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Eesti Saarte Kogu üldkogu Manijal 6.07.-7.07.2007
PÄEVAKORD
Reede, 6. juuli
Saabumine Manijale, majutumine Riida turismitalus; Munalaiu sadamast väljub praam kl 11.30,
liinilaev ”Aul” väljub 14.30 ja 16.30
13:00-14:45 Lõuna, tutvumine Manijaga (tuletorn, rand, vaated Anilaiule ja Sorgu saarele)
15:00 Üldkogu avamine: Tõstamaa vallavanem Toomas Rõhu, Manija saarevanem Sulev Alas
15:30 Seminar
Euroopa Veedirektiiv – Küllike Birk (Sotsiaalministeerium, tervisekaitseinspektsioon)
16:00 Väinamere säästliku kalamajanduse arengukava - Reima Helminen (Turu Ülikool), Ahto
Järvik (Mereakadeemia), Rein Raudsepp (Hiiumaa)
16:30 Projekt Tuletornid turismitooteks - Maret Pank (TTÜ KK Saarte Instituut), Antti Karlin
(Turu Ülikool)
17:00 Saarte kultuuri elujõulisus - Uile Kärk-Remes (Eesti-rootslaste kultuurautonoomia
esindaja), Mark Soosaar (Riigikogu), Mare Mätas (Kihnu Kultuuriruumi juhatuse
esinaine), Laine Tarvis (ESK naiskogu esinaine), Valve Heiberg (Eesti Regionaalse
Kultuuripoliitika Nõukoja liige)
20:00 Õhtusöök ja õhtune programm
Laupäev, 7. juuli
9:00 Hommikusöök
9:30-11:00 ESK üldkogu koosolek
Eestseisuse tegevusaruanne
Majandusaasta aruande kinnitamine
ESK üldkogu pöördumise/otsuse projekti arutelu
Võimalikud põhikirja muudatused
Laine Tarvise autasustamine
Eestseisuse ja eestseisuse esimehe valimine
Järgmise üldkogu toimumispaik
Kohapeal algatatud küsimused
11.00 Riigikogu maaelu komisjon saarte elu edendamisel - Aleksei Lotman (Riigikogu maaelu
komisjoni aseesimees) ja Riigikogu saadikud
12:00 Eesti riigi regionaalpoliitika saarte suunal, kodanikuühiskonnast – Regionaalminister
Vallo Reimaa
13:00 Lõunasöök
14:00 Algab seltskonna lahkumine saarelt
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Osavõtjad:
Saarte volitatud esindajad:
Abruka – Tõnis Siplase asemel Arvi Prei
Hiiumaa – Reet Kokovkin
Kihnu – Annely Akkermann
Muhu – Hants Kipper
Pakri rootsi kogukond – Jana Stahl
Pakri – Paavo Pilv

Ruhnu – Aare Sünter
Saaremaa – Jaanus Reede
Vahase – Arvi Prei
Vormsi –
Osmussaar – Katrin Koppel
Manija – Sulev Alas

Eestseisus ja kaastöönõukogu:
Reet Kokovkin, Katrin Koppel, Kaarel Lauk, Laine Tarvis, Leo Filippov, Raimond Jõearu,
Urmas Kase, Kai Võlli, Maret Pank
Saarte elanikud, esinejad ja külalised:
Mare Mätas – Kihnu; Elle Puurmann, Meelis Mägi – Vormsi vallavolikogu, Toomas Rõhu –
Tõstamaa vallavanem, Tõnu Otsasson, Kadri Pulk – Hiiumaa ja EPL, Mark Soosaar, Imre
Sooäär, Ene Kaups, Aleksei Lotman, Mart Jüssi – Riigikogu, Vallo Reimaa –
Regionaalminister, Kadri Jäätma – ministri nõunik, Ene Padrik, Anne Lindma, Kaie Masing,
Olivia Taluste – Siseministeerium, Valve Heiberg – Saare maavalitsus, Endel Pank, Joosep
Pank, Lii Muru, Tiina Reede, operaator Vello Luts, Valve Reede – ESK sõbrad-sabarakud,
Ahto Järvik – Eesti Mereakadeemia, Tiia Palmaru – Tallinna LV, Kaia Eelma – ESK sekretär,
Antti Karlin, Reima Helminen – Turu Ülikool, Küllike Birk – Sotsiaalministeerium, Uile KärkRemes – Eestirootsi kultuurinõukogu, Sirje Oja – Saku vald

Reede, 6. juuli 2007
Kell 15.30 Riida talu Kuursaalis
Kogunenud on ca 35 osalejat siit ja sealt, seepärast eelneb ametlikule avamisele lühike
tutvustamisring. Seejärel kuulutab ESK eestseisuse esimees Reet Kokovkin Eesti Saarte Kogu
XVII üldkogu avatuks ja annab sõnajärje võõrustajale, Tõstamaa vallavanem Toomas Rõhule.
