MTÜ Hiiukala

registrikood 80267964

Juhatuse koosoleku protokoll
18. oktoobril 2018
MTÜ Hiiukala büroo, Vabrikuväljak 1, Kärdla
Koosoleku algus kell 1400 , lõpp kell 1600 .
Koosoleku juhataja: Heino Kalmus
Protokollija: Kaja Hiis-Rinne
Kohal viibisid juhatuse liikmed Ilmi Aksli, Heino Kalmus, Indrek Kääramees, Meelis
Potari ja Ants Saarnak ning tegevjuht Kaja Hiis-Rinne. Kutsutud Raivo Kreis.

Päevakord
1. Tuulekala festival 2019 korraldamine.
2. MTÜ Hiiukala 2018 aasta II taotlusvooru hindamisele minevate taotluste nimekirja
(taotletavate summadega) kinnitamine juhatuse otsusega.
3. MTÜ Hiiukala üldkoosoleku toimumisaeg ja päevakord
4. Kalanduse Teabekeskuse kavandatavad koolitused 2019 aastal.
5. Pühalepa Osavalla Valitsuse avaldus.
6. MTÜ Hiiukala strateegia muutmise ettepanekud
7. Liikmeks astumise avaldus, liikmelisuse muutmise avaldus.
8. Trükis Hiiumaa 2019. Reklaami tellimine.
9. Muud küsimused
Koosoleku käik ja otsused:
1. Tuulekala festival 2019 korraldamine. Teemat esitlema kutsutud Raivo Kreis
Raivo Kreis: 10. Tuulekala festivali korraldamine.
Võistlusjuhendist. Tuulekala trolling 2019 planeeritav toimumisaeg on 25. mail kell 10.30
kuni 16.30. Start Orjaku sadamast.
Peaauhinnaks on paat, 2 paadimootorit, mis loositakse välja kõigi osalevate võistkondade
vahel. See loob võrdsemad võimalused eritüüpi paatide ja muu varustuse osas.
Võistluse esimest kolme kohta ning parimat noorkalurit autasustatakse diplomi ja karikaga.
Võistlusala on piiratud. Võistlustel paatide jälgimise kulu 8 eurot paadi kohta.
Heino Kalmus: Kas osavõtutasu tõstame?
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Raivo Kreis: Oleme praeguse osavõtutasuga välja tulnud.
Õngitsemine lastele. Kaaluda festivali programmi lisamist.
Lisa 1 Tuulekala festivali võistluse info ja reeglid.
Juhatus võttis ettepanekud teadmiseks ja nõustus välja pakutud mõtetega.
Raivo Kreis lahkus koosolekult.
2. MTÜ Hiiukala 2018 aasta II taotlusvooru hindamisele minevate taotluste
nimekirja (taotletavate summadega) kinnitamine juhatuse otsusega.
K. Hiis-Rinne: Vastavalt MTÜ Hiiukala strateegiale fikseeritakse tehnilise kontrolli
läbinud taotluste nimekiri ja taotletavad summad juhatuse otsusega (ptk 8.2). Nimekirja
kantud projektitaotluste dokumendid laetakse hindamiseks hindamiskeskkonda. Laekus 16
taotlust kogumaksumuses 277 624,13 eurot (Lisa 2 EMKF meetme 3.3. Kalanduspiirkonna
kohaliku arengu strateegia rakendamine MTÜ Hiiukala korraldatava 2018 II taotlusvoor
hindamisele minevate taotluste nimekiri ).
Otsus: Kinnitada Hiiukala 2018 aasta II taotlusvooru hindamisele minevate taotluste
nimekiri. Lisa 2
Hääletus: poolt 5, vastu 0, erapooletuid 0, taandas Ilmi Aksli
(andmed asutusesiseseks kasutamiseks vastavalt Kalandusturu korraldamise seaduse § 8).
3. MTÜ Hiiukala üldkoosoleku toimumisaeg ja päevakord.
Kaja Hiis-Rinne: Üldkoosoleku pädevuses on üle 60 000-eurose toetussummaga
projektitaotluste paremusjärjestuse kinnitamine. Hiiukala 2018 aasta II taotlusvooru on
laekunud üks üle 60 000 eurose toetussummaga taotlus. Lisada üldkoosoleku päevakorda
üle 60 000-eurose toetussummaga projektitaotluste paremusjärjestuse kinnitamise punkt.
2019. aasta rakenduskavas (Lisa 3 Mittetulundusühingu Hiiukala 2019. aasta rakenduskava
ettepanekute tegemiseks) on PRIAlt tulnud soovi kohaselt taotlusvooru toimumise aeg
märtsis. Taotlusvooru tegevussuundade summad tulenevad meie strateegiast. Hindajate
osas muudatusi teada pole. Ettepanekuid ootame liikmetelt ning partneritelt
koostööprojektide osas.
Hiiumaa kalanduspiirkonna arengustrateegia 2015-2025 muutmisest kõnelen pikemalt
päevakorra 6-ndas punktis. Lühidalt on strateegia vaja viia vastavusse augustis jõustunud
Maaeluministri 25. novembri 2015. a määrus nr 19 muudatustega ja töös oleva sama
määruse muudatusega. Lisaks on laekunud avaldusi liikmetelt strateegia muutmiseks.
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Üldkoosolek peab kinnitama juhatuse liikmete tasud 2019. aastaks.
Kahel juhatuse liikmel lõppevad volitused (10.12.2018 ja 19.01.2019). Üldkoosolek saab
juhatuse liikmete volitusi pikendada või valida uued liikmed.
Otsustati: Üldkoosolek toimub 22. novembril 2018 järgneva päevakorraga:
1.

