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MTÜ Hiiukala                  registrikood 80267964 

 

  Juhatuse koosoleku protokoll  

20. novembril 2018 

MTÜ Hiiukala büroo, Vabrikuväljak 1, Kärdla 

Koosoleku algus kell 15
00

 , lõpp kell 18
45

. 

Koosoleku juhataja: Heino Kalmus 

Protokollija: Kaja Hiis-Rinne 

Kohal viibisid juhatuse liikmed Ilmi Aksli, Heino Kalmus, Indrek Kääramees, Meelis 

Potari, Marko Pruul, Siim Rätsep ja Ants Saarnak ning tegevjuht Kaja Hiis-Rinne. 

Kutsutud MTÜ Hiiukala hindamiskomisjoni esimees Tarmo Rajang. 

Kalandusturu korraldamise seaduse § 8 lg 1 alusel arvatakse juhatuse koosoleku protokoll 

asutusesiseseks kasutamiseks, seega konkreetseid taotlejate nimesid ja protokolli lisa 1 ei 

avalikustata. Asjasse puutuvatel isikutel on õigus tutvuda õigustatud nõude korral 

protokolli täistekstiga ühingu kontoris. 
 

Päevakord 

1. MTÜ Hiiukala 2018. aasta II taotlusvooru projektitaotluste paremusjärjestuse 

kinnitamine alla 60 000-eurose toetussummaga projektitaotluste osas. 

2. MTÜ Hiiukala üldkoosoleku päevakorda puudutav arutelu. 

3. Liikmeks astumise avaldus. 

4. Avatud kalasadamate päev 27. aprillil 2019.  

5. Koostööprojekt MTÜ Võrtsjärve Kalanduspiirkonnaga 

6. Muud küsimused 

Koosoleku käik ja otsused: 

1. MTÜ Hiiukala 2018. aasta II taotlusvooru projektitaotluste paremusjärjestuse 

kinnitamine alla 60 000-eurose toetussummaga projektitaotluste osas.  

Päevakorra punkti arutelul osales kutsutuna MTÜ Hiiukala hindamiskomisjoni esimees 

Tarmo Rajang. 

Kuulati ära taotleja xxx. Tutvustas taotluses kirja pandut. Väide:  Taotlusele pandud 

hindepunktid ei vasta hindamiskriteeriumitele. Tõi näiteid (töökoht, koostöö). 

Hindamiskomisjoni esimees selgitas hindamiskomisjoni töö protsessi.  

Kaja Hiis-Rinne: Taotleja ei käinud infopäeval, taotluse kaitsmisel. Taotlejale on saadetud 

juhised vaide koostamiseks. 
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Ilmi Aksli: Taotluste puhul tuleb vaadata, kas investeeringu objekt on mõistlik, 

põhjendatud, selge, teostatud mõistlike kuludega. 10 hindajat hindasid, oldi üksmeelsed.  

Taotleja lahkus ruumist kell 15:50 

Kaja Hiis-Rinne: Hindajate antud kommentaaride tutvustamine. (Lisa 1) 

Heino Kalmus: Hindamisel viibinud revisjoni komisjoni liikme kirjaliku arvamuse 

kohaselt (Lisa 2), on projektid hinnatud õigesti ja õiglaselt. Taotlejal on õigus algatada 

vaidemenetlus. 

K. Hiis-Rinne tutvustas hindamise käiku ning tulemusi. Esitatud 16 projektitaotlusest kõik 

läksid hindamisele. Hindamiskomisjon tegi 13. novembril 2018 ettepaneku lisada 

paremusjärjestusse 8 projektitaotlust. Koelmualade loomise või taastamise tegevussuunal 

tegi hindamiskomisjon 7 poolt hääle ja 2 vastu häälega otsuse mitte hinnata xxx taotlust 

kuna puuduvad dokumendid, mille järgi taotlust hinnata. 8 taotlejat, kelle projektitaotluste 

kohta tegi hindamiskomisjon ettepaneku neid mitte paremusjärjestusse lisada, said 

teavituse kirja teel täna toimuvast koosolekust ja võimaluse esitada vastuväiteid enne 

otsuse tegemist. 1 taotleja kasutas võimalust juhatusele oma vastuväiteid esitada suuliselt. 

