MTÜ Hiiukala

registrikood 80267964

Juhatuse koosoleku protokoll
23. aprill 2018
MTÜ Hiiukala büroo, Vabrikuväljak 1, Kärdla
Koosoleku algus kell 1500 , lõpp kell 1700.
Koosoleku juhataja: Heino Kalmus
Protokollija: Kaja Hiis-Rinne
Kohal viibisid juhatuse liikmed Heino Kalmus, Indrek Kääramees, Marko Pruul, Ants
Saarnak, Ilmi Aksli, Meelis Potari, Siim Rätsep ning tegevjuht Kaja Hiis-Rinne
Kutsustud: Tarmo Rajang (hindamiskomisjoni esimees), XXX (hindamiskomisjoni liige,
taotleja esindaja)
Päevakord
1. 2018. aasta I taotlusvooru paremusjärjestuse kinnitamine alla 60 000-eurose
toetussummaga projektitaotluste osas
2. Muud küsimused
Koosoleku käik ja otsused:
1. 2018. aasta taotlusvooru paremusjärjestuse kinnitamine alla 60 000-eurose
toetussummaga projektitaotluste osas. Projektitaotluste rahuldamine ja
mitterahuldamine.
Heino Kalmus: Juhatusele on tulnud seoses 2018. aasta taotlusvooruga üks vaie
hindamiskomisjoni otsuse kohta ja üks taotlus. Taotletakse 2018. aasta I taotlusvooru
projektitaotluste uuesti hindamist põhjusel, et 16. aprillil 2018 toimunud hindamisel ei
järgitud ühtlaselt taandamiste protseduuri tegevussuundade ja taotluste lõikes. Vaide ja
taotluse esitajad on kutsutud oma seisukohti selgitama.
Taotluse esitaja juuresolekul kuulati ära hindamiskomisjoni esimehe, Tarmo Rajangu,
selgitused taotleja poolt välja toodud puuduste kohta hindamise läbi viimisel (lisatud
protokollile).
Taotleja soovitus edaspidi hindamisest taandatud komisjoniliikmete ruumist lahkumise ja
tagasituleku aeg protokolli märkida on mõistlik, edaspidi seda arvestatakse.
Taotluses toodud ettepanekule kaasata hindamisse revisjonikomisjoni liikmeid, andis
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lisaks Tarmo Rajangule selgitusi MTÜ Hiiukala tegevjuht Kaja Hiis-Rinne. Tema sõnul on
saadetud revisjonikomisjonile 6. aprillil 2018 kutse osaleda 16. aprillil hindamiskomisjoni
koosolekul vaatlejana. Samas kutses pakuti revisjonikomisjoni liikmetele võimalust 13.
aprillil koos hindajatega osaleda projektitaotluste objektidega tutvumise reisil.
Kuulanud ära selgitused leidis juhatus, et hindamiskomisjoni töös rikkumisi ei esinenud,
taotlejaid koheldi võrdselt.
Heino Kalmuse ettepanek: kolmandale ja viiendale tegevussuunale uue hindamise
korraldamine pole vajalik.
Otsus: Mitte korraldada MTÜ Hiiukala 2018. aasta I taotlusvooru kolmandale ja
viiendale tegevussuunale uut hindamist.
Hääletustulemus 7 poolt häält
Heino Kalmuse ettepanek: Suunata kolmanda tegevussuuna projektitaotluste
paremusjärjestuse MTÜ Hiiukala üldkoosolekule kinnitamiseks.
Otsus: Suunata MTÜ Hiiukala 2018 aasta I taotlusvooru projekttaotluste
paremusjärjestus kalasadamate uuendamise tegevussuunal ühingu üldkoosolekule
kinnitamiseks.
Hääletustulemus 7 poolt häält
Osaühing XXX esindaja vaidlustas oma taotluse hindamise ning palus hindamine üle
vaadata ning teha PRIAle ettepaneku taotlusele toetus määrata.
Otsuse langetamiseks kuulas juhatus ära MTÜ Hiiukala hindamiskomisjoni esimehe,
Tarmo Rajangu, ülevaate hindamise protseduuridest. Juhatuse liikmed said vastused oma
küsimustele hindamise toimingute kohta (hindamisele eelnev töö, individuaalne
hindamine, koondhinde hindamiskomisjonile tutvustamine, teiste hindajate pandud
hinnetest oluliselt erinevate hinnete põhjendamine, õigus peale arutelu hindepunkte
muuta). Hindajad lähtuvad hindamisel Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia
rakendamise määrusest ja Hiiumaa kalanduspiirkonna arengustrateegiast 2015-2025.
