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Projekti periood 1. märts 2013 – 30. aprill 2014

Projekti lühikokkuvõte eesti keeles (Kirjeldage lühidalt, ligikaudu 10 real projekti eesmärke, tulemusi,
sihtrühmi, peamisi tegevusi. Toetuse korral läheb see tekst projekti tutvustamiseks KÜSK kodulehele.)
Eesti Saarte Kogu (ESK) on Eesti saarte endiste ja praeguste kogukondade vabatahtlik ühendus, mis asutati
5.detsembril 1992. aastal Muhus. Kahekümne tegevusaasta järel vajab organisatsioon seoses olude
muutumisega ja paljude esimestel tegevusaastatel püstitatud eesmärkida saavutamisega ning põlvkondade
vaheldumisega “uut hingamist”. Projekti toel on kavas põhikiri kaasajastada (viia vastavusse seadusandlusega),
liikmeskonna kaasamisel töötada välja uus strateegia ja tegevuskava lähiaastateks, kaasata ka uusi aktiivseid
liikmeid kõikidelt saartelt, sh noori, naisi ja aktiivseid pensionäre, määratleda organisatsioonid, kes võiksid
olla ESK strateegilisteks partneriteks, pidada nendega läbirääkimisi, et kaardistada ühishuvid ning kavandada
ühistegevused, parandada liikmeskonna omavahelist kommunikatsiooni ning tegevuste ja tulemuste
avalikustamist.
Projekti lühikokkuvõte inglise keeles (sh taotleja inglisekeelne nimi)
The Association of Estonian Islands, founded on December 5, 1992 in Muhu, is a voluntary organization of the
present and former island communities of Estonia. Within its 20 years of functioning and activities towards
development of islands the organization has achieved several of its initial objectives. The political and economic
situation has changed compared to the early 1990s, new generations of islanders have appeared and the
organization needs a new impetus.
In the framework of the current project the statutes of the organization will be updated and brought into
compliance with current provisions of legal acts; a new strategy and plan of action for involvement of the
members of the Association, including new active representatives of all islands, will be prepared. Prospective
strategic partner organizations of the Association of Estonian Islands will be defined, talks will be held with
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tingimustele (avaneb: http://www.kysk.ee/?s=7)
Elle Puurmann (eestseisuse liige), allkirjastatud digitaalselt
Taotleja allkiri (allkirjaõiguslik isik)

these organizations, interests in common will be mapped and joint activities will be drafted. Communication
between the members of the organization, as well as dissemination and publicizing of the activities of the
Association will be enhanced.

