Hiiumaa kalanduspiirkonna arengustrateegia 2015-2025 muutmine 22.11.2018

Kehtiv sõnastus

Ettepanek

Selgitus

Hindamiskomisjoni liige, kes on
hinnatava projekttaotluse taotlejaga
seotud Tulumaksuseaduse
tähenduses, on kohustatud ennast
taandama kogu taotlusvooru
tegevussuuna hindamisest.

Hindamiskomisjoni liige, kes on hinnatava
projektitaotluse taotlejaga seotud
haldusmenetluse seaduse tähenduses, on
kohustatud ennast taandama kogu
taotlusvooru tegevussuuna hindamisest.

On jõustunud Maaeluministri 25. novembri
2015. a määrus nr 19 „Kalanduspiirkonna
kohaliku arengu strateegia rakendamine” uus
redaktsioon ( 31.08.2018). Asendatud on § 14
lõike 3 punktides 1–5 viited tulumaksuseaduse
§-le 8 viitega haldusmenetluse seaduse §-le 10.

8.3. Hindamiskord ja –kriteeriumid
Taotluste sisuline hindamine lk 47

Projektitaotluse dokumente saab
esitada isiklikult MTÜ Hiiukala büroos
kell 10.00-17.00, saata postiga või
esitada digitaalselt allkirjastatult
ühingu e-postiaadressile, mis on
näidatud ühingu kodulehel.
8.2. Projektitaotlusvoorude
korraldamine. Taotluste vastuvõtt
Tehnilise kontrolli läbinud taotluste
nimekiri ja taotletavad summad
fikseeritakse juhatuse otsusega ning
nimekirja kantud projektitaotluste
dokumendid laaditakse vastavasse
veebikeskkonda, misjärel on

Muudatus on vajalik strateegia sõnastuse
vastavusse viimiseks kehtiva määruse
sõnastusega
Projektitaotluse dokumente saab esitada
isiklikult MTÜ Hiiukala büroos kell 10.0017.00, saata postiga või esitada digitaalselt
allkirjastatult ühingu e-postiaadressile, mis
on näidatud ühingu kodulehel kuni toetuse
taotlemine hakkab toimuma vaid
elektrooniliselt PRIA e-teenuse keskkonna
kaudu.

Kavandamisel on muudatus Maaeluministri
25. novembri 2015. a määrus nr 19
„Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia
rakendamine”. Muutmise eesmärk on üle
minna PRIA e-teenuse keskkonna kaudu
taotlemisele, sh toimub taotluste hindamine ja
maksetaotluste esitamine PRIA e-teenuse
keskkonna kaudu. Muudatuse rakendumine on
kavandatud alates 1. jaanuarist 2019

Tehnilise kontrolli läbinud taotluste nimekiri
ja taotletavad summad fikseeritakse
juhatuse otsusega ning nimekirja kantud
projektitaotluste dokumendid laaditakse
vastavasse veebikeskkonda, misjärel on
hindamiskomisjonil aega vähemalt 14 päeva

Kavandamisel on muudatus Maaeluministri
25. novembri 2015. a määrus nr 19
„Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia
rakendamine”. Muutmise eesmärk on üle
minna PRIA e-teenuse keskkonna kaudu
taotlemisele, sh toimub taotluste hindamine ja

Arvamused, tähelepanekud

hindamiskomisjonil aega vähemalt 14
päeva projektitaotlustega tutvumiseks.

projektitaotlustega tutvumiseks. .

8.3. Hindamiskord ja –kriteeriumid
Projektitaotluste esitamine PRIA-le

PRIA e-teenuse keskkonnale üleminekul
toimub taotluste tehniline kontroll ja
hindamine nimetatud keskkonnas.

Kõik projektitaotluste dokumendid
edastatakse PRIA-le samas vormis kui
nad esitati MTÜ Hiiukalale.
Taotlusdokumentidest säilitab MTÜ
Hiiukala digitaalsed koopiad.
Taotlusdokumendid edastab ühingu
töötaja vastava volituse alusel.

