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MTÜ HIIUKALA ÜLDKOOSOLEKU PROTOKOLL
Kärdla, Vabrikuväljak 1, Tuuru maja

30.05.2018

Koosoleku algus kell 17.37, lõpp kell 19.45
Kalandusturu korraldamise seaduse § 8 lg 1 alusel arvatakse üldkoosoleku protokoll
asutusesiseseks kasutamiseks, seetõttu taotlejate nimesid ei avalikustata. Asjasse
puutuvatel isikutel on õigus tutvuda õigustatud nõude korral protokolli täistekstiga
ühingu kontoris.
Protokolli lahutamatu osa on osavõtjate registreerimisleht (lisa 1).
Kvoorum: Ühingus on 91 liiget, koosoleku algul viibis kohal või oli volituse alusel
esindatud 78, (neist volituse alusel esindatud 38 liiget), esindatus 85,7 %. Kell 17.58
lisandus 1 liige, kell 18.05 veel üks liige. Otsuste vastuvõtmise ajal oli esindatud
kokku 80 liiget (esindatud 87,9% liikmetest).
Koosolek on otsustusvõimeline.
KOV - esindatud 4 liiget (5% koosolekul esindatutest)
Kalanduse äriühingud - esindatud 24 liiget (30%)
MTÜ-d ja eraisikud - esindatud 7 liiget (8,75%)
Kalanduse FIEd - esindatud 35 liiget (43,75%)
Kalandussektori välised - esindatud 10 liiget (12,5%)
Koosoleku käik ja otsused:
Koosoleku juhataja, protokollija ja häältelugemiskomisjoni valimine
Kaja Hiis-Rinne tegi ettepaneku valida koosoleku juhatajaks Heino Kalmuse. Teisi
ettepanekuid ei olnud.
Hääletati käe tõstmisega. Kõik olid poolt, vastu ja erapooletuid ei olnud.
Heino Kalmus tegi ettepaneku valida koosoleku protokollijaks Tarmo Rajang. Teisi
ettepanekuid ei olnud.
Hääletati käe tõstmisega. Kõik olid poolt, vastu ja erapooletuid ei olnud.
Heino Kalmus tegi ettepaneku valida häältelugemiskomisjoni liikmeteks Sirje
Jakobson, Jaak-Velori Sadul ja Igor Prigoda. Muid ettepanekuid ei olnud.
Hääletati käe tõstmisega. Kõik olid poolt, vastu ja erapooletuid ei olnud.
Otsus: Koosoleku juhatajaks valida Heino Kalmus, protokollijaks Tarmo Rajang ja
häältelugemiskomisjoni liikmeteks Sirje Jakobson, Jaak-Velori Sadul ja Igor Prigoda.
Heino Kalmus tegi ettepaneku kinnitada järgmine päevakord:
1. Kalasadamate tegevussuuna projektitaotluste paremusjärjestuse kinnitamine
2. Muud küsimused
Hääletati käe tõstmisega. Hääletuses osales 78 liiget või liikme esindajat, kõik olid
sellise päevakorra kinnitamise poolt.
Otsustati: Kinnitada üldkoosoleku päevakord ettepandud kujul.
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1. päevakorrapunkt: Kalasadamate tegevussuuna projektitaotluste
paremusjärjestuse kinnitamine.
Kaja Hiis-Rinne: tutvustas taotlusi (vt lisa 3, slaidid 4 - 10, vt ka Taotluste
kokkuvõte ) ja nende hindamise tulemusi (vt slaidiesitluse slaidid 13 ja 14, lisa 3).
1.1 MTÜ XXX esindaja XXX tutvustas lühidalt taotluse eesmärke ja kavandatud
tegevusi.
Koosolekust osavõtjad esitasid taotleja esindajale küsimusi, millele ta vastas.
1.2 XXX tutvustas lühidalt XXX Vallavalitsuse taotluse eesmärke ja kavandatud
tegevusi.
Koosolekust osavõtjad esitasid taotleja esindajale küsimusi, millele ta vastas.
1.3 MTÜ XXX esindaja XXX tutvustas lühidalt taotluse eesmärke ja kavandatud
tegevusi.
Koosolekust osavõtjad esitasid taotleja esindajale küsimusi, millele ta vastas.
Kaja Hiis-Rinne selgitas üldkoosolekule lühidalt hindamiskomisjoni moodustamise ja
projektide hindamise käiku ning hindamiskomisjoni ettepanekut üldkoosolekule
kinnitada MTÜ Hiiukala 2018. aasta esimese taotlusvooru kalasadamate
tegevussuuna projektide paremusjärjestus:
Kalasadamate uuendamine

