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registrikood 80267964

Juhatuse koosoleku protokoll
22. aprillil 2019
MTÜ Hiiukala büroo, Vabrikuväljak 1, Kärdla
Koosoleku algus kell 1500 , lõpp kell 1720 .
Koosoleku juhataja: Heino Kalmus
Protokollija: Tuuli Tammla
Kohal viibisid juhatuse liikmed Heino Kalmus, Indrek Kääramees, Andrus Maide, Marko Pruul, Siim
Rätsep ja Ants Saarnak ning tegevjuht Tuuli Tammla ja meetme koordinaator Kaja Hiis-Rinne.
Puudus juhatuse liige Ilmi Aksli
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 2019. aasta I taotlusvooru projektitaotluste paremusjärjestuse kinnitamine alla
60 000-eurose toetussummaga projektitaotluste osas. Taotlejate ärakuulamine.
2. MTÜ Hiiukala üldkoosoleku päevakorda puudutav arutelu.
3. Koostööprojektide hetkeseis
4. Liikmeks astumise avaldused: OÜ Koslapesa ja Marek Tamm
5. Toetusavaldus Eesti Maaülikooli uuringuprojektile
6. Muud küsimused
Koosoleku käik ja otsused:
1. MTÜ Hiiukala 2019. aasta I taotlusvooru projektitaotluste paremusjärjestuse kinnitamine alla
60 000-eurose toetussummaga projektitaotluste osas.
K. Hiis-Rinne tutvustas hindamise käiku ning tulemusi. Esitatud 30 projektitaotlusest kõik läksid
hindamisele. Hindamiskomisjon tegi 12. aprillil 2019 ettepaneku lisada paremusjärjestusse 25
projektitaotlust. 5 taotlejat, kelle projektitaotluste kohta tegi hindamiskomisjon ettepaneku neid
mitte paremusjärjestusse lisada, said sellekohase teavituse kirja teel 15. aprillil. Vastavalt
haldusmenetluse heale tavale anti taotlejatele võimalus esitada ühingu juhatusele oma
vastuväiteid või täiendavaid selgitusi enne paremusjärjestuse kinnitamist.
Seda võimalust kasutas üks taotleja, kelle hindamiskomisjoni otsuse vaidlustamine (lisa 1) saabus
22. aprillil enne juhatuse koosolekut. Kiri edastati juhatuse liikmetele, hindamiskomisjoni
esimehele ja hindamise juures viibinud revisjonikomisjoni liikmele.

1 (5)

Juhatus tutvus hindamiskomisjoni otsuse vaidlustusega ning hindamise juures viibinud
revisjonikomisjoni liikme arvamusega (lisa 2). Revisjonikomisjon leidis, et hindamiskomisjon tegi
tööd etteantud kriteeriumitest ja etteantud materjalidest lähtuvalt ja et hinnang sõltub väga palju
sellest, kui suur tähtsus on projektil kogukonna jaoks. Hindamiskomisjon ei esita
hindamistulemust suvaliste arvamuste põhjal. Lõplikult järeldas revisjonikomisjon, et projektide
hindamisel rikkumisi ei täheldatud.
Juhatus leidis, et vaidlustusest ei selgunud olulise tähtsusega uut informatsiooni ning sotsiaalse
heaolu ja kultuuripärandi projektide uuesti hindamine ei ole põhjendatud. Otsustati, et taotlejale
koostatakse vastus, mis selgitab hindamiskomisjoni otsust.
Tegevussuundade paremusjärjestused alla 60 000 eurose toetusega projektide osas otsustati
kinnitada tegevussuundade kaupa.
Otsused:
Lähtudes hindamiskomisjoni ettepanekust otsustati kinnitada MTÜ Hiiukala 2019 aasta esimese
taotlusvooru projektitaotluste paremusjärjestus ja projektitaotluste toetuse summad alljärgnevalt
ning teha PRIA-le ettepanek määrata toetus järgmistele taotlejale :
Lähtudes hindamiskomisjoni ettepanekust, otsustati lisada kalapüügi- või vesiviljelustoodete
väärindamise või turustamise tegevussuuna paremusjärjestusse kolm projektitaotlust:
Jrk
Projekti nimetus
KoondToetuse
Lisada
nr
hinne
summa
paremusjärjestusse
1

