ÜLDKOOSOLEKU PROTOKOLL
Üldkoosoleku toimumise aeg: 16. november 2020.a kell 16.00 – 18.30
Üldkoosoleku toimumise koht: Pärsama Rahvamaja, Saaremaa vald
Vastavalt osalejate nimekirjale on kohal (k.a. veebi vahendusel) kokku 37 liiget (kokku liikmeid 87).
u Koosoleku juhataja ja protokollija valimine, päevakorra kinnitamine
Koosoleku juhatajaks valiti ühehäälselt Koit Kelder ja protokollijaks Liisa Vipp-Tang.
Päevakord:
u Meetmete 1 ja 2 paremusjärjestuste kinnitamine
u 2021. aasta liikmemaksude kinnitamine
u 2021. aasta tegevuskava ja eelarve kinnitamine
u Audiitori kinnitamine
u Strateegia ülevaatamine
u Põhikirja muutmine
u SA Ehtne Saaremaa loomine ja ühisprojekti taotluse esitamine meetmesse 3
u Ülevaade projekti Anname Hoogu (vihmavarjuprojektid) tegevustest
u Muud küsimused
1) Meetmete 1 ja 2 paremusjärjestuste kinnitamine
Meede 1 – ettevõtete konkurentsivõime suurendamine ja ühistegevus ning Meede 2 - Elujõuliste
kogukondade arendamine ja elukeskkonna parendamine.
Taotlusvoor: 16.09 – 24.09.2020 kl 16.00
Tegevjuht annab ülevaate Meede 1 ja Meede 2 taotlusvoorudest ja nõustaja Terje Aus tutvustas
projekte.
Meetmesse 1 laekus kokku 18 taotlust summas 546 819,73 eurot, millest taotleti toetust 218 494,18
eurot ning vooru eelarve oli 220 797,37 eurot. Hindamiskomisjoni koosolek toimus 10. novembril
2020. Hindamiskomisjoni sekretär Terje Aus tutvustab rahastusettepaneku saanud Meetme 1
projektide sisu (LISA 1) ning paremusjärjestust (LISA 2). Hindamiskomisjoni protokoll on saadetud
üldkoosoleku liikmetele eelnevalt tutvumiseks.
12.11.2020 tegi SKK juhatus ettepaneku suunata meede 1 paremusjärjestus üldkoosolekule
kinnitamiseks.
Meetmesse 2 laekus kokku 15 taotlust summas 209 142,83 eurot, millest taotleti toetust 172 831,05
eurot ja vooru eelarve oli 186 679,40 eurot. Hindamiskomisjoni koosolek toimus 11. novembril
2020.
Hindamiskomisjoni sekretär Terje Aus tutvustab rahastusettepaneku saanud Meetme 2 projektide
sisu (LISA 3) ning paremusjärjestust (LISA 4). Hindamiskomisjoni protokoll on saadetud
üldkoosoleku liikmetele eelnevalt tutvumiseks.
12.11.2020 tegi SKK juhatus ettepaneku suunata meede 2 paremusjärjestus üldkoosolekule
kinnitamiseks.
OTSUS (eelnõu 1): võttes aluseks hindamiskomisjoni protokolli ja juhatuse 12.11.2020 otsuse
kinnitada 2020. aasta meetme 1 projektitaotluste paremusjärjestus ja teha ettepanek PRIA-le iga
projektitaotluse rahastamise suuruse kohta. Otsuse poolt hääletasid kõik üldkoosolekust
osavõtnud. Erapooletuid ja vastuhääli ei olnud.
OTSUS (eelnõu 2): võttes aluseks hindamiskomisjoni protokolli ja juhatuse 12.11.2020 otsuse
kinnitada 2020. aasta meetme 2 projektitaotluste paremusjärjestus ja teha ettepanek PRIA-le iga

projektitaotluse rahastamise suuruse kohta. Otsuse poolt hääletasid kõik üldkoosolekust
osavõtnud. Erapooletuid ja vastuhääli ei olnud.
2) 2021. aasta liikmemaksude kinnitamine
Tegevjuht Koit Kelder andis ülevaate 2021 Saarte Koostöökogu liikmemaksudest:

OTSUS (eelnõu): kinnitada liikmemaks 2021. aastaks. Kinnitada liikmemaksud etteantud kujul.
Otsuse poolt hääletasid kõik üldkoosolekust osavõtnud. Erapooletuid ja vastuhääli ei olnud.
3) 2021. aasta tegevuskava ja eelarve kinnitamine
Tegevjuht Koit Kelder andis ülevaate 2021. aasta tegevuskavaks. Hetkel on teada, et enne uut perioodi
on tulemas 2 vaheaastat. Meie jaoks tähendab see seda, et tuleb oodata Eesti riigi otsust, Leader’ile
antakse selleks perioodiks vahendeid. Hetkel ei saa öelda, kas on võimalik teha vaheaastatel
taotlusvoore. Selgus võiks saabuda 2021.a. märtsi lõpuks. SKK uue juhatuse valimised toimuvad juuni
lõpus. 2021.a. on planeeritud 3 üldkoosolekut.
Tegevuskava 2021:

Saarte Koostöökogu eelarve 2021. aastaks:

OTSUS: kinnitada 2021. aasta tegevuskava ja eelarve. Otsuse poolt hääletasid kõik
üldkoosolekust osavõtnud. Erapooletuid ja vastuhääli ei olnud.
4) Audiitori kinnitamine
Ettepanek on jätkata sama audiitoriga, kes on auditeerinud SKK-d viimased kaks aastat.
OTSUS (eelnõu): Nimetada vandeaudiitoriks Ülle Laid (Audiitorbüroo Laid UÜ) ning tellida
ühingu eesmärgipärase ja rahalise tegevuse kontrollimiseks töövõtuna ülevaatus ning PRIAle
vajalik rahandusinformatsioon Saarte Koostöökogu MTÜ 2020 ja 2021 majandusaastate lõikes.
Otsuse poolt hääletasid kõik üldkoosolekust osavõtnud. Erapooletuid ja vastuhääli ei olnud.
5) Strateegia ülevaatamine
SKK strateegia peatükis 10 on tabel 7, kus meil on strateegias ära toodud LEADER meetmete
toetusprotsendid ja jaotus.
Planeeritud vs tegelik seis:
Meede 1
35%
Meede 2
35%
Meede 3
10%

Tegelik 38%
Tegelik 36%
Tegelik 10%

Kuna perioodi lõpus heakskiidetud projektide rakendamisel vabanenud vahendid kaotsi ei läheks, on
üldkoosoleku otsusega võimalik vabad vahendid võtta kasutusse meetme 3 raames, tehes ühisprojekte.
OTSUS (eelnõu): Suunata Meetmete 1 ja 2 heakskiidetud projektide elluviimisel vabanevad
vahendid Meetmesse 3. Otsuse poolt hääletasid kõik üldkoosolekust osavõtnud. Erapooletuid ja
vastuhääli ei olnud.