Toetuse
summa

Hindepunktid

1

XXX kalasadama rekonstrueerimise III etapp – MTÜ XXX

24300,00

3,64

2

XXX sadama kalameeste kai laiendamine, süvendamine ja
kala väärindamiseks suunatud taristu soetamine – XXX
Vallavalitsus

58861,65*)

3,36

3

XXX sadamahoone – MTÜ XXX

88790,26

3,07

Heino Kalmus: hindamiskomisjoni 23. mai istungil viibis ka revisjonikomisjoni liige
Sirje Jakobson, kellel on selle kohta ette valmistatud kokkuvõte üldkoosolekule.
Sirje Jakobson tutvustas revisjonikomisjoni arvamust üldkoosolekule (vt lisa 4).
Marko Pruul: on ettepanek teha kaks otsust:
1) MTÜ XXX projekti vähendatud mahus elluviimise kohta;
2) paremusjärjestuse kinnitamise kohta.
Heino Kalmus pani selle ettepaneku hääletusele.
Hääletati käe tõstmisega, hääletustulemus: poolt 78 häält, vastu 2 häält.
Otsus: päevakorra 1. punkti kohta tehakse kaks otsust:
1) MTÜ XXX projekti vähendatud mahus elluviimise kohta;
2) projektide paremusjärjestuse kinnitamise kohta.
*) 1. päevakorrapunkti arutelu alapunktis 1.3 ja otsuses olevate tabelite real 2 veerus „Toetuse summa“ on
algses (01.06.2018 allkirjastatud) protokollis sinna protokollija hooletuse tõttu ekslikult sattunud vale arv
„58891,65“ asendatud õige arvuga „58861,65“. Parandus on tehtud 13.06.2018. õiendi põhjal (vt lisa 5).
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Heino Kalmus pani hääletusele 1. otsuse ettepaneku: anda nõusolek MTÜ XXX
sadamahoone projekti elluviimiseks vähendatud mahus toetuse summaga 88790,26
eurot.
Hääletati käe tõstmisega. Hääletamistulemus: poolthääli 74, vastu 2, erapooletud 4.
Otsus: nõustuda MTÜ XXX sadamahoone projekti elluviimiseks vähendatud mahus
toetuse summaga 88790,26 eurot.
Heino Kalmus pani hääletusele 2. otsuse ettepaneku: kinnitada MTÜ Hiiukala 2018.
aasta esimese taotlusvooru kalasadamate tegevussuuna projektide paremusjärjestuse ettepanek ja teha PRIA-le ettepanek toetuste määramiseks.
Hääletamisest taandasid end XXX (MTÜ XXX), XXX (XXX vald), XXX (FIE XXX),
XXX (OÜ XXX), XXX (SA XXX), XXX (MTÜ XXX).
Kaja Hiis-Rinne tutvustas hääletamist - hääletussedelile kantud teksti ning
hääletussedeli täitmist.
Viidi läbi salajane hääletamine, hääletamisest võttis osa 73 ühingu liiget või liikme
esindajat, hääletamise tulemus – poolthääli 70, vastuhääli 3, erapooletuid ei olnud.
Paremusjärjestuse ettepaneku kinnitamiseks on vajalik, et vähemalt 2/3
hääletanutest oleksid paremusjärjestuse kinnitamise poolt, seega kinnitamise otsus
on vastu võetud.
Otsus: kinnitada MTÜ Hiiukala 2018. aasta esimese taotlusvooru kalasadamate
tegevussuuna projektide paremusjärjestuse ettepanek ja teha PRIA-le ettepanek
määrata toetus järgmistele taotlejatele:
Kalasadamate uuendamine

Toetuse
summa

Hindepunktid

1

XXX kalasadama rekonstrueerimise III etapp – MTÜ XXX

24300,00

3,64

2

XXX sadama kalameeste kai laiendamine, süvendamine ja
kala väärindamiseks suunatud taristu soetamine – XXX
Vallavalitsus

58861,65*)

3,36

3

XXX sadamahoone – MTÜ XXX

88790,26

3,07

2. päevakorrapunkt: Muud küsimused
2.1 Kaja Hiis-Rinne tänas Avatud kalasadamate päeva läbiviijaid Roograhu,
Salinõmme ja Tärkma sadamatest, andis üle Maaeluministeeriumi ja Kalanduse
teabekeskuse tänukirjad
2.2 Kaja Hiis-Rinne tänas Tuulekala festivali korraldamisele kaasa aitajaid Margit ja
Indrek Käärameest, Raivo Kreisi, Väino Kaevu, Aivar Käärameest, Tooma Vikerpuuri
kauplejaid Koit Kalmust, Imre Kivi, Ivo Põldveert, Meelis Potarit.