XXX omatoodete laiendamine - XXX

3,83

4320,00

lisada

2

Jääpurumasina soetamine - XXX

3,80

1231,00

lisada

3

Seadmete soetamine XXX - XXX

3,77

9848,16

lisada

Hääletustulemus: 5 poolt, 0 vastu, 0 erapooletut. Kalapüügi- või vesiviljelustoodete väärindamise
või turustamise tegevussuuna projektitaotluste paremusjärjestuse kinnitamisest taandas ennast
Ants Saarnak
Lähtudes hindamiskomisjoni ettepanekust, otsustati lisada paremusjärjestusse
majandustegevuse mitmekesistamise tegevussuuna projektitaotlust:
Jrk
Projekti nimetus
KoondToetuse
nr
hinne
summa

12
Lisada
paremusjärjestusse

Majandustegevuse mitmekesistamine
1

Mõõtmistehnika soetamine - XXX

3,80

7457,24

lisada

2

Üldehitus- ja haljastusteenuste mitmekesistamine - XXX

3,50

21 556,50

lisada

3

Kivikoristaja Elho Scorpio 550 soetamine - XXX

3,38

31 500,00

lisada

4

Kallurhaagise soetamine - XXX

3,38

5 796,00

lisada

5

Transpordivahend toodete ja teenuste ekspordiks Soome
- XXX

3,30

12 649,93

lisada

6

XXX transpordivahendi ost - XXX

3,28

20 475,00

lisada
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7

Bändi tegevuseks lavapoodiumite soetamine - XXX

3,25

1 877,93

lisada

8

Esilaadur John Deere 643R - XXX

3,15

9 450,00

lisada

9

Rannu pubi kohvimasina ja kahe jahvatusveski ost - XXX

3,03

3 472,70

lisada

10

Siidri tootmise alustamine - XXX

3,03

14 000,00

lisada

11

Väikelaaduri ja treileri ost - XXX

3,00

28 206,50

lisada

12

Ratastel rannasauna ehitus - XXX

3,00

2 505,93

lisada

Lähtudes hindamiskomisjoni ettepanekust, otsustati mitte lisada paremusjärjestusse ühte
majandustegevuse mitmekesistamise tegevussuuna projektitaotlust:
Jrk
nr
1

Projekti nimetus

Koondhinne

Toetuse
summa

Lisada
paremusjärjestusse

2,9

2 443,33

Mitte lisada

Cold Cube 330L +20C kuni -20C külmkonteiner – XXX

Hääletustulemus: 5 poolt, 0 vastu, 0 erapooletut. Majandustegevuse mitmekesistamise
tegevussuuna projektitaotluste paremusjärjestuse kinnitamisest taandas ennast Indrek
Kääramees.
Lähtudes hindamiskomisjoni ettepanekust, otsustati
kalasadamate uuendamise tegevussuuna projektitaotlust:
Jrk
Projekti nimetus
nr

lisada

paremusjärjestusse

kolm

Koondhinne

Toetuse
summa

Lisada
paremusjärjestusse

1

XXX sadama-ala ja akvatooriumi valgustuse
paigaldamine, kalurite olmeruumide ja püügivahendite
hoiuruumi väljaehitamine, elektrigeneraatori soetamine XXX

4,06

12 101,95

lisada

2

Sanitaarruum ja jäämasin kutselistele kaluritele - XXX

4,00

9 883,00

lisada

3

XXX sadama süvendamine ja liitsihimärkide uuendamine
- XXX

3,69

35 728,00

lisada

Hääletustulemus: 6 poolt, 0 vastu, 0 erapooletut.
Lähtudes hindamiskomisjoni ettepanekust, otsustati mitte lisada kudealade loomise või
taastamise tegevussuuna paremusjärjestusse ühte projektitaotlust:
Jrk
Projekti nimetus
KoondToetuse
Lisada
nr
hinne
summa
paremusjärjestusse
1

Merisiia eksperimentaalne asustamine Hiiumaal – XXX

2,98

59 356,40

mitte lisada

Hääletustulemus: 6 poolt, 0 vastu, 0 erapooletut.
Lähtudes hindamiskomisjoni ettepanekust, otsustati lisada paremusjärjestusse viis sotsiaalse
heaolu ja kultuuripärandi edendamise tegevussuuna projektitaotlust:
Jrk
Projekti nimetus
KoondToetuse
Lisada
nr
hinne
summa
paremus-
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järjestusse
1