Hindamisel järgiti samu toiminguid, mis varasematel hindamistel. Sotsiaalse heaolu ja 

kultuuripärandi edendamise tegevussuuna projektitaotluste hindamise ajal viibis hindajana 

xxx hetkeni, kui mõistis, et ei saa hinnata seda vooru, kuna on ühe taotleja toetajaliige. xxx 

lahkus ruumist, kutsuti IT spetsialist, kes kustutas tema selle hetkeni pandud hinded 

hindamiskeskkonnast  ja jätkati hindamist.  

Kuulanud ära selgitused leidis juhatus, et hindamiskomisjoni töös rikkumisi ei esinenud. 

Otsused:  

Lähtudes hindamiskomisjoni ettepanekust, otsustati mitte lisada paremusjärjestusse:  

Kalapüügi- või vesiviljelustoodete väärindamise või turustamise tegevusssuunal 

xxx „Väikeveok jahutusseadmega“ 

Hääletustulemus 7 poolt häält. Kalapüügi- või vesiviljelustoodete väärindamise või 

turustamise tegevussuuna projektitaotluste kinnitamisest ei taandanud ükski juhatuse liige. 

Majandustegevuse mitmekesistamise tegevussuunal 

xxx „Haagise soetamine“, xxx „Päikeseelektrijaama rajamine“, xxx „Kastiga 

maastikusõiduki soetamine“ ja xxx „Kaubiku xxx soetamine teenuse osutamiseks“. 

Hääletustulemus 7 poolt häält. Mitmekesistamise projektitaotluste kinnitamisest ei 

taandanud ükski juhatuse liige. 

Sotsiaalse heaolu ja kultuuripärandi edendamise tegevussuunal 

xxx „Praeguste ja tulevaste kalurite ujumisoskuse parandamine“ ja xxx „xxx sadama 
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paadisilla rekonstrueerimine“. 

Hääletustulemus 5 poolt häält. Sotsiaalse heaolu ja kultuuripärandi edendamise 

tegevussuuna projektitaotluste kinnitamisest taandas ennast Marko Pruul ja Ilmi Aksli. 

 

Lähtudes hindamiskomisjoni ettepanekust otsustati kinnitada MTÜ Hiiukala 2018 

aasta I taotlusvooru projektitaotluste paremusjärjestus ja projektitaotluste toetuse 

summad alljärgnevalt ning teha PRIA-le ettepanek määrata toetus järgmistele 

taotlejale: 

Jrk 

nr 

Projekti nimetus Toetuse 

summa 

Kalapüügi- või vesiviljelustoodete väärindamine või turustamine 

1 Külmkambri ost ja paigaldus - xxx 7863,00 

Hääletustulemus 7 poolt häält 

Majandustegevuse mitmekesistamine 

1 Kaubiku ost - xxx 17 844,00 

2 xxx kassasüsteem koos videovalvega - xxx 1 855,00 

3 xxx videovalve, automaatse tulekahju- ja valvesignalisatsioon - xxx 3 490,08 

Hääletustulemus 7 poolt häält 

Sotsiaalse heaolu ja kultuuripärandi edendamine 

1 xxx kohaldamine xxxlaevaks - xxx 5 370,00 

2 Kevadvaheaja kalastuslaager Hiiumaal - xxx 6 674,40 

3 Hiiumaa kalandussektori tutvustamine  - xxx 4 320,00 

4 Hiiu Kala ja Õlle Festival 2019 korraldamine -  xxx  21 788,10 

 

Hääletustulemus 5 poolt häält. Sotsiaalse heaolu ja kultuuripärandi edendamise 

tegevussuuna projektitaotluste kinnitamisest taandasid ennast Marko Pruul ja Ilmi Aksli.  

2. MTÜ Hiiukala üldkoosoleku päevakorda puudutav arutelu. 

Juhatus arutas läbi üldkoosoleku päevakorra 

1. Koosoleku juhataja, protokollija ja häältelugejate valimine.   

2. Üle 60 000-eurose toetussummaga projektitaotluste paremusjärjestuse kinnitamine 

Kaja Hiis-Rinne: Koelmualade loomise või taastamise tegevussuunal tegi 

hindamiskomisjon 7 poolt hääle ja 2 vastu häälega otsuse mitte hinnata xxx taotlust kuna 

puuduvad dokumendid, mille järgi taotlust hinnata. Hindajatelt sõnum: Projekt on vajalik 
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kalavarude taastamise seisukohast. Ootame taotlust 2019 aasta taotlusvooru. Taotleja on 

andnud suuliselt loa üldkoosolekul lühidalt taotlust tutvustada.  

