ÜLDKOOSOLEKU PROTOKOLL

Kärdla 25.04.2018
Algus kell 17.30, lõpp kell 19.40
Kalandusturu korraldamise seaduse § 8 lg 1 alusel arvatakse üldkoosoleku protokoll
asutusesiseseks kasutamiseks, seega konkreetseid taotlejate nimesid ei
avalikustata. Asjasse puutuvatel isikutel on õigus tutvuda õigustatud nõude korral
protokolli täistekstiga ühingu kontoris.
Protokolli lahutamatu osa on osavõtjate registreerimisleht (Lisa1).
Kvoorum: Ühingus on 91 liiget, kohal 62, neist volituse alusel esindatud 25 liiget,
esindatus 68%.
KOV - esindatud 4 liige 6,4%
Kalanduse äriühingud - esindatud 21 liiget 33,9%
MTÜd ja eraisikud - esindatud 8 liiget 12,9%
Kalanduse FIEd - esindatud 24 liiget 38,7%
Kalandussektori välised - esindatud 5 liiget 8,1%
Seega on üldkoosolek otsustusvõimeline.
Koosoleku käik ja otsused:
Koosoleku juhataja, protokollija ja häältelugemiskomisjoni valimine
Raivo Kreis tegi ettepaneku valida koosoleku juhatajaks juhatuse esimehe Heino
Kalmuse.
Hääletati käetõstmisega. Kõik olid poolt, vastu ja erapooletuid ei olnud. Heino Kalmus
tegi ettepaneku koosoleku protokollijaks valida Ilmi Aksli. Hääletati käestõstmisega.
Kõik olid poolt, vastu ja erapooletuid ei olnud. Heino Kalmus tegi ettepaneku valida
häältelugemiskomisjoni Tarmo Rajang, Jaak-Velori Sadul, Väino Kaev.
Hääletati käetõstmisega. Kõik olid poolt, vastu ja erapooletuid ei olnud.
Otsus: Koosoleku juhatajaks valida Heino Kalmus, protokollijaks Ilmi Aksli ja
häältelugemiskomisjoni liikmeteks Tarmo Rajang, Jaak- Velori Sadul, Väino Kaev.
Päevakord:
1. Üle 60 000-eurose toetussummaga projektitaotluste paremusjärjestuse
kinnitamine. Taotluste kokkuvõte
2. 2017. aasta majandusaasta aruande tutvustamine ja arutelu.
3. Revisjonikomisjoni arvamuse ära kuulamine
4. 2017. aasta majandusaasta aruande kinnitamine
5. Muud küsimused.

