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Koosoleku juhataja: Heino Kalmus

Protokollija: Tarmo Rajang

Häältelugemiskomisjon: Harry Aron, Jaak-Velori Sadul

Osavõtjad: kohal viibis 26 ühingu liiget või juriidilisest isikust liikme esindajat, volikirja 

alusel  oli  esindatud  veel  19 ühingu  liiget  (osavõtjate  registreerimislehed  vt  lisa  1, 

volikirjad lisa 2). 

Koosolekul  osales  külalisena  Jaak-Velori  Sadul  (Maamajanduse  Infokeskuse  kalandus-

võrgustiku büroo juhataja)

* * *

Enne koosoleku tööga alustamist palus H. Kalmus osavõtjaid püsti tõusta ja leinaseisakuga 

mälestada meie hulgast lahkunud Rein Raudseppa.

Tegevjuht Tuuli Tammla tutvustas eelnevalt väljakuulutatud päevakorda.

H. Kalmus palus päevakorra kinnitamiseks hääletada. Hääletati käe tõstmisega. 

Hääletustulemus: kõik on poolt - ettepandud päevakord kinnitati ühehäälselt.

Päevakord:

1. Üle  63911,66  eurose  taotletava  toetuse  summaga  projektide  paremusjärjestuse 

ettepaneku heakskiitmine (T. Tammla)

2. Liitumine Hiiumaa arengustrateegiaga 2020+

3. Muud küsimused

Koosoleku käik ja otsused:

1. Üle 63911,66 eurose taotletava toetussummaga projektide paremusjärjestuse 

ettepaneku heakskiitmine

T.Tammla andis ülevaate 2013.a viimase taotlusvooru tulemustest (vt lisa 3: slaidi-

esitluse väljatrükk,  slaidid  2-6) ja  tutvustas  juhatuse otsust  taotlustest  ülejäänud 

toetussummade võimaliku jaotuse põhimõtete kohta. 
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Veikko  Martin:  kas  jääkide  jaotamisel  seni  rahastamata  jäänud projektide  vahel 

arvestatakse ka varasemate voorude tulemusi, näiteks kevadisi?

T. Tammla: ei arvestata.

Georg Linkov: kui soovitakse ajas tagasi minna, siis tuleks vaadata ümber juhatuse 

otsuseid, analoogia põhjal Hiidlaste Koostöökoguga.

T.  Rajang: raha  jaotuse  tegevussuundade  vahel  on  kinnitanud  üldkoosolek 

strateegia finantsplaanis ja juhatus ei saa niisama lihtsalt oma otsusega seda jaotust 

muuta.

T.  Tammla: taotlusvooru  laekus  kolm  üle  63911,66  eurose  taotletava  toetuse 

summaga  projekti.  Kõik  need  olid  esitatud  kalasadamate  uuendamise 

tegevussuunda.  Arvestades  hindamise  töörühma  poolt  moodustatud  projektide 

paremusjärjestust,  piisas  tegevussuunas  toetusteks  olemasolevast  rahast  MTÜ 

Salinõmme Paadiühistu taotluse täielikuks rahastamiseks, Emmaste valla taotlust 

on  võimalik  taotleja  nõusolekul  rahastada  osaliselt  ja  MTÜ  Kõrgessaare 

Külmhoone taotlus jääb toetusraha puudumise tõttu toetuseta.

Imre Kivi  tutvustas MTÜ Salinõmme paadiühistu projektitaotlust  ja tegevuskava 

sadamaosa  taastamiseks  (vt  lisa  3:  slaidid  7-9).  Sadamaosa  on  halvas  korras, 

varasem puidust kai on täiesti lagunenud, betoonosa ka lagunemas, puudub korralik 

kaldtee  paatide  vette  laskmiseks  ja  väljavõtmiseks.  On  leitud  asjast  huvitatud 

investor.

V.  Martin: miks  on  summa  koos  käibemaksuga?  Kui  MTÜ oleks  käibemaksu-

kohustuslane, siis jääks rohkem toetusraha teistele projektidele.

I.  Kivi:  käibemaksukohustuslaseks  registreerimine  on  keeruline  ja  tülikas  MTÜ 

jaoks.