3. 2019. aasta rakenduskava arutelu ja kinnitamine. 

Kaja Hiis-Rinne: 2019. aasta rakenduskavas (Lisa 3) on PRIAlt tulnud soovi kohaselt 

taotlusvooru toimumise aeg märtsis. Taotlusvooru tegevussuundade summad tulenevad 

meie strateegiast. Hindajate osas muudatusi teada pole. Koostöö projektide osas oleme 

meili teel kokkuleppinud MTÜ Võrtsjärve Kalanduspiirkonna tegevjuhi, Jaanika 

Kaljuveega,  koostööprojekti “Ranna- ja järvekalurite püütud kala toidulauale” 

(tööversiooni nimetus) ettevalmistamise ja läbiviimise.  Meie poolt olen sinna planeerinud 

Tuulekala Festivali korraldamise. MTÜ Hiiukala liikmelt on tulnud ettepanek mais 

Genovas Slow Fish 2019 sündmusel osaleda. Koostöös teiste kalanduse algatusrühmadega 

on koostamisel taotlus Avatud kalasadamate päeva korraldamine 27.04.2019. Kui saame 

kokkuleppe sadama/sadamate pidajatega, siis oleme valmis projektiga liituma. 

Ettepanek: Esitada rakenduskava üldkoosolekule arutamiseks, ettepanekute tegemiseks ja 

kinnitamiseks. 

4. Hiiumaa kalanduspiirkonna arengustrateegia 2015-2025 muutmine. 

Strateegia on 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. Lisa 4 ja Lisa 5.  

MTÜ Hiiukala strateegias:  Vajadusel nähakse ette strateegia muutmist tulenevalt seirest 

või laekunud ettepanekutest kuid mitte tihedamini kui kord kahe aasta jooksul. Strateegia 

muudatusettepanekud valmistatakse ette juhatuse poolt ning hääletatakse üldkoosolekul 

koos järgmise aasta rakenduskavaga. 

5.  Juhatuse liikmete tasude kinnitamine 2019. aastaks 

Üldkoosolek peab kinnitama juhatuse liikmete tasud 2019 aastaks. Juhatuse ettepanek on 

seni kehtivaid tasusid mitte muuta ja määrata juhatuse esimehe brutotasuks igakuiselt 325 

eurot (neto 250 eurot) ning ülejäänud 6 juhatuse liikme brutotasuks 455 eurot (350 eurot), 

mida makstakse kaks korda aastas. 

6. Juhatuse liikmete valimine. 

Peagi lõppevad põhikirja järgsed volitused kahel juhatuse liikmel seitsmest: Ilmi Akslil 

(10.12.2018) ja Meelis Potaril (19.01.2019). Volitused kehtivad kuni aeg saab täis ja uued 

alustavad sellest hetkest. Revisjonikomisjoni soovitus on, et liikmed vahetuksid. Juhatuse 

ettepanek on valida uueks kolmeaastaseks perioodiks juhatusse: Imi Aksli ja Andrus 

Maide. Mõlemad kandidaadid on andnud selleks oma nõusoleku. 

http://slowfish.slowfood.it/en/
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7. Muud küsimused 

3. Liikmeks astumise avaldus. 

Kaja Hiis-Rinne: Avalduse ühingu liikmeks astumuseks on esitanud Osaühing Agro 

marine juhatuse liige Janno Joosep. Osaühing Agro marine on kalandus valdkonna ettevõte 

(mere-vesiviljelus). 

Otsus: Arvata ühingu liikmeks Osaühing Agro marine reg nr 12157112 alates 1. 

detsembrist 2018.  

Hääletus: poolt 6, vastu 0, erapooletuid 0. 

4. Avatud kalasadamate päev 27. aprillil 2019. 

Soovi avatud kalasadamate päeval osaleda on avaldanud Mittetulundusühingu Tärkma 

Sadama Selts esindaja. Roograhu sadama liikmed teevad otsuse osalemise või mitte 

osalemise kohta neil päevil. Haldi sadama esindajatega rääkida.  

