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Eesti Saarte Kogu üldkogu Kassaril 27.06.-28.06. 2003.a
PÄEVAKORD

Reede 27.06
●

●

15.00-18.00 ettekanded ja arutlused:
1. Tervitused
Kassari Haridusseltsi tervitus, Käina valla volikogu tervitus, Hiiu maavanema tervitus
2. Regionaalareng ja saared
minister Jaan Õunapuu- Tiia Palmaru intervjuu ministriga lindilt
3. Väikesaarte seaduse rakendamisega seonduv
Rain Sannik ( Siseministeerium), Lauri Einer, Leo Filippov
4. Maakondlikud arenduskeskused EL tõukefondide rakendajatena
Aivi Telvik ja Aivar Pere (SA Tuuru)
19.00 õhtusöök, arutlused jätkuvad

Laupäev 28.06
●
●

●
●
●

8.00-9.00 hommikusöök
9.00-11.00 Eesti Saarte Kogu üldkoosolek
s.h eestseisuse tegevuse aruanne
revisjoni aruanne
eestseisuse ja eestseisuse esimehe valimine
majandusaasta eelarve arutamine ja kinnitamine
11.00-13.00 retk Kassaris
13.00 lõuna
Lahkumine Kassarist

Osavõtjad:
Saarte volitatud esindajad:
Abruka – Mare Lott ja Mare Tuulik ;
Hiiumaa – Reet Kokovkin;
Kassari – Merike Niimann;
Kihnu - Johannes Leas ja Evi Vesik;
Manija – Tiit Pilt;
Muhu – Hants Kipper;
Pakri saared – Ain Sarv;
Piirissaar - Maria Korotkova;

Prangli – Ants Savest
Ruhnu – Kaarel Lauk;
Saaremaa – Jaanus Reede
Vahase – Arvi Prei;
Vilsandi – Arvo Kullapere
Vormsi – Meelis Mägi
Osmussaar – Katrin Koppel

Eestseisus ja kaastöönõukogu:
Leo Filippov, Arvo Kullapere, Ants Varblane, Hants Kipper, Ain Sarv, Vambo Kaal, Laine
Tarvis, Maret Pank, Maris Puurmann
Külalised:
Raimond ja Leili Jõearu – Saare Maavalitsus, Kai Võlli – haridusprojektid, Tiia Palmaru – Eesti
Raadio, Tiiu Kohu – Kassari, Malle Kobin – Käina valla volikogu, Rain Sannik –
Siseministeerium, Endel Pank – Pihtla vallavalitsus , saaremaa, Elle Puurmann – Vormsi valla
volikogu,Kadri Luge – MTÜ Läänerannik, Edda Kipper, Endel Saar ja Katrin Metsnik –
Hiiumaa ajakirjanikud, Kaspar ja Tambet Kaal, Laura ja Joosep Lauk, Lauri Einer, Anre ja
Chrisanne Prei, Valve ja Tiina Reede – ESK sõbrad
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Reede, 27. juuni 2003
1. Tervitused
Ants Varblane kuulutab Eesti Saarte Kogu 13. üldkogu avatuks ja annab tervituseks sõna Hiiu
maavanemale Hannes Maaselile, Käina valla volikogu esinaisele Malle Kobinile ja Kassari
haridusseltsi esindajale Merike Niimannile.
Järgneb kõigi üldkoosolekul osalejate tutvustusring.