Manijast, Toomas Rõhu
Manijale on sisse kirjutatud 48 elanikku, paljud neis suveelanikud, üle talve elab saarel 16-18
peret. Pensioni kõrval on sissetulekuallikaks kalapüük (ca 10 meest), postiljoni ja
sadamatöölise ametikoht ning turismitalu – peaaegu kõik tööealised elanikud töötavad.
Liinipaadiühendus toimub suhteliselt uue paadiga "Aul", saare infrastruktuuri on tehtud veel
järgnevaid investeeringuid: saart läbiva tee mustkate, sadam, külakeskus, traktor, saart
kinnikasvamisest hoidvad veised.
K-V:
Elu ja kultuuri kestvus Manijal sõltub saarlastest endist, praegu elab saarel üks lasteaia- ja
üks kooliealine laps, kes käib iga päev mandril koolis. Saarele on tulnud ka elanikke väljast.
EL Vee raamdirektiiv – Küllike Birk, Tervisekaitseinspektsioon
Olmevee kvaliteeti reguleeriva direktiivi 98/83/EÜ üldstandard on praegu suhteliselt lõtv, EL
tuumikriigid suruvad järjest karmimatele nõuetele. Veedirektiivi nõuded on Eesti Vabariigis
üle võetud Rahvaterviseseaduse, Veeseaduse ja nende alusel kehtestatud määrustega (nt
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alamvesikonda panema kokku ühtse veemajanduskava, mis hõlmab nii joogi- kui suplusvett.
Mikrobioloogiliste, keemiliste ja indikaatornäitajate nõuetele ei vasta praegu enam kui 200
veevärki Eesti 1377st vee-ettevõttest. Suurematel saartel on asi kontrolli all, Ruhnu veevärk
arvatavasti nõetele ei vasta. Eesti elanikest tarbib ühisveevärgi vett 77%, tarbimine 2006.a
oli 44 milj m3. Vee-ettevõtete (joogiveekäitlejate) vesi on pideva kontrolli all, keerulisem on
lugu individuaalkaevudega, mille analüüside eest peab maksma eraisik.
Kokkuvõtvalt võib öelda, et Eesti on EL Veedirektiivi rakendamise osas keskmike hulgas.
K-V:
Joodisisaldus ei ole Eestis probleemiks, optimaalsest kõrgema floorisisaldusega vett tarbib
20% elanikkonnast (ohuks kasvu pidurdumine, muutused neerudes ning kilpnäärmes).
Hajaasustusega piirkondades (nagu nt saared) saab isikliku kaevu vett uurida lasta lähimas
veterinaarlaboris. Samas on veekvaliteedi probleemid individuaalkasutajale kallid ja
probleeme õigeaegse toimetamisega laborisse. Tasuta saab veeproovi analüüsida juhul, kui
inimene pöördub kaebusega tervisekaitsetalitusse ning ametkond otsustab teostada tasuta
kontrolli. Saartel oleks mõtekas teha ettepanek Tervisekaitseinspektsiooni peadirektorile
leida vahendid püsiasustusega väikesaarte veekvaliteedi kaardistamiseks. Tulemused oleksid
eeltööks siseriiklikule programmile, mille pilootprogrammiks on käivitunud Võrumaa
hajaasustuse veeprogramm Siseministeeriumi haldusalas. Kuigi üleliia optimistlik ses osas ei
maksaks olla, vaatamata sellele, et ka Püsiasustusega väikesaarte seaduses on ühe riiklikult
tagatud teenusena joogivesi sees.