5. Koostööprojekt MTÜ Võrtsjärve Kalanduspiirkonnaga 

Tutvustati päevakorra 3. punkti all  

6. Muud küsimused 

 Hiiukala aastalõpu seminaril osalejad. Osaleb 5 esindajat 

 MTÜ Hiiukala juhatuse ja hindajate ühine arutelu. Kavandada. 

Lisa 1 Taotluse hindamise koondtabel kommentaaridega 

Lisa 2 Revisjonikomisjoni arvamus hindamiskomisjoni tööle 

Lisa 3 Mittetulundusühingu Hiiukala 2019. aasta rakenduskava ettepanekute tegemiseks 

Lisa 4 Hiiumaa kalanduspiirkonna arengustrateega 2015-2025 muutmise ettepanek (tabel) 

Lisa 5 Hiiumaa kalanduspiirkonna arengustrateegia 2015-2015 muutmine täistekstina 

ettepanek 

 

Koosoleku juhataja         Koosoleku protokollija       

Heino Kalmus   Kaja Hiis-Rinne 

 

 



Revisjonikomisjoni Arvamus Hindamiskomisjoni tööle

13. novembril toimus MTÜ Hiiukala hindamiskomisjoni istung, kuhu oli kutsutud 

ka revisjonikomisjoni esindaja Sirje Jakobson. 

MTÜ Hiiukala II taotlusvooru oli laekunud nelja meetmesse kokku 16 taotlust 

kogusummas 227 624 Eurot. Enne hindmist viidi läbi projektide tutvustamine, 

kus iga taotleja sai kaitsta oma projekti ja vastata hindamiskomisjoni liikmete 

küsimustele.

Hindamiskomisjoni ülesandeks on ühingule esitatud projektide hindamine ja 

paremusjärjestuse ettepaneku moodustamine vastavalt MTÜ Hiiukala strateegiaga

kehtestatud projektide hindamise korrale. 

Hindmiskomisjon teeb tööd etteantud kriteeriumitest ja etteantud materjalidest 

lähtuvalt, mitte ei esita hindamistulemust suvaliste arvamuste põhjal. MTÜ 

Hiiukala hindamiskomisjon koosneb väga erinevate elualade inimestest, kellest 

mitmed on läbinud ka projektitaotluste hindamise koolituse. 

Hindamiskomisjoni istungil ei täheldanud revisjonikomisjon mingilgi määral 

komisjoni liikmete mõjutamist või komisjoni liikmete poolt mingisse projekti 

halvustavat suhtumist.  

Kahjuks ei saanud hindamiskomisjon puudulikult esitatud dokumentatsiooni tõttu

hinnata koelmualade loomise või taastamise tegevussuunda esitatud projekti. 

Kuna antud tegevussuund on kalapüügi jätkusuutlikuse seisukohalt väga oluline, 

siis kindlasti juhatusel jätkata jõupingutustega, et antud tegevussuuna projektid 

jõuaksid järgmisesse taotlusvooru.

Eelnevast lähtudes, arvab revisjonikomisjon, et projektid on hinnatud õigesti ja 

õiglaselt.