I Teave taotleja kohta
Ülevaade taotleja senisest tegevusest (Missioon, eesmärgid, organisatsiooni struktuur, sh liikmeskond, senise
tegevuse kirjeldus, sh taotleja käesoleval ajal elluviidavad projektid. Kuni 1/2 lk)
ESK kui saarlaskondade esindajate konsultatiivse organisatsiooni tegevuse põhieesmärkideks on saarte arengu ja
elu järjepidevuse tagamine, sellega seotud probleemide läbitöötamine, nende teadvustamine ühiskonnale ja
riigile ning nende lahendamisele kaasaaitamine. ESK liikmeteks on 19 asustatud saare kogukonnad kuuest
maakonnast, keda esindavad nii füüsilised isikud kui mittetulunduslikud ühendused, aga ka saarvallad (Kihnu,
Muhu, Piirissaar, Ruhnu ja Vormsi) ja väikesaari omavad vallad (Viimsi, Tõstamaa, Kaarma, Kihelkonna) ning
omavalitsusliidud (Saaremaa ja Hiiumaa).
ESK kõrgeimaks organiks on liikmete üldkoosolek ehk üldkogu. Üldkoosolekute vahelisel ajal juhib ESK
tegevust ESK kolmeliikmeline juhatus ehk eestseisus, sh ESK esimees. ESK juures tegutseb kaastöönõukogu,
mille koosseisu kuuluvad (on kuulunud) saarte arengust huvitatud vabatahtlikud. Kaastöönõukogu liikmed
võtavad eestseisuse ja üldkogu tööst osa nõuandva häälega.
ESK esindaja osaleb regionaalministri poolt juhitava Väikesaarte komisjoni töös ning ühendus kuulub ka
European Small Islands Association (ESIN www.europeansmallislands.net ) liikmeskonda. Seega ESK teeb
koostööd ja esindab Eesti saarte huve nii Eestis kui EL tasandil.
Möödunud kahekümne tegevusaasta jooksul on MTÜ Eesti Saarte Kogul (ESK) koostöös Saarte Instituudiga
ette näidata rida sisulisi saavutusi: (vt ka Muhu juubelikonverentsi kava ja lõppdokumenti
http://saared.ee/?lang=et)
- Saarte arengukava ja programmi väljatöötamine (1994-1995), töös 1996 – 2004;
- Püsiasustusega (väike)saarte seaduse ettevalmistamine ja lobitöö tegemine (1993 – 2003);
- Väikesaarte ühendusteede (sadamate) ja parvlaevade ning postipaatide ehitamise riiklikule kavale selgitustöö
tegemine;
- Iga-aastaste saarte pärimuspäevade korraldamine;
- Saarte noorte omavahelise koostöö edendamine;
- Saarte kultuuriprogrammi käivitamisele kaasaaitamine (käivitus 2008);
- Väikesaarte programmi käivitamisele kaasaaitamine (käivitus 2011);
- Osalemine Siseministeeriumi Väikesaarte komisjonis;
- Koostöö edendamine teiste EL saartega Euroopa Väikesaarte Ühenduste Ühenduse (ESIN) liikmena;
- Parameedikute väljaõppe vajaduse selgitamine;
- Osalemine rahvusvahelistes Interreg projektides “Vakka-Soome ja Väinamere jätkusuutliku kalamajanduse
arengukava”, “Tuletornid turismitooteks”. Hetkel on käsil osalemine INTERREG IVA projektis “Rohelised
saared”;
- Ministeeriumidele ja Riigikogule on saadetud mitmeid pöördumisi, mis kajastasid saartele oluliste
eluvaldkondade probleeme ja sisaldasid ettepanekuid olukorra muutmiseks.
Taotleja põhikiri asub veebiaadressil:
Taotleja juhatuse koosseis on avalikustatud veebiaadressil:
Taotleja majandusaasta aruanded on avaldatud veebiaadressil:
Taotleja eetilise tegevuse põhimõtted on avalikustatud veebiaadressil:

Elle Puurmann (eestseisuse liige), allkirjastatud digitaalselt
Taotleja allkiri (allkirjaõiguslik isik)

http://saared.ee/?page_id=20
http://saared.ee/?page_id=310
http://saared.ee/?page_id=462
http://saared.ee/?page_id=20

Taotleja tulude ja kulude aruanne

01.04.11–31.03.2012.a
summa

TULUD
Liikmetelt saadud tasud (sh liikmemaksud)
Saadud toetused (sh projekti- ja tegevustoetused)
Saadud annetused
Muud tulud (sh müügitulu)
Tulud kokku
KULUD
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide
otsesed kulud ning jagatud annetused ja toetused
Mitmesugused tegevuskulud
Tööjõukulud
Põhivara kulum
Kulud kokku

