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MTÜ Hiidlaste Koostöökogu üldkoosoleku protokoll E 04.02.2019 kl 16.15 Kärdlas 
Tuuru majas Vabrikuväljak 1.  
 
 
Üldkoosoleku päevakord: 
  
1. Koosoleku mandaat, juhataja, protokollija ja häältelugemise komisjoni valimine; 
2. SA Hiiumaa Arenduskeskuse üle 50 000 euro toetusega projekti saatmine 
hindamisele; 
3. Hiidlaste  Koostöökogu projekti "Kohalik toit on tervislik ja trendikas" kinnitamine; 
4. Õppereiside omaosaluse rakendamine sõltuvalt reisi teemast; 
5. Muud küsimused (info Horvaatia õppereisi kohta). 
 

Enne päevakorrapunktide käsitlemist palus sõna Hiiumaa Köök ja Pagar OÜ juhatuse liige 
Kaja Antons, kes tänas Hiidlaste Koostöökogu kontori töötajaid Reet Kokovkinit ja Ilmi 
Akslit toe ja nõustamise eest, mis aitasid lõpptulemusena ettevõttel ellu viia suurt 
pagaritööstuse renoveerimise projekti. Kaja Antons leidis, et selle projekti elluviimine oli 
kindlasti üheks põhjuseks, miks tunnustatakse teda nüüd Valgetähe IV klassi teenetemärgiga. 
Suure aplausi osaliseks sa ka MTÜ Hiiumaa Kino juhatuse liige Arno Kuusk, kes pälvis Eesti 
regionaalarengu auhinna ehk Regionaalmaasika. 

 
1. Koosoleku mandaat, juhataja, protokollija ja häältelugemise komisjoni valimine; 
Koosolek algas kl.16.15  kui oli kohal 23 liiget 75-st. Kvoorum vastavalt põhikirjale on 1/3 
ehk 25 liiget, kuid vastavalt MTÜ Hiidlaste Koostöökogu põhikirjale p.5.5 on järgmine 
üldkoosolek, mis on kokku kutsutud seoses kvoorumi puudumisega eelmisel üldkoosolekul E 
04.02.2019 kl 16.00 , otsustusvõimeline sõltumata osalevate liikmete arvust.  

Koosoleku juhatajaks valiti Sven Kriggulson, protokollijaks Ilmi Aksli, 
häältelugemiskomisjoni Toomas Kokovkin, Lembit Vainumäe, Aira Toss. 

2. SA Hiiumaa Arenduskeskuse üle 50 000 euro toetusega projekti saatmine 
hindamisele; 
 
Projekti sisust ja eelarvest andis ülevaate SA Hiiumaa Arenduskeskuse juhataja Liis 
Remmelg.  Selgitusi jagas ka arenduskeskuse turismi- ja turundusspetsialist Anne-Ly 
Torstensson. Projekt „Hiiumaa kogukonna veebiportaali väljaehitamine ja Hiiumaa visuaalse 
kuvandi käsiraamatu koostamine“ keskendub uuele tehnilisele ja sisulisele lahendusele 
veebiportaalile hiiumaa.ee ja stiiliraamatu koostamisele Hiiumaa turundamiseks. Projekti 
kogumaksumus on 73112 eurot, millest toetust küsitakse 65112 eurot. Järgnes arutelu, mille 
käigus vastasid Remmelg ja Torstensson küsimustele. 
 
Otsus: Lubada SA Hiiumaa Arenduskeskusel esitada hindamisele projekt „Hiiumaa 
kogukonna veebiportaali väljaehitamine ja Hiiumaa visuaalse kuvandi käsiraamatu 
koostamine“ meetmesse 4 Arengukoostöö. 
 
Otsuse poolt 17, vastu 3 erapooletuid 3. 
Koosolekult lahkus Arno Kuusk 
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3. Hiidlaste  Koostöökogu projekti "Kohalik toit on tervislik ja trendikas" kinnitamine; 
 
