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Hiidlaste Koostöökogu üldkoosoleku protokoll 02.11.2020 kl 17.00 Pikas Majas 
Vabrikuväljak 8, Kärdlas. 
 

Koosoleku päevakord: 

Päevakord: 

1. Üldkoosoleku mandaat. Koosoleku juhataja ja protokollija valimine. 

Päevakorra kinnitamine. 

2. Kogukonnateenuse taotlusega projektide suunamine Meetme 1 taotlusvoorus 

hindamisele. 

3. Muud küsimused. 

 

1. Üldkoosoleku mandaat. Koosoleku juhataja ja protokollija valimine. 
Päevakorra kinnitamine. 
 
Üldkoosolek algas kl 17.04 kui kohal oli 27 liiget 77-st. Kvoorum vastavalt põhikirjale 

on 1/3 ehk 26 liiget, seega üldkoosolekul olemas mandaat. 

Koosoleku juhatajaks valiti Sven Kriggulson, protokollijaks Ilmi Aksli. 

Häältelugemiskomisjoni liikmeteks kinnitati Toomas Kokovkin, Helin Juhe ja Lembit 

Vainumäe. 

Päevakord kinnitati ühehäälselt. 

2. Kogukonnateenuse taotlusega projektide suunamine Meetme 1 
taotlusvoorus hindamisele. 
 

Kogukonnateenuse taotlejad: 

1) MTÜ HUB Hiiumaa: Hiiumaa esimene uuendusliku veebipõhise 

broneerimissüsteemiga vabakontor. Taotlus 90% toetusele kogukonnateenusena.  

2) Tiit Reisid OÜ: Sõnajala 11-L busside, veoautode ja muude sõidukite pesula 

ehitus. Taotlus 70% toetusele kogukonnateenusena.  

 

Arutelu: 1) Hub Hiiumaa projekti ettekande tegid ja üldkoosoleku küsimustele 

vastasid Liisi Kummer-Leman ja Taavi Juursalu. MTÜ Hub Hiiumaa soovib hakata 

pakkuma Hiiumaa vabakontorite ja reaalsete vabade tööpindade vahendamise teenust 

„Hub Hiiumaa“ nime all. Selleks investeeritakse online broneerimissüsteemi 

loomisesse ja kontorisisustusse. Kuna tegemist on ettevõtlust arendava projektiga, siis 

tullakse taotlema meetmest 1 Ettevõtete areng. Kuna turutõrke tingimustes teenuse 

loomise investeeringud ennast ära ei tasu ja teenus on kogukonnale vajalik, siis 

soovitakse projekt esitada kogukonnateenuse projektina toetusega 90%. 

Loodav süsteem võimaldab nii kohalikul teenusepakkujal luua kui ka teenuse kasutajal 

leida paindlikke ja individuaalseid lahendusi töötamiseks Hiiumaa erinevates 

asukohtades. Lisaväärtusena tuuakse Hiiumaale uuenduslik ja innovaatiline lahendus 

renditavate ruumide ja vabakontorite ligipääsetavuseks, milleks on 
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broneerimissüsteemiga ühilduv nutiluku süsteem. Nutilahendus võimaldab turvalise ja 

paindliku ligipääsu ruumidele spetsiaalse personaliseeritud koodi näol, mis olenemata 

konkreetse vabakontori/ruumi administraatori kohalolekust muudab teenuse 

kättesaadavaks. Esimese seesuguse uuendusliku vabakontori koos online 

broneerimissüsteemi ja nutilukuga avab Hub Hiiumaa Kärdlas, Vabaduse tn. 4A 

ärihoones. Vabakontori teenuse pakkumise täiustamiseks on projekti elluviimiseks 

vajalikud nutilukusüsteemid ning muu kontoriinventar, mida klientidele paketipõhiselt 

ja lisavarustusena renditakse. Nii luuakse kasvulava uutele ja tegutsevatele Hiiumaa 

väikestele ja alustavatele ettevõtetele ja vabakutselistele, kes vajavad töölauda või 

ruumi vaid mõneks tunniks, päevaks või kuuks. Hub Hiiumaa poolt loodav uuenduslik 

ja innovaatiline administratiivteenus ja avatud kontor koos vastavate IT ja 

nutilahendustega soovib olla partner ja teerajaja Hiiumaa ettevõtjatele kui ka teenuse 

kasutajatele Hiiumaal. Selline lahendus Hiiumaal loob olukorra, kus kohalikud ei pea 

saarelt lahkuma ja uutel tulijatel on lihtsam saarele elama tulla. Hub Hiiumaa on 

teinud uuringu, milles osales 188 vastajat, kes leidsid, et on huvitatud sellise teenuse 

kasutamisest. Teenus ei ole kitsalt ainult Hiiumaa kogukonna liikmetele, kuid eelkõige 

neile ja ka hind saab olema neile soodsam kui klientidele väljaspool Hiiumaad. 

Investeeringu kogumaksumus 8000 eurot, millest toetust soovitakse 7200 eurot ehk 

90%. 