Otsustati: Kinnitada üldkoosoleku päevakord esitatud kujul. Hääletuses osales 62
liiget poolt hääletas 62 liiget.
1. Üle 60 000-eurose toetussummaga projektitaotluste paremusjärjestuse
kinnitamine. Taotluste kokkuvõte
Kaja Hiis-Rinne: 2018 aasta esimesse taotlusvooru esitati kokku 30 projektitaotlust.
Toetust küsiti kokku 442 712 eurot, jagada oli 747 250 eurot. Kalasadamate
uuendamise telge esitati 3 taotlust. Toetust küsiti kokku 253 575,05 eurot.
Paremusjärjestuse ettepanek esitatakse üldkoosolekule kinnitamiseks. Kalapüügi- või
vesiviljelustoodete väärindamise või turustamise telge esitati 6 taotlust. Toetust küsiti
33 938 eurot. Toetust sai 4 projekti summas 14 739 eurot. Meetme jääk 82 934 eurot.
Majandustegevuste mitmekesistamise telge esitati 13 taotlust. Toetust küsiti 103 400
eurot. Toetust sai 8 taotlust summas 62 095 eurot. Kasutamata jäi 125 438 eurot.
Sotsiaalse heaolu ja kultuuripärandi edendamise telge esitati 8 taotlust. Toetust küsiti
131 049 eurot, toetust sai 6 taotlust summas 102 556 eurot, kasutamata jäi 85 342
eurot. Koelmualade loomise või taastamise telge taotlusi ei laekunud. Kasutamata jäi
102 191,55 eurot.
Vastavalt meetme määrusele kinnitas juhatus nende strateegiatelgede taotluste
paremusjärjestuse, milles taotluste toetuste maht jäi alla 60 000 euro, ehk siis
kalapüügi- või vesiviljelustoodete väärindamise või turustamise, majandustegevuste
mitmekesistamise ja sotsiaalse heaolu ja kultuuripärandi edendamise telje
paremusjärjestused. Üldkoosolek sai ülevaade kinnitatud projektide tegevustest,
toetussummadest ja hindamiskomisjoni poolt antud hindepunktidest.
Üldkoosolek peab kinnitama ühe strateegiatelje:
kalasadamate uuendamise
taotluste paremusjärjestuse, kuna selles on taotlus, mille toetuse maht ületab 60 000
euro piiri, seega on paremusjärjestuse kinnitamise õigus ainult üldkoosolekul.
Heino Kalmus küsis, kas üldkoosolek on nõus kalasadamate uuendamise
paremusjärjestust kinnitama, kuigi kahe projekti andmed ei olnud 7 päeva enne
üldkoosolek liikmetele kättesaadavad. Üldkoosolek liikmetest keegi ei olnud
ettepaneku vastu.
Kalasadamate uuendamise strateegiatelge esitati 3 taotlust. Toetust küsiti 253
575,05 eurot, toetusvahendeid oli teljes 171 951 eurot. Üldkoosolekule tutvustati
taotlusi hindamiskomisjoni poolt esitatud paremusjärjestus ettepanekust lähtuvalt.
1)Taotluse esitaja: Mittetulundusühing XXX Taotlus: XXX kalasadama
rekonstrueerimise III etapp Kogumaksumus: 30 375,00 eurot sh toetus: 24 300,00
eurot sh omafinantseering: 6 075,00 eurot Projekti tulemusel kindlustatakse sadama
läänepoolne kallas, et tagada sadama vastupidavus tormidele, lisaks
heakorrastatakse sadama maa-ala, et parandada paatide hoiustustingimusi ning
tagada hea ligipääs sadamale.
Taotleja esindaja tutvustas lühidalt projekti eesmärke ja tegevusi. Üldkoosolekul ei
olnud projekti kohta küsimusi.

2)Taotluse esitaja: XXX Vallavalitsus Taotlus: XXX sadama kalameeste kai
laiendamine, süvendamine ja kala väärindamiseks suunatud taristu soetamine
Kogumaksumus: 58 861,65 eurot sh toetus: 58 861,65 eurot sh omafinantseering: 0
eurot Projekti eesmärk on luua kalameestele täiendavalt kaikohti kuni 10-le
kalapaadile (ujuvkai soetamine ja paigaldamine), kalameeste kai ligipääsu
süvendustööd, mis on vajalikud nii olemasoleva kui projekti raames soetatava kai
kasutamiseks. Samuti on projekti eesmärgiks uue teenusena lossitud kalasaagi
esmane jahutamine (jäämasina soetus) ning müügipaviljoni ostmine/ehitamine
lossitud kala ja/või kalasaaduste müügiks lõpptarbijale (Müügipaviljoni soetamine ja
kommunikatsioonide rajamine).
Taotleja esindaja tutvustas projekti eesmärke ja tegevusi üldkoosolekule.
Imre Kivi: kas uurisite määrusest, et töötlemise taristu rajamine on abikõlbulik
kalasadamate uuendamise tegevussuunal?
Kaja Hiis-Rinne: määrusest tulenevalt taksitusi ei ole. Lubatud ei ole külmhooned,
laohooned ja töötlemise seadmed.
Taotleja: Määruses tulenevaid takistusi ei leidnud.
Imre Kivi: Süvendamine nõuab vee erikasutusluba.
Taotleja: Vee erikasutusloa taotlemine on insenerifirma hinnapakkumise üks osa ja
vastavalt määrusele võib selle taotleda tegevuste elluviimise käigus.
Imre Kivi: Kui palju see aega võtab? Kas projekti raha seisab niikaua jõude?
Taotleja: Süvendamine on projektist väiksem osa. Suurema osaga projektist saab
alustada kohe.
3)Taotluse esitaja: XXX MTÜ Taotlus: XXX paadisadama sadamahoone
Kogumaksumus: 213 016,75 eurot sh toetus: 170 413,40 eurot sh omafinantseering:
42 603,35 eurot Projekti eesmärk on luua XXX paadisadamas olmetingimused sh
sanitaarruumid sadama kasutajatele. Projekti tulemusena valmib sadamahoone
olmeruumide netopinnaga 103 m². Sadama kasutajatel on võimalik kasutada WC-d ja
dušši, sauna, koosolekuruumi koos kööginurgaga ning ööbimisvõimalust.
Projektitaotluse koht hindamise paremusjärjestuses võimaldab projekti läbi viia
osalise toetusega 88 790,26 eurot.
Taotleja esindaja tutvustas projekti eesmärke ja tegevusi üldkoosolekule ja tegi
ettepaneku paremusjärjestust mitte kinnitada ja saata tegevussuund uuesti
hindamisele. Taotleja esitas ka seisukohad eelnevalt tutvustatud projektide suhtes
olles veendunud, et neid ei saa esitatud kujul ellu viia.
Kaja Hiis-Rinne selgitas, missugune menetlusprotsess järgneb juhul kui üldkoosolek
paremusjärjestust ei kinnita.
Imre Kivi: olen küsinud PRIAST järgi, taotlejatel on lubatud taotlusi muuta enne kui
hindamiskomisjoni uuesti hindab.