19.11.2018



Kinnitatud Põllumajanduse Registrite 
ja Informatsiooni Ameti peadirektori  

21.03. 2016  käskkirjaga nr 1-12/16/44

Rakenduskava Rakenduskava muudatus 1 Aasta 2019 - 2019

Ärinimi
Mittetulundusühingute ja 
sihtasutuste registrikood

8 0 2 6 7 9 6 4

Esindaja nimi

Taotluse viitenumber1 8 3 2 0 1 6 7 8 0 00 6

Strateegia elluviimise 

tegevussuunad 2018. aastal

Kalapüügi- või vesiviljelus-toodete 
väärindamine või turustamine

Majandustegevuse mitmekesistamine

Kalasadamate uuendamine

Koelmualade loomine või taastamine

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

Ees-ja perekonnanimi Liige
4

Asendus-

liige
4

Jaanus Berkmann X

Imre Kivi X

T u Koppel X

Raivo Kreis X

Jüri Lauter X

Andrus Maide X

Ivo P ldveer X

Tarmo Rajang X

Jaak-Velori Sadul X

Heleri Uus X

Toomas Vikerpuur X

Ees-ja perekonnanimi

Kaja Hiis-Rinne
sh elavdamisega tegelev 

töötaja: Kaja Hiis-Rinne

Märkused ja selgitused rakenduskava tegevuste ja eelarve muutmise korral

Koostööprojekti nimetus

Avatud kalasadamate päeva 
korraldamine
Slow Fish sündmusel osalemine

Kalandus sündmuste 
korraldamine piirkonnas

Taotleja või tema esindaja allkiri6

2 2 1 1 2 0

5 279 997

20 000

18

5041274

5 135 680

5039410

5 151 426

5 079 946

50 43 888

5 270 977

5 042 248

aprill 2019 5 000

B. Hindamiskomisjoni liikmete ja asendusliikmete nimekiri

C. Töötajate nimekiri

telefon

56941855

56941855

5 186 220

maide.andrus@gmail.com

2.

toiduhügiee

5 293 586

planeerimisel märts 2019

planeerimisel

Projektikonkursi toimumise 

aeg (kuu täpsusega)

2.

sadamad

4. turism

Kokku

märts; oktoober 81 407,62

4.
kala t tle i e ja 

turustamine
jaanus.berkmann@hiiumaa.ee

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

Elektronposti aadress

Kõik aastad kokku

telefon

452 264,58

Hindamisvaldkond

Täielikult on renoveeritud vähemalt 4 sadamat; Vähemalt kaheksas sadamas, 
kus kala lossitakse, on olemas jäämasin

Vähemalt kolme olulisema vooluveekogu suudmealad on korrastatud 36 181,17

märts; oktoober

märts; oktoober

märts; oktoober

märts; oktoober

452 264,58

Elektronposti aadress

Taotleja või tema esindaja ees- ja perekonnanimi

Taotluse allkirjastamise kuupäev (pp.kk.aaaa)6

info@hiiukala.org

Projektikonkursi 

eelarve

63 317,04

135 679,37

135 679,37

digitaalselt

Heino Kalmus

1

Strateegia heakskiitmise otsuse alusel lubatud maksimaalne toetuse suurus projektitoetuseks käesolevas rakenduskavas 2 218 670,67

3. 
kalandus, kala turustamine,  

mitmekesistamine

mittetulundusühing Hiiukala

Taotleja andmed

Millist huvirühma 
esindab

Ametikoht

arvestatuna 

täistööajale5

Eesmärk, mida planeeritakse projektikonkursside korraldamise 

kaudu ellu viia

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 
kalapüügile

kalaari@hot.ee

5.

RAKENDUSKAVA

A. Strateegia elluviimise tegevused2

info@hiiukala.org

kalandus, omavalitsus

Heino Kalmus

tegevjuht

5.

heleri.uus@gmail.com

2. kalandus, ehitus vikerpuur@gmail.com

tarmorajang@hot.ee

jaak.sadul@gmail.com

kalandus, mitmekesistamine

 tonu.koppel@mail.ee

2.

5. kala dus, üldregulatsioo
kalandus, koolitus

Koostööprojekti hetkeseis Koostööprojekti tegevuste 

alustamise aeg 

Koostööprojekti 

eelarve

planeerimisel aprill 2019 20 000

3. kalandus, turism raivokreis@hotmail.com

tegevjuht 0,2

jyri.lauter@hiiumaa.ee

ivopoldveer@hot.ee
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Kehtiv s astus 

Tiitelleht  ja sisukord 

Ettepanek Selgitus Arva used, tähelepa ekud 

1. osa 

8.3. Hindamiskord ja –kriteeriumid 

Taotluste sisuline hindamine lk 47 

Hindamiskomisjoni liige, kes on 

hinnatava projekttaotluse taotlejaga 

seotud Tulumaksuseaduse 

tähe duses, on kohustatud ennast 

taandama kogu taotlusvooru 

tegevussuuna hindamisest. 

 

8.3. Hindamiskord ja –kriteeriumid Taotluste 

sisuline hindamine lk 47 

Hindamiskomisjoni liige, kes on hinnatava 

projektitaotluse taotlejaga seotud 

haldusmenetluse seaduse tähe duses, o  
kohustatud ennast taandama kogu 

taotlusvooru tegevussuuna hindamisest. 

O  j ustu ud  Maaeluministri  25. novembri 

. a äärus r  „Kala duspiirko a 
kohaliku arengu strateegia rake da i e” uus 

redaktsioon ( 31.08.2018). Asendatud on §  
l ike  pu ktides –5 viited tulumaksuseaduse 

§-le  viitega haldus e etluse seaduse §-le 10.  

