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MTÜ Hiidlaste Koostöökogu üldkoosoleku protokoll E 08.10.2018 kl 16.45 Kärdlas 
Tuuru maja saalis.  
 
 
Üldkoosoleku päevakord: 
  
1.Üldkoosoleku mandaat. Koosoleku juhataja, protokollija valimine 
2. Päevakorra kinnitamine. 
3. Liikmelisus LEADER Liidus 
4. 2019. aasta eelarve kinnitamine 
5. 2019. aasta rakenduskava kinnitamine 
6. 2019.aasta tegevuskava tutvustus 
5. Muud küsimused. Audiitori kinnitamine; HKK omaprojektid. 
 
 

 
1.  Üldkoosoleku päevakorra mandaat, koosoleku esimehe ja protokollija kinnitamine. 
Koosolek algas kl.16.58  kui oli kohal 29 liiget 79-st. Kvoorum vastavalt põhikirjale on 1/3 
ehk 27 liiget.  

Koosoleku juhatajaks valiti Sven Kriggulson, protokollijaks Ilmi Aksli. Häälte lugemise 
komisjoni valiti Lembit Vainumäe ja Aira Toss 

 

2. Päevakorra kinnitamine 

Üldkoosolek kinnitas päevakorra etteantud kujul. 

 

3. Liikmelisus LEADER Liidus. 

Sven Kriggulson andis ülevaate juhatuse ettepanekust astuda välja Leader Liidust. Peamiseks 
põhjuseks on soov eelarvet kokku hoida. Teiseks põhjuseks on LEADER Liidu tegevuse 
tagasihoidlikud tulemused või siis nende vähene kajastamine. Jan Ignahhin selgitas Leader 
Liitu astumise põhjendusi ja argumente, et mitte liidust välja astuda, sest Leader 
tegevusgruppe ühendav katuseorganisatsioon panustab oma aega ja rahalisi vahendeid kõikide 
tegevusgruppide hüvanguks. Aira Toss esitas samuti Leader Liidus osalemist pooldava 
seisukoha tuues paralleele Eesti Erametsaliidus esinenud samade probleemide näitel. Aivar 
Viidik selgitas, et juhatuse otsus tehti sellel hetkel ja nende teadmiste juures kui eelarve 
prognoosid näitasid tugevat defitsiiti. Ain Tähiste tõi näite, kus MTÜ Halulaev ei saanud 
kohtuvaidluses PRIA-ga Leader Liidult abi. 