2. Regionaalareng ja saared (T. Palmaru intervjuu minister Jaan Õunapuuga,
kokkuvõte lindilt)
Intervjuu Jaan Õunapuuga
Eetris 27. juunil 2003 Vikerraadios
Autor Tiina Palmaru
Tiia Palmaru: 11. veebruar 2003 vastuvõetud ja 1. jaanuar 2004 jõustuv Püsiasustusega väikesaarte seadus jätab
esmalugemisel üsnagi kõikehõlmava mulje. Omavalitsuse ja riigi eesmärkides on loetletud justkui kõik saarelise
eluviisi sõlmpunktid. Aga neile kuulajatele, kes ei ole väga kursis saarte eluga ma loeksin kõigepealt ette
missugused on need püsiasustusega väikesaared. Ja need on siis Abruka, Kihnu, Manija, Piirissaar, Prangli, Ruhnu,
Vilsandi ja Vormsi. Sellised suured mereriigid nagu Saaremaa, Hiiumaa ja Muhumaa selle seaduse alla otseselt ei
käi. Ja seadus ütleb nii, et selleks, et Vabariigi Valitsust nõustada väikesaarte küsimuses moodustatakse seaduse
alusel üks komisjon ja kui ma õigesti kokku lugesin kuulub sinna vähemasti kaheksateist liiget. Ja et selline
klassitäis siit - ja sealtnurgast kokkutulnud inimesi tõesti efektiivselt töötaks oleks tarvis, et neil oleks kasutada üks
kompetentne ametnik, spetsialist ma arvan, et siseministeeriumis, sest Saarte Instituudi näide Maret Panga
juhtimisel näitas küll, et mõne aasta jooksul on võimalik inimesed kompetentseteks kasvatada. Ja see punkt
seaduses, mis ütleb, et tehniline teenindamine jääb ministeeriumi kanda selle komisjoni osas ma arvan, et on
puudulik. Mis te arvate, kas aastast 2004 minister Õunapuu saab moodustada niisuguse töökoha oma
ministeeriumisse, kus oleks siis spetsialist püsiasustusega väikesaarte küsimuses.
Jaan Õunapuu: Võibolla ma läheksin selle teie jutu alguse juurde tagasi ja ütleksin seda, et see selle aasta alguses
vastuvõetud Püsiasustusega väikesaarte seadus on üks suur samm edasi selleks, et need saared üldse siin Eesti
halduskaardi peal väärtustada ja nende tähtsust tõsta. Võiks öelda ka seda, et see seadus on piltlikult öeldes “kaua
tehtud kaunikene”. Aga tänasel päeval on ta olemas ja kindlasti on võimalik siit edasi minna. Mis puudutab nüüd
teie poolt loetletud saari, siis ma arvan, et see ei jää lõplikuks loeteluks. Me praegu siin siseministeeriumis läbi
maavalitsuste küsime veel täiendavalt, kas selle aasta jooksul ei ole tulnud Eestis saari juurde, kus püsiasustus on
peale tekkinud. Ja ma tean, eelmine nädal käies Noarootsi vallas, siis Osmussaarel näiteks on üks pere tulnud saare
peale elama. Olen kuulnud, et ka Keinastu laiu peale on inimesed elama tulnud. Võibolla me peame enne aasta
lõppu tegema veel ühe seaduseparanduse selles osas, et me saaksime siia ka võibolla mõne saare juurde lisada. Mis
puudutab nüüd seda väikesaarte komisjoni, siis selle komisjoni koosseis ja nagu te siin sellest seadusest olete õieti
välja lugenud on tõesti küllaltki suure liikmeskonnaga. Aga ma arvan, et see liikmeskond ongi vajalik sellepärast, et
oleks nii nende kohalike omavalitsuste esindajad olemas, oleks saarte elanikud olemas, oleks erinevate
ministeeriumide ametnikud siin olemas. Mis puudutab nüüd teie küsimuse lõppu selle ühe konkreetse inimese
määramiseks, siis kui see komisjon jõuab juba sellisesse staadiumisse, et me oleme saanud informatsiooni kätte
nendelt institutsioonidelt, keda see seadus puudutab, me oleme juba seda küsima hakanud, siis selle komisjoni
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moodustamisega seoses kindlasti üks inimene hakkab siseministeeriumis nende väikesaartega ka enam ja rohkem
tegelema kui ta seda tänasel päeval oma teiste tööülesannete kõrvalt teeb.
Tiia Palmaru: Ma olen vähemalt seitse aastat väikesaarte probleemidele kaasaelanud ja näinud neid nende oma
esimehi, Eesti Saarte Kogu esimehi, on nad siis mõne valla arendusnõunikud või mõne teise valla vanemad, et väga
raske on siiski seista iga päev nende küsimustega tegelemise juures kui sul on mingid muud ülesanded ka. Nii et ma
ikkagi pressin seda liini, et see peaks olema üks inimene, kes tegeleb ainult sellega. Neid teie toredaid ametnikke
olen ma nendel kogunemistel näinud ja ma tean et nad töötavad hästi. Aga kui nüüd veel praegu on kaheksa saart ja
ütleme nüüd aasta lõpuks vaatame veel mõned juurde, et kõigi nende probleemidega kursis olla ma arvan, et ühe
sellise ametniku kasvatamine pole sugugi paha. Saarte Kogu inimesed ise loodavad ka Soome ja Rootsi vastavate