6) Põhikirja muutmine
Üldkoosolekul puudub nõutav kvoorum põhikirja muutmiseks.
7) SA Ehtne Saaremaa loomine ja ühisprojekti taotluse esitamine meetmesse 3
SA loomisega kaob ära segadus, mis roll on SKK-l, ehtne võrgustikul ja TÜH Ehtne Saaremaal. SA
loomise peamine eesmärk on Ehtne Saaremaa Toode märgise arendamisega seotud tegevused,
eesmärgiks, et Ehtsa märgis saaks isemajandatavaks.
OTSUS (eelnõu1): Kiita heaks märgise Ehtne Saaremaa toode haldamiseks ja arendamiseks SA
Ehtne Saaremaa asutamine. Otsuse poolt hääletasid kõik üldkoosolekust osavõtnud. Erapooletuid
ja vastuhääli ei olnud.
Ühisprojekt meetmesse 3
EESMÄRK: Suurendada märgise Ehtne Saaremaa toode tuntust. Seeläbi viia meie saarte tootjad ja
teenusepakkujad kokku oma klientidega ning neile lähemale, misläbi kasvab nende käive ja tegevus on
püsiv ning arengule suunatud.
TEGEVUSED:
u Ehtne Saaremaa esinduspindade loomine ja haldamine – Kuressaare, Tallinn, e-pood.
u Märgise digihaldus – kodulehed, sotsiaalmeedia, e-pood, seosed (SEO+võrgustiku enda
koostöö), sisu tootmine ja tehniline tugi.
u Ehtne omamärgitoote turule toomine
u Teenused võrgustiku liikmetele
OTSUS (eelnõu2): Kiita heaks kohaliku tegevusgrupi ühisprojekti taotlus Ehtne Saaremaa
arenguhüpe esitamine meetme 3 raames küsides projektis ettenähtud tegevusteks toetust vastavalt
Meetmes 1 vabanevate vahenditele kuni 250000€. Tegemist on kogukonnateenusega. Otsuse poolt
hääletasid kõik üldkoosolekust osavõtnud. Erapooletuid ja vastuhääli ei olnud.
8) Ülevaade projekti Anname Hoogu (vihmavarjuprojektid) tegevustest
Terje Aus annab ülevaate projekti Anname hoogu! Vihmavarjuprojektide taotlusvoorust.
Teavitus vooru avamisest ilmus 10. Veebruaril.
Kokkuvõtteks siiani toimunust võib öelda:
• Taotluse esitamise võimalus jooksvalt, ilma kindlate vooru tähtaegadeta, on positiivne ja ennast
õigustanud;
• Leader ja SKK on saanud läbi ellu viidud tegevuste palju nähtavust ja kõlapinda;
• Bürokraatiat on taotlejate jaoks minimaalselt, taotlejatele mugav;
• SKK-le töömahukas, kuna tegevusi, arveid, nimekirju, päevakavasid jm on aruandluse esitamise
jaoks palju, kõik peab olema korrektne ja nõutele vastav
Taotlusi on SKK-le esitatud kokku 35, millest 4 taotlejat on ise erinevatel põhjustel tegevuste
elluviimisest loobunud. Juhatus on 3 korral pidanud ka ei ütlema.
Kokku praegu tegevusteks määratud toetussumma on 36401 eurot (toetus kogu ühisprojekt eelarvest
vihmavarjudele oli planeeritud 37800 eur). Välja on makstud ligikaudu 14000 eurot.
Osad tegevused on ellu viidud osaliselt ning osad on planeeritud ellu viia alles 2021. aastal.

Aasta lõpus teeme vahekokkuvõtte ning anname teada summa, mille ulatuses on vihmavarjuprojektide
meetmes võimalik veel tegevusi rahastada.

Allkirjastatud digitaalselt
-------------------Koit Kelder
Koosoleku juhataja

Allkirjastatud digitaalselt
-------------------------------Liisa Vipp-Tang
Protokollija

LISA 1

Meede 1 rahastusettepaneku saanud projektid.
Nr

Taotleja ja kontaktisik

Projekti nimi

Hinne

Tegevuse
summa

Toetus

Projekti sisu

1

WESTM OÜ

Mehhaniseeritud
Õunakorjaja

3,68

20475.75

8190.3

2

Tuiu OÜ

Toidukoha
Laadlasse

6312

2524.8

3

CURA OÜ

Muhu toit ja jook!

107636.04

43054.41

4

OSAÜHING LIISE TALU
RUHNU SAAREL

Külmutamine
säilitamine

9166.7

3666.68

5

TULIPUNANE OÜ

Pidula Wakepark III 3,53
etapp

29564.59

11825.83

6

OSAÜHING E- LAUBE

OÜ E-Laube
tootmismahu tõstmine
ja uute toodetega
mitmekesistamine
uuenenud
turusituatsioonis

70856.4

28342.56

Mehhaniseeritud õunakorjaja soetus ettevõtte enda
aedadest õunte korjamiseks, ka õunte korjamise teenuse
pakkumine teistele aedadele. Õunad realiseeritakse
Saaremaa ettevõttele Öun Drinks, Öselwise jt
Sõrves toimetava Küülikuküla loomapargile lisandväärtuse
andmine - Laadlasse seltsimajja ruumidesse toidukoha
rajamine ja selleks vajaliku inventari soetamine.
Piiri külas asuva hoone renoveerimine. Eesmärgiga
renoveerida see liha töötlemisele sobivaks ning ehitada
jahutuskambrid, et töödelda kütitud uluki rümpasid
teenusena jahimehele. Hoone teise ossa planeeritakse
ruumid jookide (mahl, siider, õlu) tootmiseks ja
ladustamiseks ning õunamahla pressimise teenuse
pakkumiseks.
Ruhnu ettevõte soetab jahutuskapi ja sügavkülmkambri
tooraine ja toodangu korrektse, kvaliteetse ja süsteemse
hoiustamise tagamiseks.
Pidulas asuva Wakepargi III etapp - veepealse seiklusraja
kui ka kogu Baltikumi ainsa veepelase SlackLine raja
rajamine.
Puidust aiamaju tootva ettevõtte seadmepargi täiustamine,
uue PVC halli rajamine.

