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MTÜ Hiidlaste Koostöökogu üldkoosolek  11.10.2021 kl 17 Hiiumaa 
Spordihoones Kärdlas. 

Koosoleku päevakord: 

1. Üldkoosoleku mandaat. Koosoleku juhataja, protokollija, 
häältelugemiskomisjoni valimine. Päevakorra kinnitamine. 

2. Üle 50 000 eur toetusega ja kogukonnateenuse projektitaotluste 
lubamine hindamisele 

3. 2022. aasta eelarve kinnitamine 
4. Juhatuse liikmete tasu määramine 
5. 2022. aasta rakenduskava kinnitamine 
6. Revisjonikomisjoni liikme määramine 
7. Muud küsimused.  2022 aasta mais projekti „Kohalik toit trendikaks“ 

raames õppereisi korraldamine Baskimaale. Uuringu „Kohaliku toidu 
tootmise, tarbimise ja turustamise hetkeolukord Hiiumaal“ jätku-
uuringu tutvustamine 

 

1. 1. Üldkoosoleku mandaat. Koosoleku juhataja, protokollija, 
häältelugemiskomisjoni valimine. Päevakorra kinnitamine. 

Üldkoosolek algas kl 17.05 kui kohal oli 41 liiget 76-st.  

Vastavalt põhikirja p 5.5 oli üldkoosolekul olemas mandaat. 

Koosoleku juhatajaks valiti Anu Pielberg, protokollijaks Ilmi Aksli. 

Häältelugemiskomisjoni liikmeteks kinnitati Aira Toss, Toomas Kokovkin ja Lembit 
Vainumäe. 

Päevakorra kinnitamine otsustati ühehäälselt. 

 

2. Üle 50 000 eur toetusega ja kogukonnateenuse projektitaotluste 
lubamine hindamisele 

Esimesena tutvustasid oma projekti ja vastasid küsimustele Agu Kohari 
Haridusseltsist Edu ja Hiiumaa Õigeusukiriku preester Aabraham. 
Projektile Puski kiriku taastamine soovib Haridusselts Edu 90% toetust 
96840,36 eurot, projekti kogumaksumus on 107600,4eurot. Kiriku 
taastamisse ja omaosaluse katmisesse panustavad nii koguduse liikmed 
kui ka teised annetajad. Pärast Leader-projekti elluviimist alustatakse 
kirikus nii kontsertide ja näituste korraldamist kui ka koguduse tegevusi. 
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Küttelahendusena tulevad tulevikus sisse ka ahjud nagu on Kuriste kirikus. 
Kui Leader toetust ei saa, või antakse ainult osaliselt, siis jätkub küll kiriku 
teiste taastamistööde tegemine, katuse ja torni taastamine, aga Leader 
projekti abil soovitud tööde teostamise rahastamisele praegu teist 
lahendust ei ole. 