Kõik projektitaotluste dokumendid
edastatakse PRIA-le samas vormis kui nad
esitati MTÜ Hiiukalale.
Taotlusdokumentidest säilitab MTÜ Hiiukala
digitaalsed koopiad. Taotlusdokumendid
edastab ühingu töötaja vastava volituse
alusel.

8.2. Projektitaotlusvoorude
korraldamine. Projektitaotluste
esitamine PRIA-le

PRIA e-teenuse keskkonnale üleminekul
esitatakse projektitaotlused PRIAle eteenusekeskkonnas.

Kalasadamate arendamisel lähtutakse
püügipiirkondadest, varasemast
kalasadamate toetuse jaotumisest ning
kalasadamate võrgustiku põhimõttest,
mille alusel on strateegia juhtrühm
jaotanud kalasadamad kolme
prioriteetsuse rühma:

Kalasadamate arendamisel lähtutakse
püügipiirkondadest, varasemast
kalasadamate toetuse jaotumisest, avalikus
kasutuses olemist ning kalasadamate
võrgustiku põhimõttest, mille alusel on
strateegia juhtrühm jaotanud kalasadamad
kolme prioriteetsuse rühma:

I grupp (peaksid kindlasti toetust
saama):

I grupp (peaksid kindlasti toetust saama):

 Haldi
 Kassari kalasadam
 Salinõmme paadisadam
 Tärkma
II grupp (võiksid toetust saada):

 Haldi
 Kassari kalasadam
 Salinõmme paadisadam
 Tärkma
 Naistlaiu
II grupp (võiksid toetust saada):

maksetaotluste esitamine PRIA e-teenuse
keskkonna kaudu. Muudatuse rakendumine on
kavandatud alates 1. jaanuarist 2019

Kavandamisel on muudatus Maaeluministri
25. novembri 2015. a määrus nr 19
„Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia
rakendamine”. Muutmise eesmärk on üle
minna PRIA e-teenuse keskkonna kaudu
taotlemisele, sh toimub taotluste hindamine ja
maksetaotluste esitamine PRIA e-teenuse
keskkonna kaudu. Muudatuse rakendumine on
kavandatud alates 1. jaanuarist 2019

Mittetulundusühingu Hiiukala juhatusele
tulnud avaldused. Vahtrepa Väikepaadisadam
(MTÜ) soovib sadama lisamist strateegiasse.
Sadamat kasutab 9 kalurit. Aluseid on 12, neist
5 kuuluvad 4S2 segmenti. Kala püüti 2016
aastal 845kg, 2017 a 9 kuuga 1353kg. Avatud
idatuultele, muidu on tuulte poolt kaitstud.
Kasutamine jääminekust jäätekkimiseni.
Huvipaatide hoidmine, mere ja kalaturism,
kogukonna kogunemiskoht ja ürituste
läbiviimine. Investeeringud praegu puuduvad.
Üldkoosoleku otsustada
Pühalepa Osavalla Valitsuse avaldus, milles








Lehtma kalurite sadam
Kõrgessaare
Orjaku
Salinõmme kalasadam
Sarve sadam
Sõru väikelaevasadam








Lehtma kalurite sadam
Kõrgessaare
Orjaku
Salinõmme kalasadam
Sarve sadam
Sõru väikelaevasadam

palutakse nimetada Hiiumaa kalanduspiirkonna
arengustrateegias 2015-2025 olev Sarve sadam
Naistlaiu sadamaks ja tõsta kalasadamate
prioriteetsuse I gruppi, kuna tegemist on
avalikus kasutuses arendamisplaanidega
sadamaga.

7.3. Kalasadamate ja lossimiskohtade
uuendamine

Vahtrepa sadam

Juhatuse ettepanek: arvestada sadama
avalikus kasutuses olemist gruppidesse
määramisel. Asendada Sarve sadam
Naistlaiuga. Lisada Naistlaiu sadamate I gruppi.