rajamine 3,67
3,57

ja 3,54

3,38

7

VARIVERE TEHNOPARK
OÜ

810

OÜ Taako

810

Pihtla RT OÜ

810

COMPOSITE PLUS OÜ

11
12

Kaasaegse villimise,
pakendamise,
ladustamise
ja
logistikateenust
osutava
keskuse
arendamine
Mobiilsete
müügiseadmete
soetamine
Pihtla
õlleköögile
ja
tähtsamate
müügipunktide
arendamine
Kütteja
ventilatsioonisüsteemi
rajamine
Veebilehe tootmine

3,36

22825

9130

Sikassaare külas asuvasse tootmiskompleksi Saaremaa
ettevõtjaid teenindava logistikakeskuse arendamiseks
vajalike seadmete soetus - villimisseade, termokiletusliin ja
kiletusseade.

3,35

14293.01

5717.2

8 mobiilise õllejahuti soetamine tähtsamate edasimüüjate
juurde ning 8 ühesuguse müügipunkti tähistava
valgusreklaami/plafooni kujundamine ja soetamine.

3,35

14653

5861.2

3,35

19000

7600

Sume Green OÜ

Sume Smuutisegude ja 3,34
Rautsi Talu ühisprojekt

8961.6

3584.64

LAHHENTAGGE OÜ

Tootmisvahendite
3,33
soetamine
tegevuse
laiendamiseks
ja
mitmekesistamiseks

40800

16320

Sõidukite remonti teostav ettevõte soovib parandada oma
töötingimusi rajades õhk-vesi küttesüsteemi ning nõuetele
vastava ventilatsioonisüsteemi.
Ettevõte tegeleb jahtide,
kaatrite ning teiste
suuregabariidiliste klaasplastikust tootevormide.mudelite
ja muude eritoodete valmistamisega. Toetusega soovib
uuendada
oma
kodulehte
,
et
suurendada
konkurentsivõimet
kaasajastatud
elektroonilise
turunduskanale kaudu eksportturgudel.
Sume smuutisegude brändi tuntuse kasvatamisele suunatud
tegevused - TV kampaaniad, Delfi veebireklaamid,
lauarääkijad, pop-up telk jms.
Tegevuse laiendamiseks ja mitmekesistamiseks Lümanda
vanas vallamajas asuvasse tootmishoonesse purkimise
tootmisliini ja gaseerimistünni soetamine

13

FITZPATRICKGALLERY
OÜ

13500

5400

Seadmete seotus unikaalsete metallile trükitud fotode,
köögi töötagapindade ja muude sublimatsioonitehnikas
valmistatud toodete tootmiseks

Kangrusselja Mõis OÜ

Fitzpatrickgallery Oü 3,32
sublimatsioonija
fototoodete
teenuste
mitmekesistamine ja
laiendamine
Saaremaa vahtramahl
3,3

14

19153.64

7427.76

15

Ösel Tubs OÜ

Veebilehe tootmine

26750

10700

16

OÜ SAAREVÕRK

81174

32469.6

17

WILDFREAK OÜ

Tootmiseks
vajaliku 3,28
diiselkütusel aurukatla
väljavahetamine
gaasiküttel aurukatla
vastu
Tööstuslikud seadmed 3,07
kohalikust toorainest
loodustoodete
tootmiseks

Naturaalse mahe vahtramahla tootmisega alustamiseks
vajalike seadmete soetamine
Ettevõte toodab klaasplastikust sisuga kümblustünne.
Soovib arendada kodulehe koos e-poega, et keskenduda
veebimüügile eelkõige ekspordiks ilma edasimüüjate
vahenduseta.
Orissaares asuv ettevõte soovib toetusega asendada 40
aastat vana ja amortisserunud diisliga töötava aurukatla uue
keskkonnasäästliku ja tööprotsessi kiirendava gaasiküttel
töötava aurukatlaga.

