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Päevakord
1. MTÜ Hiiukala 2018. aasta sügisese taotlusvooru toimumise aeg.
2. MTÜ Hiiukala poolne kooskõlastus Mereküla kalurite klubi projektitaotluse nr
833017390335 muudatuse kohta.
3. MTÜ Hiiukala poolne kooskõlastus MTÜ Hiiu Lained projektitaotluse nr
833017390345 muudatuse kohta.
4. Tuulekala Festival 2018 ja 2019. 2018 aasta festivali kokkuvõtted ja 2019 aasta
festivali ettevalmistused.
5. Liikmeks astumise avaldus (Hanno Kask).
6. Toetust saanud projektide seire ja strateegia hindamistegevus. Ülevaade.
7. Muud küsimused
Koosoleku käik ja otsused:
1. MTÜ Hiiukala 2018. aasta sügisese taotlusvooru toimumise aeg.
Kaja Hiis-Rinne: MTÜ Hiiukala üldkoosoleku poolt 16. novembril 2017 kinnitatud
strateegia 2018 aasta rakenduskava kohaselt toimub 2018 aasta II taotlusvoor
oktoobris 2018.
Heino Kalmuse ettepanek: taotlusvooru toimumise aeg 20. september kuni 3.
oktoober 2018 (10 tööpäeva). On arvestatud sellega, et enne 30. novembrit tuleb
üldkoosolekul kinnitada 2019 aasta rakenduskava. Samal üldkoosolekul saab
kinnitada üle 60 000 eurose toetuse summaga projektitaotlused.
Kaja Hiis-Rinne: Taotlusvoorude avamisest ja infopäevast teavitatakse Hiiukala
kodulehel, kohalikus ajalehes ning e-posti listis vähemalt 20 tööpäeva ette (17.
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august).
Vahendeid toetuste jagamiseks on tänase seisuga (PRIA otsused 2018 aasta I
taotlusvooru osas tegemata) neljas tegevussuunas: kalapüügi- või
vesiviljelustoodete väärindamine või turustamine, majandustegevuse
mitmekesistamine, koelmualade loomine või taastamine ning sotsiaalse heaolu ja
kultuuripärandi edendamine.
2018 eelarve

Kalapüügi- või vesiviljelustoodete
väärindamine või turustamine
Majandustegevuse
mitmekesistamine
Sadamate uuendamine
Koelmualade loomine või
taastamine
Sotsiaalse heaolu ja kultuuripärandi
edendamine
Kokku

