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Hiidlaste Koostöökogu üldkoosoleku protokoll 17.08.20 kl 17.00 Orjaku Sadama 
saalimajas 
 

Koosoleku päevakord: 

1. Üldkoosoleku mandaat. Koosoleku juhataja, protokollija, häältelugemiskomisjoni 

valimine. Päevakorra kinnitamine. 

2. 2020. aasta eelarve kinnitamine 

3. Hiidlaste Koostöökogu 2019.a majandusaasta aruande kinnitamine 

4. Strateegia vahehindamise tulemuste tutvustamine 

5. 2020.aasta rakenduskava muudatus. 2020 sügisene taotlusvoor 

6. 2020. aasta hindamiskomisjoni valimine/kinnitamine 

7. Rakenduskava 2021 kinnitamine 

8. Muud küsimused. 2019.aasta seirearuande tulemuste tutvustamine. Saaremaa 

õppereis ja laat, ülevaade lühikese tarneahela ja kohaliku toidu projektide 

elluviimisest. 

 

1. Koosoleku mandaat, päevakorra, koosoleku esimehe ja protokollija 
kinnitamine 
Üldkoosolek algas kl 17.00 kui kohal oli 23 liiget 76-st. Kuna tegemist oli 17.08.2020 

kl 16.45 kvoorumi puudumise tõttu ära jäänud üldkoosolekule järgneva 

väljakuulutatud üldkoosolekuga, siis vastavalt põhikirja p 5.5 oli üldkoosolekul 

olemas mandaat. 

Koosoleku juhatajaks valiti Sven Kriggulson, protokollijaks Ilmi Aksli. 

Häältelugemiskomisjoni liikmeteks kinnitati Toomas Kokovkin, Tõnis Berkmann ja 

Lembit Vainumäe. 

Päevakord kinnitati ühehäälselt. 

 

      2. 2020. aasta eelarve kinnitamine 
Sven Kriggulson andis selgitusi ja tutvustas eelarvet. Eelarve vastuvõtmine oli plaanis 

juba aasta alguses, aga on veninud seoses vahepeal tekkinud koroona situatsiooniga ja 

eriolukorraga. Nüüd on olemas ka 2020 täitmise andmed seisuga 31.07.20. ja võib öelda, 

et eelarve täitmine on plaanipärane. Toomas Kokovkin küsis, miks ei ole eelarves enam 

rahvusvahelist koostööprojekti Kreekaga? Sven Kriggulson selgitas, et Kreeka 

tegevusgrupil kulus projekti alustamiseks liiga palju aega. Hiidlaste Koostöökogu asus 

juba ellu viima siseriiklikku koostööprojekti Kohalik toit trendikaks ja meil ei ole 

rahvusvahelise koostöö meetmes enam vahendeid, et Kreekaga koostööprojekti alustada. 

 

Otsus: kinnitada 2020.aasta eelarve (Lisa 1) 
 

Poolt 23, vastu 0, erapooletuid 0. 
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3. Hiidlaste Koostöökogu 2019.a majandusaasta aruande kinnitamine 

Majandusaasta aruanne on auditeeritud Tehe OÜ audiitori Ene Leht poolt ja oma 

hinnangu on andnud ka Hiidlaste Koostöökogu revisjonikomisjon. Audiitori arvamuse 

luges ette Sven Kriggulson. Audiitoril ühingule märkusi ei olnud. Revisjonikomisjoni 

akti luges ette revisjonikomisjoni liige Helin Juhe. Revisjonikomisjon jäi 

majandusaasta aruandega rahule. Komisjon tegi tähelepaneku juhatuse liikmete 

koosseisu osas. LEADER määruses on sätestatud, et iga kohaliku tegevusgrupi 

otsustustasandil ei tohi kohaliku omavalitsuse üksuste esindajate ja riigi või kohaliku 

omavalitsuse üksuse osalus otsustuse puhul ületada 49% otsustajatest. Sellest 

tulenevalt on praktikas Hiidlaste Koostöökogu juhatuses töö korraldamine sageli 

raskendatud, kui koosolekul on puudujaid ja valla esindajaid on juhatuses kaks liiget. 