Muudatus on vajalik strateegia s astuse 
vastavusse vii iseks  kehtiva ääruse 
s astusega 

 

8.2. Projektitaotlusvoorude 

korralda i e. Taotluste vastuvõtt lk 46 

Projektitaotluse dokumente saab 

esitada isiklikult MTÜ Hiiukala büroos 

kell 10.00- . , saata postiga v i 

esitada digitaalselt allkirjastatult 

ühi gu e-postiaadressile, mis on 

äidatud ühi gu kodulehel. 

8.2. Projektitaotlusvoorude korraldamine. 

Taotluste vastuvõtt lk 46 

Projektitaotluse dokumente saab esitada 

isiklikult MTÜ Hiiukala büroos kell . -

. , saata postiga v i esitada digitaalselt 
allkirjastatult ühi gu e-postiaadressile, mis 

o  äidatud ühi gu kodulehel  kuni  toetuse 

taotlemine hakkab toimuma vaid 

elektrooniliselt PRIA e-teenuse keskkonna 

kaudu. 

Kavandamisel on muudatus Maaeluministri  

. ove bri . a äärus r  
„Kala duspiirko a kohaliku are gu strateegia 
rake da i e”.  Muut ise ees ärk o  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 

 



 

8.2. Projektitaotlusvoorude 

korralda i e. Taotluste vastuvõtt lk 46 

Teh ilise ko trolli läbi ud taotluste 
nimekiri ja taotletavad summad 

fikseeritakse juhatuse otsusega ning 

nimekirja kantud projektitaotluste 

dokumendid laaditakse vastavasse 

veebikeskko da, isjärel o  

hi da isko isjo il aega vähe alt  
päeva projektitaotlustega tutvu iseks.  

 

8.2. Projektitaotlusvoorude korraldamine. 

Taotluste vastuvõtt lk 46 

Teh ilise ko trolli läbi ud taotluste i ekiri 
ja taotletavad summad fikseeritakse 

juhatuse otsusega ning nimekirja kantud 

projektitaotluste dokumendid laaditakse 

vastavasse veebikeskko da, isjärel o  
hi da isko isjo il aega vähe alt  päeva 
projektitaotlustega tutvumiseks. .   

PRIA e-tee use keskko ale üle i ekul  
toimub taotluste tehniline kontroll  ja 

hindamine nimetatud keskkonnas. 

Kavandamisel on muudatus Maaeluministri  

. ove bri . a äärus r  
„Kala duspiirko a kohaliku are gu strateegia 
rake da i e”.  Muut ise ees ärk o  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 

 

8.3. Projektitaotlusvoorude 

korraldamine. Projektitaotluste 

esitamine PRIA-le lk 49 

K ik projektitaotluste doku e did 
edastatakse PRIA-le samas vormis kui 

ad esitati MTÜ Hiiukalale. 
Taotlusdoku e tidest säilitab MTÜ 
Hiiukala digitaalsed koopiad. 

Taotlusdoku e did edastab ühi gu 
t taja vastava volituse alusel. 

 

8.3. Projektitaotlusvoorude korraldamine. 

Projektitaotluste esitamine PRIA-le lk 49 

 

K ik projektitaotluste doku e did 
edastatakse PRIA-le samas vormis kui nad 

esitati MTÜ Hiiukalale. 
Taotlusdoku e tidest säilitab MTÜ Hiiukala 
digitaalsed koopiad. Taotlusdokumendid 

edastab ühi gu t taja vastava volituse 
alusel. 

PRIA e-tee use keskko ale üle i ekul  
esitatakse projektitaotlused PRIAle  e-

teenusekeskkonnas.  

Kavandamisel on muudatus Maaeluministri  

. ove bri . a äärus r  
„Kala duspiirko a kohaliku are gu strateegia 
rake da i e”.  Muut ise ees ärk o  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 

 



2. osa 

4.3 Kalasadamate uuendamine lk 34 

E : Täielikult o  re oveeritud vähe alt 
4 sadamat. 

