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1. 2019. aasta MTÜ tegevustoetuse aruande esitamine ja 2020. aasta taotluse esitamine 
Ain on koostanud 2019. aasta MTÜde tegevustoetuse aruande ning esitab selle vallale. 
Merenil on koostamisel 2020. aasta tegevustoetuse taotlus. Kuludeks on toodud 
raamatupidamine, Monopoli kommunaalkulud, paadipargi inventar, võistluste 
korraldamisega seotud inventar, esmaabi vahendid. Meren esitab taotluse, tähtaeg 1. 
veebruar. 
 

2. 2020. a. investeeringud 
Sven tegeleb sponsorite otsimisega Tallinnas, Kai Kallas Hiiumaal. Meren on koostanud 
sponsorpakkumise, mis on Svenile ja Kaile abiks. Sponsorraha otsime kuni märtsi lõpuni. 
Seejärel otsustame, mis mahus Optimiste jm inventari soetame ning kas on võimalus ka 
kaatri ostuks. 
Toetusvõimalustest uurib Meren veel LEADERi võimalust täiendava kaatri jaoks. 
Lisaks on plaanis kasutada järgmisi toetusvõimalusi väiksemate kulude katteks – MTÜde 
projektitoetus, Kohalik Omaalgatuse Programm, kohalik KULKA, Spordiliidu toetused. 
 

3. Klubi esindamise tingimused ja klubi lipu kandmise tingimused avamere purjetamises 
Arutasime ja leppisime kokku reeglid: 
- Avamere jaht võib Jahtklubi DAGOt võistlustel esindada juhul, kui meeskonnast 

minimaalselt 1-3 liiget kuulub DAGOsse. Konkreetse miinimumliikmete arvu otsustab 
klubi juhatus, võttes arvesse aluse ja meeskonna suurust. Nt X-79 puhul on see 2 liiget.  
Selgituseks: Klubi on kindlasti huvitatud, et tema lippu kannaks võimalikult palju 
avamere jahte. Samas on meie jaoks oluline, et klubi esindavad meeskonnad kannaks 
meie väärtusi ja põhimõtteid, oleks kursis ja huvitatud klubi käekäigust ning tunneks ka 
ise, et nad kuuluvad meie klubisse. Seetõttu ootame, et klubi esindav meeskond osaleb 
ka võimalusel klubi üritustel (üldkoosolek, talgud, klubiõhtud, võistlused, hooaja 
lõpetamine jne). 

- Võistlusvälisel meresõidul tohib Jahtklubi DAGO lippu kanda alus, mille omanik või 
kapten on klubi liige. 

- Klubi lipu kandmine ei ole kohustuslik, kuid on soovituslik kas ahtrilipu või 
saalinguvimpliga oma klubi kuuluvust väljendada. 

 
4. Monopoli leping 

Kinnitame, et Monopoli lepingu mustand on juhatuse poolt üle vaadatud ja aktsepteeritav. 
Pärast lepingu allkirjastamist vallaga arutame läbi allüürnikega, mis on nende panus ja kuidas 
kulusid jagame. 
Nt Halulaeva purjede jm inventari hoidmise eest on Ainiga kokkulepitud panus üks tasuta 
meresõit hooaja jooksul Lisettel või HiiuInglil purjetamistreeningu lastele ja/või klubi 
liikmetele. 
Lisaks on vaja kulude jagamise kokkulepped sõlmida ka Spordikooli, surfarite ja Borisi 
ettevõttega (SUP lauad). Meren tegeleb. 
Monopoliga seoses veel info Lauri Preimannilt, et tõenäoliselt tuleb Muinsuskaitseametilt 
positiivne otsus Monopoli fassaadi (Villalao poolne külg) avariiremondiks ning loodetavalt 
läheb sinna skoopi ka suur uks. 



Monopoli boiler lekib. Vallal on kindlustus 300 eurose omavastutusega. Seega pigem peame 
boileri vahetuse tegema klubi rahadest. 

5. Muu infovahetus ja teemad 
- Optimistide võistluse teema - plaan Oti regatt lisada EOKL 2020 sisenejate sarja (6 etappi 

üle Eesti), Sõru langeb sel juhul ilmselt ära (slipi, kanali, praamide ja tormisema mere 
pärast). Teeme EOKLile ettepaneku, et etapp toimuks Orjakus. Mõte on muude klubide 
lapsi tuua lisaks Kärdlale ka mujale sadamatesse. Sisenejate sari kinnitatakse 03.02 EOKL 
koosolekul. 

- 03.02 läheme Anni ja Einariga EOKL üldkoosolekule. Pärast koosolekut on plaanis 
kohtumine ka Priit Rüütliga, et kokku leppida suviste laagrite kuupäevad ja formaadid. 

- Dago regatist – hetkeseisuga broneeritud laupäeva õhtuks Iiukala Bänd, päevasel ajal 
toimub kohalik arvamusfestival, mis võiks oma programmiga huvi pakkuda ka regati 
külalisele. 

- Sadamaga kokku lepitud 16.05 purjetamise hooaja algus Kärdla sadamas, purjejahtide 
kaalumine-mõõtmine. 

- Meren suhtleb Lauri Kurvitsaga Muhu väina teemal. 
- Toiminud kohtumised: 

Sven Kriggulson (koostööpunktid sadamaga, laste treeningutega seotud vajadused, 
üritused, sadama infra) 
Margit Kääramees (koostööpunktid Orjaku külaseltsiga, laste treeningud Orjakus, Oti 
regatt, Dago regatt)  

- Meren esitab Hiiumaa Sadamate SA nõukogule avalduse Postimehe, Olympicu ja 
tõenäoliselt ka Solingu osas taotluse kaikoha vabastuseks. 

- Planeeritud kohtumised: 
Ott Saar (abitreeneri ja Solingu teema) 31.01 kell 15:00 
Omar Jõpiselg (Dago regatt, laste trennid Orjakus) 
Toomas Pertel ja Martin Berkmann (surfarite plaanid, koostööpunktid Dagoga jne) 

 
Järgmine koosolek 21. veebruaril kell 9:00-10:00. 

 


