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Koosoleku juhataja: Heino Kalmus
Protokollija: Kaja Hiis-Rinne
Kohal viibisid juhatuse liikmed Ilmi Aksli, Heino Kalmus, Indrek Kääramees, Meelis
Potari, Siim Rätsep, Marko Pruul ja Ants Saarnak ning tegevjuht Kaja Hiis-Rinne
Kalandusturu korraldamise seaduse § 8 lg 1 alusel arvatakse juhatuse koosoleku protokoll
asutusesiseseks kasutamiseks, seega konkreetseid taotlejate nimesid ei
avalikustata. Asjasse puutuvatel isikutel on õigus tutvuda õigustatud nõude korral
protokolli täistekstiga ühingu kontoris.

Päevakord
1. Kalasadamate uuendamise tegevussuuna taotlejate pöördumistele vastamine.
Koosoleku käik ja otsused:
1. Kalasadamate uuendamise tegevussuuna taotlejate pöördumistele vastamine.
Kaja Hiis-Rinne: Taotleja XXX esindaja XXX pöördumiste sisu puudutab projektitaotluste
menetlemist, nende muutmise lubamist. Juhatusel palutakse üle vaadata samas
tegevussuuna XXX taotleja taotluse dokumendid ja kaaluda taotluse kordushindamisele
lubamist.
Kalandusturu korraldamise seaduse § 25 lõige 6 punktide 1-6 kohaselt kohalik
algatusrühm
1) võtab vastu projektitoetuse taotlused;
2) kontrollib taotleja, taotluse ja toetatava tegevuse vastavust kohaliku arengu strateegiale
ja strateegia rakenduskavale;
3) hindab taotlusi hindamiskriteeriumite alusel;
4) teeb PRIA-le ettepaneku taotluste paremusjärjestusse seadmise kohta;
5) teeb PRIA-le ettepaneku taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise ja taotluse
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rahastamise suuruse kohta ning edastab toetuse taotlused PRIA-le.
Kalandusturu korraldamise seaduse § 32 lõige 1 sätestab, et toetuse taotluse rahuldamise
otsust võib toetuse saaja algatusel muuta üksnes põhjendatud juhtudel ning tingimusel, et
tegevus on olulises osas ellu viidud ja saavutatakse tegevuse eesmärgid.
Eelviidatud seaduse punktidele tuginedes menetleb algatusrühm tähtajaks laekunud
taotluseid kuni taotluste rahuldamise otsuse tegemiseni, kooskõlastab taotluse rahuldamise
otsuse saanud taotluste muudatusi toetuse saaja algatusel üksnes põhjendatud juhtudel ning
tingimusel, et tegevus on olulises osas ellu viidud ja saavutatakse tegevuse eesmärgid.
Juhatuse vastused taotlejale:
Põhjenduseks juhatuse otsusele projektitaotluste muutmist mitte lubada
Projektitaotluste muutmise otsus ei ole kohaliku algatusrühma pädevuses. Kalandusturu
korraldamise seaduse § 32 lõige 1 sätestab, et toetuse taotluse rahuldamise otsust võib
toetuse saaja algatusel muuta üksnes põhjendatud juhtudel ning tingimusel, et tegevus on
olulises osas ellu viidud ja saavutatakse tegevuse eesmärgid. Selleks, et PRIA saaks
kaaluda projektis muudatuse lubamist või mittelubamist, saab kohalik algatusrühm esitada
oma poolse kooskõlastuse projektitaotluse muudatuse kohta.
Kalasadamate uuendamise tegevussuuna teise taotluse dokumente puudutav
tähelepanujuhtimine.
Juhatuse 26. märtsil 2018 toimunud koosoleku otsusega kinnitati MTÜ Hiiukala 2018
aasta taotlusvooru hindamisele minevate taotluste nimekiri. Nimekirjas olid välja toodud
koosoleku toimumise ajaks kõrvaldamata jäänud puudused. Hiiumaa kalanduspiirkonna
arengustrateegia 2015-2025 peatükk 8.2 sätestab, et puuduste kõrvaldamata jätmisel
esitatakse projektitaotlus hindamiskomisjonile kuid komisjonil on õigus jätta
projektitaotlus hindamata juhul kui leitakse, et esitatud dokumendid ja neis
sisalduv informatsioon ei ole piisavad projektitaotluse hindamiseks. Hiiumaa
kalanduspiirkonna arengustrateegia 2015-2025 peatükis 8.2 kirja pandust lähtuvalt lubab
juhatus kõik kalasadamate uuendamise tegevussuuna taotlused kordushindamisele.
Tegevjuhil informeerida hindamiskomisjoni liikmeid tähelepanekutest, koostada
vastuskiri.
Kaja Hiis-Rinne tutvustas taotleja XXX esindaja XXX poolseid tähelepanekuid XXX
taotluse dokumentide kohta ja võtta neid arveese hindamisele lubamisel.
Juhatuse vastus taotlejale:
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Juhatuse 26. märtsil 2018 toimunud koosoleku otsusega kinnitati MTÜ Hiiukala 2018
aasta taotlusvooru hindamisele minevate taotluste nimekiri. Nimekirjas olid välja toodud
koosoleku toimumise ajaks kõrvaldamata jäänud puudused. Hiiumaa kalanduspiirkonna
arengustrateegia 2015-2025 peatükk 8.2 sätestab, et puuduste kõrvaldamata jätmisel
esitatakse projektitaotlus hindamiskomisjonile kuid komisjonil on õigus jätta
projektitaotlus hindamata juhul kui leitakse, et esitatud dokumendid ja neis
sisalduv informatsioon ei ole piisavad projektitaotluse hindamiseks. Hiiumaa
kalanduspiirkonna arengustrateegia 2015-2025 peatükis 8.2 kirja pandust lähtuvalt lubab
juhatus kõik kalasadamate uuendamise tegevussuuna taotlused kordushindamisele.
Tegevjuhil informeerida hindamiskomisjoni liikmeid tähelepanekutest, koostada
vastuskiri.
Järgmine juhatuse koosolek, 15. juunil 2018
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