I grupp (peaksid kindlasti toetust 

saama): 

• Haldi 

• Kassari kalasadam 

• Sali e paadisada  

• Tärk a 

II grupp v iksid toetust saada : 
• K rgessaare 

• Lehtma kalurite sadam 

• Orjaku 

• Sali e kalasada  

• Sarve sadam 

• S ru väikelaevasada  

III grupp v iksid toetust saada kui 
ressurssi jätkub : 
• Hiiessaare 

• Kärdla sada  

• Kärdla vetelpääste sada  

• Ristna 

• Roograhu 

• Suursadam 

• Värssu 

 

7.3. Kalasadamate ja lossimiskohtade 

uuendamine lk 40 

 

4.3 Kalasadamate uuendamine lk 34 

E : Täielikult o  re oveeritud vähe alt  
sadamat. 

I grupp (peaksid kindlasti toetust saama): 

• Haldi 

• Kassari kalasadam 

• Sali e paadisada  

• Tärk a 

• Naistlaiu 

II grupp v iksid toetust saada : 
• K rgessaare 

• Lehtma kalurite sadam 

• Orjaku 

• Sali e kalasada  

• Sarve sadam 

• S ru väikelaevasadam 

III grupp v iksid toetust saada kui ressurssi 
jätkub : 
• Hiiessaare 

• Kärdla sada  

• Kärdla vetelpääste sada  

• Ristna 

• Roograhu 

• Suursadam 

• Värssu 

 Vahtrepa 

 

7.3. Kalasadamate ja lossimiskohtade 

uuendamine lk 40 

Mittetulu dusühi gu Hiiukala juhatusele 
tulnud avaldused.  Vahtrepa Väikepaadisada  

MTÜ   soovib sada a lisa ist strateegiasse. 

Sadamat kasutab 9 kalurit. Aluseid on 12, neist 

 kuuluvad S  seg e ti. Kala püüti  
aastal 845kg, 2017 a 9 kuuga 1353kg. Avatud 

idatuultele, muidu on tuulte poolt kaitstud. 

Kasuta i e jää i ekust jäätekki ise i. 
Huvipaatide hoidmine, mere ja kalaturism, 

koguko a kogu e iskoht ja ürituste 
läbivii i e. I vesteeri gud praegu puuduvad. 

Üldkoosoleku otsustada 

Pühalepa Osavalla Valitsuse avaldus, illes  
palutakse nimetada Hiiumaa kalanduspiirkonna 

arengustrateegias 2015-2025 olev Sarve sadam 

Naistlaiu sada aks ja t sta kalasada ate 
prioriteetsuse I gruppi, kuna tegemist on 

avalikus kasutuses arendamisplaanidega 

sadamaga. 

Juhatuse ettepanek: arvestada sadama 

avalikus kasutuses olemist gruppidesse 

äära isel.  Ase dada Sarve sada  
Naistlaiuga. Lisada Naistlaiu sadamate I gruppi. 

 



Kalasadamate arendamisel lähtutakse 
püügipiirko dadest, varase ast 
kalasadamate toetuse jaotumisest ning 

kalasada ate v rgustiku p hi ttest, 
ille alusel o  strateegia juhtrüh  

jaotanud kalasadamad kolme 

prioriteetsuse rüh a: 

I grupp (peaksid kindlasti toetust 

saama): 

 Haldi 

 Kassari kalasadam 

 Sali e paadisada  

 Tärk a 

II grupp v iksid toetust saada : 
 Lehtma kalurite sadam 

 K rgessaare 

 Orjaku 

 Sali e kalasada  

 Sarve sadam 

 S ru väikelaevasada  

 

 

 

Kalasada ate are da isel lähtutakse 
püügipiirko dadest, varase ast 
kalasadamate toetuse jaotumisest, avalikus 

kasutuses olemist  ning kalasadamate 

v rgustiku p hi ttest, ille alusel o  
strateegia juhtrüh  jaota ud kalasada ad 
kol e prioriteetsuse rüh a: 

I grupp (peaksid kindlasti toetust saama): 

 Haldi 

 Kassari kalasadam 

 Sali e paadisada  

 Tärk a 

 Naistlaiu  

II grupp v iksid toetust saada : 
 Lehtma kalurite sadam 

 K rgessaare 

 Orjaku 

 Sali e kalasada  

 Sarve sadam 

 S ru väikelaevasada  

 Vahtrepa sadam 

 

 

3. osa 

4. Ees ärgid ja strateegia valik punkt  

5 lk 32 

Koelmute taastamine ja loomine  

 

4.4 Koel ualade loo i e või 

4. Ees ärgid ja strateegia valik punkt  5 lk 

32 

Koelmute taastamine ja loomine ning 

merisiia  eksperimentaalne asustamine 

4.4 Koel ualade loo i e või taasta i e  ja 

merisiia eksperimentaalne asustamine  lk 

O  j ustu ud  Maaelu i istri  . ove bri 
. a äärus r  „Kala duspiirko a 

kohaliku arengu strateegia rakendamine” uus 
redaktsioon ( 31.08.2018), mille kohaselt saab 

Koelmualade loomise ja taastamisele lisaks 

merisiiga eksperimentaalselt asustada. 