Tarmo Rajang: Minu arvamus on, et taotlusi muuta ei saa ja hinnata tuleb täpselt
neid samu projekte.
Kaja Hiis-Rinne tutvustas hääletussedeli täitmise reegleid. Hääletamisest taandasid
end Aivo Härm, Agur Nurs, Liili Eller, Imre Kivi, Väino Kaev ja Sven Kriggulson.
Paremusjärjestuse kinnitamiseks viidi läbi salajane hääletus. Kinnitamiseks on
vajalik, et 2/3 hääletajatest oleksid paremusjärjestuse kinnitamise poolt.
Häältelugemiskomisjoni protokolli luges ette Tarmo Rajang. Salajases hääletuses
osales 55 liiget. Otsuse vastuvõtmiseks oleks vaja 37 poolthäält. Hääletamise
tulemuseks oli: poolt 25, vastu 26 häält, erapooletud 4.
Otsustati: Mitte kinnitada MTÜ Hiiukala 2018 aasta esimese taotlusvooru
kalasadamate uuendamise paremusjärjestust ja saata taotlused uuesti hindamisele.
Kaja Hiis-Rinne selgitas, et seoses sellise otsusega peavad ka kõikide teiste
tegevussuundade taotlejad varuma kannatust, sest vastavalt PRIA-st tulnud
informatsioonile ei hakata taotlusi enne menetlema kui kõik taotlusvoorus laekunud
taotlused on edastatud PRIA-sse.
2. 2017. aasta majandusaasta aruande tutvustamine ja arutelu.
Kaja Hiis-Rinne: Tutvustas ühingu 2017 aasta majandustulemusi ja ühingu
tegevusi. Üldkoosolekul küsimusi ei olnud.
3. Revisjonikomisjoni arvamuse ära kuulamine
Revisjonikomisjoni aruande esitas Igor Prigoda, kes kokkuvõttes tegi ettepaneku
majandusaasta aruanne kinnitada. Aruanne on esitatud lisas 6.

4. 2017. aasta majandusaasta aruande kinnitamine
Otsustati: Kinnitada MTÜ Hiiukala 2017 aasta aruanne
Hääletustulemus: osales 62 liiget, poolt hääletas 62 liiget.

Heino Kalmus märkis et kalakoelmute teemal on edasiminek, MTÜ Hiiukala
ettepanekud on arvesse võetud ja Orjaku kanali mõlemad otsad lähevad avamisele
ja puhastamisele.
5. Muud küsimused
Lia Rosenberg tegi ettekande Lääne-Eesti saarte biosfääri programmiala teemal.

