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Eesti Saarte Kogu üldkogu Abrukal 30.06.-2.07.2006

PÄEVAKORD
Reede 30. juuni
15.00 Kerge piknik Abrukal
Samal ajal: Regionaalminister Jaan Õunapuu ettekanne
Seminari I osa: Rannaalade pool-looduslike alade majandamine – praktiline jalutuskäik Abrukal
– Elle Puurmann ja Mari Koppel-Lepik
18.00-19.00 Majutamine Abruka turismitaludes
19.30 Õhtusöök Abruka Muuseumis
20.15 Kultuuriprogramm
Laupäev, 1. juuli
Hommikupoolik, seminari II osa: Rannakalandus: tänapäev ja suundumused.
Ettekanded:
Markus Vetemaa, Mereinstituut – kalanduse monitooring saartel;
Merje Frey , Põllumajandusministeeriumi Kalamajandusosakonna juhataja asetäitja kt
Enno Kobakene , Keskkonnaministeeriumi Kalavarude osakonna peaspetsialist
Reima Helminen, Ahto Järvik, Eve Külmallik - Interreg IIIA projektist Säästliku kalamajanduse
areng Väinamerel ja EL Kalandusõigusest
11.30-15.30 Abruka etendus Saaremaa Rahvateatrilt (Teksti autor- Jüri Tuulik. Etendus algab
Abruka Sadamas. Etendus lõpeb lõunasöögiga. Etenduse ajal näed Abrukat ja kuuled nii
mõndagi eluks vajalikku)
Õhtupoolik: ESK üldkogu
Koht: Vahasel
Pühapäev, 2. juuli
08.00-09.00 Hommikusöök majutuskohas
10.00 Ärasõit Abruka- Roomassaare I ja II reis

-2Osavõtjad:
Saarte volitatud esindajad:
Abruka – Tõnis Siplane
Hiiumaa – Reet Kokovkin
Kihnu - ??kumb kalur
Muhu – Hants Kipper
Pakri rootsi kogukond – Jana Stahl
Kassari – Eino Kaevats

Ruhnu – Kaarel Lauk
Saaremaa – Jaanus Reede
Vahase – Arvi Prei
Vormsi –Ene Sarapuu
Osmussaar
Manija

Eestseisus ja kaastöönõukogu:
Reet Kokovkin, Hants Kipper, Kaarel Lauk, Leo Filippov
Saarte elanikud, esinejad ja külalised:
Elle Puurmann, Toomas Puurmann, Malle Hokkonen, Kadri Luga ja Meelis Mägi – Vormsi,
Jaan Õunapuu – Regionaalminister, Valdo Palm ja Mihkel Saare – Kihnu, Anu Juursalu –
Hiiumaa, Toomas Kokovkin ja Olav Kokovkin – Hiiumaa, Rein Raudsepp – Hiiumaa
Kutseliste Kalurite Ühing, Ülo Vevers – Kaarma vallavanem, Aare Saar ja Lea Kuldsepp –
Kaarma vallavalitsus, Mari Tuulik ja Kadri Tuulik – Abruka, Liia Maripuu – Vahase, Veiko
Reisel – Tallinn, Merike Matstak, Rain Sannik, Anne Lindma, Kaie Masing ja Igor Ligema –
Siseministeerium, Enno Kobakene – Keskkonnaministeerium, Merje Frey ja Eve Külmallik –
Põllumajandusministeerium, Mari Koppel-Lepik – Saaremaa KK teenistus, Margus Muld –
Saaremaa (ETV operaator), Riina Aasma –TTÜ Kuressaare Kolledž, Tiia Palmaru – Tallinna
LV, Kai Võlli – MEIS Tallinn
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Eesti Saarte Kogu üldkogu koosolek
Koosoleku toimumise aeg 01.07.2006 kell 18.00, asukohaga: Vahase saar
Koosoleku juhataja Reet Kokovkin
Osavõtjad saarte hääleõiguslikud esindajad H. Kipper, K. Lauk, A. Prei, J. Stahl, E. Kaevats,
Ene Sarapuu
Päevakord:
1. Üldkogu koosseisust
2. Eestseisuse tegevusaruanne
3. Majandusaasta aruande kinnitamine
4. Muudatusettepanekud püsiasustusega väikesaarte seadusesse
5. Üldkogu resolutsiooni sõnastamine
6. Järgmise üldkogu toimumispaik
7. Hants Kipperi valimine koostöönõukogu liikmeks
Punkt 1. Üldkogu koosseisust
Eesti Saarte Kogu üldkogust osavõtjaid on murelikuks tegevalt vähe Vahasele kogunenud,
seepärast üldkogu otsustab:
Otsus. Eestseisusel teha rohkem aktiivset tööd selle nimel, et väikesaarte esindajad ei jääks
eemale Eesti Saarte Kogu tööst. Selleks tuleb saata saarte kogukondadele märgukiri, milles
paluda üle vaadata saare esindaja isik Eesti Saarte Kogus. Kuna olukord iga väikesaare puhul on
veidi erinev, siis probleemi lahendamisele läheneda loominguliselt.
Punkt 2. Eestseisuse tegevusaruanne
Reet Kokovkin kannab ette eestseisuse tegevusaruande.