 



taastamine lk 35 

 

 

Lk nr 35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35 

Lisada E3: Merisiig Hiiumaa rannikumeres 

eksperimentaalselt asustatud 

Lisada tule us äitajad, õõdikud lk 35 

E3 - 

100 000 

merisiia 

vastset 

asustatud 

Hiiumaa 

rannikuvette 

M dik: 
asustatud 

merisiiad 

(keemiliselt 

ärgistatud  o  
kohanenud 

rannikumeres, 

neid tabatakse 

katsepüükidel, 
esimese 

asustamislaine 

kalad on 

saanud 

suguküpseks ja 
osalevad 

kudemisel, 

hilisem siia 

arvukuse t us 
meres ja 

püügivaru 
suurenemine. 

Metoodika: 

projektide seire 

 

Oota e praegu P lula Kalakasva duse 
poolseid arvamusi. 

Kui kohalik algatusrüh  äeb o a 
kalanduspiirkonnas tegevuse elluviimise 

vajadust ja soovib eksperimentaalset 

asustamist toetada, tuleb kohalikku 

arengustrateegiat määruse §  kohaselt uuta 

Kirjeldada MTÜ Hiiukala strateegias tegevuse 
vajadust lk , illised o  tegevuse ees ärgid 
lk , detavad tule used lk  j s 

Peatükkide pealkirjad korda 



7.4. Koelmualade loomine ja 

taastamine lk 41 

Ees ärgid: 

 

 

Tegevussuu a rake da ise põhje dus 

lk 42 

 

 

 

 

Tegevussuu dade põhised 
hindamiskriteeriumid lk 51 

 

Koel ualade loo i e v i taasta i e  

 

3. 

Jätkusuutlikkus 

 

Koelmuala 

vajab 

täie davaid 
t id iga 1-2 

aasta järel.  

0 

7.4. Koelmualade loomine ja taastamine 

ning merisiia  eksperimentaalne 

asustamine lk 41 

Ees ärgid:  lisada 

3. Merisiig Hiiumaa rannikumeres 

eksperimentaalselt asustatud 

Tegevussuuna rake da ise põhje dus lk 42 

Lisada Tegevussuuna rakendamise 

p hje duse l igu l ppu  

Merisiia kalavaru adalseisus. S ltuvalt 
asuta ise tule ustest t tatakse välja 
järg evad asustus ahud perioodi l puks. 
Kalade geneetiline mitmekesisus on 

säili ud. 

Tegevussuu dade põhised 
hindamiskriteeriumid lk 51 

Lisada 

Koel ualade loo i e v i taastamine ja 

merisiia eksperimentaalne asustamine 

3. 

Jätkusuutlikkus 

 

Koelmuala vajab 

täie davaid t id 
iga 1-2 aasta 

järel. 
Asustamisele 

järg ev seire 
puudub  

0 



 

Koelmuala 

taastamisel 

ei ole vaja 

jätkuvaid 
puhastust id 
tihedamalt 

kui 3-5 aasta 

järel.  

1-

3 

Koelmuala ei 

vaja 

puhastust id 
tihedamalt 

kui 6 aastat.  

4-

5 

 

Koelmuala 

taastamisel ei 

ole vaja 

jätkuvaid 
puhastust id 
tihedamalt kui 

3-  aasta järel. 
Asustamisele 

järg ev seire o  
juhuslik 

1-

3 

Koelmuala ei 

vaja 

puhastust id 
tihedamalt kui 6 

aastat. 

Asustamisse on 

kaasatud ka 

muud vahendid, 

seiret ja 

geneetlise 

mitmekesisuse 

uuringuid 

teostatakse  iga-

aastaselt 

4-

5 

 