01.04.-31.12.2012.a**
summa

309 €
1023 €

osakaal
(%)
23%
77%

540 €
3430 €

osakaal
(%)
14%
86%

1333 €

100%

3970 €

100%

2350 €
1531 €

1415 €

1531 €

3765 €

Põhitegevuse tulem
Finantstulud ja –kulud

-198 €

Aruandeaasta tulem

-198 €

** ESK maj.aasta kestab
1.aprillist 31.märtsini. Tegemist
ei ole vahebilansiga, vaid
kassapõhise kokkuvõttega.

Statistilised näitajad (Palume täiendada loetelu vastavalt sellele, milliseid näitajaid peate ise oluliseks
ühenduse võimekusele hinnangu andmisel. Küsime neid andmeid uuesti ning hinnangut nende muutumise
põhjustele nii projektiperioodi lõpus kui 2 aasta pärast järelaruandes)
Töölepinguliste töötajate arv seisuga 01.01.2013
0
Sotsiaalmaksuga maksustatavad väljamaksed
300 €
aastal 2012 (viimased 12 kuud)
Liikmete arv seisuga 01.01.2013
19 saare kogukonda (sh 2 OL (Saare- ja
Hiiumaa), 5 saarvalda, 4 väikesaart
omavat valda, 4 MTÜd), 10 füüsilist
isikut
Püsivabatahtlike arv seisuga 01.01.2013
Seisuga 1.01.2013 - 7 (kaastöönõukogu
liikmed)
Uuenenud, täienenud ESK listi nimekiri
Seisuga 1.01.2013 - 70
Kogutud liikmemaksud
2012.a – 789 €

II Projekti kirjeldus
Projekti vajalikkuse põhjendus, olemasoleva olukorra analüüsi lühikokkuvõte (Tooge välja vajadused
olemasoleva olukorra muutuseks ning probleem, mida teie projekt lahendab. Kirjeldage ning andke hinnang
praegustele ühenduse juhtimisprintsiipidele ja –suutlikkusele, arengu kavandamisele ning mõju hindamisele ja
selle kommunikeerimisele. Võimalusel esitage viited analüüsidele ja uuringutele, sh ühendusesisestele. Kuni
2/3 lk)
ESK on tegutsenud 20 aastat, sellest enamus aega koostöös Kuressaares asunud Saarte Instituudiga (SI, alates
1999. aastast TTÜ KK struktuuriüksus), mille põhiülesandeks oli saartele vajalike uurimis-ja arendusprojektidega tegelemine. SI töötajad on kuni viimase ajani täitnud vabatahtliku tööna ka ESK sekretariaadi
ülesandeid. Kuna SI kui struktuuriüksus kaotati ning töötajad said uued ülesanded seoses õppetöö
korraldamisega, siis on ESK igapäevatöö korraldamine lisaülesandena muutunud raskendatuks. Samas ootavad
Elle Puurmann (eestseisuse liige), allkirjastatud digitaalselt
Taotleja allkiri (allkirjaõiguslik isik)

