VÄLJAVÕTE KODULEHELE
MTÜ Hiiukala

registrikood 80267964
Juhatuse koosoleku protokoll
16.04.2021
Google Meet veebikeskkonnas

Koosoleku algus kell 1400 , lõpp kell 1600 .
Koosoleku juhataja: Heino Kalmus
Protokollija: Tuuli Tammla
Koosolekul osalesid juhatuse liikmed Ilmi Aksli, Heino Kalmus, Indrek Kääramees, Andrus
Maide, Marko Pruul, Ants Saarnak ja Tõnis Teemets ning tegevjuht Tuuli Tammla.
Esimese päevakorrapunkti arutelu ajaks olid kutsutud osalema hindamiskomisjoni esimees Tarmo
Rajang ning selleks soovi avaldanud XXX esindaja XXX ja XXX esindaja XXX.

Päevakord
1. 2021. aasta taotlusvooru hindamistulemuste kohta laekunud vaiete lahendamine.
2. 2021. aasta taotlusvooru alla 60 000-eurose toetuse suurusega projektitaotluste
paremusjärjestuste kinnitamine ning üle 60 000-eurose toetuse suurusega projektitaotluste
paremusjärjestuste edastamine üldkoosolekule.
3. MTÜ Hiiukala 2020. aasta majandusaasta aruande heaks kiitmine
4. Metsiku talu FIE liikmeskonnast välja arvamine
5. Muud küsimused
Koosoleku käik ja otsused:
1. 2021. aasta taotlusvooru hindamistulemuste kohta laekunud vaiete lahendamine.
2021. aasta taotlusvooru hindamise tulemusena tegi hindamiskomisjon ettepaneku lisada
paremusjärjestusse ning rahastada 19 projektitaotlust, ühte projektitaotlust rahastada osaliselt
vahendite lõppemise tõttu ning mitte lisada paremusjärjestusse nelja projektitaotlust. Taotlejaid
kelle taotluse osas hindamiskomisjon tegi ettepaneku neid mitte paremusjärjestusse lisada, või
rahastada projektitaotlust osaliselt, teavitati kirja teel 9. aprillil. Oma kirjalikud vastuväited koos
ettepanekuga korraldada uus hindamine esitasid kaks taotlejat, kelelle anti võimalus osaleda ka
juhatuse koosolekul.
Esmalt tutvustas hindamiskomisjoni esimees Tarmo Rajang hindamiskomisjoni ning
hindamiskomisjoni esimehe ülesandeid vastavalt Hiiumaa kalanduspiirkonna arengustrateegiale
2015-2025 ning andis oma arvamuse XXX vaides toodud seisukohtadele. Seejärel anti sõna XXX
esindajale XXX, kes tutvustas lühidalt oma projektitaotlust ning põhjendas oma seisukohti.
Järgnevalt käsitles XXX vaiet Tarmo Rajang, kes andis oma arvamuse vaides toodud
seisukohtadele. Seejärel sai sõna XXX esindaja XXX, kes põhjendas oma seisukohti.
Pärast kõigi osapoolte ära kuulamist ning hindamiskomisjoni ja sadamate esindajate lahkumist
koosolekult arutas juhatus vaiete lahendamist. Otsustamisest taandas end Indrek Kääramees.
Otsustati: Mitte rahuldada XXX ja XXX vaideid ning mitte saata kolmanda tegevussuuna
projektitaotlusi uuesti hindamisele.
2. 2021. aasta taotlusvooru alla 60 000-eurose toetuse suurusega projektitaotluste
paremusjärjestuste kinnitamine ning üle 60 000-eurose toetuse suurusega projektitaotluste
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paremusjärjestuste edastamine üldkoosolekule.
Otsustati:
Lähtudes hindamiskomisjoni ettepanekust otsustati kinnitada tegevussuundade kaupa MTÜ
Hiiukala 2021. aasta taotlusvooru projektitaotluste paremusjärjestus ja projektitaotluste toetuse
summad alljärgnevalt ning teha PRIA-le ettepanek määrata toetus järgmistele taotlejale:
1) Lähtudes hindamiskomisjoni ettepanekust, otsustati lisada kalapüügi- või
vesiviljelustoodete väärindamise või turustamise tegevussuuna paremusjärjestusse
üks projektitaotlus:
Jrk Projekti nimetus
Koond- Toetuse summa Lisada
nr
hinne
paremusjärjestusse
Kalakastide soetamine – Tarmo Üksik FIE

1

3,42

1 361,66

lisada

Hääletustulemus: 7 poolt, 0 vastu, 0 erapooletut.
2) Lähtudes hindamiskomisjoni ettepanekust, otsustati lisada paremusjärjestusse seitse
majandustegevuse mitmekesistamise tegevussuuna projektitaotlust:
Jrk
Projekti nimetus
Koond- Toetuse summa
Lisada
nr
hinne
paremusjärjestusse
1