Koosoleku juhataja, protokollija ja häältelugejate valimine

2.

Üle 60 000-eurose toetussummaga projektitaotluste paremusjärjestuse kinnitamine

3.

2019. aasta rakenduskava arutelu ja kinnitamine.

4.

Hiiumaa kalanduspiirkonna arengustrateegia 2015-2025 muutmine.

5.

Juhatuse liikmete tasude kinnitamine 2019. aastaks

6.

Juhatuse liikmete valimine.

7.

Muud küsimused

Hääletus: poolt 5, vastu 0, erapooletuid 0, taandas Ilmi Aksli
Ilmi Aksli lahkus koosolekult (kell 14:55)
4. Kalanduse Teabekeskuse kavandatavad koolitused 2019 aastal.
Jaak-Velori Sadul pakub Kalanduse Teabekeskuse 2019 aastal plaanitava koolituse läbi
viijaks kutsuda Hiiumaale Els Ulmann-Kuuskmani. Teemaks seadmed (2 h).
Euroopas (Rootsis, Belgias, Soomes) on seadmete tootjaid, kes toodavad seadmeid
mikroettevõtetele. Seadmed on pisikesed, mahuvad väiksele pinnale. Kasutamise
eelduseks on, et pindasid ja seadmeid saab joogiveega pesta. PS: Viimasel loengul selgus,
et kalurid ei teadnud, et ka esmaseks käitlemiseks peab olema laboris kontrollitud
joogivesi ruumides.
Jaagu küsimus on, et kas proovime samasse päeva veel midagi mahutada? Nt
püügivahendite teemat? Kaido Vagiströmil on välja pakkuda soomlasest pensionäärist
kalanduse kooli püügivahendite õppejõud (Eesti fänn). Kui teda kaasata soovime siis, mis
teemad täpselt püügivahendite kohapealt kalureid huvitada võiksid? Parandamine,
ehitamine, uued materjalid vms? Uusi lähenemisi püügivahenditega hetkel ei pidanud
olema, PUSH-UP on viimane sõna vähemalt skandinaavia mõistes.
Ka Elsil pidi natuke materjali püügivahendite kohta olema: Püügivahendite kohta on mul
ka pisut materjali. Ses osas ollakse info jagamisel diskreetsed. Küll saan tutvustada
erinevate organisatsioonide poolt tunnustatud püügimeetodeid. Hea oleks siiski teada,
mida täpselt teada tahetakse vastavalt sellele saab ka näha, kes oleks selle loengu jaoks
parim esineja.
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Otsustati: Anda Kalanduse Teabekeskusele tagasisidet, et Els Ulmann-Kuuskmani
ettekanne pakub huvi.
5. Pühalepa Osavalla Valitsuse avaldus.
Avalduses 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.
Otsus: Avaldus on põhjendatud, esitada MTÜ Hiiukala üldkoosolekule Hiiumaa
kalanduspiirkonna arengustrateegia 2015-2025 muutmise ettepanekuna.
Hääletus: poolt 5, vastu 0, erapooletuid 0,
6. MTÜ Hiiukala strateegia muutmise ettepanekud
MTÜ Hiiukala strateegia on vaja viia vastavusse 31. augustil 2018 jõustunud
Maaeluministri 25. novembri 2015. a määrus nr 19 muudatustega ja töös oleva sama
määruse muudatusega. Lisaks on laekunud avaldusi liikmetelt strateegia muutmiseks.
Muudatusettepanekud on vormistatud tabelina. Lisa 4 Hiiumaa kalanduspiirkonna
arengustrateegia 2015-2025 muutmise ettepanek
Otsus: Esitada Mittetulundusühingu Hiiukala üldkoosolekule Hiiumaa kalanduspiirkonna