4. Eesmärgid ja strateegia valik punkt
5

4. Eesmärgid ja strateegia valik punkt 5

On jõustunud Maaeluministri 25. novembri
2015. a määrus nr 19 „Kalanduspiirkonna
kohaliku arengu strateegia rakendamine” uus
redaktsioon ( 31.08.2018), mille kohaselt saab
Koelmualade loomise ja taastamisele lisaks
merisiiga eksperimentaalselt asustada.

Koelmute taastamine ja loomine

Koelmute taastamine ja loomine ning
merisiia eksperimentaalne asustamine

4.4 Koelmualade loomine või
taastamine

4.4 Koelmualade loomine või taastamine ja
merisiia eksperimentaalne asustamine
Lisada E3: Merisiig Hiiumaa rannikumeres
eksperimentaalselt asustatud
Lisada tulemusnäitajad, mõõdikud

E3 -

100 000
merisiia
vastset
asustatud
Hiiumaa
rannikuvette

Mõõdik:
asustatud
merisiiad
(keemiliselt
märgistatud) on
kohanenud
rannikumeres,
neid tabatakse

Ootame praegu Põlula Kalakasvanduse
poolseid arvamusi.
Kui kohalik algatusrühm näeb oma
kalanduspiirkonnas tegevuse elluviimise
vajadust ja soovib eksperimentaalset
asustamist toetada, tuleb kohalikku
arengustrateegiat määruse § 9 kohaselt muuta
Kirjeldada MTÜ Hiiukala strateegias tegevuse
vajadust lk 42, millised on tegevuse eesmärgid
lk 42, mõõdetavad tulemused lk 35 jms
Peatükkide pealkirjad korda

katsepüükidel,
esimese
asustamislaine
kalad on
saanud
suguküpseks ja
osalevad
kudemisel,
hilisem siia
arvukuse tõus
meres ja
püügivaru
suurenemine.
Metoodika:
projektide seire

7.4. Koelmualade loomine ja
taastamine
Eesmärgid:

7.4. Koelmualade loomine ja taastamine
ning merisiia eksperimentaalne asustamine
Eesmärgid:
3. Merisiig Hiiumaa rannikumeres
eksperimentaalselt asustatud

Tegevussuuna rakendamise põhjendus

Lisada Tegevussuuna rakendamise
põhjenduse lõigu lõppu
Merisiia kalavaru madalseisus. Sõltuvalt
asutamise tulemustest töötatakse välja
järgnevad asustusmahud perioodi lõpuks.
Kalade geneetiline mitmekesisus on
säilinud.

Tegevussuundade põhised
hindamiskriteeriumid.

Tegevussuundade põhised
hindamiskriteeriumid

Lisada
Koelmualade loomine või taastamine

3.
Koelmuala
Jätkusuutlikkus vajab
täiendavaid
töid iga 1-2
aasta järel.
Koelmuala
taastamisel
ei ole vaja
jätkuvaid
puhastustöid
tihedamalt
kui 3-5 aasta
järel.
Koelmuala ei
vaja
puhastustöid
tihedamalt
kui 6 aastat.
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Koelmualade loomine või taastamine ja
merisiia eksperimentaalne asustamine
3.
Jätkusuutlikkus

Koelmuala vajab
täiendavaid töid
iga 1-2 aasta
järel.
Asustamisele
järgnev seire
puudub
Koelmuala
taastamisel ei
ole vaja
jätkuvaid
puhastustöid
tihedamalt kui
3-5 aasta järel.
Asustamisele
järgnev seire on
juhuslik
Koelmuala ei
vaja
puhastustöid
tihedamalt kui 6
aastat.
Asustamisse on
kaasatud ka
muud vahendid,
seiret ja
geneetlise
mitmekesisuse
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uuringuid
teostatakse igaaastaselt