G. Linkov: kui suur on investori osalus?

I. Kivi: investor katab projekti omaosaluse.

*

Tiit Laja  tutvustas Emmaste valla plaane seoses Sõru väikelaevade sadamaga (vt 

lisa  3:  slaid  10).  Emmaste  vald  nõustub projekti  osalise  rahastamisega,  sest  on 

võimalik,  et rahastamine jätkub või uurivad muid rahastamise võimalusi – EAS 

näiteks. vajadus projekti tostamiseks on olemas. Täna kalurile pakutav teenus on 

ainult  külm  vesi  ja  elekter,  kuivkäimla.  Puudub  täielikult  kaide  valgustus. 
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Projektiga tahetaks esadama arendamisega edasi minna.  Samal seisukohal on ka 

uus vallavalitsus. Tegemist on olmehoone ehitamisega, arhitektuurivõistusel osales 

5  bürood.  Kavandatud  on  hoonele  8  m  kõrgune  torn,  võimaldab  ilusat  vaadet 

merele.  Ette  on  nähtud  soojustamata  ruumid  varustusele,  väike  töökoda, 

soojustatud  olmeruumid.  3  hinnapakkumist  on võetud.  Vaja  on teha riigihange, 

mida  ei  saa  teha  enne,  kui  raha  on  olemas.  Püüame  hankega  hinna  saada 

madalamaks  kui  pakkumistes  praegu.  Ka  Emmaste  vald  ei  ole  käibemaksu-

kohustuslane. Omafinantseering oleks üle 20 %.

Indrek Kääramees: miks on vaja veel ühte torni, Meremuuseumi majal on ka torn.

T. Laja: ma ei paneks neid asju ühtekokku.

I. Kääramees: kaluritele ei ole tegelikult seda torni vaja.

T. Laja: funktsioon on, saab panna lipu.

T. Tammla: kuidas saavad vähendatud mahu puhul projekti  eesmärgid täidetud? 

Tahame olla veendunud, et raha läheb asja ette ja projektis kavandatud tulemused 

saavutatakse.

T. Laja: kohalik omavalitsus taotlejana on kindlasti usaldusväärne partner.

H. Kalmus: juhatuse ettepanek on, nagu sellisel puhul varemgi on tehtud, viia läbi 

salajane hääletamine eraldi mõlema projekti osas. Palun häältelugemiskomisjonil 

salajane hääletamine läbi viia.

*

Häältelugemiskomisjon  jagas  välja  hääletussedelid,  toimus  salajane  hääletamine 

(häältelugemiskomisjoni protokoll vt lisa 4). 

1.1  Salinõmme paadisadama rekonstrueerimine.  Salajase  hääletamise  tule-

mused: sedeleid  anti  välja  45,  tagastati  43.  Projekti  heakskiitmise  poolt  oli  40 

häält, vastuhääli 1, rikutud sedeleid 2.

1.2 Sõru sadamarajatis. Salajase hääletamise tulemused: sedeleid anti välja 45, 

tagastati 44. Projekti heakskiitmise poolt oli 38 häält, vastuhääli 6, rikutud sedeleid 

ei olnud.

Otsus: kiita  üle  63911,66  eurose  toetussummaga  projektide  paremusjärjestuse 

ettepanek (lisa 5) heaks.

2. Liitumine Hiiumaa arengustrateegiaga 2020+

T.Tammla tutvustas lühidalt Hiiumaa arengustrateegia 2020+ olemust ja saamislugu. 
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Arengukoguga liitus kohe 13, hiljem lisandus veel 2 partnerit. Igal partneril on 

Arengukogus kindel esindaja.

H. Kalmus: palus hääletada, kes on Hiiumaa arengustrateegiaga 2020+ liitumise poolt; 

vastu; erapooletu.

Hääletamise tulemus: kõik kohalolevad ühingu liikmed või nende esindajad on 

Hiiumaa  arengustrateegiaga  2020+ liitumise  poolt,  vastuhääli  ja  erapooletuid  ei 

ole.

