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1. Muudatused liikmeskonnas  
Otsus: 
Võtta vastu klubi liikmeks Sven Kriggulson (seisuga 05.02.2020). 
Arvata liikmeskonnast välja Aivar Kamm, Marko Manni ja Ott Pall seoses liikmemaksu 
tasumata jätmisega nii 2018. kui ka 2019. aastal (seisuga 17.01.2020). 
 

2. Noortespordi toetuse kasutamine 
Detsembris laekus teine osa 2018. aasta noortespordi toetusest – 1171 eurot. Selle on 
suures osas klubile toonud Jorgen Kuivonen (45,1-st tabeli punktist 44,1). 2018. aasta 
noortespordi esimese osa 1757 eurot (+ 243 eurot klubi liikmemaksude raha) suunasime 
täies ulatuses uue Laser 4.7 ostu, millega sõidab Jorgen. 
Otsus: 
2018. aasta noortespordi toetusest, 1171 eurost suuname 2/3 ehk 780 eurot Jorgeni 
purjetamisse Laser 4.7 klassis (varustuse uuendamiseks, registreerimistasudeks, 
kindlustuseks, litsentsiks vms). Täpsed kulud lepib Meren kokku Jorgeni ja tema vanematega. 
Antud otsus oluline osa toetusest konkreetsele sportlasele suunata on tulevikku vaadates 
pigem erandlik. Toetus on mõeldud klubidele noorte purjetamise üldiseks arendamiseks ning 
tulevikus näeme, et punkte toovad mitmed sportlased, kes kõik treenivad ka Jahtklubi 
Dagos. 
 

3. Investeeringud ja sponsorlus 
Selleks, et Jahtklubi DAGO ja üldisemalt Hiiumaa noorte purjetamine laiapõhjaliselt käima 
läheks, on vaja soetada 12 Optimisti (lähevad jagamisele Kärdlasse ja Orjakusse), RIB kaater 
(võistlustel käimiseks ja et tekiks võimalus ka Orjakusse RIB viia) ja treiler (kuhu peale saab 
panna nii RIBi kui Optimistid). 
Planeeritava investeeringu suurus kokku 50 000 eurot.  
Sportland on otsustanud toetada kahe vähekasutatud Optimisti ostu (4400 + km). 
Juhatuse liige Sven Nuutmann ja Postimees ST liige Martin Länts on lubanud finantseerida 10 
vähekasutatud Optimisti ostu 22 000 euroga. Nende eraisikute kulude vähendamiseks 
otsitakse teisi toetajaid juurde. 
Marek Harjak on valmis toetama RIB kaatri ostu 10 000 euroga. Sonnerseil OÜ on samuti 
valmis RIBi ja treileri ostu toetama. 
Loodame, et lisandub veel toetajad, kes aitaksid investeeringuid katta ning osa 
plaanitavatest kuludest enda kanda võtta. 
 

4. Toetusprojektid 
- Hiiumaa Spordiliit esitas nn suurde KULKAsse taotluse Kärdla Purjutuuri toetuseks. 

Toetuse summa 500 eurot. Meren andis sisendiks eelarve.  
- Meren koostab ja esitab 1. märtsiks taotlused Hiiumaa Spordiliidule: tegevustoetus (600 

eurot), liikumisharrastuse toetus Dago regati, Oti regati ja Kärdla Purjutuurile (200 eurot 
ürituse kohta), lisaks toetab Spordiliit Hiiumaa MV medalitega. 

- Meren koostab ja esitab 1. märtsiks taotluse Hiiumaa VV-le projektitoetuse saamiseks 
(Dago regatt ja Kärdla Race kokku) 

- Hiiumaa Tarbijate Ühistu Nõukogu otsustas toetada Jahtklubi Dago tegevust 500 euroga. 



- Kuuldavasti on vallas läbivaatamisel tegevustoetuse taotlused. Info Omar Jõpiseljalt: 
Käina osavald on juba otsustanud DAGOt toetada 500 euroga. Loodetavasti lisandub 
sellele ka toetus Kärdla osavallalt. 

- Lisaks plaanis Kohaliku omaalgatuse programmi taotlus, huvihariduse toetuse taotlus ja 
kohalik KULKA.  
 

5. Ülevaade EOKL üldkoosolekust 
- Otsustati EMV osalust piirata 13-aastase vanusepiiriga. EMV sõidetakse ühes grupis. 
- Seega sisenejate sarja kui sellist ei tule. Samas Oti regati teeme ikkagi avaliku üritusena. 

Loodame, et tulevad ka Haapsalu ja Saaremaa lapsed. 
- Kriitikat sai noortespordi rahastuse nö punktitabel. 
 