NB!! Äramärkimist vajab kahe uue väikesaarlase “tootmine” eestseisuse poolt. (kestvad
kiiduavaldused)
Punkt 3. Majandusaasta aruande kinnitamine
Reet Kokovkin kannab ette Kaia Eelma koostatud Eesti Saarte Kogu raamatupidamise
aastaaruande kokkuvõtte.
Aruandeperioodil (01.04.2005-31.03.2006) olid ESK põhikirjalise tegevuse kulud kokku 28 617
krooni, mis jagunes kuluartiklite viisi: personalikulud 5340 krooni, majanduskulud
(bürookulud, veebimajutus ja teenustasud) 2109 krooni ja Kihnu üldkogu korraldamise kulud 21
168 krooni.
Lisaks sellele tasuti poolelioleva projekti kulusid 3294,5 krooni. ESK on osaline INTERREG
IIIA projektis “Vakka-Soome ja Väinamere jätkusuutliku kalanduse arenguprogramm”, mille
raames Rein Raudsepp käis Soomes projektikoosolekul. Tasuti tema sõidukulud.
Tulusid saadi liikmemaksudest 1050 krooni, Kihnu üldkogu osavõtumaksust 16 483 krooni ja
finantstulu pangaintressidest 103 krooni, kokku 17 636 krooni.
Liikmemaks laekus järgmistelt saartelt: Kassari 600 krooni, Osmussaar 250 krooni ja Pakri 200
krooni. Liikmemaksu tagasihoidliku laekumise põhjusena nimetati arvete mitteesitamist, kuid
omavalitsused ei saa ilma arvet omamata oma liikmekohustust täita.
Aruandeaasta tulemiks kujunes –14 275,50 krooni.
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raamatupidamise aruande kohta. Oma sõnavõtus ta nentis, et raamatupidamise aruanne
on koostatud korrektselt ja vastavalt eesti raamatupidamise seadustele. Ta leidis, et
aruanne väljendab õigesti ja õiglaselt Eesti Saarte Kogu majanduslikku seisu.
Sisulisest poolest lähtudes tõstis ta esile vajaduse aktiivsemalt arveid väljastada kõigile
Saarte Kogu liikmetele, mis tagaks vajadusel suurema omafinantseerimisega projektides
osalemise.
Hants Kipper tegi ettepaneku kinnitada Eesti Saarte Kogu Majandusaasta aruanne.
Otsus: 01.04.2005-31.03.2006 majandusaasta aruanne kinnitatud ühehäälselt.