Otsus: ühing liitub Hiiumaa arengustrateegiaga 2020+.

3. Muud küsimused

3.1 Meetme 1.4 taotlusvoor

T. Tammla: lihtsalt teadmiseks, et meetme 1.4 “Väikesemahuline rannapüük” 

taotlusvooru  saab  esitada  toetusetaotlusi  18.-25.  novembrini  otse  PRIA 

maakondlikku büroosse Käinas. Sellisena ilmselt viimane selle meetme voor.

3.2 Aastalõpu seminari teade

T. Tammla:  ühingu aastalõpu seminar  on kavandatud reedel,  27. detsembril 

Tahkuna Jahiseltsi majas Reigi külas. Võib tulla koos kaaslesega, osavõtutasu 

on 15 € ja saab maksta kohapeal. Palun eelnevalt registreerida. Saadan info ka 

meilitsi.

Lisad: 1) koosolekust osavõtjate nimekiri 3 lehel

2) volikirjad (koos digitaalallkirjade kinnituslehtede väljatrükkidega) 19 lehel

3) koosoleku slaidiesitluse väljatrükk 3 lehel

4) häältelugemiskomisjoni protokoll 1 lehel

5) üle 63911,66 eurose toetussummaga projektide paremusjärjestuse ettepanek 

1 lehel

Koosoleku juhataja

Heino Kalmus

Koosoleku protokollija

Tarmo Rajang
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1. Päevakorra kinnitamine, juhataja ja häältelugeja valimine
2.  Üle 63 911,66 eurose taotlussummaga projektide rahastuse 
kinnitamine

� Paadiühistu Salinõmme MTÜ projekt „Salinõmme paadisadama 
rekonstrueerimine“ toetus 149 009,95 eurot

� Emmaste vallavalitsuse projekt „Sõru Sadamarajatis“ toetus 219 473 
eurot (osaline rahastus)

2. Liitumine Hiiumaa arengustrateegiaga 2020+
3. Muud küsimused:
� EKF 1.4. Väikesemahuline rannapüük taotlusvoor
� Aastalõpuseminar 27. detsembril Tahkuna jahiseltsi majas
� Muu info

Hiiukala üldkoosolek 14.11.2013 
päevakord

� Kokku esitati 36 taotlust 905 000 eurole ületades 
mahtu 2,3 kordselt

� Kalasadamate meetmesse esitati neli projekti, raha 
jagus kahele täies mahus ning ühele osaliselt

2013. aasta III taotlusvoor

1 Salinõmme paadiühistu 
MTÜ

Salinõmme paadisadama
rekonstrueerimine

149 010 EUR

2 Roograhu paadiühistu 
MTÜ

Roograhu sadama kai laienduse, 
slipi ja ujuvkai ehitus

58 548 EUR

3 Emmaste vallavalitsus Sõru sadamarajatis
osaline rahastus

219 473 EUR
12 105 EUR

Kala töötlemise ja otseturustamise meetmesse laekus 
viis projekti 5 239 eurole. Ülejääk meetmes 13 737 EUR

2013. aasta III taotlusvoor

1 Ristnaotsa OÜ Kalatoodete tootearendus 3 050 EUR

2 Lodjumetsa OÜ Külmavee kõrgsurvepesuri AR590 TSS 
ostmine

252 EUR

3 Ivo Põldveer FIE Kalatöötlemiseks vajalike seadmete 
soetamine

723 EUR

4 Indrek Kääramees FIE Tehnilised vahendid kalatoodete 
valmistamiseks

704 EUR

5 Vello Suurvärav FIE Kala esmatöötlemine ja 
otseturustamine

511 EUR

Kalaturismi meetmesse laekus üheksa projekti 76 619 
eurole. Puudu jäi 32 284 eurot.