arengustrateegia 2015-2025 muutmise ettepanekud arutamiseks ja kinnitamiseks.
Hääletus: poolt 5, vastu 0, erapooletuid 0,
7. Liikmeks astumise avaldus, liikmelisuse muutmise avaldus.
Kaja Hiis-Rinne: Avalduse ühingu liikmeks astumuseks on esitanud Hot Fields OÜ
juhatuse liige Sander Kuusk. Hot Fields OÜ on kalandus valdkonna ettevõte.
Otsus: Arvata ühingu liikmeks Hot Fields OÜ reg nr 11227869.
Hääletus: poolt 5, vastu 0, erapooletuid 0
Kaja Hiis-Rinne: Avalduse ühingu liikmelisuse osas on teinud Agur Nurs, milles palub
kustutada MTÜ Hiiukala liikmete nimekirjast FIE Agur Nurs tegevuse lõpetamise tõttu ja
vastu võtta MTÜ Hiiukala liikmeks Nurstex OÜ.
Otsus: Arvata ühingu liikmete hulgast välja FIE Agur Nurs tegevuse lõpetamise tõttu.
Hääletus: poolt 5, vastu 0, erapooletuid 0
Heino Kalmus: Antud juhul ei pea vajalikuks liikmemaksu arve esitamiseks 2018 aasta
kohta, see on FIE-na tasutud.
Otsus: Arvata ühingu liikmeks Nurstex OÜ reg nr 14411333.
Kaja Hiis-Rinne: Avalduse ühingu liikmeks astumuseks on esitanud Andrus Maide.
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Avalduse esitaja soovib ühingu liige olla eraisikuna.
Otsus: Arvata ühingu liikmeks Andrus Maide IK XXX.
Hääletus: poolt 5, vastu 0, erapooletuid 0
8. Trükis Hiiumaa 2019. Reklaami tellimine.
Üle vaade trükise „Hiiumaa 2019“ sisust, kui palju ja kus seda jagatakse koos tellimuslepingu näidisega on saadetud juhatuse liikmetele e-kirjaga.
Vaadati eelmise aasta kataloogis olnud reklaami.
Otsus: Tellida analoogne reklaam 2019 aasta Hiiumaa kataloogi.
Hääletus: poolt 5, vastu 0, erapooletuid 0
9. Muud küsimused
Järgmine koosolek toimub 20. novembril kell 15.00 (võib muutuda). Päevakorras MTÜ
Hiiukala 2018. aasta II taotlusvooru taotluste paremusjärjestuse kinnitamine alla 60 000eurose toetussummaga projektitaotluste osas. Juhatuse arvamused, ettepanekud
üldkoosoleku päevakorrapunktide osas.

Koosoleku juhataja

Koosoleku protokollija

Heino Kalmus

Kaja Hiis-Rinne
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Lisa 1
Võistluse info ja reeglid



Tuulekala trollingu 2019 planeeritav toimumisaeg on 25. mail kell 10.30 kuni 16.30.
Võistluse algus- ja lõpuajad võivad tulenevalt ilmaoludest muutuda. Võistluse start ja finiš
on Orjaku sadamas.



Võistluse mandaat toimub võistluspäeval kell 9.00-10.00, kus antakse teada
võistlusele kohaletulemisest ning kapten kinnitab allkirjaga reeglite ning ohutusnõuete
täitmist. Antakse toitlustustalongid, olulised telefoninumbrid ning ilmainfot. Kaptenite
koosolek toimub suures telgis kell 10.00.



Kõik võistkondade kaptenid vastutavad merel ohutu liiklemise, ohutusvahendite
korrasoleku ja kasutamise eest. Samuti selle eest, et ei rikuta meres olevaid
püügivahendeid. Kapten peab olema vähemalt 18-aastane, teovõimeline isik.



Võistluse ajal on kohustuslik kanda päästevesti. Päästevest paadis ei ole
aktsepteeritav.