riigiametnike abile selle meie ametniku kasvatamisel.
Jaan Õunapuu: Jah, ma olen sellega päri, et see töömaht on küllaltki suur ja üks inimene oma teiste tööülesannete
kõrvalt ei jõua seda kõike teha. Eks see on ministeeriumi töökorralduslik kokkulepe, kuidas me selle inimese tööle
paneme. Aga selge on see, et ega seda bürokraatiat siin Eesti riigis ka väga kasvatada ei tohi.
Tiiu Palmaru: Aga tulles nüüd selle komisjoni põhimääruse juurde. Kas sellega saab juba tegeleda, selle loomisega,
nüüd juba enne kui seadus jõustub.
Jaan Õunapuu: Nagu ma ennem ütlesin siseministeerium on alustanud selle ettevalmistava tööga. Me oleme
ministeeriumidest juba praegu küsinud nendepoolseid komisjoniliikmeid. Kuni esimese jaanuarini 2004 on mitmed
head kuud aega, siis me kindlasti selle aasta lõpus esitame valitsusele ka need rakendusaktid, mis sellest seadusest
tulenevad.
Tiia Palmaru: Enne jaanipäeva ma kuulasin ühte teie intervjuud. Te rääkisite Piirissaare probleemidest ja ütlesite
umbes nii, et kui ikka tuleb hea projekt, siis saate ka raha. Missugused siis nüüd selle seaduse valgusel on need
rahastamise võimalused. Missugused on ja missugused jäävad ja kas riiklik Saarte programm kestab edasi ka
seaduse kehtima hakkamise järel.
Jaan Õunapuu: Mina väga tahaks, et see Saarte programm kestaks ka aastal 2004 ja järgnevatel aastatel edasi. Me
peame rahandusministeeriumi ja ka majandus – ja kommunikatsiooniministeeriumiga ühtselt arusaama sellest, et
need olemasolevad regionaalprogrammide rahad, mis on kusagil 67 miljonit krooni kokku üle riigi on vajalikud
ikkagi selleks ka, et väiksemaid projekte rahastada ja mitte võibolla loota nii palju nende kümnete miljonite peale,
mis tulevad Euroopa tõukefondidest. Mina väga tahaks ja nii palju kui minust oleneb peaksid need programmid
jätkuma, kaasaarvatud Saarte programm. Mis puudutab nüüd neid võimalusi, mis selle seaduse valgusel peaksid
avanema, siis see on kahetine. Üks on siia sissekirjutatud teenuste ja infrastruktuuri alapunktid, kus kohustutakse
riigi poolt läbi investeeringute siia rajama korralik infrastruktuur – side, veeteed, ühenduse pidamised, jne. Teine,
mis siis tuleks võibolla läbi turismi või siis ettevõtjate või kolmanda sektori. See peaks siis tulenema tõepoolest kas
siit Saarte programmist või Euroopa tõukefondidest. Nii et ma arvan, et tulevikus kui on oskustega
projektikirjutajaid, siis on võimalik ka väikesaartel raha saada küll.
Tiia Palmaru: Te olete nüüd juba ette teada, et teist saab selle komisjoni esimees, nii on vist seaduses sätestatud.
Kus te näete on need kõige nõrgemad kohad ja kõige raskemad kohad ja kas piikide murdmist tuleb teil ainult
rahandusministriga.
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Jaan Õunapuu: No ma arvan, et see on prioriteetide seadmise küsimus kuidas sellesse asjasse suhtutakse.
Rahandusminister on ka saarlane nagu mina isegi ja ma loodan, et ka tema saab sellest valdkonnast samamoodi aru.
Pigem jah, ma näen neid ohtusid, suuremaid probleeme just selles riigieelarve infrastruktuurile nähtud vahendite
saamisest. Käies praegu maakondades ja kuulates neid vajadusi, siis me saatsime ka maavalitsustele laiali ringkirju,
et nad küsiksid siis nende oma kohalike omavalitsuste käest. Siis paari nädala jooksul peaksid nad meile ütlema ka
need rahalised vajadused. Kui palju siis üks või teine saar tahab näiteks lähema viie aasta jooksul investeeringuteks
raha saada. Kui need arvud siia meie majja jõuavad, eks me saame siis kokkuvõtte teha ja vastavalt sellele hakata
siis rahandusministeeriumiga läbirääkimisi pidama.
Tiia Palmaru: Kui nüüd laupäeva lõunaks (28. juuni – toim.) on Eesti Saarte kogu oma seekordse istungi lõpetanud
ja võtnud vastu kindlasti oma tähtsad otsused. Kellele neist ja kuidas on siis avatud roheline tee siseminister
Õunapuu juurde.
Jaan Õunapuu: Roheline tee on siia minu juurde kõigile avatud, kes seda soovivad ja kellel on mingid head
ettepanekud või ka mingid mured, millest nad ise üle ei saa. Ja ma arvan, et see Eesti Saarte Kogu, mis on aastaid
juba koos käinud ja minu arvates väga tulemuslikult oma tööd teinud ja väikesaarte eest seisnud on hea näide sellest,
kuidas ühise seljad kokku pannes tegevusega suudetakse midagi oma piirkondade jaoks ära teha. Ja kindlasti ka see
teadustamine, et see seadus on täna olemas on nende saarte inimeste väga tubli töö.