2013. aasta III taotlusvoor

1 Indrek Kääramees FIE Sõudepaadi soetamine 842 EUR

2 Kärdla Sadam SA

Kalandusturismiks vajalike
tingimuste loomine Kärdla
sadamas 21 986 EUR

3 Galina Kaev FIE Kohviku köögi moderniseerimine 2 247 EUR

4 Marko Pruul FIE
Kaluri puhkemaja kalastusturismi 
edendamine 2 102 EUR

5 Mainegrupp OÜ
Kassari puhkekeskuse arendamine

osaliselt

20 711 EUR
17158 EUR

Mitmekesistamise meetmesse laekus 16 projekti         
238 618 eurole. Puudu jäi 134 138 eurot

2013. aasta III taotlusvoor

1 Abermex OÜ Riilimasina ja haagise soetamine 3 369 EUR

2 Ants Kirsi FIE Õunamahla tootmisseadmed II 4 129 EUR

3
Triinu Schneider 
FIE Villimisseadme ost pastörisaatorile 852 EUR

4 Ivo Põldveer FIE Tehnika soetamine ettevõtluseks 609 EUR

5 Rein Tikka FIE Traktor teenuste osutamiseks 25 462 EUR

6 Marko Pruul FIE Haagiste soetamine ettevõtluse arendamiseks 2 485 EUR

7 Bluewest OÜ
Paadiveohaagise soetamine turistide 
teenindamiseks 455 EUR

8 Kõlunõmmiku OÜ Transport 1 073 EUR

9 Aare Grubnik FIE Halumasin 8 861 EUR

10
Aivo Härm Kiltsi 
talu FIE

Tegevuse mitmekesistamine: metsa- ja 
põllumajandus

osaliselt

59 440 EUR
57 186 EUR

Koolitusmeetmesse laekus kaks projekti 4 980 eurole. 
Üle jäi 1421 eurot

2013. aasta III taotlusvoor

1 Ristnaotsa OÜ
Kalatoitude ja -toodete valmistamise 
koolitus 2 083 EUR

2
Mereküla Kalurite 
Klubi MTÜ

Talvise kalapüügi ja uute kalatoitude
valmistamise õpitoad 2 896 EUR
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� Salinõmme Paadiühistu MTÜ „Salinõmme paadisadama 
rekonstrueerimine“ 149 009,95 eurot

� Emmaste vallavalitsus „Sõru sadamarjatis“219 473 eurot

Üle 63 911,66 eurose toetussummaga 
projekide rahastuse kinnitamine

Salinõmme paadisadama 
rekonstrueerimine

EELARVE Maksu-mus 
(km-ga) 

Teostaja

Parkla ja betoonkai renoveerimine; 
kaldakindlustuste, lainemurdja ja slipi rajamine 

174 160 Hiiu Teed OÜ

Elektritööd ja amprite juurdeostmine 6 756 Wattampex OÜ

Omanikujärelevalve 1 152 ERJ teenused OÜ

Projekteerimine 4 194 Dagopen OÜ

Projekt kokku  186 262,44 EUR     
sh toetus  149 009,95 EUR

Salinõmme paadisadam Sõru sadamarajatis

Hiiumaa arengustrateegia 2020+

� Taotlusvoor 18 – 25 november otse PRIAsse (Mäe 2, Käinas)

� Maht üle Eesti 1 miljon eurot

� Taotlus kalalaevale (kalalaevaregistris, kuni 12m), mis 
vähemalt 5a vana. Laeva omanik peab omama ka kaluri 
kalapüügiluba.

� Toetatakse:  laevakeretöö tegemine, laevaruumide ümberehitamine, laeva 
seadmete ostmine (GPS, kajalood, tuled, pardarull jne), mootori ostmine (1 kord 
perioodi jooksul – ei tohi olla võimsam kui vana), hülgekindla püügivahendi 
ostmine (2 korda perioodi jooksul), püügivahendi hülgekindlaks ehitamine, 
selektiivse püügivahendi ostmine (2 korda perioodi jooksul),  taotlusdokumentide 
koostamine

� Toetus 60%

EKF 1.4. meede 
väikesemahuline rannapüük
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Aastalõpuseminar

� reedel 27. detsembril

� Tahkuna jahiseltsi 
majas Reigi külas

� Võib tulla kaaslasega

� Osavõtutasu 15 EUR/in

kohvi pakutakse 
keldrikorruselhvi pakutakse 

keldrikorrusel

Tänan kuulamast!