Paadi hoidmine Orjaku sadamas alates eelmise päeva (R 24. mai) lõunast kuni võistlusele
järgneva päeva (P 26. mai) lõunani võistlejatele tasuta. Kokku leppida sadama pidajaga



Vastavalt Orjaku sadama eeskirjale on sadama akvatooriumil lubatud maksimaalne
sõidukiirus kolm sõlme. Palume sellega arvestada, eriti võistluse stardis. Piirkiiruse
ignoreerijaid võidakse diskvalifitseerida.



Trolling on kirjeldatud kalapüügieeskirjas § 3 lg 2 p 4) kui vedel, mis koosneb õngenöörist,
landist või rakisest, võib olla varustatud vahetrossi ja lisaraskusega, ning mida veetakse
paadi järel. Keelatud on loopimine ning spinningut loopivad võistlejad võidakse
kõrvaldada. Iga võistleja vastutab ise harrastuspüügiõiguse olemasolu eest.



Võistkonna kohta on lubatud kuni neli püügivahendit.



Võistlejate arv võistkonnas pole piiratud, siiski peab arvestama paadis lubatud
reisijate arvuga.



Võistlusala on piiratud. Soovituslik on, et säilib silmside turvapaatidega.



Arvesse lähevad kalad, mis on võistluse lõppemise hetkeks Orjaku sadama kail.



Kalad arvestatakse ümber punktideks millest iga gramm annab ühe punkti ning iga kala 10
punkti. Kalad, mille kaal on alla 50 grammi, punkte ei anna.



Eelregistreerumiseks üle kanda 20 eurot võistleja kohta MTÜ Hiiukala arveldusarvele
EE212200221052001179. Ülekande selgituses märkida ära võistkonna nimi, kelle eest
makse tehakse.



Kohapeal registreerides ja/või makstes on tasu 25 eurot võistleja kohta.



Lastele vanusega kuni 12 aastat (k.a.) eelregistreerides on osalemine tasuta. Siiski
on vajalik nad registreerimisel kirja panna ning nime taha kirjutada "noorkalur"



Võistlustasu sisaldab ka lõunasööki Viigri kohvikult (supp ja praad).



Eelregistreerimine lõpeb pühapäeva 19. mai südaööl.



Kui võistkond ei ole tasunud eelregistreerimistasu 22. mai südaööks, siis on
osavõtutasu suurus võrdne kohapeal registreerimisega.



Festivali sponsorid ei pea eraldi võistlustasu tasuma.



Peaauhinnaks on paat, lisaks 2 paadimootorit, mis loositakse välja kõigi osalevate
võistkondade vahel.



Võistluse esimest kolme kohta ning parimat noorkalurit autasustatakse diplomi ja
karikaga.



Trollingu võistlusele registreerumise vorm



Tuulekala trolling 2019 osalejad 18. oktoobri seisuga

Lisa EMKF eet e . . Kala duspiirko a kohaliku are gu strateegia rake da i e MTÜ Hiiukala korraldatava
2018 II taotlusvoor hindamisele minevate taotluste nimekiri

Taotleja
Projekti nimi
Kalapüügi- või vesiviljelustoodete vääri da i e või turusta i e
1 XXX OÜ
Kül ka bri ost ja paigaldus
Väikeveok jahutussead ega
2 XXX FIE
3
kokku
Majandustegevuse mitmekesistamine
1 XXX OÜ
Kastiga aastikusõiduki soeta i e.
Kaubiku TOYOTA PROACE soetamine teenuse
osutamiseks
2 OÜ XXX
3 XXX OÜ
Kaubiku ost
4 osaühi g XXX
Haagise soetamine
5 XXX OÜ
XXX kassasüstee koos videovalvega
XXXvideovalve, automaatse tulekahju- ja
valvesignalisatsioon
6 XXX OÜ
7 XXX FIE
Päikeseelektrijaa a raja i e
8
kokku
Kalasadamate uuendamine

Koel ualade loo i e või taasta i e
1 XXX Osavalla Valitsus
Hiiumaa XXX koelmualade taastamine
2
kokku
Sotsiaalse heaolu ja kultuuripära di ede da i e
Praeguste ja tulevaste kalurite ujumisoskuse
parandamine
1 MTÜ XXX
2
3
4
5
6