Eesti Leader Liidu juhatuse liige Rafael Millerman selgitas, et MTÜ Halulaev huvide eest 
saabki ainult MTÜ ise kohtusse minna. Küll aga on Leader Liit selle konkreetse vaide osas 
kaitsnud Halulaeva huve, esitades argumente PRIAle ja teistele asutustele. Samuti selgitas 
Millerman, et Leader Liit on loodud juriidiliseks kehaks, mis ühendab, esindab ja arendab 
Leader tegevusgruppe ja on läbirääkimistel riigiga tõsiselt võetavaks partneriks laua taga. 
Rahalist kasu Leader Liidus osalemisest ei saagi ükski tegevusgrupp ning parimate tulemuste 
saavutamiseks tuleb veel pealegi panustada. Kõige tähtsam roll on Leader Liidul  
programmiperioodide vahetumisel, kus multifondide rakendamise küsimus võib saada Leader 
tegevusgruppidele ellujäämise küsimuseks. Leader-meetod ehk kogukonna juhitud kohalik 
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areng võiks hakata toimuma nii, et teatud osa põllumajandusfondi, sotsiaalfondi ja 
regionaalfondi vahenditest suunatakse kohalikku arengusse läbi kohapealse 
otsustamisprotsessi. Maaeluministeerium ja teised ministeeriumid ootavad selleks Leader 
tegevusgruppide ühte koondatud seisukohta ja katusorganisatsiooni esindajaid 
läbirääkimistele. Kui Hiidlaste Koostöökogu otsustab välja astuda, siis see maailmalõpp ei 
ole, aga hiidlased ei saa enam nendes tähtsates küsimustes kaasa rääkida. Leader Liidus on 
moodustatud erinevad töörühmad, kuhu on oodatud kaasa lööma nii tegevuskeskus, juhatuse 
liikmed kui koostöökogu lihtliikmed. Seni on Hiidlaste Koostöökogu olnud väga passiivne 
Leader Liidu liige ja ei osale ühegi töörühma töös. Leader Liidu tegevjuht on hea 
administraator ja rohkem palgafondi ei ole, et tööle võtta ka hea lobist. Leader Liit ühendab 
praegu 20 tegevusgruppi ja 6 tegevusgruppi ei ole liikmed. Kui keegi välja astub, siis anname 
sellega halva signaali ministeeriumile, et meil on erimeelsused ja me nagu ise ka päris hästi ei 
tea, mida me tahame. Jan Ignahhin kommenteeris, et me ise ei ole olnud koostöökogu siseselt 
head selles, et Leader Liidust tulnud infot oma liikmetele jagada või sellesse piisavalt 
süveneda. Aivar Viidik uuris, kas Leader Liidu sees valitseb üksmeel. Millerman vastas, et 
tuleviku plaanide suhtes on üksmeel ja Leader Liit veab hetkel multifondide teemat, 
sealhulgas ühiste kavatsuste kokkuleppe koostamise protsessi. Jaanus Berkmanni küsimustele, 
kuidas moodustub Leader Liidu eelarve ja kuidas loodetakse ilma palgatud hea lobistita 
saavutada tulemusi, vastas Millerman, et eelarve moodustub liikmemaksudest ja toeks oli ka 
KÜSK arenguhüppe programm, head lobi teevad liidu juhatuse liikmed ja töögruppide juhid 
ise. Aivi Telvik tegi ettepaneku lükata otsustamine edasi, kuna üldkoosolekul ei ole praegu 
piisavalt informatsiooni, et nii kaalukas otsus ära teha. Enne järgmist üldkoosolekut on 
liikmetele vaja jagada informatsiooni, mis on need argumendid, miks me peaksime 
katusorganisatsioonist välja astuma. Millerman pöördus koostöökogu poole sooviga saada 
Leader Liidule hiidlastelt sisendeid 2019 tegevuskavasse. Sven Kriggulson täiendas, et juhul 
kui jätkame Leader Liidu liikmena 2019 aastal, tuleb need vahendid leida mõne teise 
eelarverea arvelt. 

Otsus: Lükata MTÜ Hiidlaste Koostöökogu Leader Liidust välja astumise või liidu 
liikmena jätkamise küsimuse otsustamine detsembrikuu üldkoosolekule. 

 

Poolt 24, vastu 1, erapooletuid 2, ei hääletanud 2. 

 

4. 2019. aasta eelarve kinnitamine 
Kuna üldkoosolek Leader Liitu kuulumise või mitte kuulumise küsimust ära ei otsustanud, 
siis avaldati arvamusi, kus oleksid eelarves veel kokkuhoiu kohad. Tiit Randmaa juhtis 
tähelepanu, et liikluskindlustuse ja kaskokindlustuse summa eelarves ei saa nii väike summa 
kokku olla. Sven Kriggulson täpsustas, et kaskokindlustus kui mitteabikõlbulik kulu on 
kajastatud teisel eelarvereal, seega numbrid on õiged, ainult sõna „kaskokindlustus“ on 
ekslikult samale reale liikluskindlustusega kirjutatud. Tehakse parandus. Tiit Randmaa küsis, 
kas liisinguauto kulu eelarves on mõistlik, kas me saame seda endale lubada, kas isikliku 
sõiduauto kompensatsioon ei tuleks odavam? Sven Kriggulson vastas, et tegevjuhi kasutuses 
oleva liisinguauto kilomeetri hind on umbes 45 senti ja aastane läbisõit umbes 10 000 km. 
Lisaks sellele kompenseeritakse tegevuskeskuse nõustajale isikliku sõiduauto kasutamist 
ametisõitudeks 26 senti kilomeeter,  kuni 320 km läbisõidu ulatuses kuus. Tegevjuhil ei ole 
isiklikku autot. Jaanus Berkmann juhtis tähelepanu reservi vajadusele, millega EL 
rahastusperioodide vaheline aeg üle elada ja nimetas kolme võimalikku kokkuhoiu kohta 
eelarves: juhatuse liikmete tasud, mootorsõiduki liisimise kulud, õppereisidel osalemise tasud. 
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Sven Kriggulson informeeris, et juhatuse liikmete tasude osas on juhatus juba asunud 
seisukohale, et peale 2019.aastat juhatuse liikme tasusid ei maksta. Aivar Viidik täpsustas, et 
juhatuse esimehe tasu peab säilima, sest tema töö ja kohustused ei lõpe.  
 