Juhatus leidis, et hindamiskomisjon on oma otsuses olnud erapooletu ja pädev.
Hindamiskomisjoni moodustatud projektitaotluste paremusjärjetus on põhjendatud ning
juhatus saab kinnitada alla 60 000 eurose maksumusega projektitaotluste
paremusjärjestuse.
Lisaks eeltoodule ning lähtuvalt Hiiumaa kalanduspiirkonna arengustrateegiast 2015-2025
ja maaeluministri määrusest „Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine“
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ei ole MTÜ Hiiukala juhatuse pädevuses teha PRIA-le ettepanekut osaühing XXX
taotlusele toetust määrata.
Otsus: Mitte korraldada MTÜ Hiiukala 2018. aasta I taotlusvooru teisele
tegevussuunale uut hindamist.
Hääletustulemus 6 poolt häält. Hääletusest taandas Marko Pruul
K. Hiis-Rinne tutvustas hindamise käiku ning tulemusi. Esitatud 30 projektitaotlusest kõik
läksid hindamisele. Hindamiskomisjon tegi 16. mail ettepaneku lisada paremusjärjestusse
21 projektitaotlust. 9 taotlejat, kelle projektitaotluste kohta tegi hindamiskomisjon
ettepaneku neid mitte paremusjärjestusse lisada, sai teavitatud kirja teel täna toimuvast
koosolekust ja nende suhtes täna juhatuse poolt langetatavast otsusest. Vastuväiteid ja
täiendavaid selgitusi esitas 2 taotlejat. 1 taotlejale, kelle taotlus ületas strateegias
kirjeldatud lävendi ning koht paremusjärjestuses võimaldab projekti läbi viia osalise
toetusega on saadetud teavituskiri. Taotlejalt on palutud kinnitust, et ta on valmis projekti
läbi viima täies mahus, kuid osalise toetusega. Selle vastust juhatuse koosoleku toimumise
ajaks pole tulnud.
Seekordsele hindamisele eelnes Kalanduse Teabekeskuse poolt korraldatud kalanduse
algatusrühmade hindajate koolitus, millel osales MTÜ Hiiukala poolt 5 hindajat ja
tehniline töötaja. Hindamisel järgiti samu toiminguid, mis varasematel hindamistel. Võttes
arvesse hindajate ettepanekuid, paluti ennast hindamisest taandatud hindajatel lahkuda
ruumist kogu tegevussuuna hindamise ajaks.
Otsused:
Lähtudes hindamiskomisjoni ettepanekust, otsustati mitte lisada paremusjärjestusse
ning ühtlasi mitte rahuldada järgmisi projektitaotlusi:
Kalapüügi- või vesiviljelustoodete väärindamise või turustamise tegevusssuunal
XXX „XXX jahutusruum“, XXX FIE „Väikeveok jahutusseadmega“
Hääletustulemus 5 poolt häält. Kalapüügi- või vesiviljelustoodete väärindamise või
turustamise tegevussuuna projektitaotluste kinnitamisest taandasid ennast Heino Kalmus ja
Ilmi Aksli.
Majandustegevuse mitmekesistamise tegevussuunal
XXX OÜ „Köögitehnika ostmine“, osaühing XXX „Haagise soetamine“, XXX OÜ
„Kaubiku ost“, FIE XXX „Külmakambri soetamine“, XXX FIE „Tootmise üleviimine
taastuvenergiale ja taastuvelektri müük olemasoleva päikeselektrijaama laiendamise teel“
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Hääletustulemus 6 poolt häält. Mitmekesistamise projektitaotluste kinnitamisest taandas
ennast Marko Pruul.
Sotsiaalse heaolu ja kultuuripärandi edendamise tegevussuunal
MTÜ XXX „Praeguste ja tulevaste kalurite ujumisoskuse parandamine“ ja MTÜ XXX
„Laevapuusseppade õpitoad purjekal XXX“.
Hääletustulemus 5 poolt häält. Sotsiaalse heaolu ja kultuuripärandi edendamise
tegevussuuna projektitaotluste kinnitamisest taandasid ennast Heino Kalmus ja Indrek
Kääramees.
Lähtudes hindamiskomisjoni ettepanekust otsustati kinnitada MTÜ Hiiukala 2018
aasta I taotlusvooru projekttaotluste paremusjärjestus ja projektitaotluste toetuse
summad alljärgnevalt ning teha PRIA-le ettepanek määrata toetus järgmisele
taotlejale:

Jrk
nr

Projekti nimetus

Toetuse
summa

Kalapüügi- või vesiviljelustoodete väärindamine või turustamine
1

XXX tootearendus - XXX OÜ

2

XXX seadmete soetamine – OÜ XXX

3

Seadmed ja inventar kala väärindamiseks ja turustamiseks - XXX
OÜ

1 780,13

4

XXX kalatöötlemise ruum ja seadmed - OÜ XXX

9 781,18

2 367,00
811,33

Hääletustulemus 5 poolt häält. Kalapüügi- või vesiviljelustoodete väärindamise või
turustamise tegevussuuna projektitaotluste kinnitamisest taandasid ennast Heino Kalmus
ja Ilmi Aksli.
Majandustegevuse mitmekesistamine
1

XXX hotelli köök - XXX OÜ

13 225,67

2

Väikekaubiku soetamine - XXX FIE

10 920,00

3

XXX sepapaja tootearendus - XXX FIE

4

XXX hotell - XXX OÜ

5

Mesindus - XXX FIE

898,03

6

Keevitusseadme soetamine – XXX FIE

2345,00

854,97
13 440,00
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7

Formaatsaag FELDER K-500 S - XXX OÜ

3496,50

8

Päikesepaneelid ja elektrilised käsitööseadmed XXX mööbli
töökojale - FIE XXX

16914,77

Hääletustulemus 6 poolt häält. Mitmekesistamise projektitaotluste kinnitamisest taandas
ennast Marko Pruul.
Sotsiaalse heaolu ja kultuuripärandi edendamine
1

XXX merepäev 2018 - XXX

2546,1

2

Kalurite lugude ja piltide kogumiku välja andmine raamatuna XXX

9954,00

3

Merepääste võimekuse tõstmine Hiiumaal (olulisel määral loode ja 28878,20
lääne Hiiumaal) - XXX Vallavalitsus

4

KALURITEPÄEV - XXX MTÜ

27000,00

5

XXX lautrikoht - XXX Osavalla Valitsus

4133,16

6

Hiiumaa kalanduspiirkonda tutvustavate sündmuste korraldamine - 29954,70
XXX MTÜ

Hääletustulemus 5 poolt häält. Sotsiaalse heaolu ja kultuuripärandi edendamise
tegevussuuna projektitaotluste kinnitamisest taandasid ennast Heino Kalmus ja Indrek
Kääramees.
2. Muud küsimused
Arutati MTÜ Hiiukala 2018. aasta II taotlusvooru korraldamist.
Jäägid hetke seisuga:


kalapüügi- või vesiviljelustoodete väärindamine või turustamine 82 934,37 eurot



majandustegevuse mitmekesistamine 126 293,53 eurot



kalasadamate uuendamine 0 eurot



koelmualade loomine või taastamine 102 191,55 eurot



sotsiaalse heaolu ja kultuuripärandi edendamine 85 342,67 eurot

Taotlusvooru taotluste esitamise kuupäevast umbes poolteist kuud hiljem toimub
üldkoosolek.
Otsus: korraldada MTÜ Hiiukala 2018. aasta II taotlusvoor septembris 2018.
Marko Pruul: Meil tuleb jälgida projektide elluviimist, projektitoetusteks kavandatud
eelarve vahendite kasutamist, tegevusgrupi eelarvet (15%).
Järgmisel juhatuse koosolekul vaadata eelarve täitmist.
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28. aprillil toimub Avatud kalasadamate päev 2018. Roograhu, Salinõmme ja Tärkma
sadamate tegemistes on kaluritel võimalus õlg alla panna.
Lisa 1 MTÜ Hiiukala hindamiskomisjoni esimehe, Tarmo Rajangu selgitused

Koosoleku juhataja

Koosoleku protokollija

Heino Kalmus

Kaja Hiis-Rinne
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