Kui joogivee kvaliteedinormatiivid on seadustega määratud ja kaitstavad, siis põhjavee
seadusandlik kaitsmine on väga raske, nt kaevanduse rajamine-laiendamine võib untsu
keerata paljude antud piirkonna inimeste joogivee. Lahenduseks oleks ühisveevärk, kuid
seda vaid tiheasustusega aladel.
Eesti rannikuveed peavad Veedirektiivile vastavusse viidud saama aastaks 2015, ühe erandina,
milleks on Väike väin. Aga see on juba teine teema.
17:11
Vakka-Soome ja Väinamere jätkusuutliku kalamajanduse arengukavad – Reima Helminen
(Turu Ülikool), Ahto Järvik (Mereakadeemia)
Reima Helminen: Kõigepealt teavitaksin Eesti Saarte Kogu sellest, et ka Soomes on loodud
sarnane MTÜ, Finlands Öar RF – Suomen Saaret RY, www.foss.fi.
Arengukavad koostatakse kahele piirkonnale, kus on arenenud kalanduseklaster: Vakka-Soome
(Uusikaupunki) ning Väinamere piirkond. Kuigi projektil partnereid ei ole väga palju, on
kasusaajaid tunduvalt rohkem: kutselised kalurid, kalatöötlejad ja kauplejad, kalaturismiga
tegelejad, koolitajad (äritegevus, tootearendus), teised kalavarude kasutajad, regiooni
arendajad (Uusikaupunki regioonis rannakülade elu turgutamine). Iga valdkonna jaoks
koostatakse oma arengukava, igasse töörühma kuulub ca 6 asjaosalist. Arengukava
koostamisest teavitatakse vastava valdkonna ametnikke, võttes neilt samal ajal
korrigeerivaid arvamusi.
Projekti plussid: ühise eesmärgi nimel koondatakse kalanduse eri sektorites tegutsejad, ametnike
kaasamisega kindlustatakse rohujuure tasandi esindatus riiklike arengukavade
koostamisel/otsuste langetamisel.
Probl-d, mis mõjutavad kalandust Soomes: hüljeste kiiresti kasvav arv, kalavete omand, kalurite
vähesed püügiõigused, kallis (sadam, rand) kalastamisõiguse omandamine, traditsiooniliste
kalapüügioskuste aeglane hääbumine. Lahenduseks on ühine sadama opereerimine, meistriõpipoisi suhte taaselustamine, tootekoolitused väikekalatöötlejatele, ühisturundus.
Ahto Järvik: Kalameeste (kutseliste kalurite) mured Eestis: väikeste kalasadamate nappus,
raskused kala realiseerimisel, puuduvad tingimused kala jahutamiseks, esmakokkuostjate
hinnadiktaat (ostu ja lõpptarbija müügihinna vahe nt räime puhul kuuekordne), praktiliselt
puuduv väikekalatöötlemine (pere-ettevõtja jaoks ülemäära karmid hügieeninõuded),
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taastootmine (meriforell, siig, koha).
Valminud on Eesti kalanduse strateegia 2007-2013, kus ühe prioriteedina välja toodud
kalandusega seotud/sõltuvate piirkondade (saared ja rannikualad) arendamine (nt kalaturism
lisaks kutselisele kalapüügile). Samas tuleks koostöös Põllumajandusministeeriumi
kalandusosakonnaga ikkaga paika panna, kes on kutseline kalur – kas 100% tema
sissetulekust peaks tulema kalapüügist või ainult osa, praegu on kalapüük tihti vaid
lisasissetulekuallikas teiste tegevuste kõrval. Probleemiks on veel ühistegevuse
soodustamine, kalurid ei toeta artellide loomist ning ühistegevust sadamate arendamisel.
Paigast ära on ka proportsioon mõrra- ja traalipüügi vahel: esimene on tunduvalt
keskkonnasõbralikum, samas on seaduste järgi suuremad õigused traalipüüdjatel.
Siinkohal on paslik meelde tuletada, et projekti lõpuseminar toimub Lihulas, 4. detsembril 2007
– kõik huvilised teretulnud.
K-V:
Sadamaehitus eriliselt mõju ei avalda, v.a süvendamistöödega kaasneva vee segipaiskamise
häiriv mõju kalade kudemisele. Keskkonnaministeeriumi eestvõttel on alustatud
kalakoelmute taastamisega.