Juba 28 aastat tagasi tunnustati meie saari UNESCO poolt kui biosfääri
programmiala saari. Peaksime ka ise seda tunnustama ja oskama ära kasutada.
Esitluse slaidid lisas 7.
Jari Lindroos: Kuidas biosfääri programm suhtub tuulegeneraatoritesse?
Lia Rosenberg: Biosfääri programmi mõte on, et inimene, kes siin elab, peab
maksimaalselt kasutama ära ressurssi, mis on olemas. Aga ta peab tegema seda
mõistlikult.
Marek Põld keskkonnainspektsioonist rääkis lautrikohtadest. Lautrikoht eeldab
ligipääsu merele. Tasub lautrikohad viia valla üldplaneeringusse. Seega tuleb uue
suure valla üldplaneeringu koostamise käigus teha vastavad ettepanekud
planeeringu koostajale. Arvestage, et kaitsealal kehtib kaitse eeskiri. Kõpus saaks
ainult maavaldaja mere äärde sõita, aga kuna enamikus on tegemist riigimaaga,
siis kalurid ei tohiks seal autoga paati vee äärde viia. Ka ATV-ga ei tohiks
kaitsealal sõita, rääkimata paadi vetteviimisest. Pükstega püüdjad ei peaks oma
ühe võrgu pärast autoga randa sõitma. Kindlasti teeme trahvi pükstega püüdjale,
kes sõidab autoga randa, kus ei ole traditsiooniline ja enamuse poolt kasutatav
püügikoht.
Heino Kalmus: Hirmuste lautrikoht, seal 40 m rannast ei tohi mitte midagi teha.
Mis kasu on lautrikohast kui ma paati vette ei saa.
Marek Põld: ainuke variant on planeeringu kaudu
Heino Kalmus: Mere piirile oleks vaja maapinnale paneele, see lahendaks paatide
vetteviimise ja väljatoomise probleemid aastakümneteks.
Marek Põld: Veepiir looduses ja veepiir kaardil on kaks iseasja. Põhikaardi veepiir
ei pruugi looduses olevaga kokku minna. Kui üldplaneeringuga ei ole sätestatud
veepiiri, siis võetakse aluseks 1 m samakõrgusjoon.
Heino Kalmus: Kui ma lähen paati vette viima, siis ma valin rannas selle koha,
kus ei ole mudane ja pehme või on lühem maa vette või kus kiiremini
sügavamaks läheb, et teekond oleks lühem.
Marek Põld: Rannakaitse eesmärk on, et võimalikult vähe randa kahjustataks.
Kui te liigute rannas mööda liivariba vasakule või paremale, see ei kahjusta
otseselt randa. Randa kahjustab see, kui te sõidate üle taimede. Eriti selline
variant, kui igaüks teeb oma tee ja sõidab ise kohast üle rohu liiva peale.
Maavaldajad peaksid panema märgid üles, kui nad ei soovi, et mööda nende
valdusi kalapüüki teostama minnakse. Kui on küsimusi, siis
keskkonnainspektsiooni kodulehelt leiate meie kontaktandmed, võtke kindlasti
ühendust.

Tarmo Rajang: Kaluritalude ühistu Kakri annab tasu eest kasutada ääremõrra ja
kastmõrra õigusi. Palun esitada pakkumised.
Margit Kääramees kutsus kõiki osalema tuulekalafestivalil nii külastajana kui
kauplejana.
Kaja Hiis-Rinne: Esimesel võimalusel täpsustatakse PRIA-ga, millal on võimalik
saada PRIA-st otsuseid taotluste kohta, mille paremusjärjestuse kinnitas juhatuse
koosolek. Septembris kuulutatakse välja 2018 a teine taotlusvoor, kus esimese
taotlusvooru jääkide arvelt avatakse neli telge: kalapüügi- või vesiviljelustoodete
väärindamine, majandustegevuste mitmekesistamine, sotsiaalse heaolu ja
kultuuripärandi edendamine ja koelmualade loomine või taastamine.
Üldkoosolek lõppes kl 19.40
Protokolli lisad:
1. Osavõtjate registreerimislehed allkirjadega 4 lehel
2. Liikmete esindajate volikirjad 34 lehel
3. Häältelugemiskomisjoni protokoll 1 lehel
4. Üldkoosoleku esitluse slaidid 6 lehel
5. 2017. aasta majandusaasta aruanne 18 lehel
6. Revisjonikomisjoni arvamus 2 lehel
7. Biosfääri programmiala ettekanne 15 lehel.
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KOOSOLEKU JUHATAJA, PROTOKOLLIJA JA
HÄÄLTELUGEMISKOMISJONI VALIMINE