Väikesaarte komisjon, aga ka Euroopa saarte ühendus ESIN ja mitmed Eesti ministeeriumid ESK-lt
konstruktiivseid ettepanekuid saartele spetsiifiliste probleemide lahendamiseks, kuid ilma konkreetse
inimeseta, kes igapäevaselt nende küsimustega tegeleks, ainult vabatahtlikule tööle tuginedes, ei ole võimalik
enam edasi minna. Mitmed ettepanekud, mis toodi välja SI poolt läbi viidud uuringus “Püsiasustusega
väikesaarte seaduse mõju ja teiste püsiasustusega saarte vajadused”
(http://www.riigikogu.ee/index.php?id=46186) ning „Eesti saared 21. sajandi hakul – mahajäämus või
toimetulek“ (RiTo,19, 2009 või http://www.riigikogu.ee/rito/index.php?id=13754&op=archive2), on jäänud
täitmata, sest puudub eestvedaja ja need ettepanekud on liikmeskonnaga läbi arutamata. ESK eestseisus on
kompetentne, kuid reeglina ei suuda nad üksi, ilma kompetentse abijõuta ja liikmeskonna suurema
panustamiseta, esindada oma liikmeskonna huve erinevatel otsustustasanditel.
Eesmärk, alleesmärgid (Tulevikuseisund, kuhu poole püüdlete tulenevalt taotlusvooru eesmärkidest.
Üldeesmärk – mis muutub projekti tulemusena võrreldes tänase olukorraga? Alaeesmärgid – soovitud muutuse
loomiseks vajalikud vahetulemused. Kuni 1/3 lk)
Üldeesmärk: ESK suutlikkus esindada oma liikmete huve on tõusnud, seda tunnetavad nii liikmed kui
partnerid.
Alaeesmärgid: Kaasajastatud põhikiri, koostatud strateegia ja tegevuskava, partneritega allkirjastatud
koostöömemorandum ja selle lisadena kahepoolsed ühiste kavatsuste protokollid, uuendatud
koduleht ja list, kasvanud liikmeskond ning vabatahtlike arv, toimib regulaarne koostöö
Väikesaarte komisjoni ja ESIN-iga.
Liikmeskonna ja juhatuse aktiviseerunud suhtlemine tänu strateegiaprotsessis osalemisele,
üldiselt jagatud strateegia ja realistlikud ootused oma organisatsioonile ning sellele vastav
omapoolse panustamise valmidus. Suhtlemine on paranenud ka tänu kommunikatsioonivahendite (koduleht ja liikmete ning asjahuviliste list) kaasajastamisele.
Sihtrühmad ja kasusaajad (Loetlege ja kirjeldage projekti sihtrühmad ja kasusaajad, sh pidades silmas neid,
kelle jaoks ühendus tegutseb, koostööpartnereid, ühendust ennast. Andke neile arvuline väärtus. Kirjeldage,
kuidas neid kaasatakse projekti tegevustesse. Kuni 1/2 lk)
Vabaühenduse liikmed s.h. suurte saarte omavalitsuste liidud (2), saarvallad (5) ja vallad, kelle koosseisu
kuuluvad väikesaared (4), (väike)saartel tegutsevad MTÜ-d (4), väikesaartel alaliselt elavad inimesed sh
saarevahid (7), saarte pärimuskultuuriga tegelejad ning väikesaarte noorteühendus.
Strateegia väljatöötamise algatamisest, samuti eelseisvast põhikirja kaasajastamisest, teatatakse protsessi
alguses kodulehekülje ja listi vahendusel, mis on eelnevalt aktualiseeritud ning seejärel, juuni lõpus,
arutatakse strateegia eelnõud Aegna saarel toimuval ESK üldkogul. Samas võetakse vastu põhikirja
muudatused ning kaasatakse kontaktisikud igast liikmeskonnast, aga ka noorte ja naiste esindajad, keda
kaasatakse vastavalt vajadusele edaspidi töörühma töös, kuhu kuuluvad eestseisuse liikmed, projektijuht
ning kaasatud konsultant. Nemad korraldavad ka läbirääkimisi potentsiaalsete koostööpartneritega, et
kaardistada nendega ühishuvid ja pikemaajalised eesmärgid ning kavandada ühistegevused. Läbirääkimiste
tulemustest strateegiliste partneritega antakse liikmeskonnale teada kodulehe kaudu ning avalikkust
teavitatakse lisaks meedia vahendusel. Seejärel sõnastab töörühm koos konsultandiga strateegia ning juhatus
koostab tegevuskava paariks lähemaks aastaks ning need dokumendid esitatakse üldiseks aruteluks interneti
vahendusel. Projekti tulemustest teavitatakse kodulehe ja meedia vahendusel (vähemalt maakondlikes
ajalehtedes).
Potentsiaalsed koostööpartneid: maakondade MAK-d, LEADER ja kalanduse tegevusgrupid, Riigikogu saarte
ühendus, saari omavate maakondade maavalitsused, ministeeriumid (Siseministeerium, Põllumajandusministeerium, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, Keskkonnaministeerium, Sotsiaalministeerium, Haridus- ja teadusministeerium). Läbirääkimiste tulemused protokollitakse ja need saavad
aluseks esialgse strateegia korrigeerimisel ning tegevuskava koostamisel. ESK ja läbirääkimiste tulemusel
kujuneva partnerkonna osalised koostavad ja allkirjastavad koostöömemorandumi, millele lisatakse
kahepoolsed konkreetsete ühistegevuste kavatsuste protokollid. Need dokumendid saavad aluseks ESK
strateegia ning tegevuskava koostamisel.
Projekti tulemused ja nende hindamine
Oodatav konkreetne tulemus/
Mõõdikud
(Kvalitatiivsed, kvantitatiivsed)
saavutatav muutus
Uuenenud põhikiri
Kvalitatiivne
Elle Puurmann (eestseisuse liige), allkirjastatud digitaalselt
Taotleja allkiri (allkirjaõiguslik isik)