MTÜ XXX
ittetulu dusühi g XXX
MTÜ XXX
XXX MTÜ
XXX selts

kokku

XXX sadama paadisilla rekonstrueerimine
Hiiumaa kalandussektori tutvustamine
Kevadvaheaja kalastuslaager Hiiumaal
XXX Festival 2019 korraldamine
XXX remont

taotluse
saabumise
aeg

toetus

3.10.2018 7 863,00
3.10.2018 17 803,00
25 666,00
25.09.2018 17 052,00
28.09.2018
1.10.2018
3.10.2018
2.10.2018

17 598,00
17 844,00
10 654,00
1 855,00

3.10.2018 3 490,08
3.10.2018 19 874,00
88 367,08

1.10.2018 102 191,55
102 191,55

2.10.2018 8 810,00
2.10.2018
3.10.2018
3.10.2018
3.10.2018
3.10.2018

14 437,00
4320,00
6 674,40
21 788,10
5 370,00
61 399,50
277 624,13

Kinnitatud Põllumajanduse Registrite
ja Informatsiooni Ameti peadirektori
21.03. 2016 käskkirjaga nr 1-12/16/44
RAKENDUSKAVA

Rakenduskava
Taotleja andmed

Rakenduskava muudatus

1

Aasta

2019

-

2019

0

00

mittetulundusühing Hiiukala

Ärinimi
Mittetulundusühingute ja
sihtasutuste registrikood
Esindaja nimi

8

Taotluse viitenumber1

8

0

2

6

7

9

6

4

Heino Kalmus
3

2

0

1

6

7

A. Strateegia elluviimise tegevused2
Strateegia elluviimise
Eesmärk, mida planeeritakse projektikonkursside korraldamise
kaudu ellu viia
tegevussuunad 2018. aastal

8

6

Projektikonkursi toimumise
aeg (kuu täpsusega)

Projektikonkursi
eelarve

märts; oktoober

63 317,04

märts; oktoober

135 679,37

märts; oktoober

135 679,37

Koelmualade loomine või taastamine Vähemalt kolme olulisema vooluveekogu suudmealad on korrastatud

märts; oktoober

36 181,17

Sotsiaalse heaolu ja kultuuri-pärandi,
sealhulgas kalanduse- ja merenduse
kultuuripärandi edendamine,
kalanduskogukondade rolli
tugevdamine kohalikus arengus ning
kohalike kalandusressursside ja
merendustegevuse juhtimine

märts; oktoober

81 407,62

Hiiumaa kalanduspiirkonnas on 3 arvestusliku täistööajaga kalatöötlejat;
Kohalik kala ja kalatooted on kättesaadavad Hiiumaa kauplustes,
Vähemalt 20 rannakalurit on alustanud või arendanud edasi tegevusi lisaks
Majandustegevuse mitmekesistamine
kalapüügile
Täielikult on renoveeritud vähemalt 4 sadamat; Vähemalt kaheksas sadamas,
Kalasadamate uuendamine
kus kala lossitakse, on olemas jäämasin
Kalapüügi- või vesiviljelus-toodete
väärindamine või turustamine

Taastatud on vähemalt 5 avalikus kasutuses lautrikohta koos ligi- ja
merelepääsuga; Toimuvad Hiiumaa kalanduspiirkonda tutvustavad
(kultuuri)sündmused; Merepääste võimekus on Hiiumaa kalanduspiirkonnas
tõusnud

Kokku
Kõik aastad kokku
Strateegia heakskiitmise otsuse alusel lubatud maksimaalne toetuse suurus projektitoetuseks käesolevas rakenduskavas toodud
B. Hindamiskomisjoni liikmete ja asendusliikmete nimekiri
Liige4

Ees-ja perekonnanimi

Asendusliige4

Millist huvirühma
esindab

Hindamisvaldkond

452 264,58
452 264,58
2 218 670,67

telefon

Elektronposti aadress

Jaanus Berkmann

X

4.

kala töötlemine ja
turustamine

Imre Kivi

X

3.

kalandus, kala turustamine,
mitmekesistamine

kalaari@hot.ee

5 135 680

Tõnu Koppel
Raivo Kreis
Jüri Lauter
Andrus Maide

X
X
X
X

2.
3.
5.
5.

kalandus, omavalitsus
kalandus, turism
toiduhügieen
sadamad

tonu.koppel@mail.ee
raivokreis@hotmail.com
jyri.lauter@hiiumaa.ee
maide.andrus@gmail.com

5039410
5 151 426
5 079 946
50 43 888

Ivo Põldveer

X

2.

kalandus, mitmekesistamine

Tarmo Rajang
Jaak-Velori Sadul
Heleri Uus
Toomas Vikerpuur

X
X
X
X

2.
5.
4.
2.

