
  

 
 

 
Juhatuse koosolek toimus 30.06.2020 SKK kontoris. 
Koosolek algas kell 12.30 ja lõppes kell 14.00 
 
 

Protokoll 
 

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

Koosolekut juhatas Koit Kelder ja protokollis Liisa Vipp 
 
Päevakorra punktid: 
1. Vihmavarjuprojektid; 

2. 06.07 kohtumise teemad Saaremaa vallavalitsusega; 

3. Meetmete 1 ja 2 taotlusvooru korraldamine sügisel; 

4. Ehtne Saaremaa märgisega seonduv; 

5. Muud teemad 

 
1) Vihmavarjuprojektid 

Semiir – eelarve on liiga suur, mida küsitakse, seega päris vihmavarjuprojekt ei ole. 
Pigem on tegu noorte projektiga (Leader).  

OTSUS: sügisel teeme uue noorte projektide vooru. 
            Kõiguste sadam – Pop-up merekool, eelkõige on suunatud noortele, 2 18 liikmelist 
gruppi tehakse. Kella 10-12 ja 13-17 korraldatakse gruppidele igasuguseid mereteemalisi 
koolitusi. Initsiatiiv tuleb alt poolt ja taolise sisuga koolitused on väga vajalikud. Hetkel jääb 
eelarve osa jääb hetkel veidi segaseks siiski. 
 

2) 06.07 kohtumise teemad Saaremaa vallavalitsusega  
06.07. kell 1 on vallaga kohtumine. Teemadeks Anname Hoogu ja Vihmavarju 
projektid. Uuel Leader perioodil on vihmavarju projektid sõnaliselt ka sisse toodud, et 
selline toetus võiks kindlasti olla ja jätkuga. Üheks teemaks võiks olla ka külaelu 
koordineerimine üle Saaremaa. 
 

3) Meetmete 1 ja 2 taotlusvooru korraldamine sügisel  
Sügisene Leader taotlusvoor Meede 1 ja Meede 2 osas toimub 16.-24. septembrini. 25. 
septembrist kuni 1. novembrini toimub taotluste ülevaatamine. Hiljemalt 2. november 
peame taotlused hindajatele saata. 9, 10, 11 november toimub hindamine. 12. või 13. 
november SKK juhatus ja 16.11. oleks SKK üldkoosolek. Rakenduskava peab 
muutma veidi ja kinnitama. 
  

4) Ehtne Saaremaa märgisega seonduv  
TÜHi osas peaks tegema mingi otsuse. SKK poolne huvi ei ole poodi pidada, kuid 
TÜHi põhitegevus on Auriga poe ja e-poe pidamine. Poed on SKK ja ehtsa 
edendamise seisukohast olulisel kohal. Hetkel on vaja ühte inimest, kes hakkaks 
rohkem asja vedama. Mingisugune muudatus on vajalik, kuid SKK-l oleks vaja 



  

 
 

muudatusprotsessi ka juhtida. Tegemist on ühistuga, millel on liikmed ja ühistu ajab 
oma eesmärki üheskoos, hetkel on see vajaka. Täna puudub liikmetel valmidust 
vastutust võtta, et investeerida suuremasse poepinda. 
  

5) Muud teemad 
Vald ootab SKK poolset esindajat koroona kriisi hindamiskomisjoni jaoks. 

OTSUS:  SKK juhatus otsustas, et SKK esindajaks on Koit Kelder.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Järgmine juhatuse koosolek on 06.07.2020 kell 14.00 SKK kontoris.  
 
 
 
 

-------------------       ------------------- 
Koit Kelder        Liisa Vipp 
Koosoleku juhataja       Protokollija 