Vastavalt Hiidlaste Koostöökogu põhikirja punktile 6.1. võib juhatus koosneda 4 kuni 

6-st liikmest. Revisjonikomisjon teeb üldkoosolekule ettepaneku kaaluda juhatuse 

koosseisu vähendamist paaritule arvule 5, vähendades kohaliku omavalitsuse 

esindatust ühele liikmele. See muudatus ei tingi põhikirja muudatust. Seda toetab ka 

asjaolu, et Hiiumaa maakond on üks omavalitsus (Koostöökogu asutades oli 5 
omavalitsust), kust on mõistlik määrata MTÜ juhatusse üks esindaja. 

Reet Kokovkin selgitas, et probleemid tekivad näiteks siis kui kuuest liikmest kaks ei 

saa koosolekul osaleda või peavad end otsuste juures taandama ja järele jäänud nelja 

juhatuse liikme hulgas on kaks e. 50% omavalitsuse esindajat. Otsuseid siis vastu 

võtta ei saa. Aivar Viidik  tõstatas küsimused: miks revisjonikomisjon selle ettepaneku 

üldkoosolekule teeb, millistele objektiivsetele näitajatele komisjon tugineb, kuidas 

kontorist saadud informatsiooni põhjal võib teha ettepaneku juhatuse kohta 

üldkoosolekule? Aivi Telvik selgitas, et revisjonikomisjoni ülesanne ongi selgitada 

välja ka organisatsiooni kitsaskohad ja probleemid ning lähtus ettepaneku tegemisel 
tegevuskeskuse töötajatelt saadud informatsioonist. 

Ly Johansen kui LEADER tegevusgrupi loomise juures olnu soovis selgitada, miks oli 

Hiidlaste Koostöökogus algusaastatel vajalik kahe omavalitsuse esindaja kuulumine 

juhatusse. Aivar Viidik soovis aga selgitusi revisjonikomisjonilt. Ly Johansen selgitas 

siiski, et 2006.aastal puudus Hiiumaal ühine omavalitsus, viiest omavalitsusest kahe 

osalemine juhatuse töös tagas tollel ajal omavalitsuste sektori kaasamise. Praegu on 

aga Hiiumaal üks omavalitsus, seega ühel koostöökogu liikmel ehk Hiiumaa vallal on 

koostöökogu juhatuses kaks esindajat. Juhatuse liikmete arvu viimine kuuelt viiele 

oleks kooskõlas ka ühingu põhikirjaga. Aivar Viidik viitas põhikirja ümbervaatamise 

ja juhtimismudelite muutmise vajadusele Hiidlaste Koostöökogus. Tiina Kaev küsis, 

mida juhatuse liikmed ise sellest revisjonikomisjoni ettepanekust arvavad. Sven 

Kriggulsoni sõnul ei ole juhatus seda veel põhjalikult arutanud, ainult põgusalt 

eelmisel juhatuse koosolekul. Aivi Telvik juhtis tähelepanu, et juhatuse liikmete arvu 

võib ka suurendada, see on arutelu koht. Sven Kriggulson andis ülevaate juhatuse 

liikmete volituste lõppemise aegade kohta: omavalitsuse esindajatel lõpevad volitused 

jaanuari alguses 2021, kolmel juhatuse liikmel juulis 2021. Tuuli Tammla palus 
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juhatusel järgmise üldkoosoleku päevakord niimoodi ette valmistada, et oleks 

võimalik omavalitsuse esindajaks valida kas 2 või üks juhatuse liige, nii nagu 

üldkoosolek siis otsustab. Aivar Viidik tegi ettepaneku, et juhatus hakkab ette 

valmistama koostöökogu põhikirja muudatusi, arvestades sealjuures ka uue EL 

rahastusperioodiga. Ly Johansen palus Aivar Viidikul kui Hiidlaste Koostöökogu 

esindajal LEADER Liidus anda ülevaade LEADER Liidus arutatud teemade üle uut 

perioodi silmas pidades. Aivar Viidik informeeris, et liidus on olnud arutlusel 

omavalitsuste toetamise/mittetoetamise teema ja tema on selle poolt, et omavalitsus 

peaks saama esitada LEADER meetmesse rohkem projekte, et avalik raha läheks 

avalikku kasutusse. Revisjonikomisjon tegi avalduse, kus tauniti revisjonikomisjoni 

liikme survestamist tema töökohal Hiidlaste Koostöökogu juhatuse liikme poolt, 

ühtlasi paluti panna hääletusele kas revisjonikomisjoni akt ja senine töö on olnud 

puudulik või asjakohane ja kui ei ole olnud asjakohane, siis astub revisjonikomisjon 

täies koosseisus tagasi. Koosoleku juhataja pani korraga hääletusele 2019.aasta 

majandusaasta aruande, audiitori ja revisjoni arvamused, andes eelnevalt selgitusi 
majandusaasta aruande kohta. 