Kuidas mõõdate?
Äriregistris kinnitatud

Koostatud strateegia ja tegevuskava
Koostöömemorandum strateegiliste
partneritega
Täienenud vabatahtlike nimekiri

Kvalitatiivne
Kvalit ja kvant (memorandumiga
liitunute arv)
Kvantitatiivne, arv

Uuenenud ja täienenud ESK listi
kasutajate nimekiri
Uuendatud ja täiendatud koduleht

Kvantitatiivne, arv

Suurenenud füüsilisest isikust
liikmete hulk
Liikmete suurenenud toetus

Kvalitatiivne ja kvantitatiivne,
oluliste infomaterjalide hulk
aastas
Kvantitatiivne, arv
Kvalitatiivne ja kvantitatiivne

Liikmete poolt heaks kiidetud
Üldine koostöömemorandum +
kahepoolsed lisad (min 5)
Kaastöönõukogu aktiivsed liikmed,
arv (min +3)
Lisandunud listi lugejate/ kasutajate
arv (min +20)
Infomaterjali hulk, ülevaatlikkus

Lisandunud füüsilistest isikutest
liikmete arv (min +10)
Laekunud liikmemaksud, suurem
hulk liikmeid osaleb töös

Tegevused projekti eesmärkide ja tulemuste saavutamiseks
Aeg (kuu
täpsusega)
Märts 2013

Aprill 2013

Mai 2013

Juuni 2013

Tegevus
Osalemine
koolitusel;
ESK listi
nimekirja
uuendamine;
ESK kodulehe
uuendamine

Tegevuse sisu kirjeldus
(mida täpsemalt teete, millisele
sihtgrupile ja kus?)
Projektijuht Tallinnas;

Toimub koduehe kaasajastamine
ja kõikide liikmete ja listis
osalejate andmete täpsustamine
ning listi haldaja poolt uute
andmete sisestamine (põhiliselt
Kuressaares).
Põhikirja
Töörühm alustab strateegia
parandusettepa- eelnõu, koostöömemorandumi
nekud;
algteksti ja põhikirja paranduskoostöömemoran ettepanekute koostamist;
dumi algteksti
ESK liikmed sh noored ja naised
sõnastamine;
ning kaastöökogu liikmed /
strateegia teesid; vabatahtlikud on teadlikud
artikkel ajalehte strateegiaprotsessi algatamisest.
Toimub infovahetus interneti
vahendusel;
Kaasatakse uusi liikmeid / isikuid.
Põhikirja ning
Jätkuvad põhikirja ning strateegia
strateegia teeside teeside koostamine ja
koostamine;
läbirääkimised liikmeskonnaga
alustatakse
interneti vahendusel.
läbirääkimisi
Koostöömemorandumi täpsustus
potentsiaalsete
ja esimesed liitujad
strateegiliste
partneritega
Läbirääkimised Saaremaal:
Saare MV, Saaremaa OL,
Saaremaa Arenduskeskus,
Leader, kalanduse töörühm;

Aegna üldkogu
ja pärimuskultuuripäev;

Kommunikatsiooni tõhustamine ja teabe
parem vahendamine nii liikmetele kui ka
avalikkusele

Esimesed sammud teel eesmärgi poole

Töö eesmärkide saavutamiseks jätkub;
Uute /parandatud dokumentide eelnõud
tehakse kättesaadavaks kodulehel;
Läbirääkimiste tulemused protokollitakse
ja tehakse liikmetel kättesaadavaks
kodulehel;

Kaasatakse uusi liikmeid / isikuid.
Aegna üldkogu ettevalmistus;
Põhikiri heaks kiidetud;
Esitatakse uue/parandatud
Arutletud kavandatud strateegia üle,
põhikirja projekt üldkogule
tehtud täiendused ning parandused

Elle Puurmann (eestseisuse liige), allkirjastatud digitaalselt
Taotleja allkiri (allkirjaõiguslik isik)

Tegevuse vajalikkuse põhjendus
(Kuidas aitab tegevus kaasa projekti
eesmärgi saavutamisele?)
Ette nähtud taotlusvooru tingimustes