*) 1. päevakorrapunkti arutelu alapunktis 1.3 ja otsuses olevate tabelite real 2 veerus „Toetuse summa“ on
algses (01.06.2018 allkirjastatud) protokollis sinna protokollija hooletuse tõttu ekslikult sattunud vale arv
„58891,65“ asendatud õige arvuga „58861,65“. Parandus on tehtud 13.06.2018. õiendi põhjal (vt lisa 5).
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2.3 Kaja Hiis-Rinne palus teatada lautrikohtadest, kust merel käiakse, et see teave
edastada osavaldadele lisamiseks valla üldplaneeringusse. See võimaldaks edaspidi
korrastada juurdepääse.
2.4 Kaja Hiis-Rinne andis infot mais toimunud kudealade taastamise teemadega
seotud koosolekust. Peamine teema - bürokraatiaga toimetulek. Kohal olid
osavaldade ja Hiiumaa valla, Keskkonnaministeeriumi ja Keskkonnaameti esindajad.
2.5 Kaja Hiis-Rinne: mõte on tähistada Hiiukala 10. sünnipäeva koos kalurite
päevaga 6 juulil 2018. Sobitame enda osa suurema ürituse päevakavva.
2.6 Raivo Kreis kutsus kõiki osalema 2. juunil Roograhu sadama merepäevale.
2.7 Vahur Laur tegi ettepaneku edaspidi korraldada üldkoosolekud neljapäeviti
algusega kell 18.00.
Üldkoosolek lõppes kell 19.45
Protokolli lisad:
1. Osavõtjate registreerimislehed allkirjadega 4 lehel
2. Liikmete esindajate volikirjad 49 lehel
3. Üldkoosoleku esitluse slaidid 5 lehel
4. Revisjonikomisjoni arvamus hindamiskomisjoni 23.05.2018 istungi kohta 1 lehel
5. Õiend üldkoosoleku 01.06.2018. allkirjastatud protokolli parandamise kohta 1 lehel
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ÕIEND
MTÜ HIIUKALA 30.05.2018 ÜLDKOOSOLEKU PROTOKOLLI PARANDAMINE
kuupäev sisaldub digiallkirjas

MTÜ Hiiukala 30.05.2018. a. üldkoosoleku protokolli 1. päevakorrapunkti arutelu
alapunktis 1.3 ja sama päevakorrapunkti kohta vastuvõetud otsuses olevate tabelite
rea 2 veergu „Toetuse summa“ on algses (01.06.2018. allkirjastatud) protokollis
sattunud protokollija tähelepanematuse ja hooletuse tõttu vale arv „58891,65“.
Õige toetuse summa suurus on 58861,65 €. Parandatud tabeli rida 2 peab olema:
Kalasadamate uuendamine
2

XXX sadama kalameeste kai laiendamine, süvendamine ja
kala väärindamiseks suunatud taristu soetamine – XXX
Vallavalitsus

Toetuse
summa

Hindepunktid

58861,65

3,36

Selle vea kõrvaldamiseks on protokollis mõlemas tabelis asendatud arvud õigetega
ja protokoll uuesti allkirjastatud.
Üldkoosoleku protokollija Tarmo Rajang
allkirjastatud digitaalselt

Üldkoosoleku juhataja Heino Kalmus
allkirjastatud digitaalselt

1

!" #$$%&'('

Lisa 3 Esitlus
MTÜ Hiiukala 30.05.2018. a
üldkoosoleku protokolli juurde

PÄEVAKORRA KINNITAMINE
Koosoleku juhataja, protokollija ja häältelugejate valimine
Kalasadamate tegevussuuna projektitaotluste
paremusjärjestuse kinnitamine.
Muud küsimused

ÜLDKOOSOLEK
KAJA HIIS-RINNE
Kärdla 30.05.2018
1

KOOSOLEKU JUHATAJA, PROTOKOLLIJA JA
HÄÄLTELUGEMISKOMISJONI VALIMINE

3

KALASADAMATE TEGEVUSSUUNA
PROJEKTITAOTLUSTE
PAREMUSJÄRJESTUSE KINNITAMINE.
2018. aasta I taotlusvooru tulemused
kalasadamate uuendamise tegevussuuna taotluste
tutvustamine
kirjalik hääletamine
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KALASADAMATE UUENDAMISE
TEGEVUSSUUNA TAOTLUSTE
TUTVUSTAMINE