Otsus: Kinnitada MTÜ Hiidlaste Koostöökogu 2019. a majandusaasta aruanne, 
audiitori ja revisjoni arvamused. Lisad 2, 3, 4. 

Hääletustulemused: poolt 22, vastu 0, üks erapooletu. 

 
4. Strateegia vahehindamise tulemuste tutvustamine 

Ülevaate andis Sven Kriggulson. Juhatus koostas talvel juhendi, kuidas läbi viia 

strateegia elluviimise vahehindamine. Vahehindamise käigus viidi läbi statistiline 

analüüs, mis baseerus 2019.aasta lõpuks ellu viidud LEADER projektide sisul, 

hindamisel ja tulemustel. Praegu viiakse veel läbi liikmete ja taotlejate rahulolu 
küsitlus ja tehakse võrdlus teiste tegevusgruppidega.  

Lisaks ellu viidud projektidele põhinevale statistikale koostas tegevuskeskus 

üldkoosolekule esitamiseks ka ülevaate praegusest hetkeseisust, kus võeti arvesse ka 
kõik pooleliolevad projektid. 

Probleemidena toodi välja erinevate taotlejate arvu sihttaseme saavutamise 

ebatõenäolisus, väga kitsaste sihtvaldkondade seadmine, mis ei võimalda meil 

perioodi lõppedes tulemuste saavutamist kinnitada, liigne keskendumine 

energiasäästlikele projektidele, uuenduslike projektide ebausutavalt suur osakaal. 
Võibolla peaks sihtvaldkondade kitsendamise ära jätma.  

Uue perioodi strateegia koostamisel on vajalik saada sisend eelmises perioodi 

tulemustest. Seepärast seisab ees perioodi tulemuste lõpphindamine kui  kõik projektid 
on ellu viidud.  
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Üldkoosolek võttis info teadmiseks. 

            5. 2020.aasta rakenduskava muudatus. 2020 sügisene taotlusvoor 
 

Hiidlaste Koostöökogu 2020.aasta rakenduskava ei näinud ette ühtegi taotlusvooru, 
sest ajal, mil rakenduskava vastu võeti, ei olnud meil selleks vabu vahendeid. 

Juhatusel on nüüd ettepanek rakenduskava muudatuseks, avada 26. oktoobril kaheks 

nädalaks sügisene taotlusvoor ja suunata 106 700 eurot LEADER toetuse vahendeid, 

mis on vabanenud katkestatud ja vähendatud projektidest, meetmesse 1 Ettevõtete 

areng. Kui tuleb veel rahalisi vahendeid tagasi, siis järgmisel 2021 aastal avada meede 
2 Külaarendus ja kogukonnateenused. 

Toomas Kokovkin küsis: meede 1 on juba hästi täitunud, LEADER põhimõtete järgi 

peaks rohkem kogukonnale suunatud projekte olema, kas kaaluti ka teisi variante? 

Sven Kriggulson tõi välja juhatuse ettepaneku argumendid: kaasfinantseering on 

ettevõtlusprojektidel suurem, seega on koguinvesteering suurem, selles meetmes on ka 

nõudlus olnud alati suurim. Perioodi lõpp läheneb, see on kõige kindlam meede, kus 

projektid viiakse ellu. Reet Kokovkin MTÜ V.E.S.T.A esindajana ei nõustunud 

sellega, et kogu raha läheb ettevõtlusele ja meetmesse 1 vaid tegi ettepaneku, et 

sügiseses taotlusvoorus oleksid avatud meede 1 ja meede 2, kusjuures mõlemas 
meetmes oleks jagada võrdselt vahendeid. 

Otsus: Kinnitada Hiidlaste Koostöökogu rakenduskava 2020 muudatus, milles 
lisaks eelmisel aastal kinnitatud jooksvatele ja elavdamise kuludele nähakse ette 
avada taotlusvoor meetmele 1 Ettevõtete areng 26.10.2020 kl 00.01- 06.11.2020 kl 
23.59 meetme mahuga 106 700 eurot. 