10698

4279.2

18

SAARE HOTELLI
VARADE OÜ

Hotell
Saaremaa 3,04
reoveesüsteemi
kaasajastamine

31000

12400

3,3

Sikassaare külas asuvasse Varivere Tehnoparki kaasaegsete
tehnoloogiliste lahenduste loomine - platvormkaaldosaatori ning etiketiprinteri soetamine eesmärgiga
väikeettevõte koostöö loomiseks tervist toetavate
toidulisandite ja loodustoodete tootmisel.
Hotell Saaremaa territooriumil asuvate reoveemahutite
konserveerimine
ning
vajalikud
tegevused
ja
investeeringud liitumiseks valla kanalisatsiooni trassiga.

LISA 2
Meede 1 paremusjärjestus

LISA 3
Meede 2 rahastusettepaneku saanud projektid
Jrk
nr
1

Taotleja ja
kontaktisik
MTÜ Kärla Triip

Projekti nimi
Madalseiklusraja rajamine
Kärlale

Tegevuse Toetuse
Hinne summa
summa Projekti sisu
3,81 12936,00 11642,40 Kärla kooli vastas olevale valla kinnistule madalseiklusraja
rajamine laste ja noorte liikumisvõimaluste suurendamiseks

2

Laimjala
Loodussõprade
Selts

LAIMJALA
BUSSIOOTEPAVILJON
TULEB LOODUSELE
APPI

3,73

3

SÕRVE VÄRAV
MTÜ

Sõrve Värava Majale uus
katus

3,63

4

MTÜ SKÖU

LiPs Tantsutrupi
valgustehnika

3,56

Viimane lihv Lümanda
mänguväljakule

3,48

5

Saaremaa
Vallavalitsus

11680,00 10512,00 Laimjala bussiootepaviljoni korrastamisel antakse sellele
elukeskkonda väärtustav ja kogukonda
keskkonnateadlikkuse ala hariv funktsioon ehk
bussiootepaviljoni seintele joonistatakse Saaremaa alvarite
elurikkus (taimed, linnud ja liblikad), lisatakse igale liigile
eesti- , inglise- ja ladinakeelne nimetus, taimedele nende
õitsemiasjad, lindudele pesitsusajad ja liblikatele lennuajad
16505,97 14895,37 Kogukonna kasutuses olevale Sõrve Värava maja katuse
renoveerimine. Kogukonnamajana on hoone toimetanud
viimased 2 aastat - seal on kohvituba, käsitöötuba, kohaliku
kauba pood, turismiinfopunkt, ruumid loometegevuseks
4443,34 3776,83 LiPs tantsutrupile valgustehnika soetamine. Praegu
kasutatakse renditud valgustehnikat, mis on aga kallis ja
tuleb tuua mandrilt
24980,52 18985,19 Lümanda parki atraktiivse vaba aja veetmise koha rajamine.
Mänguväljaku kõrvale rajatakse vabaõhuürituste plats koos
lubjaahju meenutava lõkkekohaga, ümbruses on
kergliiklusteed, nimelised pingid sealse kandi
kultuuriinimeste mäletuseks, puhkekohad vabas looduses.
Avatud ala jätkub ka kooliõue, kuhu lisaks olemasolevale
minijalgpalliväljakule on ette nähtud jalgratta vigursõidu
plats, slackline, skatepargi elemendid, pentaque´i väljak ning
istumis/leboalad

6

MTÜ
VANAKUBJA
KÜLASELTS
Eesti Evangeelse
Luterliku Kiriku
Muhu Katariina
Kogudus

Vanakubja külakuuri elekter
Muhu pastoraadi peahoone
idapoolse välisseina
restaureerimine

3,40

8

Saaremaa
Vallavalitsus

Viikingiaasta 2021

3,38

9

MTÜ Saaremaa
Vabatahtlik
Merepääste Selts

Saaremaa suur meresõit

3,35

7

3,44

4274,40

3846,96
Leader toetusega rajatud kogukonna kasutuses olevasse
külakuuri elektriühenduse rajamine

