/index.php?content=artiklid&sub=11&artid=85576&term=v%C3%B
5imlemiskLUBI%20P%C3%A4rl
https://arhiiv.saartehaal.ee/2019/02/08/parli-voimlejad-said-taanis-kiita/
6) Muud küsimused – üldkogul küsimused/kommentaarid puudusid.

-------------------Koit Kelder
Koosoleku juhataja

-------------------------------Liisa Vipp
Protokollija