Poolt: 21 poolt, 1 vastu, 1 erapooletu. 

 

            6. 2020. aasta hindamiskomisjoni valimine/kinnitamine 
 

              2020.aastaks ei ole kinnitatud hindamiskomisjoni, sest ei olnud teada, kas 

taotlusvooru tuleb. Kuna rakenduskava muudatuse otsus tuli, siis tuleb kinnitada ka 

hindamiskomisjon aastaks 2020. Juhatus teeb ettepaneku kinnitada üldkoosolekule  esitatud 

hindamiskomisjoni liikmed. Asendusliikmete arvu vähendatakse ühe võrra. Kõik esitatud 
hindamiskomisjoni liikmed on andnud oma nõusoleku hindamiskomisjoni töös osalemiseks. 

Otsus: Kinnitada Hiidlaste Koostöökogu 2020.aasta hindamiskomisjoni liikmeteks: 

Põhiliikmed : 
Kaja Antons ettevõtja  
Terje Aus ekspert  
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Elmo Harjak ekspert  
Omar Jõpiselg avalik  
Kätlyn Kaevand avalik  
Ille Kivistu MTÜ  
Sander Kopli ettevõtja  
Tarmo Rajang ekspert  
Lia Rosenberg avalik  
Aira Toss MTÜ  
 
Asendusliikmed 
Heli Hahndorf ettevõtja  
Tiivi Lipp avalik  
Matti Lüsi ekspert  
Andrus Maide MTÜ  
Agur Nurs ettevõtja  
Argo Nurs MTÜ  
Liis Remmelg avalik  
Heli Üksik MTÜ  
 

 
Poolt 23 poolt, vastu 0, erapooletuid 0 

 

7. Rakenduskava 2021 kinnitamine. 
 
Juhatuse ettepanek on kinnitada 2021.aasta rakenduskava samas mahus, nagu kinnitati 

eelmisel sügisel 2020.aasta rakenduskava. 
 
Otsus: Kinnitada Hiidlaste Koostöökogu 2021.aasta rakenduskava: jooksvad 
kulud 65252,00 eurot, elavdamise kulud 2800,00 eurot, kokku 68 052,00 eurot. 
Meetmeid taotluste vastuvõtmiseks ei avata. 
 
Otsuse poolt 23, vastu 0, erapooletuid 0 
 

 8. Muud küsimused. 2019.aasta seirearuande tulemuste tutvustamine. Saaremaa 
õppereis ja laat, ülevaade lühikese tarneahela ja kohaliku toidu projektide 
elluviimisest. 

Ilmi Aksli tegi ülevaate 2019.aasta seirearuande tulemustest, peatudes põhjalikumalt 

informatsiooni edastamise kanalitel. Hiidlaste Koostöökogu ei anna välja 

paberkandajal infoväljaandeid, üldkoosolek leidis, et selleks vajadus ka puudub. 

Samas sotsiaalmeedia kanalite kaudu informatsiooni edastamine oleks teretulnud. 
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Seda enam, et alates 17.08 toimib ka Hiidlaste Koostöökogu uus koduleht ja seal on 

võimalus otselinkimiseks Facebooki ja YouTube kanalitega. Tegevuskeskus jagab 

informatsiooni ka meililisti teavitus@kogu.hiiumaa.ee kaudu ja on väga huvitatud nii 

tagasiside kui ettepanekute saamisest liikmeskonnalt. Seirearuanne edastatakse 
maaeluministeeriumile eelnenud aasta kohta igal aastal märtsikuus.  

Reet Kokovkin jagas informatsiooni planeeritava Saaremaa õppereisi ja laadal 

osalemise kohta  04.-06.09.2020. Juhatus on kehtestanud osalemiseks omaosaluse 
10% kuid mitte vähem kui 25 eurot. Registreerumine lõpeb reedel 21.08.2020. 

Reet Kokovkin tegi ülevaate lühikeste tarneahelate (LüTa) ja kohaliku toidu projektide 
senisest elluviimisest. Üldkoosolek võttis informatsiooni teadmiseks. 

Koosolek lõppes kl 19.19 

 

 

Sven Kriggulson  (allkirjastatud digitaalselt) 
Koosoleku juhataja 

 

Ilmi Aksli (allkirjastatud digitaalselt) 

Protokollija 
 

  

 

 

 