ÜLDKOOSOLEK
KAJA HIIS-RINNE
Kärdla 25.04.2018

PÄEVAKORRA KINNITAMINE
Koosoleku juhataja, protokollija ja häältelugejate valimine
Üle 60 000-eurose toetussummaga projektitaotluste
paremusjärjestuse kinnitamine.
2017. aasta majandusaasta aruande tutvustamine ja arutelu.
Revisjonikomisjoni arvamuse ära kuulamine
2017. aasta majandusaasta aruande kinnitamine
Muud küsimused

ÜLE 60 000-EUROSE TOETUSSUMMAGA
PROJEKTITAOTLUSTE
PAREMUSJÄRJESTUSE KINNITAMINE.
2018. aasta I taotlusvooru tulemused
kalasadamate uuendamise tegevussuuna taotluste
tutvustamine
kirjalik hääletamine

KALAPÜÜGI- VÕI VESIVILJELUSTOODETE
VÄÄRINDAMINE VÕI TURUSTAMINE

2018 MÄRTS
TAOTLUSI LAEKUS 30 TK
Töötlemine
20%

Sots. heaolu
27%
8 tk

6 tk

2018 VAHENDID VS TAOTLEMINE
255,000

747 250 vs 442 712

191,250
127,500

13 tk

63,750

Mitmekesistamine
43%

Ettepanek rahastada 21 TK

MITMEKESISTAMINE
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10%
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SOTSIAALNE HEAOLU JA KULTUURIPÄRAND

KALASADAMATE UUENDAMISE
TEGEVUSSUUNA TAOTLUSTE
TUTVUSTAMINE

KIRJALIK HÄÄLETAMINE
Ühingu strateegia järgi on olnud nähtav üle 60 000-eurose taotluse
kokkuvõte ühingu koduleheküljel seitse päeva enne
üldkoosolekut.

3,71

Teen ettepaneku esitleda kõigi nimekirjas olevate projektide
kokkuvõtteid koosolekul ja viia läbi hääletus.

Mittetulundusühing XXX
XXX kalasadama rekonstrueerimise III etapp
Kogumaksumus: 30 375,00 eurot
Sh toetus: 24 300,00 eurot
Sh omafinantseering: 6 075,00 eurot
Projekti tulemusel kindlustatakse sadama läänepoolne kallas, et
tagada sadama vastupidavus tormidele, lisaks heakorrastatakse
sadama maa-ala, et parandada paatide hoiustustingimusi ning
tagada hea ligipääs sadamale.

KALASADAMATE UUENDAMISE
TEGEVUSSUUNA TAOTLUSTE
TUTVUSTAMINE

KALASADAMATE UUENDAMISE
TEGEVUSSUUNA TAOTLUSTE
TUTVUSTAMINE

Juhatus otsustas esmaspäeval tuua kogu sadamate uuendamise
tegevussuuna paremusjärjestus üldkoosolekule kinnitamiseks.

3,27

XXX Vallavalitsus
XXX sadama kalameeste kai laiendamine, süvendamine ja kala
väärindamiseks suunatud taristu soetamine
Kogumaksumus: 58 861,65 eurot
Sh toetus: 58 861,65 eurot
Sh omafinantseering: 0 eurot
Projekti eesmärk on luua kalameestele täiendavalt kaikohti kuni
10le kalapaadile (ujuvkai soetamine ja paigaldamine), kalameeste
kai ligipääsu süvendustööd, mis on vajalikud nii olemasoleva kui
projekti raames soetatava kai kasutamiseks.

XXX Vallavalitsus
XXX sadama kalameeste kai laiendamine, süvendamine ja kala
väärindamiseks suunatud taristu soetamine
Samuti on projekti eesmärgiks uue teenusena lossitud kalasaagi
esmane jahutamine (jäämasina soetus) ning müügipaviljoni
ostmine/ehitamine lossitud kala ja/või kalasaaduste müügiks
lõpptarbijale (Müügipaviljoni soetamine ja kommunikatsioonide
rajamine).