2019.aasta eelarve jäi kinnitamata ja selle päevakorrapunkti otsustamine lükati 
konsensuslikult detsembrikuisele üldkoosolekule. 
 
5. 2019. aasta rakenduskava kinnitamine 
 
Rakenduskava ettepanekut tutvustas Sven Kriggulson. 
 
Otsus: kinnitada MTÜ Hiidlaste Koostöökogu 2019.aasta rakenduskava (Lisa 1. 
2019RakenduskavaEttepanek). 
 

2019Rakenduskava
Ettepanek.pdf  

 
Poolt 22, erapooletuid 3, vastu 0, ei hääletanud 4. 
 
6. 2019.aasta tegevuskava tutvustus. 
 
Tegevuskava ettepanekut tutvustas Reet Kokovkin.  
Üldkoosolek võttis 2019.aasta tegevuskava informatsiooni teadmiseks. 
 
5. Muud küsimused. Audiitori kinnitamine; HKK omaprojektid. 
 
Reet Kokovkin tutvustas rahvusvahelise koostööprojekti ettepanekut OFF GRID. (Võrguvaba: 
isevalmistatavad taastuvenergia lahendused maaelu arenguks). Projekti partnerid on praegu 
Eestist, Lätist, Leedust, Soomest ja Rootsist. Eestit esindab Pärnu Lahe Partnerluskogu, aga 
meil on võimalus projektiga ühineda. Hiidlaste Koostöökogu esitaks selleks taotluse 
meetmesse 5. Projekti eelarve oleks 28 000 eurot, millest toetust taotleksime 25 000 eurot. 
Partnerite poolt panustatakse eelarvesse kokku 481 600 eurot. Projekti väljunditeks on 
võrguvabade lahenduste prototüübid, mis on sobilikud kasutada väikemajapidamistes ja 
väikeettevõtluses. Selles projektis osalemine annaks meie rahvusvahelisele koostööle, mis 
praegu keskendub kohaliku toidu ja turismi teemadele, juurde uue valdkonna: energeetika. 
See sobib hästi kokku meie strateegiaga, mida viime ellu Lääne-Eesti saarestiku biosfääri 
programmialal. Üldkoosolekul tekkinud arutelu käigus väljendati arvamusi, et printsiibis on 
see Hiiumaale väga sobilik projekt, see teema tuleb kindlasti ka Hiiumaa uude arengukavasse 
ja meile pakutav võimalus tuleks kindlasti ära kasutada. Väljendati ka seda, et Leader 
tegevusgrupid soovivad olla targemad kui teadusasutused ja et Hiiumaal ei ole sellise 
kvalifikatsiooniga inimesi, keda selle projekti raames saata tutvuma parimate praktikatega 
projekti partnerite juures, ning kõik need teadmised on juba olemas Eesti Taastuvenergia 
Kojas. 
 
Otsus: Osaleda rahvusvahelise projektis OFF GRID. 
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OFF GRID 
eelarve.pdf

OFF_Grid 
Roheenergia.pdf

COOPERATION 
AGREEMENT_OFF GRID_SIGNETURES-1.pdf 

 
Poolt 22, vastu 1, erapooletu 1, ei hääletanud 5. 
 

 

Audiitori kinnitamine aastaks 2019 

Rita Tsarjov tutvustas audiitori nõusolekut auditeerida MTÜ Hiidlaste Koostöökogu 
2018.aasta majandusaasta aruannet. 

Otsus: kinnitada MTÜ Hiidlaste Koostöökogu 2018.aasta majandusaasta aruande 
audiitoriks Ene Leht ettevõttest Tehe OÜ. 

 

Otsuse poolt kõik koosolekul viibinud liikmed 

 
Koosolek lõppes  kl 19.10 
 

Koosoleku juhataja Sven Kriggulson (allkirjastatud digitaalselt) 

Protokollis  Ilmi Aksli (allkirjastatud digitaalselt) 

 