kalandus, koolitus
kalandus, üldregulatsioon
turism
kalandus, ehitus
C. Töötajate nimekiri
arvestatuna
täistööajale5
1

Ees-ja perekonnanimi
Ametikoht
Kaja Hiis-Rinne
tegevjuht
sh elavdamisega tegelev
töötaja: Kaja Hiis-Rinne
tegevjuht
Märkused ja selgitused rakenduskava tegevuste ja eelarve muutmise korral
Koostööprojekti nimetus

jaanus.berkmann@hiiumaa.ee

0,2

Koostööprojekti hetkeseis

Kohalike kalatoodete tutvustamine
messidel
Õppereis Iirimaa
kalanduspiirkonda
Õppereis Ühendkuningriigi
kalanduspiirkonda
Õppereis Prantsusmaa
kalanduspiirkonda
Õppereis Ukraina
kalanduspiirkonda
Õppereis Saksamaa
kalanduspiirkonda
Kalandusürituste korraldamine
piirkonnas

5041274

ivopoldveer@hot.ee

5 279 997

tarmorajang@hot.ee
jaak.sadul@gmail.com
heleri.uus@gmail.com
vikerpuur@gmail.com

5 186 220
5 293 586
5 270 977
5 042 248

Elektronposti aadress
info@hiiukala.org

telefon
56941855

info@hiiukala.org

56941855

Koostööprojekti tegevuste
alustamise aeg

Koostööprojekti
eelarve

planeerimisel

jaanuar 2018

20 000

planeerimisel

veebruar 2018

20 000

planeerimisel

veebruar 2018

25 000

planeerimisel

märts 2018

25 000

planeerimisel

märts 2018

20 000

planeerimisel

märts 2018

20 000

planeerimisel

märts 2018

15 000

6

digitaalselt

Taotleja või tema esindaja allkiri

Taotleja või tema esindaja ees- ja perekonnanimi
Taotluse allkirjastamise kuupäev (pp.kk.aaaa)6

2

2

1

Heino Kalmus
1

2

0
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Lisa 4 Hiiumaa kalanduspiirkonna arengustrateegia 2015-2025 muutmise ettepanek

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.
Muudatus on vajalik strateegia sõnastuse
vastavusse viimiseks kehtiva määruse
sõnastusega

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 epostiaadressile, 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

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

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

Arvamused, tähelepanekud

laaditakse vastavasse
veebikeskkonda, misjärel on
hindamiskomisjonil aega vähemalt
14 päeva projektitaotlustega
tutvumiseks.

hindamiskomisjonil aega vähemalt 14 päeva
projektitaotlustega tutvumiseks. .
PRIA e-teenuse keskkonnale üleminekul
toimub taotluste tehniline kontroll ja
hindamine nimetatud keskkonnas.

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

8.2. Projektitaotlusvoorude
korraldamine. Taotluste tehniline
kontroll
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
Kalasadamate arendamisel
lähtutakse püügipiirkondadest,
varasemast kalasadamate toetuse
jaotumisest ning kalasadamate
võrgustiku põhimõttest, mille
alusel on strateegia juhtrühm
jaotanud kalasadamad kolme
prioriteetsuse rühma:

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.
PRIA e-teenuse keskkonnale üleminekul
esitatakse projektitaotlused PRIAle eteenusekeskkonnas.

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
•

Haldi

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,

saama):
• Haldi
• Kassari kalasadam
• Salinõmme paadisadam
• Tärkma
II grupp (võiksid toetust saada):
• Lehtma kalurite sadam
• Kõrgessaare
• Orjaku
• Salinõmme kalasadam
• Sarve sadam
• Sõru väikelaevasadam

• Kassari kalasadam
• Salinõmme paadisadam
• Tärkma
• Naistlaiu
II grupp (võiksid toetust saada):
• Lehtma kalurite sadam
• Kõrgessaare
• Orjaku
• Salinõmme kalasadam
• Sarve sadam
• Sõru väikelaevasadam

kogukonna kogunemiskoht ja ürituste läbiviimine.
Investeeringud praegu puuduvad.

Vahtrepa sadam

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

7.4. Koelmualade loomine ja taastamine ning
merisiia eksperimentaalne asustamine

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.

7.3. Kalasadamate ja
lossimiskohtade uuendamine
7.4. Koelmualade loomine ja
taastamine

Üldkoosoleku otsustada
Pühalepa Osavalla Valitsuse avaldus, milles
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.

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