Alustatakse
läbirääkimisi
Hiiumaal

Juuli november
2013

Läbirääkimised
strateegiliste
partneritega
Harjumaal /
Tallinnas,
Läänemaal ja
Pärnumaal ning
Tartus.

sh
september

vahearuanne

vastuvõtmiseks ning esialgne
strateegia tutvumiseks/parandamiseks ning täiendamiseks;
Läbirääkimised Hiiumaal: Hiiu
MV, HOL, Tuuru, Leader,
kalanduse töörühm
Kaasatakse uusi liikmeid / isikuid.
Reeglina Maakondade MAK-d,
LEADER ja kalanduse
tegevusgrupid, maavalitsused;
ministeeriumid
(Siseministeerium, Põllumajandusministeerium, Majandus- ja
Kommunikatsiooniministeerium,
Sotsiaalministeerium, Haridus- ja
Teadusministeerium).
Kaasatakse uusi liikmeid / isikuid.

sellesse dokumenti;
Läbirääkimiste tulemused protokollitakse
ja tehakse liikmetel kättesaadavaks
kodulehel; uued osalised koostöömemorandumis.
Läbirääkimiste tulemused protokollitakse
ja tehakse liikmetel kättesaadavaks
kodulehel; uued osalised koostöömemorandumis.
Vastuvõetud dokumendid ja korrigeeritud
strateegia eelnõu kättesaadavad interneti
vahendusel, toimub diskussioon;

Kokkuvõte projekti esimesest poolest

Strateegiliste dokumentide
Vastuvõetud dokumendid ja korrigeeritud
korrigeerimine läbirääkimistel
Detsember
strateegia eelnõu kättesaadavad interneti
saavutatud tulemuste valguses;
vahendusel, viimased parandused ja
2013 - jaan
pandud avalikule arutelule
täiendused strateegiasse ja
2014
interneti vahendusel;
tegevuskavasse.
Kaasatakse uusi liikmeid / isikuid.
Veebruar,
Dokumendid valmis, aruanne
Projekti tulemused hinnatud / mõõdetud
märts 2014
koostatud ja esitatud
Projekti tegevuste väljundid (Koostatud dokumendid, trükised, läbiviidud koolitused, osalenute arv jms.
Kuidas säilitate, levitate projekti käigus loodud infomaterjale?)
Strateegia ja ESK tegevuskava paariks lähemaks aastaks; uuendatud põhikiri.
Kaardistatud strateegilised partnerid, peetud nendega läbirääkimised, tulemused protokollitud; koostöömemorandum allkirjastatud.
Koduleht ja list aktualiseeritud, toimub pidev infovahetus liikmeskonna ja eestseisuse vahel.
Kõik dokumendid on kättesaadavad ESK kodulehel.
On tõusnud nii füüsilisest isikust liikmete kui (kaastöönõukogus osalevate) vabatahtlike/aktiivsete liikmete arv.
Projekti teavitamiskava (Kuidas sihtrühmi ja avalikkust projektist ja projekti tegevustest teavitate?)
Sihtrühm /avalikkus
Teavitusviis ja -kanal
ESK liikmeskond
List ja koduleht
Aktiivsed vabatahtlikud
List ja koduleht
Avalikkus
Koduleht ja meedia (ajalehed, raadio), üritused
Projekti elluviimise riskid (Millised riskid võivad mõjutada projekti eesmärkide saavutamist? Kuidas neid
ennetada, maandada?)
Maandamise/ennetamise viis
Projekti elluviimise riskid
Läbirääkimiste vähene tulemuslikkus
Piisav eeltöö potentsiaalsete partneriga, lobi tugiisikute
potentsiaalsete strateegiliste partneritega?
kaasabil
Ei õnnestu leida piisavalt uusi kompetentseid Laiem selgitustöö ja potentsiaalsete huviliste kaasamine ESK
vabatahtlikke/inimesi igapäevatööks.
üritustel
Strateegia
täiendamine ja
korrigeerimine,
tegevuskava
koostamine