3. Väikesaarte seaduse rakendamisega seonduvad probleemid:
3.1 Rain Sannik – Siseministeerium
Väikesaarte seaduse rakendamisel peame lähtuma eelkõige seaduse eesmärkidest. Siin on
põhiline püsiasustuse säilitamine ja arengueelduste loomine. Siseministeeriumi koostada on
Saarte komisjoni põhimäärus ning meie õigusaktide väljatöötamise tööplaanis on tähtajaks 1.
detsember. See põhimäärus on vaja kinnitada ka VV poolt. Ülejäänud rakendusaktid peavad
välja töötama Majandus-ja kommunikatsiooniministeerium (jäätee ja lennuliikluse toetamise
kord, veeteede ja sadamatega seonduv ning elektrienergiaga varustatus ning lisakulude katmise
kord) ja Rahandusministeerium ( tähtajaga 1. september – saarvaldade ja saareliste osadega
valdade toetamise määrus).
Oluline on, et rakendusaktid tuleksid head, et neile leitaks rahaline kate ja seadus rakenduks ellu.
Kõik VV poolt väljatöötatud õigusaktid pannakse välja internetis ja sealtkaudu saavad kõik ka
jälgida nende sisu.
V. Kaal: Kas Siseministeerium on juba planeerinud mingid summad järgmise aasta RE-sse
väikesaarte seaduse rakendamiseks?
R. S.: Konkreetselt me veel ei tea kui palju hakkab maksma saarte komisjoni teenindamine.
Ilmselt eraldi inimest tööle ei võeta, kuid regionaalarengu osakonda kavatsetakse suurendada ja
selle kaudu tagatakse ka teenindus.
V. Kaal: Kas on hakatud valmistama ette seaduse parandust, et jaanuarist liita seaduse
haldusalasse ka Naissaar, Osmussaar ja mõned teised?
R. S.: Ilmselt tuleb hakata selle küsimusega tegelema. Nii sain ma aru ka minister Õunapuu
intervjuust, et selle küsimusega tuleb tegeleda.
L. Filippov: Minister Õunapuu poolt tuli Saare MV-le kiri küsimusega, millised saared tuleks
liita püsiasustusega saarte hulka.
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I. Fjuk: Seaduse muutmine on mäng tulega . Kõige lihtsam on see seadus tühistada kui tekivad
vaidlused ja seaduse muudatused enne selle jõustumist. Las väikesaarte komisjon töötab välja
püsiasustusega väikesaare definitsiooni. Loeb ette Kalev Kuke kirja samas küsimuses. Seaduse
põhieesmärk on ju ikkagi püsiasustusega saarte edendamine, mitte aga taasasustamine.
Lauri Einer: Jaanus Õunapuu ütles, et kaua tehtud, kaunikene…Kõik, mida praegu teha saame,
on kaasa aidata, et jaanuarist rakenduks seadus. Kahjuks on seaduses puudu legaalne definitsioon
püsiasustusega saarele ning seetõttu on välja jäänud mõningad saared. Ka komisjoni koosseis
tekitab kindlasti lisaprobleeme. ESK võiks kaasatavate riigiametnike kohta teha minister
Õunapuule oma ettepanekud, samuti riigikogu liikmete ja ka saarte esindajate kohta, samuti peab
olema 1 ESK esindaja. Nende isikute leidmine on määrava tähtsusega! See tuleks veel suvel ära
teha! Saarte komisjoni põhimäärus on samuti väga tähtis dokument, kuid sellele lisaks on oluline
koosolekute läbiviimise reglement (põhiliikmed ja asendusliikmed jms). Omaabi on “paras abu”
(eesti keeles – parim abi).
R. Sannik: Kuna võtan Saarte komisjoni põhimääruse enda teha, siis olen avatud igasugusele
koostööle.
L. Filippov teeb ülevaate väikesaarte abistamise praktikast ja võimalustest.
Saarvaldadele ja saareliste osadega valdadele antakse ka praegu riigi poolt toetust. Kokku on ca
20 taskut, kust saared võivad toetust saada. Välja võib tuua järgmist: 1) maakonniti on soov ja
hoiak saarte toetamiseks küllalt erinev; 2)õiguslikud alused saarte toetamiseks on olemas; 3)
ametnikud, kellega õnnestus sel teemal rääkida, olid üsna kidakeelsed, eriti Lääne ja Tartu
maavalitsustes.
Selge on ka see, et osa raha liigub saartele läbi maavalitsuste, teine osa aga otse.
Põhilised toetusallikad:
• Läbi valla eelarve
• Saarte transpordi abi
• Parvlaevasadamate korrashoid
• Valla teed
• Ov-toetusfond, täiendav väikesaarte toetus ca 3 miljonit alates 1996?
• Maakondlikud arendusrahad (viimastel aastatel projektipõhised)
• RIP
• Programmid (saarte, hasartmängumaksu, kohaliku omaalgatuse, keskkonnatoetused läbi
keskkonna ja põllumaj min-de jne)
• SAPARD
• 21.saj kooli programm
Punkt 4. A. Telvik ja A. Pere sihtasutusest Tuuru kannavad ette Hiiumaa edusamme
MAK-i arendamisel.
Sellega esimese päeva ametlik osa lõpeb.
Koosolekut juhatas:
A.Varblane