Punkt 4. Muudatusettepanekud püsiasustusega väikesaarte seadusesse
Kutsutud eksperdid, kes on eelnevalt tutvunud esitatud muudatusettepanekutega
püsiasustatud väikesaarte seadusse, teevad ettepaneku arvestada järgmist: Esitatud
ettepanekud on head väikesaarte poolt vaadatuna, kuid valdavalt täiesti vastuolus
praeguse õigusruumiga. Ideed on idealistlikku laadi. Muudatusettepanekud kujutavad
endast võimalusi praktiliste küsimuste lahendamisel läbi konkreetse seaduse muudatuste.
Praktilisi küsimusi erinevate saarte probleemide lahendamisel tuleks lahendada teisiti.
Ka ministeeriumide arvamused ja suhtumine esitatud muudatusettepanekute kohta on
väga negatiivsed. Valitsuse eelnõuna neid ettepanekuid seaduse muutmiseks esitada ei
saa.
Kaarel Lauk teeb ettepaneku, et püsiasustusega saarte nimekirja kinnitaks Vabariigi
Valitsus, mitte Riigikogu, sest näeb ohtu, et nimekirja minemisel Riigikokku võib löögi
alla sattuda kogu seadus.
Kaarel Lauk esineb teemakohase sõnavõtuga, kus formuleerib oma ettepanekud.
*
osalusdemokraatia suurendamine- osalusdemokraatia ei hakka praegusel kujul
toimima. Jäägu üldkogu, kus inimesed saavad oma arvamust avaldada. Tavaliselt tuleb
üldkogule kokku umbes 10 % hääleõiguslikest elnikest, teab seda Ruhnu ja Kihnu näitel.
Üldkogu ei otsusta ju tegelikult midagi, omab ainult elanike arvamusi koondavat rolli.
Reet Kokovkin täiendab – ei tohiks vastandada üldkogu volikoguga, toetan ettepanekut
seda punkti mitte puutuda.
*
saarevaht- saarevaht oleks riigi (maavanema) palgal olev inimene igal
väikesaarel, mis on püsielanikega asustatud. Idee on hea, kuid saarevahi ametikoht peaks
katma ka need väikesaared (eelkõige need), kus püsielanikke ei ole. Toetan. Seda ei pea
aga käsitlema käsitletavas seaduses. Selliste ametikohtade kohustus tuleb maavalitsustele
panna Vabariigi Valitsuse vastavasisulise määrusega.
*
maaomandi küsimus – avaliku ruumi tekitamise võimalusi väikesaartel (nagu ka
muudes omavalitsustes) enam ei ole. Omavalitsus ei saa kasutada maaostu (erastamise)
eelisõigust strateegiliselt saare arenguks vajalikes piirkondades. See tuleks taastada
mingil viisil juba ostu –müügi lepingulise hinna hetkel. Kuid see probleem ei ole
püsiasustusega väikesaarte seaduse objekt.
Üldkogu arvamus: avaliku ruumi vähesus väikesaartel on probleem. Oleks vaja mingit
võimalust sekkuda maaostu tehingutesse.
Eksperdi arvamus: selle küsimuse lahendamisel peaks kompleksselt taotlema muudatuste
tegemist mitmesse seadusakti ja seadusse. Teen ettepaneku anda see küsimus juristidele
arutamiseks, kuidas oleks õige läheneda.
Probleemi sõnastus: Väikesaartel on vähe avaliku teenuse pakkumise maad.
*
kalapüügi alane ettepanek – hea, ettepanekut toetas keskkonnaministeerium,
sõnastust on vaja täpsustada ja sügiseks on vaja saata Saarte Kogu ettepanek selles
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septembris. Väga kiire.
Üldkogu üldine seisukoht: sõnastus vormistada juba järgmisel nädalal (3-9.juulil).
Ettepaneku sisu : Väikesaare elanikul peab olema võimalus taotleda harrastuspüügi limiidi arvelt
kutselise kaluri püügiõigust.
Esindaja määramine kalanduse läbirääkimistele
Esindajaks valiti ühehäälselt Leo Filippov
*
transporditeenuse osutamine - muudatusettepanek tooks seadusse võimaluse, kus
lennuühendus katkeb täiesti seaduslikult. Rõhutan siinjuures, et lennuühendus ei tohi katkeda,