III Projekti mõju ja jätkusuutlikkus
Projekti oodatav mõju sihtrühmadele ja kasusaajatele (Kuni 1/2 lk)
Elle Puurmann (eestseisuse liige), allkirjastatud digitaalselt
Taotleja allkiri (allkirjaõiguslik isik)

Eesti saarlaskonnad tunnetavad ESK tegevusest kasvanud tuge saartele iseloomulike arengu- ja igapäevase elu
korraldamise probleemide lahendamisel.
Projekti oodatav mõju taotleja tegevusvõimekusele (Kuni 1/2 lk)
Teadlikkus saarte spetsiifilistest probleemidest on paranenud igal otsustustasandil: kogukonnad, omavalitsused,
maavalitsused, ministeeriumid, riigikogu. Koostöömemorandum ja kavatsuste protokollid hõlbustavad
konkreetsete küsimuste lahendamist koostöös partneritega.
ESK liikmeskonna ja juhatuse suhtlemine on aktiviseerunud, on kaasatud rida uusi aktiivseid liikmeid
(füüsilisi isikuid) ning strateegilisi partnereid; koostöös valminud strateegia ja realistlikud ootused oma
organisatsioonile aitavad parandada ESK tegevusvõimekust. ESK suutlikkus reageerida saarte probleemidele ja
edastada saarlaskondade huve ja vajadusi ühiskonnale ja riiklikele organisatsioonidele ning sellega kaasa aidata
saarte probleemide lahendamisele on kasvanud..
Projekti tulemuste ja tegevuste jätkusuutlikkus (Kuidas näete projekti tulemuste ja mõju kestmist peale
projekti lõppu? Kas ja millises ulatuses jätkate sarnaste tegevuste elluviimist? Kuni 1/2 lk)
ESK loodetav suutlikkuse kasv stimuleerib liikmeskonna aktiviseerumist ning suuremat panustamist selle
töösse nii algatuste kui liikmemaksudega. Projektis kavandatud strateegia elluviimine jätkub vastavalt
eestseisuse poolt kavandatud tegevuskavale koostöös kõikide saarte vabatahtlike abiga, k.a suvised üldkogud ja
pärimuskultuuri üritused, suudetakse koostöös strateegiliste partneritega kavandada ja loodetavasti käivitada ka
saarte uurimis-ja arendusprojektid ja leida selleks tööks sobiv eestvedaja. ESK tegevuse kaudu kujunevad
saartel suutlikumad inimesed kogukondade eestvedajateks.

IV Projekti juhtimine
Projektimeeskond ja projekti juhtimine (Kirjeldage, kuidas toimub projekti juhtimine organisatsioonis, sh
tööjaotus, -ülesanded, vastutusalad. Kuni 2/3 lk)
Projekt on kavandatud ESK praeguse juhatuse abistamiseks, et aidata neil läbi viia ESK kui organisatsiooni
uue strateegia ja tegevuskava kujundamisel. Eestseisus ise oma kolme liikmega lööb ise aktiivselt kaasa
projekti elluviimisel: eestseisuse esimees Laine Tarvis Saaremaalt on Riigikogu kogemusega juht ja kavandatud
projektis kui põhitegija strateegiliste partneritega läbirääkimiste pidamisel; Elle Puurmann Vormsilt on ESK
esindaja nii ESIN-s kui Väikesaarte komisjonis ja peab strateegia koostamisel silmas ESK tööd nendes
ühendustes; Mari-Liis Pae Kõinastult on ESKs ja juhatuses uus inimene ning tema ülesanneteks on uute
liikmete kaasamine ja diskussiooni arendamine liikmeskonnaga.
Kuna ESK-l ei ole hetkel ühtegi alalist töötajat, siis palgatakse projekti juhtima ja koordineerima 0,25
koormusega projektijuht, Maret Pank. Sisse ostetakse konsultatsiooniteenus abiks strateegia koostamisel ning
kodulehekülje ja listi kaasajastamine, samuti finantsjuhtimine ja -aruandlus.
Projektijuhi CV (Esitatakse allolevas lahtris eesti keeles, mitte eraldi dokumendina.)
Maret Pank
Sünniaeg ja -koht:
17. juuni 1943, Tallinn
Elukoht:
Vanamõisa küla, Pihtla vald, 94 101 Saaremaa
Haridus ja kvalifikatsioon: Keemiakandidaat, PhD (1984); Moskva RÜ keemiateaduskond (1963-1968);
Tallinna 21.Kk (1961)
Täiendavad koolitused:
Kursus: Market Systems and Social Institutions (1993 Ahvenamaa Kõrgkool);
Kursus: Regionale und locale wirtschaftsförderung (1996, Saksamaa Friedrich
Eberti Fond) ; Kursus: Human Response to Environmental Stress (1996 Rootsi
Göteborgi Ülikool); Kursus: Struktuurfondid (sept. 2003 - jaan. 2004, ESKO
koolitus)
Töökogemus:
TTÜ Kuressaare Kolledž - direktor, osakonnajuhataja, projektijuht (1999-2012);
Saarte Instituut, TTÜ Saarte Instituut – direktor (1991-1999); TA Keemia
Instituut – teadussekretär (1989-1991); Eesti Teaduste Akadeemia, Keemia
Instituut ja Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituut - noorem- ja vanemteadur
(1968-1989)
Juhitud projekte:
Act4myBalticSea – Interreg IVA (projektijuht Eestis);
Tuletornid turismiobjektiks - Interreg III A (projektijuht Eestis);
Elle Puurmann (eestseisuse liige), allkirjastatud digitaalselt
Taotleja allkiri (allkirjaõiguslik isik)