Protokollis:
M. Pank
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Laupäev, 28. juuni 2003
Kohal olid 14+1 (Osmussaar) saare hääleõiguslikud esindajad.
Päevakord:
1. Eestseisuse aruanne – ettekandja A. Varblane
2. Revisjonikomisjoni akt majandusaasta kohta – ettekandja M. Puurmann (LISA) Lisatud
ka K. Eelma koostatud seletuskiri ESK 2002/2003 majandusaasta kohta;
3. Osmussaare avaldus ESK liikmeks astumiseks;
4. Noarootsi valla taotlus püsiasustusega väikesaarte seaduse muutmiseks;
5. Uue eestseisuse ja eestseisuse esimehe valimised;
6. Eelarve uueks majandusaastaks;
7. Kaastöönõukogu koosseisust
8. Järgmise üldkogu korraldamine
9. Kohalalgatatu
Koosolekut juhatas Ain Sarv, protokollis Maret Pank.
Punkt 1.
A. Varblane esitas olulisemate ettevõtmistena järgmised:
1. Eestseisuse ja kaastöönõukogu koosolek 2002 a. IV kvartalis Tallinnas TA
Raamatukogus. Otsustati korraldada ESK 10. aastapäevale pühendatud üritus Muhus
detsembrikuu alguses, toetada riigikogulasi väikesaarte seaduse esitamisel ja esitada
projekt Saarte programmile (vast. A.Sarv) ESK veebipõhise sidesüsteemi arendamiseks.
Projekt esitati, kuid jäi toetuseta.