Tuletornid turismitooteks – Antti Karlin (Turu Ülikooli TKK), Maret Pank (TTÜ KK Saarte
Instituut)
Antti Karlin: Turu Ülikooli Täienduskoolituskeskuse töötajana on mul suur rõõm esmakordselt
osaleda ESK üldkogul. Turu Ülikooli TKK 80st töötajast 30 on seotud erinevate
regionaalarengu projektidega. Regiooni majandust mõjutab ka Turu Ülikooli poolt ostetud
Bengtskäri tuletornile uue funktsiooni, külaliste meelitamine (16 tuh aastas) andmine.
Soomes on 49, Eestis 61 tuletorni, seega olemas mõjus ressurss, mida vaja vaid õigesti
turismi teenistusse rakendada – juurdepääsud, reklaam, pakett-turundus jms. Sama eesmärki
teenib ka projekt "Tuletornid turismitooteks", mille tulemusena peaks valmima tuletornide
arengukava, tuletorne tutvustavad infomaterjalid, -tahvlid (kuidas tulla ja olla), samuti
koolitatakse tuletornide omanikke/rentnikke toodete loomiseks. Kogemusi vahetatakse
õppereisidel Eestisse ja Soome.
Maret Pank: Tänapäevaste navigatsioonisüsteemide juures hakkavad tuletornid oma senist
500-aastast funktsiooni kaotama. Projekti eesmärgiks ongi ärgitada omavalitsusi paremini
olemasolevat "varandust" kasutama. Arengukavas kaardistatakse potentsiaalsed tuletornidturismiobjektid leidmaks kõige "potentsikamatele" võimalusi vajalikeks investeeringuteks.
K-V:
Veel olemasolevad tuletornid aitaks turismi turgutada ka nendel saartel, mis pärast
majakavahi lahkumist (nt Keri) päris tühjaks on jäänud. Ehk saab ka saarevahi rollile lisada
"turismitöötaja" killukese.
18:59
Reet Kokovkin: Plaani järgi oleks meie koosolekuga pidanud nüüdsest liituma Kultuuriminister
pr Jänes, kuid kes viimasel hetkel teatas oma loobumisest. Selle asemel liituvad meiega
külakeskusest liikuma asunud Mark Soosaar ja Manija kultuuriseltsi liikmed.
Eestirootslaste kultuuriautonoomiast – Uile Kärk-Remes, Rootsi haridusselts
Eestirootslaste kultuurautonoomia taastati selle aasta alguses, olles üks neljast enne sõda
kultuurautonoomiat omanud vähemusrahvusest (lisaks rootslastele ka sakslased, juudid ja
Peipsi-äärsed venelased, pärast Eesti isieseisvuse taastamist said kultuurautonoomia õiguse
ingeri-soomlased). Võrreldes ennesõjaaegse ajaga on toonane homogeenne kogukond
muutunud heterogeenseks, erinevates Eesti osades elavate rootslaste taust on väga erinev.
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millest võttis osa 90% Eestis elavatest eestirootslastest.
Kultuurinõukogu prioriteetideks on rootsi keele õpe (lasteaias, koolis, täiskasvanutele) ning
rannarootsi kultuuri säilitamine, taastamine ja arendamine. Taotletakse oma "programmi"
kultuuri säilitamiseks ning esiletoomiseks. Kuid aktiivse tegevuse (sh rahahankimise)
pärssijaks on seaduslünk, mis ei võimalda registreerida kultuurinõukogu juriidilise isikuna.
Kuna rannarootslaste põlised elualad on olnud rannik ja saared, leian, et meil on ESKga palju
tulevasi koostöövõimalusi.
Kihnu kultuuriruum – Mare Mätas, SA Kihnu Kultuuriruum juhatuse esimees
Kihnu folkloori ja kombestiku kandmisega UNESCO pärimuskultuuride meistriteoste
maailmanimekirja 2003.a võttis Eesti riik endale kohustuse kaitsta sotsiaalset ja
looduskeskkonda ning kultuurikooslust Kihnu ja Manija saartel. Viieks aastaks koostatud
tegevuskava (traditsioonilste tegevusalade, sh kalanduse, põllutöö säilitamine ja
baastegevuste toetamine) elluviimisega tegeleb SA Kihnu Kultuuriruum. Samuti on
UNESCOle esitatud tegevukava täitmisega tihedalt seotud vald.