Teist projekti tutvustasid ja küsimustele vastasid  Karin Kirtsi ja Madis 
Mihkelsoo MTÜ-st Säästva Renoveerimise Infokeskuse Saarte Ühendus. 
Projekti sisuks on Säästva Renoveerimise Infokeskuse rajamine Kärdlasse 
Vabrikuväljak 4 Meistrite majja. Sellist keskust Lääne-Eestis praegu ei ole. 
Naaberpiirkonnad on avaldanud suurt poolehoidu keskuse loomise vastu. 
Maja ise on ühtlasi ka tõsine renoveerimise objekt. Leader projektiga 
soovitakse maja viia sellisse seisu, et infokeskuse tööd on võimalik 
alustada, tuua sisse ka elekter ja vesi. Leader projekti kogumaksumus on 
170 000 eurot, toetust soovitakse 90% ehk 153 000 eurot. Taotlejad on 
teadlikud, et kogumaksumus võib ka suuremaks kujuneda. Omaosaluse 
katmiseks kasutatakse liikmemaksusid, annetusi. Ühingu tegevust toetavad 
kohalik omavalitsus ja teised organisatsioonid. Ühing teeb koostööd 
erinevate teadus- ja haridusasutustega, Ühingu juhatuse liikmed on oma 
ala tunnustatud spetsialistid. Juhul kui Leader projektist toetust saada ei 
õnnestu, siis Säästva Renoveerimise infokeskus rajatakse ikkagi, aga tuleb 
leida teine asukoht. Kuna ühingu põhitegevuseks saab olema koolituste ja 
konsultatsioonide andmine, siis seda võidakse käsitleda kui ettevõtlust, 
aga kuna teenust pakutakse kogukonna liikmetelt kogukonna liikmetele ja 
majandustegevusega soovitakse katta ühingu tegevuse kulud, siis on 
vajalik üldkoosoleku otsust, kas on tegemist kogukonnateenuse projektiga. 
Vastavalt Hiidlaste Koostöökogu integreeritud arengustrateegiale igale 
järgnevale vastavustingimusele vastamisel on tegemist 
kogukonnateenusega. Vastavustingimused kogukonnateenuse 
määratlemisel on: kas piirkond, kus teenust pakutakse, on mõistliku 
suurusega; kas teenus on kogukonna algatuslik ja kättesaadav piirkonnas; 
kas teenus on suunatud kogukonna liikmetele (kas kogukonnas on piisavalt 
teenuse tarbijaid); kas teenust pakuvad kogukonnaliikmed; kas teenuse 
pakkuja on piirkonnas tegutsev ühendus, ettevõte; kas teenus on kasumit 
mittetaotlev, kuid kahjumit mittepõhjustav; kas teenus ei toimi avatud turu 
situatsioonis; kas teenus ei paku kõlvatut konkurentsi piirkonna 
ettevõtetele; kas kavandatav teenus on hinnatasemelt kättesaadav 
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kogukonna liikmetele, st kas teenust pakutakse kogukonnale mõõduka 
hinna eest või tasuta. 

Üldkoosoleku otsuse tegemiseks viidi läbi salajane hääletus, kus 
üldkoosoleku liikmed otsustasid: 

1) Kas saata Haridusselts Edu projekt Puski kiriku taastamine 
toetusega 96840,36 eurot hindamisele.  

2) Kas saata MTÜ Säästva Renoveerimise Infokeskuse Saarte 
Ühenduse projekt Säästva Renoveerimise Infokeskuse rajamine 
Kärdlasse Meistrite majja toetusega 153 000 eurot  hindamisele.  

3) Kas saata MTÜ Säästva Renoveerimise Infokeskuse Saarte 
Ühenduse projekt Säästva Renoveerimise Infokeskuse rajamine 
Kärdlasse Meistrite majja hindamisele kui kogukonnateenuse projekt.  

Häältelugemiskomisjon tegi kokkuvõtte salajase hääletuse 
tulemustest. Hääletuse tulemusena otsustati. 

OOOOtsus 2.1tsus 2.1tsus 2.1tsus 2.1....    SSSSaata Haridusseltaata Haridusseltaata Haridusseltaata Haridusselts Edu projekts Edu projekts Edu projekts Edu projekt    Puski kiriku taastaminePuski kiriku taastaminePuski kiriku taastaminePuski kiriku taastamine    
toetusega toetusega toetusega toetusega 96840,36 96840,36 96840,36 96840,36 euroteuroteuroteurot    hindamisele.hindamisele.hindamisele.hindamisele.    

Otsuse poolt 30 poolt, vastu 11, erapooletuid 0. 

Otsus 2.2Otsus 2.2Otsus 2.2Otsus 2.2....    Saata Saata Saata Saata MTÜMTÜMTÜMTÜ    Säästva Renoveerimise Infokeskuse Saarte Säästva Renoveerimise Infokeskuse Saarte Säästva Renoveerimise Infokeskuse Saarte Säästva Renoveerimise Infokeskuse Saarte 
ÜhendusÜhendusÜhendusÜhenduseeee    projektprojektprojektprojekt    SäästvSäästvSäästvSäästvaaaa    RenoveerRenoveerRenoveerRenoveerimise Infimise Infimise Infimise Infokeskuse rajamineokeskuse rajamineokeskuse rajamineokeskuse rajamine    Kärdlasse Kärdlasse Kärdlasse Kärdlasse 
Meistrite majja toetusega 153Meistrite majja toetusega 153Meistrite majja toetusega 153Meistrite majja toetusega 153    000 000 000 000 eurot eurot eurot eurot     hindamisele.hindamisele.hindamisele.hindamisele.    