2. ESK 10.aastapäeva tähistamine Muhus 5.detsembril 2002 (põhikorraldaja H.Kipper).
3. Teabevahetus listi kaudu väikesaarte seaduse esitamisel ja selle vastuvõtmisel
Riigikogus.
4. Eestseisuse ja kaastöönõukogu koosolek Siseministeeriumi ametnike osavõtul Haapsalus
Rannarootsi muuseumis 26. märtsil 2003 eesmärgiga arutleda väikesaarte seaduse
rakendamisega seotud küsimusi. Planeeriti koostööd SM-ga ja otsustati ESK poolt esitada
projekt (vast. A. Keskpaik) kohaliku omaalgatuse programmile eesmärgiga kaasata
väikesaarte kogukondi seaduse rakendussätete väljatöötamisse. Projekt koostati, kuid
vastavale programmile eraldatud raha sai otsa ja seetõttu oodatakse VV otsust raha
lisamiseks programmi, et siis uuesti projekt esitada.
5. Kassari üldkogu korraldamine.
6. A. Varblane koos Kristin Semmiga ERSA-st osalesid Soome saarestiku seminaril 2-3.
juunil 2003 Soomes, Vaasa lähistel.
7. A. Varblane osales ka B7 konverentsil Hiiumaal ja sümpoosionil “Balti meri – ühine
vastutus, jagatud saatus”, samuti oli ta koos abikaasaga kutsutud presidendi vabariigi
aastapäeva tähistavale vastuvõtule.
8. Tehti koostööd ESK noortekoguga
Laine Tarvis lisab ESK Naiskogu poolt korraldatud oma päevad Pranglil (selleks oli ka projekt)
ning tegevuse veel ühe projekti abil, mis oli suunatud naiskogu töö arendamisele. Ühtlasi tõdes
ta, et naiste saamine saarte esindajateks on seotud raskustega. Samas oleks aga vaja käivitada
mitmed projektid, näiteks käsitöö alal (turu-uuringud ja tootearendus), rahvusroogade
pakkumine, samuti loodusturismi arendamine.
Üldkogu kiitis eestseisuse tegevuse heaks.
Punkt 2.
M. Puurmani ettekande ja lisatud seletuskirja põhjal kinnitati majandusaasta 2002/2003
revisjonikomisjoni aruanne.
Punkt 3.
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Loetakse ette Osmussaare avaldus ESK liikmeks astumiseks (LISA). Selle põhjal võetakse
ühehäälselt Osmussaar ESK liikmeks.
Punkt 4.
Seoses Noarootsi valla taotlusega püsiasustusega väikesaarte seaduse muutmiseks eesmärgiga
liita Osmussaar püsiasustusega väikesaarte loetelusse, võttis Kassari saarel toimunud Eesti Saarte
Üldkogu pärast küsimuse põhjalikku arutelu, mille jooksul oli nii taotlust kohe pooldavaid
(K.Koppel, H.Kipper) kui selle küsimuse käsitlemist edasilükkavaid seisukohavõtte (J.Leas,
M.Pank, I.Fjuk). Lõpliku seisukoha formuleeris L.Filippov järgnevalt:
1. Pidada vajalikuks mitte algatada püsiasustusega väikesaarte seaduse (RT I 2003, 23, 141) § 2
punkti 3 muutmist enne seaduse jõustumist 01.01.2004.a.
2. Noarootsi vallale ja ka teistele omavalitustele, kus on tõenäoline väikesaarte taasasustamine
püsielanikega, tehakse ettepanek rakendada seaduse mõtet ja eesmärke juba enne väikesaare
lülitamist seaduse § 2 punktis 3 toodud loetelusse.
Lahtisel hääletamisel toetas sellist formuleeringut 12 esindajat, 1 oli vastu ja 1 erapooletu.
Punkt 5.
Uue eestseisuse ja esimehe valimiseks valitakse kõigepealt häältelugemise komisjon koosseisus
L. Filippov, M. Puurman ja L. Tarvis. Valimistulemuste protokoll lisatud.
Eestseisuse liikmeteks valiti esitatud kuuest kandidaadist H. Kipper, R. Kokovkin ja
K. Lauk.
Täiendavas voorus valiti uus eestseisuse esimees, kelleks valiti R. Kokovkin.
Punkt 6.
Vana eestseisus esitas üldkogule järgmiseks majandusaastaks (04.2003 – 03.2004) alljärgneva
ettepaneku tulude ja kulude prognoosimiseks:
TULUD
Ületulev jääk
Liikmemaksud
Kokku
KULUD
Personalikulud
Bürookulud
Lähetused
Teenustasud
Alltöövõtt (www)
Ürituste korraldamine
Projektide omafinants.
Kokku