Tegevused:
Kihnu koduloomuuseum (arhiivid, teadustöö, interaktiivne muuseum)
Kihnu kultuuriga seotud ained kohalikus koolis (õpikud, õpetajad)
publikatsioonid, audio-visuaalsed materjalid/teavikud
kultuuriturismi arendamine
2005.a sõlmitud koostööleping Tartu Ülikooliga (teadustöö kõrval igal aastal üks RE koht
tudengile Kihnust)
uute maastikuhooldusviiside (lihaveised) tutvustamine jms
Erilisena tahan välja tuua sel suvel toimunud traditsioonilist Kihnu pulma, millest (sh
ettevalmistustest) valmib dokumentaalfilm. Viimati toimus kombekohane kolmepäevane
kogukonda liitev pulm 1994. aastal.
2007.a käivitus Kihnu(-Manija-Sorgu) regionaalprogramm (5 milj krooni aastas, EAS)
majanduselu ja kultuuri toetuseks.
Kavandatavast saarte kultuuriruumist – Valve Heiberg (Saare maavalitsus), Laine Tarvis (ESK
Naiskogu)
Valve Heiberg: 2003.a võeti vastu vaimse kultuuripärandi kaitse konventsioon. Sestpeale on
Saaremaa ja Hiiumaa kultuuritöötajad kandnud mõtet, et sarnaselt teiste Eesti piirkondadega
(nt Lõunaeesti) võiks kaardistatud ja toetatud saada ka saarte piirkonna vaimne
kultuuripärand (saarlus). Ühise pusimise tulemusena on jõutud niikaugele, et 2008.a peaks
käivituma programm "Saarte pärimuslik kultuurikeskkond 2008-2010" mahuga 760 tuh
krooni (2008.a??). Programmi eesmärgiks on kultuurilise ja keelelise keskkonna ning selle
eripära säilitamine saartel, hääbumisel olevate traditsioonide taaselustamine.
Laine Tarvis: Et saarte kultuurilise ja keelelise keskkonna näol ei ole tegemist mingi
hüpoteetilise väljamõeldisega, tõendavad kasvõi juba 11 korda erinevatel saartel toimunud
Eesti saarte folklooripäevad. Saarte käsitöö on omaette kultuurinähtus ning paljudele ka
elatusallikas. Neile, kellele käsitöö on põhiline ealtusallikas, võiks kehtida
tulumaksusoodustus sarnaselt põllu-, metsa- ja kalameestega. Samuti ootaks riigipoolset
toetust rahvakultuuri koolituskeskustele (nt Saaremaal tegutsenud keskus leidis toetamist
hoopis Soome riigi poolt) ning konsulentidele. Viimased võiksid tegutseda kas ametikoolide
või muuseumide juures.
K-V:
Käsitööalase tootearenduse ja –turunduse juures võiks abi olla ka ülikoolidest, kelle
kolmandaks rolliks on kaasaaitamine riigi regionaalselt tasakaalukale arengule. Abiks võiks
olla Ülikoolide Keskus Saaremaal.
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Saared ja Riigikogu – Imre Sooäär, Mark Soosaar
Toompealt vaadatuna kehtib põhimõte, et kes küsib, see ka saab. Saarte "miinuseks" on, et pole
ennast ülalinnas piisavalt nähtavaks tehtud. Seepärast kindlasti vaja ESK toetuskirja Saarte
kultuuriprogrammile, see on üks vahend, millega kaitsta vastavaid summasid riigieelarve
koostamisel.
Järgmise aasta algusest hakkavad kehtima mitmed muudatused Püsiasustusega väikesaarte
seaduses. Olulisemad neist on saare üldkogu osa tugevnemine väikesaare elu juhtimisel,
püsielaniku staatuse sõnastamine (mis ei ole praegusel kujul küll eriti õnnestunud) ning
kohaliku omavalitsuse kinnisasja ostueesõigus.
20:32 Õhtusöök
21:35 Õhtusöögijärses juturingis räägiti Ruhnu kirikutest (võimalik kandmine UNESCO
maailmapärandi nimistusse), Muhu ehitusmeistritest, murretest ja nende kõlapildi
säilitamisest (raadiosaated) ning kohaliku initsiatiivi tähtsusest.