Täiendav info:

Eesti Regionaalse Innovatsiooni Strateegia - Saaremaa pilootprojekti juht;
Edukas väikeettevõtlus Euroopa saartel – Leonardo da Vinci programm, Eesti
partnerrühma juhtimine;
CURENGCOL(elektroonika õppekava ja –materjalid)- Leonardo da Vinci
programmi pilootprojekti juhtimine;
Eesti regionaalabi programmi Saarte programm väljatöötamine ja juhtimine
(1994–1998).
Eesti Saarte Kogu kaastöönõukogu liige alates 1993. aastast, liige 2012. aastast

V Lisateave
Lisateave projekti sisukuse hindamiseks (nt koolituskavad, sündmuste päevakorrad, koostööpartnerite,
ekspertide, koolitajate valikute põhjendused, infomaterjalide kontseptsioonid vms)
Eksperdina /konsultandina kavatseme kaasata Aado Keskpaika (PhD), kes oli ESK asutajaks ja esimeseks
esimeheks ning on olnud kaasatud mitmetesse SI poolt läbi viidud uuringutesse. Aado Keskpaik on olnud tegev
eksperdina Eesti riikliku arengukava 2004-2006, Elukeskkonna arendamise rakenduskava 2007-2013, Eesti
regionaalarengu strateegiate, üleriigiliste planeeringute („Eesti 2010“ ja „Eesti 2030+“) jm arengudokumentide
koostamisel. Hetkel töötab Tallinna Ülikooli Eesti Tuleviku-uuringute Instituudis projektijuhina, aga omab
töökogemust ka Muhu vallavalitsuses.

VI Kontroll-loend
Taotleja vastab taotlusvooru tingimustele (vt taotlusvooru tingimused 3. peatükk,
alapunkt 7)
Taotleja kodulehel on avalikustatud: põhikiri, juhatuse koosseis, majandusaasta
aruanded, eetilise tegevuse põhimõtted.
Projekt vastab taotlusvooru eesmärkidele (vt taotlusvooru tingimused 2. peatükk,
alapunkt 3.1)
Taotlusvorm on täielikult ja vormikohaselt täidetud
Eelarve on esitatud etteantud formaadis ning on vormikohaselt täidetud
Projektiga seotud tegevusi ei ole veel alustatud ja kulutusi pole veel tehtud

Märkige: jah/ei

Taotluse kinnitus
Allkirjaõigusliku isiku nimi

Amet

Allkiri

Elle Puurmann

Eestseisuse liige

allkirjastatud digitaalselt

Elle Puurmann (eestseisuse liige), allkirjastatud digitaalselt
Taotleja allkiri (allkirjaõiguslik isik)
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