64 000
14 000
78 000
12 000
2 000
1 000
1 300
1 700
15 000
45 000
78 000

Eelarve arutamisel tegi A. Sarv ettepaneku tõsta lähetuskulude mahtu, eriti sel juhul kui projekti
ei saa. Otsustati eelarve kinnitada, kuid lubada kasutada lähetusteks lisaks 5000 krooni juhul
kui ei õnnestu saada projekti põhjal toetust väikesaarte kaasamiseks seaduse rakendamisaktide
väljatöötamiseks.
M. Puurman tegi ettepaneku parandada liikmemaksude laekumist arvete esitamisega valdadele.
Otsustati a) saata valdadele ja SOL-le arved vastavalt eelnevalt kokku lepitud summadele,
kusjuures arvel ei näidata maksmise tähtaega ega viivist; b) Hiiumaa ja Kassari osamaksuks
arvestatakse 2003.a 16 000 krooni, mis kulutati üldkogu korraldamiseks (esitatud vastav projekt
ja saadud toetus).
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Punkt 7.
Kaastöönõukogusse otsustatakse mitte enam kutsuda A. Ihermani ja L. Tammsaart, kes on
tegevusest kõrvale jäänud. Nende asemel otsustatakse kutsuda osalema Ignar Fjuk. Juhitakse
sekretariaadi tähelepanu faktile, et naiskogu (L. Tarvis) ja noorte kogu (M. Puurman ) esimehed
on kaastöönõukogu liikmed vastavalt põhikirjale.
Punkt 8.
Järgmine ESK üldkogu otsustatakse kokku kutsuda Ruhnus 2. - 4. juulil 2004 Ruhnus.
Laevareiside korraldamise võtab enda kanda K. Lauk.
Punkt 9.
Uuele eestseisusele tehakse ülesandeks saata kirjad Rahandusministeeriumile ja Majandus-ning
kommunikatsiooni ministeeriumidele ettepanekuga teha koostööd ESK-ga väikesaarte seaduse
rakendamisel.
LÕPETUSEKS Reet Kokovkin
a) annab infot Hiiumaal toimuva ürituse kohta - 25-27 sept Lõokese hotellis konverents
”Terved saared” s.o. riigi, ov ja kolmanda sektori suhteid ning rahvusvahelist koostööd
käsitlev üritus, mille korraldab B7;
b) tänab üldkogu korraldajaid, Kassari Haridusseltsi, Mäeotsa talu inimesi ning Emmaste
valda, kes andis omalt poolt bussi;
c) soovib kõigile edu koostöös.
Koosoleku juhataja:
Ain Sarv

Koosoleku protokollija:
Maret Pank