2018
I
voorus jagatud

97 674,01

14 739,64

2018
II voorus
jagada
82 934,37

187 533,50

62 094,94

125 438,56

171 951,91

171 951,91

0,00

102 191,55

0,00

102 191,55

187 898,65

102 466,16

85 432,49

747 249,62

351 252,65

395 996,97

On tulnud ettepanek teha infopäevi Hiiumaa erinevates piirkondades, nii jõuab
vahetu info rohkemate võimalike taotlejateni.
Otsus: MTÜ Hiiukala 2018 aasta II taotlusvoor on avatud 20. september kuni 3.
oktoober 2018. Taotlusi saab esitada neljas tegevussuunas: kalapüügi- või
vesiviljelustoodete väärindamine või turustamine, majandustegevuse
mitmekesistamine, koelmualade loomine või taastamine ning sotsiaalse heaolu ja
kultuuripärandi edendamine.
Hääletus: poolt 5, vastu 0, erapooletuid 0
2. MTÜ Hiiukala poolne kooskõlastus Mereküla kalurite klubi projektitaotluse
nr 833017390335 muudatuse kohta.
Kaja Hiis-Rinne tutvustas muudatust
Projekti eesmärk: Eesmärgiks on luua Orjaku sadamas kiire merepäästealane
reageerimine - ehitada välja Orjaku sadama merepääste slip koos slipi
teeninduskai, slipikäru, vintsi, elektri-ja veevarustuse ning slipile juurdepääsu
teega.
Kalandusturu korraldamise seaduse § 32 lõige 1 sätestab, et toetuse taotluse
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rahuldamise otsust võib toetuse saaja algatusel muuta üksnes põhjendatud juhtudel
ning tingimusel, et tegevus on olulises osas ellu viidud ja saavutatakse tegevuse
eesmärgid.
Otsus: Nõustume Mereküla kalurite klubi projektitaotluse nr 833017390335
muudatuste lubamisega. Projektitaotluse muudatused on põhjendatud ning
tegevused saavad olulises osas ellu viidud ja saavutatakse tegevuse eesmärgid.
Hääletus: poolt 4, vastu 0, erapooletuid 0. Otsuse tegemisest taandas ennast Indrek
Kääramees.
3. MTÜ Hiiukala poolne kooskõlastus MTÜ Hiiu Lained projektitaotluse nr
833017390345 muudatuse kohta.
Kaja Hiis-Rinne tutvustas muudatust.
Projekti eesmärk: Hiiumaa kalanduspiirkonda tutvustavate sündmuste
korraldamine. Kalanduspiirkonda ja kalandustraditsioone tutvustavad sündmused
saavad osaks Hiiumaa kalaga seotud kuvandist ning suurendavad hiiumaise kala
tarbimist ja inimeste teadlikust kohalikust kalast.
Projektist saavad kasu läbi piirkonna tuntuse tõusu kohalikud kalurid, kala
käitlejad, kalandus sektori ja teenustega seotud isikud ja ettevõtted ning Hiiumaa
turismi- ja toiduettevõtted.
Kaudselt saavad kasu muud ettevõtted, mis teenindavad oma teenuste või toodetega
suviseid saare külastajaid (Hiiumaa elanikud ja külastajad).
Kalandusturu korraldamise seaduse § 32 lõige 1 sätestab, et toetuse taotluse
rahuldamise otsust võib toetuse saaja algatusel muuta üksnes põhjendatud juhtudel
ning tingimusel, et tegevus on olulises osas ellu viidud ja saavutatakse tegevuse
eesmärgid.
Otsus: Nõustume MTÜ Hiiu Lained projektitaotluse nr 833017390345 muudatuste
lubamisega. Projektitaotluse muudatused on põhjendatud ning tegevused saavad
olulises osas ellu viidud ja saavutatakse tegevuse eesmärgid.
Hääletus: poolt 5, vastu 0, erapooletuid 0
4. Tuulekala Festival 2018 ja 2019. 2018 aasta festivali kokkuvõtted ja 2019 aasta
festivali ettevalmistused.
Kaja Hiis-Rinne: Tuulekala trollingul osales 82 paati 269 osavõtjaga (korraldaja
Raivo Kreis). Osavõtjate arv kasvas 10% võrreldes eelmise aastaga. Aasta tagasi
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oli kasv 5%. Rahvapidu sadamas oli mitmekülgne ja kaasahaarav (peo korraldaja
ja perenaine Margit Kääramees). Mõeldud oli lastega peredele – erinevad töötoad,
mängualad, väljasõidud merele. Kala ja kalatooteid pakkusid hiidlaste kõrval ka
pärnakad 2018 aasta Eesti toidupiirkonnast.
2019 aasta on juubeliaasta – X Tuulekala Festival. Alustada ettevalmistusi
partnerite leidmiseks - koostööprojekt või muu koostöö. Lestafesti korraldajatega
arutada, kuidas edasi. Lestafesti võiks tõsta varasemaks, teine augusti
nädalavahetus.
5. Liikmeks astumise avaldus (Hanno Kask)
Kaja Hiis-Rinne: Avalduse ühingu liikmeks astumuseks on esitanud Hanno Kask
(saadetud juhatuse liikmetele tutvumiseks koos koosoleku kutsega). Avalduse
esitaja soovib ühingu liige olla eraisikuna.
Otsus: Arvata ühingu liikmeks Hanno Kask IK XXX.
Hääletus: poolt 5, vastu 0, erapooletuid 0
6. Toetust saanud projektide seire ja strateegia hindamistegevus. Ülevaade.
Kaja Hiis-Rinne tutvustas toetust saanud projektide käekäiku (Lisa 1) ja andis
ülevaate eelarve kasutamisest.
Ülevaade võetud teadmiseks.
7. Muud küsimused
Suveseminaril osalemine. Suveseminar toimub 26.-27.06 Hiiumaal, Kalda
Puhketalus (www.kaldapuhketalu.ee)
1. päev, 26. juuni – seminar
12.00 - 13.00

Kogunemine, osalejate registreerimine

13.00 - 14.30

Avasõna – Kalanduse teabekeskus

Ideegeneraatori "Mõrrakuur" tutvustus ja huvitavaid sinimajanduse näiteid
Läänemere piirkondadest – Mariann Nõlvak
14.30 - 15.00

Kohvipaus

15.00 - 16.30

ePRIA ettekanne – Taavi Kurvits

CLLD/multifondi koostöö ettepaneku läbi vaatamine ja arutelu
Jooksvad teemad või püsitatud küsimused
17.00 - 19.00

Aktiivsed tegevused kalanduses

19.00 – 19.30 Kokkuvõtted päevast
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2. päev, 27. juuni – seminar ja õppereis
10.00-13.00

Projektide tutvustus piirkonnas

•

„Kala ja võrk“ kalapood

•

(projekte lisandub veel juurde)

Osalevad: Heino Kalmus, Kaja Hiis-Rinne, Marko Pruul, Indrek Kääramees, Ilmi
Aksli.
Lisa 1 Toetust saanud projektide seire ja strateegia hindamistegevus.

Koosoleku juhataja

Koosoleku protokollija

Heino Kalmus

Kaja Hiis-Rinne

5 (5)