20976,00 18878,40

Muhu pastoraadi peahoone idafassaadi remont. Vajadus
tuleneb koolihoonet ja pastoraadimaja ühendava vahekäigu
lammutamisest, mille järgselt on vaja ehitismälestise algne
seisukord taastada
16560,00 13956,76 2021. aastal on maakonnas Viikingiaasta. Teema-aasta
raames viikingipärandi tutvustamiseks ühise
turunduskontseptsiooni ja CVI loomine,
sotsiaalmeediakampaania, visuaalid Kuressaares,
viikingituru korraldamine Salmel jms. Ühisprojekt SA
Saaremaa Muuseumiga
16160,00 14544,00 SVMS läbib nädalaga Saaremaa rannikumere, kaardistades
päästetööde jaoks olulised tingimused rannikul, koolitab
väikesadamates kogukondi, propageerides turvalist
meresõitu ning teadmisi merepäästest, tutvustades
vabatahlikku päästetegevust merel. Suur meresõit on
planeeritud toimuma samaaegselt Kuressaare
merepäevadega andes sisu praegusest enam tegevustele just
merel ja väikesadamates. Projekti käigus soetatakse ka
käsiseade Teltonika, millega on võimalik jälgida
päästealuseid või objekte, millele on seade paigaldatud.
Ühisprojekt Kuressaare kultuurivaraga

10

MTÜ NASVA
ELAMUS

Puusepa õpituba

3,31

2230,00

2007,00 Mittetulundusühing ja Nasva rahvamaja üheskoos viivad
Nasva noortele läbi puusepa õpitubasid, külastavad
puidutöötlemisega seotud ettevõtteid. Õpitubade tulemusena
valmib puitskulptuur vanast kalurist, mis püsitatakse kalurite
päeval Nasva klubi juurde ning varustatakse kõikide õpitoas
osalenud noorte nimedega. Soovitakse Nasva piirkonna
jaoks alati olulise tähtsusega olnud puutööga seotud oskused
ja teadmised edasi anda asjast huvitatud nooremale
põlvkonnale

11

MTÜ
KURESSAARE
EDUKONTOR

Saarte kaugtöövõrgustiku
loomine

3,26

12

Saaremaa
Vallavalitsus

Saare maakonna
piirkondade turismitaristu
parendamine

3,18

15915,00 14323,50 Ühisprojekt kohaliku omavalitsusega - erinevad tegevused
saarte kaugtöövõrgustiku loomiseks väljaspool
linnakeskkonda ning õppereis Kagu-Eesti
kaugtöökeskustesse
16112,00 14500,80 Uuendatakse Saaremaal 7 vananenud ning kahjustunud
välikaarti ja püstitatakse 2 uut välikaarti Muhu ja Ruhnu
saarele. Kaardid on piirkonnapõhised, kuvatud on suur
maakonna kaart, väiksemalt välja toodud konkreetsem
asukoha piirkond koos vaatamisväärsustega. Kaardil on QR
kood, mis suunab visitisaaremaa.ee lehele. Visitsaaremaa.ee
veebilehe arendus, piirkonna kaartide digitaliseerimine. 4
olemasoleva Saarte Geopargi infokioski veebiarendus

13

KÕIGUSTE
LAHE
KOGUKOND
MTÜ

Laimjala muistsed maitsed pärimusõhtusöögid

3,10

14

Saaremaa
Vallavalitsus

Saaremaa, Ruhnu ja Muhu
saarte atraktiivsuse tõstmine
läbi ajakirja Mo Saaremaa

3,04

16450,00 12112,50 Kohaliku pärimuse kogumine ning pärimusõhtusöökide sari
Kõiguste sadamas. Toidukultuur seotakse kohaliku looduse
ja rahvakultuuriga ning esitletakse seda rahvakultuuri
tähtpäevade ja aastaaegade võtmes. Tegevuse eesmärgiks on
tagada kohaliku pärimus - ja toidukultuuri elujõud,
jätkusuutlikkus ja areng, kohalike ettevõtjate ja kogukonna
koostöövõrgustiku moodustamine
29919,60 18849,34 Mo Saaremaa ajakirja paberkandjal väljaandmine (EST ja
ENG) ning uuenduliku veebiversiooni tegemine koostöös
Muhu ja Ruhnu saartega

LISA 4
Meede 2 paremusjärjestus

