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Koosoleku käik ja otsused:
1.

MTÜ Hiiukala 2020. aasta esimese taotlusvooru projektitaotluste paremusjärjestuse kinnitamine. Taotlejate ärakuulamine.

Esitatud 25 projektitaotlusest läksid kõik hindamisele vastavalt juhatuse 23. aprilli ja 22. mai
otsustele. Hindamiskomisjon tegi 27. mail ettepaneku lisada paremusjärjestusse 17
projektitaotlust. Kaheksa projektitaotluste kohta tegi hindamiskomisjon ettepaneku neid
mitte paremusjärjestusse lisada. Taotlejad, kelle projektitaotluste osas tehti ettepanek neid
mitte paremusjärjestusse lisada, said sellekohase teavituse e-kirja teel 28. mail. Vastavalt
haldusmenetluse heale tavale anti taotlejatele võimalus esitada ühingu juhatusele oma
vastuväiteid või täiendavaid selgitusi enne paremusjärjestuse kinnitamist. Ükski taotleja
sellekohast soovi ei väljendanud.
Ülevaate hindamiskomisjoni tööst andis hindamiskomisjoni esimees Tarmo Rajang.
Tegevussuundade paremusjärjestused otsustati kinnitada tegevussuundade kaupa.
Otsused:
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Lähtudes hindamiskomisjoni ettepanekust otsustati kinnitada MTÜ Hiiukala 2020. aasta
esimese taotlusvooru projektitaotluste paremusjärjestus ja projektitaotluste toetuse
summad alljärgnevalt ning teha PRIA-le ettepanek määrata toetus järgmistele taotlejale :
1) Lähtudes hindamiskomisjoni ettepanekust, otsustati lisada kalapüügi- või
vesiviljelustoodete väärindamise või turustamise tegevussuuna paremusjärjestusse
üks projektitaotlus ning mitte lisada ühte projektitaotlust:
Jrk
nr

Projekti nimetus ja taotleja

Koondhinne

Toetuse
summa

Lisada
paremusjärjestusse

1

Kerghaagise soetamine

3,48

849.50

lisada

2

Ratastel kalakohvik

2,84

7 075.00

mitte lisada

Hääletustulemus: 6 poolt, 0 vastu, 0 erapooletut
2) Lähtudes hindamiskomisjoni ettepanekust, otsustati lisada paremusjärjestusse
seitse majandustegevuse mitmekesistamise tegevussuuna projektitaotlust ning
mitte lisada kolme projektitaotlust:
Jrk
nr

Projekti nimetus ja taotleja

Koondhinne

Toetuse
summa

Lisada
paremusjärjestusse

1

Portatiivse lidari soetamine.

3,76

30 996.00

lisada

2

Püünistetöökoja laohoone

3,58

31 747.10

lisada

3

Kivikoristaja Elho Scorpio 550 soetamine

3,27

32 060.00

lisada

4 Platvorm-haagise soetamine

3,27

11 378.64

lisada

5 Vaakumpakendaja ja tsirkulaatori ost -

3,18

1 374.03

lisada

6 Konkurentsivõime tõstmine

3,12

10 610.83

lisada

7 Tootmisseadmete ost

3,05

32 045.82

lisada

8 ATV, hooldusniiduki ja giljotiini ostmine -

2,87

6 725.83

mitte lisada

9 Robotmuruniidukite Husqvarna 450X
soetamine ja puhkemaja kodulehekülje

2,67

7 071.16

mitte lisada
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loomine.
10 Tünnisauna soetamine

1,83

2 213.33

mitte lisada

Hääletustulemus: 5 poolt, 0 vastu, 0 erapooletut. Hääletamisest taandas end Ants Saarnak.
3) Lähtudes hindamiskomisjoni ettepanekust, otsustati lisada paremusjärjestusse kaks
kalasadamate uuendamise tegevussuuna projektitaotlust:
Jrk
nr

1

Projekti nimetus ja taotleja

Kalasadama rekonstrueerimine etapp IV idamuuli ja idapoolsete kaldakindlustuste rajamine

Koondhinne

Toetuse
summa

Lisada
paremusjärjestusse

4,00

39 641.60

lisada

2

Sadama ujuvkai soetamine ja parklate katmine
3,67
23 697.12
lisada
kõvakattega
Hääletustulemus: 5 poolt, 0 vastu, 0 erapooletut. Hääletamisest taandas end Indrek
Kääramees.
4) Lähtudes hindamiskomisjoni ettepanekust, otsustati lisada paremusjärjestusse kaks
koelmualade loomine või taastamine ja kalaliigi veekogusse asustamine riikliku
majanduskava alusel tegevussuuna projektitaotlust:
Jrk
nr

Projekti nimetus ja taotleja

Koondhinne

Toetuse
summa

Lisada
paremusjärjestusse

1

Jõe koelmuala taastamine

3,40

23 355.60

lisada

2

Kolme jõe koelmualade puhastamine

3,37

7 792.20

lisada

Hääletustulemus: 6 poolt, 0 vastu, 0 erapooletut.
5) Lähtudes hindamiskomisjoni ettepanekust, otsustati lisada paremusjärjestusse viis
sotsiaalse heaolu ja kultuuripärandi edendamise tegevussuuna projektitaotlust
ning mitte lisada nelja projektitaotlust:
Jrk
nr