 

2) Tiit Reisid OÜ projekti ettekande tegi ja küsimustele vastas Tiit Randmaa.  

Hetkel ainukese Hiiumaa suurveokite pesula seadmed kuuluvad GoBussile, kes 

teenindab hetkel Hiiumaa kohalike maakonnaliine. Seadmed on amortiseerunud ja 

uute seadmete vajadus on juba suur. Uus hange maakonnaliinile toimub ja uus vedaja 

alustab aastal 2022 esimesel jaanuaril ja ei ole teada, kes jätkab. Seepärast ei soovi 

GoBus Hiiumaale uusi seadmeid soetada, pesula suletakse. Saarelisusest tingitud 

turutõrke tingimustes ei ole ettevõtjatel majanduslikult mõistlik uut pesulat ehitada ja 

sellisel juhul kaob busside ja suurveokite pesemise teenus saarelt. Ka Tiit Reisid OÜ 

ei ole võimeline ilma toetuseta uut nõuetele vastavat pesulat valmis ehitama ja ka 60% 

toetusega on seda raske teha, sest Covid-19 situatsioonis on ettevõtte tulud vähenenud 

käesoleval aastal 90%. Seepärast soovitakse toetust 70%. Pesula valmimisel antakse 

Hiiumaa kogukonna liikmetele ja ettevõtetele 10% soodustust tavahindadest. Pesula 

teenuse pakkumine ei teeni kasumi tootmise eesmärki. 

Projekti sisuks on Kärdlasse Sõnajala 11 tehnoparki busside ja veoautode ja sõidukite 

pesula rajamine. Samas pesulas saab pesta ka traktoreid, haagiseid, sõiduautosid jne. 

Sõnajala 11-L viilhalli laiendusena ehitatakse juurde pesula osa. Tulemuseks on 

kaasaja keskkonnanõuetele vastav autopesula. Vastavalt Lääne-Eesti saarestiku 

biosfääri programmiala Säästliku arengu strateegiale 2014 – 2020 tagab uus pesula 

säästlikuma loodusressursside kasutamise (vee kulu) ja kaasaegsete 

puhastusseadmetega tagatakse keskkonnale elurikkuse hoidmine. Uued pesula 

seadmed on efektiivsemad ja kulutavad vähem vett ja energiat. Lisaks bussidele ja 

suurveokitele saab pesta ka sõiduautosid, inimesed kes ei saa või ei suuda 

iseteenindavas mündipesulas sõidukit pesta, saavad täisteenuse. Pesula operaator 
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teostab keskkonnahoidu järgiva pesuteenuse (loodussõbralikud pesu- ja 

leotusvahendid jne.). Investeeringu kogumaksumus on 70212 eurot, millest toetust 

soovitakse 49148,40 eurot. 

Koosolekult lahkus Monika Pihlak kl 18.02. Liikmeid kohal 26. 

Ettekandjad vastasid üldkoosolekul osalejate küsimustele. Hääletus toimus avaliku 

hääletusena. Hääletuse tulemusena said mõlemad projektid heakskiidu.  

 

2.1 Otsus: Lähtudes Hiiumaa integreeritud arengustrateegiast 2014-2020 ja 
taotleja poolt esitatud andmetest kinnitada MTÜ Hiiumaa Hub taotlus „Hiiumaa 
esimene uuendusliku veebipõhise broneerimissüsteemiga vabakontor“ 
kogumaksumusega 8000 eurot toetusega 7200 eurot kogukonnateenuse taotluseks 
ja suunata projekt hindamisele.  
Otsuse poolt 14, vastu 3, erapooletuid 8, ei hääletanud 1. 

 

2.2 Otsus: Lähtudes Hiiumaa integreeritud arengustrateegiast 2014-2020 ja 
taotleja poolt esitatud andmetest kinnitada Tiit Reisid OÜ taotlus „Sõnajala 11-L 
busside, veoautode ja muude sõidukite pesula ehitus “ kogumaksumusega 70212 
eurot toetusega 49148,40 eurot kogukonnateenuse taotluseks ja suunata projekt 
hindamisele.  
 

Otsuse poolt 19, vastu 0, erapooletuid 7 

 

 

 

3. Muud küsimused. 

Reet Kokovkin andis ülevaate Hiidlaste Koostöökogu poolt elluviidava projekti 

„Lühikeste tarneahelate või kohalike turgude kaudu põllumajandustoodete ja toidu 

turustamisvõimaluste arendamise toetus“ tegevustest kolmandas ja neljandas kvartalis. 

Reet Kokovkin tutvustas Hiidlaste Koostöökogu uut Facebooki lehte ja soovitas 
liikmetel seda meeldivaks märkida ja jagada. 

Koosolek lõppes kl  18.30 

 

Sven Kriggulson  (allkirjastatud digitaalselt) 
Koosoleku juhataja 

           Ilmi Aksli (allkirjastatud digitaalselt) 

           Protokollija 

 

 