Tootmisseadmete ost- Kassariotsa osaühing

3,86

46 380,00

lisada

2

Seadmepargi kaasajastamine – Marko Pruul FIE

3,84

3 371,17

lisada

3

Merekalapüügi mitmekesistamine –Lembit
Leiger FIE

3,70

482,24

lisada

4

Mesindus – Tarmo Üksik FIE

3,52

1 544,88

lisada

5

Konkurentsivõime tõstmine – Lembit Leiger
FIE

3,20

8 808,10

lisada

6

Rannu pubi puhastustehnika soetamine Meretamme OÜ

3,18

2 563,51

lisada

7

Riilimasina soetamine – osaühing Abermex

3,00

2 564,13

lisada

Lähtudes hindamiskomisjoni ettepanekust, otsustati mitte lisada paremusjärjestusse kahte
majandustegevuse mitmekesistamise tegevussuuna projektitaotlust:
Jrk
Projekti nimetus
Koond- Toetuse summa
Lisada
nr
hinne
paremusjärjestusse
1

Teenindushoone ehitus – XXX

2,52

36 784,90

mitte lisada

2

ATV ja Giljotiinhaaratsi ost – XXX

2,40

5 600,00

mitte lisada

Hääletustulemus: 6 poolt, 0 vastu, 0 erapooletut. Hääletamisest taandas end Marko Pruul.
3) Lähtudes hindamiskomisjoni ettepanekust, otsustati lisada paremusjärjestusse seitse
sotsiaalse heaolu ja kultuuripärandi tegevussuuna projektitaotlust:
Jrk
Projekti nimetus
Koond- Toetuse summa
Lisada
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nr

hinne

paremusjärjestusse

1

Kevadvaheaja kalastuslaager vol3
Hiiumaal – MTÜ Latimeeria

3,87

6 674,40

lisada

2

Hiiumaa traalimeeste ja kaugpüügi laevastiku
lugude ja piltide kogumiku välja andmine kahe
raamatuna – Mereküla kalurite klubi MTÜ

3,80

17 928,00

lisada

3

Hiiumaa kalandussektori tutvustamine –
Mittetulundusühing Kõrgessaare sadam

3,74

4 320,00

lisada

4

Merepääste teenuse arendamine Hiiumaal –
Hiiumaa vallavalitsus

3,67

12 779,27

lisada

5

Hiiumaa kalanduspiirkonna kultuurisündmuse
korraldamine - VII Hiiu Kala ja Õlle Festival –
MTÜ Hiiu lained

3,44

11 991,60

lisada

6

Noored väärtustavad pärandkultuuri - uue
põlvkonna kaasamine Hiiumaa kalanduspärandi
kogumisse, dokumenteerimisse ning selle
levitamisse – Pühalepa vaba aja keskus

3,20

3 690,00

lisada

7

Praeguste ja tulevaste kalurite ujumisoskuste
3,04
4 500,00
lisada
jätkukursused – MTÜ Elu rannikul
Hääletustulemus: 5 poolt, 0 vastu, 0 erapooletut. Hääletamisest taandasid end Heino Kalmus ja
Indrek Kääramees
4) Lähtudes hindamiskomisjoni ettepanekust, otsustati saata kogu kalasadamate
uuendamise tegevussuuna paremusjärjestus kinnitamiseks üldkoosolekule.
Hääletustulemus: 6 poolt, 0 vastu, 0 erapooletut. Hääletamisest taandas end Indrek Kääramees.
5) Lähtudes hindamiskomisjoni ettepanekust, otsustati saata koelmualade taastamise
või loomise
ning kalaliigi eksperimentaalse asustamise tegevussuuna
paremusjärjestus kinnitamiseks üldkoosolekule.
Hääletustulemus: 7 poolt, 0 vastu, 0 erapooletut.
3. MTÜ Hiiukala 2020. aasta majandusaasta aruande kinnitamine
Juhatusel majandusaasta aruande kohta küsimusi ja täiendusi ei olnud.
Otsustati: Kinnitada MTÜ Hiiukala 2020. aasta majandusaasta aruanne ning edastada
üldkoosolekule heaks kiitmiseks.
4. Metsiku talu FIE liikmeskonnast välja arvamine
Metsiku talu FIE on avaldanud soovi MTÜ Hiiukala liikmeskonnast välja astuda pärast käesoleva
aasta liikmemaksu arve saamist.
Otsustati: Metsiku talu FIE liikmeskonnast välja arvata ning juba väljastatud liikmemaksu arve
tühistada.
5. Muud küsimused
Muude küsimuste all arutati eelseisva üldkoosoleku praktilise korraldusega seotud küsimusi,
sealhulgas liikmete taandamise kohustust seotud projektitaotluste kinnitamisest vastavalt meetme
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määrusele.

Koosoleku juhataja
Heino Kalmus

Koosoleku protokollija
Tuuli Tammla
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