Laupäev, 7. juuli 2007
Kell 10.06 Eesti Saarte Kogu üldkogu
Koosoleku juhataja Reet Kokovkin, lisaks kohal saarte ja kogukondade hääleõiguslikud
esindajad – A. Prei, H. Kipper, A. Sünter, J. Reede, J. Stahl, P. Pilv, S. Alas, K. Koppel,
A. Akkermann ning kaastöökogu liikmed
Päevakord:
1. Majandusaasta aruande kinnitamine
2. Eestseisuse tegevusaruanne
3. ESK üldkogu otsuse projekti arutelu
4. Võimalik muutus põhikirjas (tulumaksuvabastus)
5. Laine Tarvise autasustamine
6. Eestseisuse ja eestseisuse esimehe valimine
7. Järgmise üldkogu toimumispaik
8. Kohapeal algatatud küsimused
Punkt 1
Aruandeperioodil (01.04.2006-31.03.2007) olid ESK põhikirjalise tegevuse kulud 1 423 krooni,
sihtotstarbeliselt toetatud projektide kulud 35 796 kr (peamiselt seotud "Saare-keha-kate"
konkursi korraldamisega ning konkursitööde kataloogi väljaandmisega, samuti ESK
osalemisega INTERREG projektis "Vakka-Soome ja väinamere jätkusuutliku kalanduse
arengukavad"). Liikmemaksu laekus 11 800 krooni. Koos eelnevate aastate jäägiga on ESKl
järgnevaks aruandeaastaks vahendeid 35 tuh krooni.
Suurtelt saartelt (eelkõige Saaremaa) liikemaksu laekumise parandamiseks tuleks kaaluda
esindaja muutmist, et SOLi liikmed näeks kasu, mis ESK tegevusest on tõusnud (nt Saarte
programm).
Punkt 2
Põhiline töö tehakse osaledes Väikesaarte komisjoni töös, eestseisuse koosolekuid oli üks,
detsembris Kuressaares.
Osalemine projektides: Eesti fondidest rahastatud ESK Naiskogu käsitööprojekt –
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koostatakse Väinamere jaoks, on tulemused rakendatavad kõigil saartel, samuti sisendiks
Keskkonnaministeeriumis koostatvatele kalandust puudutavatele rakenduskavadele.
Arengukavas välja toodavad huvigrupid vajavad toetust, eriti väikesaarte kalurid. Väikesaarte
püsielanikele kehtivad erisused traditsiooniliste tegevusaladega tegelemiseks, seega ka
sissetuleku kindlustamiseks võimaldaksid meelitada saartele uusi elanikke.
Kalanduspiirkondade sees tuleks toetuste jagamisel jälgida proportsiooni traali- ja rannapüügi
vahel, samuti väikesaarte huvide kaitstust projektipõhisel rahajagamisel (LEADER põhimõttel
ülesehitatud gruppide sees). Projektide koostamisel saab sageli takistuseks kompetentsipuudus
ning kehv infolevi – pea kõik taotlusvormid, tähtajad jms on internetis, kust tegija seda pidevalt
jälgida ei jõua. Praegu käib kalapüügi reguleerimine ja kvootide jagamine poliitiliste otsustega,
väiksemad püügipiirkonnad (nt soovivad Kihnu-Manija kalurid oma püügipiirkonda) aitaksid
ehk kaasa optimaalsete püügimahtude kujunemisele iseregulatsiooni/kokkulepete teel.
Punkt 3 Pöördumine
** Tervisekaitseinspektsiooni juhatajale: Toetudes Väikesaarte seadusele, on joogivee
kättesaadavuse tagamine riigi/kohaliku omavalitsuse ülesanne, aga saared on EL poolt
toetatavast joogivee projektist praegu välja jäänud. Joogivee kvaliteedi tagamine on
prioriteetseks eeltingimuseks püsiasustuse tagamiseks, turismi arendamiseks ja seeläbi
täiendavate töökohtade loomiseks väikesaartel.
Palume teostada püsiasustusega väikesaarte (puurkaevude) veekvaliteedi kaardistamine.
** Regionaalminister: Erisustes peitub Eesti riigi tugevus; saarte igipõline looduslähendane
elamise traditsioon ja ainulaadne kultuur on ohus ja vajab riigipoolset kiiret tuge.
ESK tunnustab Regionaalministri seisukohta saarte regionaalse erisuse kohta, mis ühtib
Amsterdami lepingu 158. artikliga.