6. 14.03 klubi talgud ja üldkoosolek 
Otsus: 
Kinnitada päeva ajakava järgmiselt: 
11:00-14:00 talgud 
14:00-14:30 supp 
14:30-17:00 üldkoosolek 
17:00-… saun Monopolis 
 
Kinnitada üldkoosoleku päevakord järgmiselt: 
1. 2019. majandusaasta aruande kinnitamine 
2. 2020. aasta tegevusplaani tutvustamine ja kinnitamine 
3. Arutelu klubi arengusuundade ja eesmärkide teemal 
 

7. Muud teemad ja infovahetus 
- 28.02 purjetajate klubiõhtu KORKis. Taimi Paljak räägib ilmast, pilvedest ja tuulest. Taimi 

tasu 100 eurot sularahas + 40 eurot majutus. 
- Kõigil võimalus tellida uusi ahtrilippe ja saalinguvimpleid. Lisaks plaanis klubile osta 2 

uut mastilippu. Kõik lipud on õmmeldud vastupidavast materjalist, logo lisatud 
aplikatsioontehnikas, loetav mõlemalt poolt. Meren saadab tellimuse Lipuvabrikusse 
märtsi alguses. 
Ahtrilipp 35x55 cm                       36 €  
Ahtrilipp 40x63 cm                        44 €  
Ahtrilipp 45x71 cm                        56 €  
Ahtrilipp 69x108 cm                      66 € 
Saalinguvimpel 25x35 cm            42 € 
Mastilipp   107 € 

- Suheldud Anu Tammearuga – kuigi sel talvel jääpurjetamise algõpet jää puudumise 
tõttu teha ei saanud, siis saame huvihariduse toetust kasutada ka järgmisel aastal. 
Meren teeb vastava avalduse valda. 

- 2019. majandusaasta aruanne on valmis. Pärast juhatuse liikmete poolt ülevaatamist 
plaan saata klubi liikmetele tutvumiseks ca nädal enne 14.03 üldkoosolekut. 

- Kärdla Kultuurikeskusest tuli ettepanek osaleda 06.06 Hiiumaa Lastefestivalil ning 
tutvustada purjetamist. Meren räägib Anniga läbi. Plaan osaleda. 

- Toome Solingu Orjakust Kärdlasse. Solingu kapteniks saab Ott Saar. Eesmärk pakkuda 
suurematele poistele võimalust kiiljahi peal kätt proovida, meeskonnatööd harjutada 
jms. Plaan teha Solingule ka ORC mõõdukiri ning sõita Kärdla Purjutuuri.  

- Eesseisval hooajal proovib Ott Saar abitreeneri kätt Anni kõrval Kärdlas. Ott läheb ka 
abitreeneri koolitusele. Vaatame jooksvalt, kuidas läheb ja milliseid ülesandeid saame 
Otile jagada. 

- Priit Rüütel on valmis tulema Hiiumaale 2020 suvel vähemalt 3x3 päeva ning tegema 
edasijõudnud Optimisti lastele intensiivsemad treeningperioodid. Sellele lisaks soovime 



juurde osta üldist konsultatsiooni. Priiduga seotud kulude katteks huvihariduse toetuse 
taotlus vallale. 

- Margus Saarelt saame vastuse märtsi alguses, kas ta tuleb Orjakusse treeneriks ja 
sadamamadruseks. 

- Kokkusaamisel Martin Berkmanni ja Boris Ljubtšenkoga rääkisime koostööst surfaritega. 
Black Team Estonia tegeleb slaalomisõiduga ja seetõttu purjelaua kursisõidu trenn, mida 
Boris lastele-noortele annab, nende otsesesse huviorbiiti ei jää. Seega on Martini 
ettepanek, et purjelaua klubi rolli täidaks siiski JK Dago. Samas on Black Team Estonia 
põhimõtteliselt valmis Dagot surfipoole varustusega toetama. 
Boris mõtleb veel veebruari lõpuni, kas ja mil määral ta on valmis treeneri ametit 
pidama. Sellest lähtuvalt saame otsustada, kui palju DAGO purjelaua teemasse nö sisse 
tuleb. Kui pole piisavat kindlust treeneri osas, pole mõttekas ka alasse investeerida. 
Teine kokkupuutepunkt on korraldatavad võistlused. Martin on nõus abistama, nt olla 
märgipaadi peal vms. Samuti on Dago poolt valmisolek surfivõistlustel abis käia. 
Võistlustega seotud inventari osas (märgid, raskused jne) saame samuti kahepeale 
optimeerida. 

- 01.03 toimub kohtumine sadamaga tuleviku infra teemal. 
- Kuna teemasid on laual palju, ettepanek auliikmete nimetamise ja pintsakute tellimise 

teema lükata sügisesse või järgmisesse kevadesse.  
  
Järgmine koosolek 27. märtsil kell 9:00-10:00. 
 
 
 