Kandis ette Reet Kokovkin. Tegemist on siseriikliku koostööprojektiga, mille partnerid on 
MTÜ Kodukant Läänemaa ja Jõgevamaa Koostöökoda, 101 623,60 suurusest eelarvest on 
toetuse osa 91 861,24 eurot. Iga projekti partner lähtub oma eelarve planeerimisel oma 
piirkonna ja toiduvõrgustiku spetsiifikast. Hiidlaste Koostöökogu plaanib sellest esitada nelja 
aastase projekti taotluse eelarvega on 44000 eurot, millest toetust küsitakse 40000 eurot. 
Koostööprojekti raames on kavandatud järgnevad tegevused: 
1) õppereisid rahvusvahelise teadmuse eesmärgil, samuti väiketootmise ja -töötlemisega 
tutvumiseks Eestis (eeskätt toiduvõrgustike liikmetele, toiduajakirjanikele jms); 
2) temaatilised seminarid ja töötoad mahetootmise spetsiifika tutvustamiseks ning logistiliste 
lahenduste arendamiseks lasteasutustes kohaliku toidu (tooraine ja tooted) ulatuslikumal 
kasutamisel (sh tootjate kaardistamine, koostöö- ja logistikavõrgustiku arendamine); 
3) seminarid ja töötoad looduslike toidutaimede mitmekesisema kasutamise tutvustamiseks 
toidutootmises ning toitlustamises; 
4) seminarid ja töötoad kohalike toiduvõrgustike arendamiseks ning tugevdamiseks; 
5) kohaliku toidu tutvustamine erinevate ürituste kaudu (näiteks erinevad laadad ja 
toidufestivalid, messid, avatud talude päev jms). 
6) toiduturismi näidismarsruutide arendamine toidutootjate ja -pakkujate, samuti sündmuste 
külastamiseks, mida võivad toiduhuvilised ning reisikorraldajad kasutada oma reiside 
planeerimiseks. 
 
Otsus: Lubada tegevuskeskusel esitada meetmesse 5 „LEADER riigisisene ja 
rahvusvaheline koostöö“ siseriiklik koostööprojekt "Kohalik toit on tervislik ja 
trendikas" kogumaksumusega 44 000 eurot, millest toetust taotletakse 40 000 eurot. 
 
Poolt 21 liiget, vastu 0, erapooletuid 0. 
 
4. Õppereiside omaosaluse rakendamine sõltuvalt reisi teemast; 
Ette kandis Sven Kriggulson. Juhatus teeb üldkoosolekule ettepaneku reguleerida edaspidi 
õppereisidel osalemise omaosalust järgmiselt: temaatilise õppereisi korral panustab 
koostöökogu liige, kelle EMTAK ühtib reisi teemaga 20% omaosalust; koostöökogu liige, 
kelle EMTAK ei ühti antud reisi teemaga 50% omaosalust; reisist huvitatud mitteliige 100% 
reisi maksumusest. Osavõtjatelt nõuda reisist osalemiseks motivatsioonikirja ja reisiaruannet. 
Koostöökogu juhatuse liige panustab 20% omaosalust. 
Ettepanek tõi endaga kaasa elava arutelu. Üldkoosolekul osalejad kahtlesid regulatsiooni 
kehtestamise vajalikkuses, liikmete võrdse kohtlemise tagamises uue regulatsiooni kaudu jne. 
Vaagiti õppereiside kasu üle versus kasu toidutootmise toetamisest, õppereiside kulude 
õiglase proportsiooni üle kogu projekti kuludest jne. Külaseltside esindajad avaldasid 
nördimust, et neid jäetakse edaspidi õppereisidest kõrvale seoses õige EMTAKi puudumisega.  
Juhatuse ettepanekut ei pandud hääletusele. Juhatus hindab olukorda uuesti ja vajadusel tuleb 
uuesti üldkoosoleku ette. 
 
5. Muud küsimused (info Horvaatia õppereisi kohta). 
 

Infot jagas Reet Kokovkin. Õppereis toimub 01.05.2019 -05.05.2019. Grupi suurus on 20 
inimest. Tegevuskeskus alustab hinnapakkumiste võtmist turismifirmadelt. Samaaegselt 
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täpsustatakse õppereisi programm. Selleks oodatakse ka liikmetelt sisendit: milliseid objekte 
soovitakse külastada 01.mail Splitis ja 02.mail Starigradis. Pärast programmi ja eelarve 
täpsustumist kuulutatakse välja registreerumine õppereisile. 
 

 
 
 
Koosolek lõppes  kl 17.55 
 

Koosoleku juhataja Sven Kriggulson (allkirjastatud digitaalselt) 

Protokollis  Ilmi Aksli (allkirjastatud digitaalselt) 

 