KALASADAMATE UUENDAMISE
TEGEVUSSUUNA TAOTLUSTE
TUTVUSTAMINE

3,16

KALASADAMATE UUENDAMISE
TEGEVUSSUUNA TAOTLUSTE
TUTVUSTAMINE

XXX MTÜ
XXX paadisadama sadamahoone
Kogumaksumus: 213 016,75 eurot
Sh toetus: 170 413,40 eurot
Sh omafinantseering: 42 603,35 eurot
Projekti eesmärk on luua XXX paadisadamas olmetingimused sh
sanitaarruumid sadama kasutajatele.
Projekti tulemusena valmib sadamahoone olmeruumide
netopinnaga 103 m2.

XXX MTÜ
XXX paadisadama sadamahoone

KIRJALIK HÄÄLETAMINE

2017. AASTA MAJANDUSAASTA ARUANDE
TUTVUSTAMINE JA ARUTELU

TAANDAMISED

Liikmed. 31. detsembri 2017. aasta seisuga oli MTÜ-l Hiiukala
95 liiget, 1 võrra rohkem kui aasta algul.

HÄÄLETUSSEDELITEL TEHA RING ÜMBER ÜHELE VALIKULE:
JAH, EI, VÕI ERAPOOLETU

Sadama kasutajatel on võimalik kasutada WC-d ja dušši, sauna,
koosolekuruumi koos kööginurgaga ning ööbimisvõimalust.
Projektitaotluse koht hindamise paremusjärjestuses võimaldab
projekti läbi viia osalise toetusega 88 790,26 eurot.

Neist 42 olid füüsilisest isikust ettevõtjad ja 53 juriidilised isikud.
Vastu võeti 2 uut liiget. Nimekirjast kustutati liige, kes oli kustutatud
äriregistrist.

2017. AASTA MAJANDUSAASTA ARUANDE
TUTVUSTAMINE JA ARUTELU

2017. AASTA MAJANDUSAASTA ARUANDE
TUTVUSTAMINE JA ARUTELU

2017. aastal korraldati taotlusvoor 14. kuni 27. märtsini.

Õppereisid
Läti kalanduspiirkondadesse, Islandile, Bulgaariasse

Taotlusvooru laekus 34 projektitaotlust 840 500 eurole.
Hindamiskomisjon tegi ettepaneku lisada paremusjärjestusse 23
projektitaotlust

Messid
Eesti toidumessil "Sööma" Tallinna lauluväljakul ja toidumessil
Tallinn Foodfair 2017

23 projektitaotlust edastati PRIA-le ning kõik said sealt positiivse
otsuse.

Sündmused
Aastaalguse seminar, Avatud kalasadamate päev, Tuulekala
Festival, Hiiumaa Kohvikutepäevad, Lestafest

2017. AASTA MAJANDUSAASTA ARUANDE
TUTVUSTAMINE JA ARUTELU

2017. AASTA MAJANDUSAASTA ARUANDE
TUTVUSTAMINE JA ARUTELU

Ühingu 2017. aasta tulud olid kokku 116 347 eurot.

Ühingu kulud olid kokku 114 998 eurot

Põhiline tuluallikas oli EMKF toetus summas 99 529 eurot

Põhilised kulud olid seotud piirkonna kalandusstrateegia

Liikmemakse laekus 1900 eurot

rakendamisega - kokku 48 157 eurot ja koostööprojektide

Tuulekala festivali tulud olid 4735 eurot

elluviimisega

Projektide ja õppereiside omaosalused olid 10 163 eurot

Tuulekala festivali kulud olid 3448 eurot, mitmesugused muud
tegevuskulud 71 eurot ja põhivara kulum 533 eurot.
2017. aasta tulem oli 1349 eurot.

2017. AASTA MAJANDUSAASTA ARUANDE
TUTVUSTAMINE JA ARUTELU

REVISJONIKOMISJONI ÄRA KUULAMINE

KÜSIMUSED

!"# !

HÄÄLETAMINE

2017. AASTA MAJANDUSAASTA
ARUANDE KINNITAMINE

MUUD KÜSIMUSED
Lääne-Eesti biosfääri programmiala tutvustamine,
Lia Rosenberg Keskkonnaamet
Lautrikohad, Marek Põld Keskkonnainspektsioon