sest mereühendus katkeb talviste jää- ja ilmaolude sunnil aegajalt paratamatult.
Seadusse tuleks panna lause ”Lennuühendus ei tohi katkeda”
Arutelu tulemusena: käsitletava seaduse kehtivas redaktsioonis on: “veeühenduse katkemisel
jääolude või mõnel muul põhjusel rajatakse jäätee või tagatakse regulaarne lennuühendus
Vabariigi Valitsuse kehtestatud korras”. Seaduse praegune tekst rahuldab saare elanike vajadusi.
*
püsielaniku staatuse küsimus: ettepanek mitte muuta praegust olukorda, kus seaduses
lähtutakse Rahvastiku Registri antud püsielaniku definitsioonist.
Eeltoodud arutlust arvestades teen ettepaneku mitte alustada püsiasustusega väikesaarte seaduse
muutmist esitatud ja käsitlemisel olnud ettepanekute alusel.
Otsus: Mitte alustada püsiasustusega väikesaarte seaduse muutmist esitatud ettepanekute alusel.
Muud küsimused, mis vajavad lahendamist väikesaartel
*
Saarte Programmi taastamise vajadus
*
Jäätmekäitlus saartel.
Ruhnu ei saa ise tellida praami prügiveoks, et sulgeda oma prügimägi ja asuda kehtivat seadust
täitma. Maavanem keeldub seda tegemast ja Ruhnu saarel ei saa Eesti Vabariigi seadusi täita.
Vormsist ei viida ära pandipakendit.
Saartelt ei ole võimalik viia ära surnud loomade korjuseid.
Punkt 5. Üldkogu resolutsioon
Eeltoodud arutluste tulemusena sõnastas üldkogu järgmised resolutsiooni punktid, mille põhjal
teha uus märgukiri edastamiseks valitsuse liikmetele ja riigikogu liikmetele:
1
Püsiasustusega väikesaarte seaduse muudatust ei algatata.
2
Taotleme kalapüügiseadusse väikesaartele erisusi, millest lähtudes väikesaare elanikul
peab olema võimalus taotleda harrastuspüügi limiidi arvelt kutselise kaluri püügiõigust.
3
Vabariigi Valitsus peab looma võimaluse seaduste täitmiseks ka väikesaartel.
(pandipakend, jäätmekäitlus)
4
Lennuühendus väikesaartega ei tohi katkeda. Ruhnu lennuühenduse taasloomisel tuleb
leida kiiresti saare elanikke rahuldav variant.
5
Peame vajalikuks taasavada Saarte Programm.
Punkt 6. Järgmise üldkogu toimumispaik
Arutati Hants Kipperi ettepanekut viia ESK üldkogu või eestseisus mõnele teisele Euroopa
väikesaarele, et ühtlasi õppida teiste väikesaarte elu korraldust. Tema ettepanek, mis oli
suunatud aastasse 2008, võeti teadmiseks, kuid sellekohast otsust ei sõnastatud.
Kaarel Lauk`I repliik: Eesti Saarte Kogu jäägu ikka Eestisse.
Järgmise üldkogu toimumispaigaks sooviti Manijat, kuid, kuna Manija esindajat kohal ei
viibinud, sõnastati otsus järgmiselt:
Otsus: Järgmise üldkogu toimub Manijal saare nõusolekul. Kui Manija ei avalda selleks
valmisolekut, siis Hiiumaal või Saaremaal.
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Punkt 7. Hants Kipperi valimine kaastöönõukogu liikmeks
Otsus: Arvata Hants Kipper kaastöönõukogu liikmeks.
Ühtlasi otsustati anda esimeseks ülesandeks järgmisel aastal Hants Kipperil teha korda
nimekirjad ja kaastöönõukogul valmistada ette Eesti Saarte Kogu põhikirja
muutmisettepanekud eesmärgiga viia nüüdseks vananenud dokument seadusega
kooskõlla.

LÕPETUSEKS
tänab Reet Kokovkin üldkogu võõrustajaid-korraldajaid Kaarma vallavanemat Ülo
Veversit koos tema meeskonnaga, Aare Saart, Helle Kesküla ja Lea Kuldseppa ning
Abruka tublisid naisi Mari Tuulikut ja Kadri Tuulikut ning Vahase pererahvast Arvi
Preid ja Liia Maripuud.
Koosoleku juhataja:
Koosoleku protokollija:
Reet Kokovkin

Riina Aasma