Otsuse poolt 36 poolt, vastu 5, erapooletuid 0. 

Otsus 2.3. Otsus 2.3. Otsus 2.3. Otsus 2.3. SSSSaata aata aata aata MTÜMTÜMTÜMTÜ    Säästva Renoveerimise Infokeskuse Saarte Säästva Renoveerimise Infokeskuse Saarte Säästva Renoveerimise Infokeskuse Saarte Säästva Renoveerimise Infokeskuse Saarte 
ÜhendusÜhendusÜhendusÜhenduseeee    projektprojektprojektprojekt    Säästva Renoveerimise InfokeSäästva Renoveerimise InfokeSäästva Renoveerimise InfokeSäästva Renoveerimise Infokesssskuse rajakuse rajakuse rajakuse rajaminemineminemine    KärdKärdKärdKärdlasse lasse lasse lasse 
Meistrite majjaMeistrite majjaMeistrite majjaMeistrite majja    hindamisele kui kogukonnateenuse projekt.hindamisele kui kogukonnateenuse projekt.hindamisele kui kogukonnateenuse projekt.hindamisele kui kogukonnateenuse projekt.    

Otsuse poolt 26 poolt, vastu 15, erapooletuid 0. 

3. 3. 3. 3. 2022. aasta eelarve kinnitamine2022. aasta eelarve kinnitamine2022. aasta eelarve kinnitamine2022. aasta eelarve kinnitamine. Lisa 1. Lisa 1. Lisa 1. Lisa 1    

Ette kandis Anu Pielberg. 
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OtsusOtsusOtsusOtsus: Kinnitada: Kinnitada: Kinnitada: Kinnitada    MTÜ Hiidlaste KoostöökoguMTÜ Hiidlaste KoostöökoguMTÜ Hiidlaste KoostöökoguMTÜ Hiidlaste Koostöökogu    2022.aasta e2022.aasta e2022.aasta e2022.aasta eeeeelarvelarvelarvelarve    

Poolt 41, vastu ja erapooletuid ei ole. 

4. 4. 4. 4. Juhatuse liikmete tasu määramineJuhatuse liikmete tasu määramineJuhatuse liikmete tasu määramineJuhatuse liikmete tasu määramine....    

Tulenevalt üldkoosoleku poolt kinnitatud eelarvest on ettepanek jätta 
juhatuse liikme tasud samaks. 

Otsus: Määrata juhatuse liikme Otsus: Määrata juhatuse liikme Otsus: Määrata juhatuse liikme Otsus: Määrata juhatuse liikme brutobrutobrutobrutotasutasutasutasuks 130 eurot kuus ja juhatuse ks 130 eurot kuus ja juhatuse ks 130 eurot kuus ja juhatuse ks 130 eurot kuus ja juhatuse 
esesesesiiiimehemehemehemehe    brutbrutbrutbrutotasuksotasuksotasuksotasuks    222260 eurot kuus60 eurot kuus60 eurot kuus60 eurot kuus....    

Poolt 40, vastu 0, erapooletuid 1. 

5.5.5.5.    2022. aasta rakenduskava kinnitamine2022. aasta rakenduskava kinnitamine2022. aasta rakenduskava kinnitamine2022. aasta rakenduskava kinnitamine    

Ette kandis Anu Pielberg. Juhatuse ettepanek on kinnitada 2022. aasta 
rakenduskava järgnevalt: jooksvad kulud 84437 eurot, elavdamise kulud 
2650 eurot, Meede 5 LEADER koostöö 45 830 eurot. Selle meetme 
avamise pakub juhatus välja sellepärast, et pärast tegevuskeskuse 
suhtlemist pooleliolevate projektide elluviijatega on prognoos 
vabanevatele vahenditele summas 45 830 eurot ja see summa on teiste 
meetmete avanemise jaoks liiga väike. Kui rakenduskava PRIAsse jõudmise 
ajaks ei ole selles summas vahendeid vabanenud, kinnitab PRIA veelgi 
väiksema summa. Hiidlaste Koostöökogu võiks teha koostööprojekti kas 
kohaliku tooraine väärindamise, kohaliku toidu või energeetika teemalise 
või tuleb veel häid ettepanekuid liikmetelt või meie koostööpartneritelt. 
Koostööprojekt peab enne PRIA-le esitamist saama Hiidlaste Koostöökogu 
üldkoosoleku heakskiidu. See on järgmise aasta teema kui projekti idee on 
täpsustunud. 