1

Projekti nimetus

Kalanduse traditsioone tutvustav üritus "

Koondhinne

Toetuse
summa

Lisada
paremusjärjestusse

3,80

10 925.67

lisada
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2

Lautrikoha taastamine

3,76

9 488.52

lisada

3

Hiiumaa vabatahtliku merepääste regeerimispunkti
sisetööd ja sisustamine

3,58

23 177.27

lisada

4

Hiiumaa kalandussektori tutvustamine

3,52

3 240.00

lisada

5

Kalafestival

3,51

28 080.00

lisada

6

Kalafestivali korraldamine aastal 2021 -

2,98

12 154.50

mitte lisada

7

Suur rannakalurite maavõistlus -õhtusöök 2020

2,98

7 568.00

mitte lisada

8

Purjelaeva navigatsioonivahendite ja mootori ning
käigusüsteemi osade ost ja paigaldus

2,85

14 831.10

mitte lisada

9

Praeguste ja tulevaste kalurite ujumisoskuse
2,83
12 960.00
mitte lisada
parandamine ja arendamine
Hääletustulemus: 5 poolt, 0 vastu, 0 erapooletut. Hääletamisest taandas end Marko Pruul.
2. Üldkoosoleku korraldamisest

Seoses eriolukorraga lükati edasi majandusaasta aruande esitamise tähtaega ning pikendati
juhatuse liikmete volitusi kuni oktoobri lõpuni 2020. aastal. Seega ei pea üldkoosolek
tingimata toimuma enne juuni lõppu. Ühtlasi on laekunud ettepanekuid Hiiumaa
kalanduspiirkonna arengustrateegia 2015-2025 muutmiseks ning seoses määratud
lisarahastusega on vajalik muuta ka rakenduskava, et saaks lisaraha kasutusele võtta. Leiti, et
juuni alguses võiks alustada avaliku ideekorjega, millele järgneks kaks piirkondlikku avalikku
koosolekut Põhja-Hiiumaal ja Lõuna-Hiiumaal. Seejärel laekunud ettepanekute põhjal teeb
juhatus ettepaneku üldkoosolekule strateegia muutmiseks. Samal üldkoosolekul käsitleda ka
rakenduskava muudatusi. Üldkoosoleku järel esitatakse strateegia Maaeluministeeriumile
kooskõlastamiseks. Kehtiva rakenduskava järgi on taotlusvoor planeeritud oktoobri
algusesse. Seoses strateegia muutmisega võiks selle edasi lükata novembrisse.
Otsus: Tegevjuht koostab arutatu põhjal detailse graafiku arvestades määruses toodud
tähtaegu, ning esitab selle juhatusele.
3. MTÜ Hiiukala dokumentide registreerimise ja säilitamise kord

Maaeluministri määrus „Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine“ on
algatusrühmadele täiendava nõudena sätestanud dokumentide registreerimise ja säilitamise
korra välja töötamise vastavalt Vabariigi Valitsuse määruse nr 181 „Arhiivieeskiri“ §-s 6
sätestatud liigitusskeemist. Arutati saadetud eelnõud.
Otsus: Tegevjuht esitab parandatud ja täiendatud dokumentide registreerimise ja säilitamise
korra eelnõu juhatuse liikmetel läbivaatamiseks, hiljemalt 15.06.2020.

Kalandusturu korraldamise seaduse § 8 lg 1 alusel arvatakse juhatuse koosoleku protokoll
asutusesiseseks kasutamiseks, seega taotlejate nimesid ei avalikustata. Asjasse puutuvatel isikutel on
õigus tutvuda õigustatud nõude korral protokolli täistekstiga ühingu kontoris
VÄLJAVÕTE
4. Muud küsimused

Neljapäeval 28. mail korraldas Hiiukala koostööprojekti raames Tuulekala päeva, millest
võttis osa neli lasteaeda üle Hiiumaa ning tuulehaugi pakuti 170 lasteaialapsele. Tagasiside
oli üldjuhul positiivne.
4.-5. Augustil toimub Kalandusvõrgustiku suveseminar, seekord Peipsi ääres. Täpsem
registreerumise info edaspidi.
Seoses eriolukorraga pikendati EMKF meetmete määrustes toodud tähtaegu 30. Juunini
2021.
Täiendavalt planeeritakse Maaeluministeeriumi poolt COVID-19 meetmena käibelanguse
kompenseerimise toetust kala- ja vesiviljelustoodete töötlejatele, kuhu suunatakse teiste
meetmete arvelt kokku viis miljonit eurot. Sealhulgas miljon eurot „Püügivahendi
parendamise toetus“ eelarvest. Meetme vooru jääb alles 0,7 miljonit eurot, ning taotlusvoor
plaanitakse avada käesoleva aasta lõpus või järgmise algul.
Info võeti teadmiseks.

Heino Kalmus

Tuuli Tammla

juhataja

protokollija