Kaluritepäev - XXX

3,64

25984,80

lisada

2

XXX Sadama välimööbli soetamine - XXX

3,42

1206,00

lisada

3

III Jääkala Festivali korraldamine aastal 2020 - XXX

3,42

12051,00

lisada

4

Vabatahtlike merepääste üksuste võimekuse tõstmine
Hiiumaal - XXX

3,40

24909,66

lisada

5

Praeguste ja tulevaste kalurite ujumisoskuse
parandamine - XXX

3,09

5799,50

lisada

Lähtudes hindamiskomisjoni ettepanekust, otsustati mitte lisada paremusjärjestusse kolme
sotsiaalse heaolu ja kultuuripärandi edendamise tegevussuuna projektitaotlust:
Jrk
Projekti nimetus
KoondToetuse
Lisada
nr
hinne
summa
paremusjärjestusse
1

Hiiumaa merenduse ja kalanduse ajaloo eksponeerimine
ja laevapuusseppade õpitoad – XXX

2,96

17 770,50

Mitte lisada

2

Sõruotsa kogukonnaköök – XXX

2,78

29 265,77

Mitte lisada

3

Hülge küttimise ja saaduse väärindamise koolitus - XXX

2,56

18 817,20

Mitte lisada

Hääletustulemus: 5 poolt, 0 vastu, 0 erapooletut. Sotsiaalse heaolu ja kultuuripärandi
edendamise tegevussuuna projektitaotluste kinnitamisest taandas ennast Marko Pruul.
2. Üldkoosoleku läbiviimine 25. aprillil
Arutati üldkoosoleku läbiviimist 25. aprillil ning üldkoosolekule juhatuse poolt tehtavaid
ettepanekuid.
3. Koostööprojektide hetkeseis
T. Tammla andis ülevaate planeeritavatest koostööprojektidest ning nende hetkeseisust.
Koostöös Läänemaa Rannakalanduse seltsi ja Liivi Lahe Kalanduskoguga planeeritakse Anuga ja
Quingdao toidumesside külastust kala käitlejatele. Koostöös Läänemaa rannakalnduse seltsiga
planeeritakse Horvaatia õppereisi. Braci saarel asuv algatusrühm on huvitatud vastu võtmisest
ning programmi kokkupanekust, misjärel on võimalik teha minikonkurss hindade saamiseks.
Otsustati info võtta teadmiseks
4. Liikmeks astumise avaldused
T. Tammla: Avalduse ühingu liikmeks astumuseks on esitanud OÜ Koslapesa. Tegemist on
Hiiumaal ajaloolist püügivõimalust omava, merekalapüügi ja kala töötlemisega tegeleva
ettevõttega. Hääletus: 6 poolt, 0 vastu, 0 erapooletut.
Otsustati: OÜ Koslapesa (reg nr 12998860) arvata ühingu liikmeks alates 1. maist.
Liikmeks astumise avalduse on esitanud Marek Tamm eraisikuna. Tegemist on antud püügiloale
kantud kaluriga, kes on Hiiu maakonna elanike registris. Hääletus 6 poolt, 0 vastu, 0 erapooletut.
Otsustati: Marek Tamm (isikukood 37210196023 ) arvata ühingu liikmeks alates 1. maist.
5. Toetusavaldus Eesti Maaülikooli uuringuprojektile
T. Tammla: Eesti Maaülikooli plaanib esitada taotlust Kalanduse teabekeskusele uuringu läbi
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viimiseks. Töö eesmärgiks on uurida sooleparasiitide ning proliferatiivse neeruhaiguse (PKD)
esinemist Hiiumaa rannikult püütud täiskasvanud meriforellidel ning sealhulgas hinnata
parasiitide võimalikku mõju kalade üldisele seisundile. Uuritavad kalad ostetakse kutselistelt
kaluritelt vastavalt turuhinnale. Kui tervet kala ei taheta loovutada siis ostetakse kalaliha hinnaga
ära siseorganid ja neerude proovid.
Hääletus: 6 poolt, 0 vastu, 0 erapooletut.
Otsustati: Toetada Maaülikooli algatust ning tegevjuht koostab sellesisulise toetuskirja.
6. Muud küsimused
T. Tammla: 29. aprillil toimub Maaeluministeeriumis ümarlaud määruse muudatuste,
püügivahendi parendamise meetme, hinnapakkumiste nõuete ja seotud isikute tõlgenduse
teemadel. Kes soovib juhatusest osaleda?
Otsustati, et ümarlaual osalevad Heino Kalmus ja Tuuli Tammla.
T. Tammla: 15. mail toimub Tallinnas kalandusfoorum. Eriti on oodatud osalema inimesed
piirkondadest. Info võetud teadmiseks

Koosoleku juhataja

Koosoleku protokollija

Heino Kalmus

Tuuli Tammla
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