OOOOtsus: Kinntsus: Kinntsus: Kinntsus: Kinnitada 20itada 20itada 20itada 2022.aasta rakenduskava22.aasta rakenduskava22.aasta rakenduskava22.aasta rakenduskava: : : : jooksvad kuludjooksvad kuludjooksvad kuludjooksvad kulud    84437 eurot84437 eurot84437 eurot84437 eurot, , , ,     
elavdamise kuludelavdamise kuludelavdamise kuludelavdamise kulud    2652652652650 eurot0 eurot0 eurot0 eurot, , , , MeMeMeMeede 5 ede 5 ede 5 ede 5 LEADERLEADERLEADERLEADER    koostöökoostöökoostöökoostöö    45454545    830830830830    euroteuroteuroteurot    

Poolt 41, vastu 0, erapooletuid 0 
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6. 6. 6. 6. Revisjonikomisjoni liikme määramineRevisjonikomisjoni liikme määramineRevisjonikomisjoni liikme määramineRevisjonikomisjoni liikme määramine    

Seoses revisjonikomisjoni liikme Helin Juhe valimisega juhatuse liikmeks 
tuleb meil valida uus revisjoni komisjoni liige. Vastavalt meie põhikirjale 
valitakse revisjonikomisjoni liige kolmeks aastaks. Ly Johansen tegi 
ettepaneku valida revisjonikomisjoni liikmeks Triinu Schneider, kes on 
olnud ka juhatuses ja on kursis teemadega. Valimine viidi läbi avalikul 
hääletusel. 

Otsus: Määrata valitOtsus: Määrata valitOtsus: Määrata valitOtsus: Määrata valituks osutunud Triinu Schneideuks osutunud Triinu Schneideuks osutunud Triinu Schneideuks osutunud Triinu Schneider revisjor revisjor revisjor revisjonikomisjoni nikomisjoni nikomisjoni nikomisjoni 
liikmeks.liikmeks.liikmeks.liikmeks.    

Poolt 41, vastu 0, erapooletuid 0 

7. 7. 7. 7. Muud küsimused.Muud küsimused.Muud küsimused.Muud küsimused.        2022 aasta mais projekti „Kohalik toit trendi2022 aasta mais projekti „Kohalik toit trendi2022 aasta mais projekti „Kohalik toit trendi2022 aasta mais projekti „Kohalik toit trendikaks“ kaks“ kaks“ kaks“ 
rrrraames õppeaames õppeaames õppeaames õpperrrreisi korraldamine Baskimaaleeisi korraldamine Baskimaaleeisi korraldamine Baskimaaleeisi korraldamine Baskimaale....    Uuringu Uuringu Uuringu Uuringu „„„„KKKKohalikuohalikuohalikuohaliku    toidutoidutoidutoidu    
tootmisetootmisetootmisetootmise, , , , tarbimise ja turustamise hetkeolukord Hiiumaaltarbimise ja turustamise hetkeolukord Hiiumaaltarbimise ja turustamise hetkeolukord Hiiumaaltarbimise ja turustamise hetkeolukord Hiiumaal““““    jätkujätkujätkujätku----uuringu uuringu uuringu uuringu 
tutvututvututvututvustaminestaminestaminestamine    

Reet Kokovkin: Kohalik toit trendikaks. Koroona aeg pärssis õppereiside 
korraldamist ja laatadel käimist. Õppereis Baskimaale võiks toimuda 
2022.aasta kevadel. Teemad võiks olla väikeettevõtlus, kohalik toit, jook, 
energeetika. Lennukiga sinna, kohapeal renditakse autod. Võiks kaaluda 
omaosaluse suurendamist olenevalt programmist ja hinnapakkumisest.  

Uuringu tulemustest kandis ette Pristine OÜ Reili Rand. Uuringu 
lõpparuanne antakse üle novembris. 

 

Koosolek lõppes kl 18.50 

 

Koosoleku juhataja: Anu Pielberg 

/allkiri digi/ 

Protokollija: Ilmi Aksli 

/allkiri digi/ 