** Põllumajandusministeerium: Kalandus on eesti saarte traditsioonilise elukultuuri säilimise ja
majanduse edendamise tähtsaks osaks. Kalapüügist sõltuvate saarte (Prangli, Piirissaar, KihnuManija, ....) jaoks on oluline täiendavate erisuste loomine väikesaarte kalandusele;
kalanduspiirkondade sees tuleb toetuste jagamisel jälgida proportsiooni traali- ja rannapüügi
vahel, eriti et viimane on tunduvalt keskkonnasõbralikum ja rannakultuurile omasem.
Luua täiendavad erisused suur- ja väikesaarte kalandusele töökohtade säilitamiseks ja
kultuuri taastamiseks. Eriti oluline on see kalapüügist sõltuvatele väikesaartele.
** Kultuuriministeerium, Riigikogu kultuurikomisjon, saarte toetusgrupp:
ESK toetab saarte kultuuriprogrammi, saarte kultuurikeskkonda oma ühtsuses ja erisuses
tuleb riigieelarvest toetada võrdselt teiste selgelt omapäraste regioonidega.
Punkt 4
Kandmaks ESK tulumaksuga mittemaksustavate mittetulundusühingute registrisse volitada
Lainet ja Kaiat pöörduma põhikirjaga Maksuameti eksperdi poole, et selgitada välja, kas on
vajalik senise põhikirja muutus või mitte. Kui vajalik, valmistada järgmiseks üldkoguks ette
põhikirja muudatus.
Punkt 5
Esitada Teenetemärkide komiteele taotlus (riigikantselei.ee) saarte seaduse ühe looja Laine
Tarvise autasustamiseks Valgetähe teenetmärgiga tema 70. juubeliaastal. ESK soovib teda
tunnustada suure panuse eest saarte kultuuri arendamisel ja väärtustamisel.
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Punkt 6
Kandidaatideks esitati Annely Akkermann, Jana Stahl, Paavo Pilv, Reet Kokovkin, Jaanus
Reede, Katrin Koppel
A. Akkermann taandas ennast, põhjendades seda enda niigi suure töökoormusega. Sama tegi
ettepaneku laiendada eestseisuse koosseisu (muuta põhikirja) nii, et seal oleksid kindlasti
esindatud nii väike- kui suursaared (viis liiget).
Eestseisuse liikmeteks valiti K. Koppel, R. Kokovkin ja J. Stahl.
Täiendavas voorus valiti eestseisuse esimees, kelleks sai Reet Kokovkin.
Eestseisus volitab ESK revidenti Hants Kipperit sõlmima eestseisuse esimehega juhatuse
liikme leping.
Punkt 7
Järgmine ESK üldkogu toimub Hiiumaal, 27.-28. juuni 2008.
Punkt 8
Leo Filippov: Tuleks laiendada ESK välissuhtlust, leida vahendeid (projektitoetus) noorte ja
keelioskavate inimeste lähetamiseks sarnaste ühenduste koosolekutele raja taga.
Kaarel Lauk: Seoses ESK osalemisega mitmes projektis, peaksime projektide vahenditest
leidma võimaluse eestseisuse esimehe vaeva ehk täiendavate tööülesannete kompenseerimiseks.
ESK revidendil Hants Kipperil sõlmida R. Kokovkiniga tähtajaline tööleping arvestusega,
et projekti "Vakka-Soome ja Väinamere jätkusuutliku kalanduse arengukavad"
ülesannete täitmiseks kulub üks päev kuus.
Kell 11:10
Riigikogu maaelu komisjon saarte elu edendamisel - Aleksei Lotman (Riigikogu maaelu
komisjoni aseesimees)
Kodanikuühiskond ja Eesti regionaalpoliitika – Regionaalminister Vallo Reimaa

13:00 Lõunasöök, mille juhatab sisse Imre Sooääre äsjakomponeeritud Manija laul (sõnad
Kadri Pulk)
LÕPETUSEKS
tänab Reet Kokovkin üldkogu võõrustajaid-korraldajaid Tõstamaa vallavanemat ning
saarerahvast, kõigi osalejaid ja neid toitnud-katnud Riida turismitalu perenaist-peremeest.

Koosoleku juhataja:
Koosoleku protokollija:
Reet Kokovkin
Kaia Eelma