2018 MÄRTS
TAOTLUSI LAEKUS 30 TK
Töötlemine
20%

Sots. heaolu
27%
8 tk

6 tk

2018 VAHENDID VS TAOTLEMINE
747 250 vs 442 712

255,000
191,250
127,500

3 tk
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Ettepanek rahastada 21 TK

0
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Mitmekesistamine
43%

63,750

tö
öt
l

13 tk

tö
öt
l.

Sadamad
10%

TAOTLUSTE TUTVUSTAMINE
Ühingu strateegia järgi on olnud nähtavad kõigi kolme taotluse
kokkuvõtted ühingu koduleheküljel seitse päeva enne
üldkoosolekut.

6

5

3,71/3,64

Mittetulundusühing XXX
XXX kalasadama rekonstrueerimise X 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.
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KALASADAMATE UUENDAMISE
TEGEVUSSUUNA TAOTLUSTE
TUTVUSTAMINE

3,27/3,36

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.
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KALASADAMATE UUENDAMISE
TEGEVUSSUUNA TAOTLUSTE
TUTVUSTAMINE

KALASADAMATE UUENDAMISE
TEGEVUSSUUNA TAOTLUSTE
TUTVUSTAMINE

XXX Vallavalitsus
XXX sadama kalameeste kai laiendamine, süvendamine ja kala
väärindamiseks suunatud taristu soetamine

XXX MTÜ
XXX paadisadama sadamahoone

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).

HINDAMISKORD JA KRITEERIUMID
3,16/3,07

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.
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Projektitaotluse koht hindamise paremusjärjestuses võimaldab
projekti läbi viia osalise toetusega 88 790,26 eurot.
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KALASADAMATE UUENDAMISE
TEGEVUSSUUNA TAOTLUSTE
TUTVUSTAMINE

Sadama kasutajatel on võimalik kasutada WC-d ja dušši, sauna,
koosolekuruumi koos kööginurgaga ning ööbimisvõimalust.

Hindajad: Tarmo Rajang, Jüri Lauter, Toomas Vikerpuur,
Andrus Maide, Raivo Kreis, Ivo Põldveer, Jaanus Berkmann,
Heleri Uus, Jaak-Velori Sadul.
Valitud üldkoosoleku poolt
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HINDAMISEST

3,64 - 3,36 - 3,07

KIRJALIK HÄÄLETAMINE

Kommentaarid
Kasusaavate kutseliste kalurite hulk:

TAANDAMISED

15 - 27 - 6
Sadama multifunktsionaalsus:

HÄÄLETUSSEDELITEL TEHA RING ÜMBER ÜHELE VALIKULE

Toetatakse olemasolevaid teenuseid - uued teenused - olmetingimused
Vastavus strateegiale:
Vastab - vastab, toetab teisi tegevussuundi - vastab osaliselt (san ruumid)
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ERAPOOLETU

Põhjendatus ja läbipaistvus:
Lihtne, selge - kulud põhjendatud - mitte kõik kulud pole hästi
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põhjendatud
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KALASADAMATE TEGEVUSSUUNA
EESMÄRK

MUUD KÜSIMUSED

Täielikult on renoveeritud vähemalt 4 sadamat
I grupp (peaksid kindlasti toetust saama):
Haldi - Kassari kalasadam - Salinõmme paadisadam - Tärkma

AVATUD KALSADAMATE PÄEV
TUULEKALA FESTIVAL

II grupp (võiksid toetust saada):
Kõrgessaare - Lehtma kalurite sadam - Orjaku - Salinõmme kalasadam - Sarve sadam - Sõru
väikelaevasadam
III grupp (võiksid toetust saada kui ressurssi jätkub):
Hiiessaare - Kärdla sadam - Kärdla vetelpääste sadam - Ristna - Roograhu - Suursadam - Värssu
Igas renoveeritud sadamas on vähemalt slipp, võimalused kala lossimiseks, tingimused kala
lühiajaliseks säilitamiseks, sanitaarruumid kaluritele ja püügivahendite hoiuruumid.

14

16

!"# !

LAUTRIKOHAD
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HIIUKALA 10 SÜNNIPÄEV
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KOELMUALADE LOOMINE VÕI TAASTAMINE
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