
Jahtklubi DAGO juhatuse koosolek 
Koosoleku protokoll 
 
Aeg: 27.03.2020 
Osalesid: Ain Tähiste, Sven Nuutmann, Meren Tamm 
Koosoleku juhataja: Meren Tamm 
 
 

1. Muudatused liikmeskonnas  
Otsus: 
Võtta vastu klubi liikmeks Margit Pruul (seisuga 04.03.2020) ja Kaarel Kruusmägi (seisuga 
18.03.2020. 
 

2. Juhatuse liikmete rahalised volitused 
Ettepanek kokku leppida juhatuse liikmete rahaliste tehingute volituste piirid. 
Otsus: 
Rahaliste tehingutega tegeleb klubi kommodoor Meren Tamm. Tema esitab ülejäänud 
juhatusele aasta üldeelarve ja ka ürituste eelarved eelnevaks kooskõlastamiseks. 
Jooksva ja tavapärase tegevusega seotud tehingud kooskõlastamist ei vaja, kui need jäävad 
alla 300 euro. Suuremate kui 300 eurot tehingute puhul kooskõlastatakse tehing eelnevalt 
juhatusega. 
 

3. Investeeringud ja sponsorlus 
Tänase seisuga on 2020. aasta investeeringu tarbeks sõlmitud reklaamteenuse lepingud ja 
nende alusel laekunud 10 500 eurot + KM: 

OÜ EastCom Capital (Sven Nuutmann) 5500 eurot + KM 
Sonnerseil OÜ (Meren Tamm ja Einar Aru) 5000 eurot + KM 

Praeguse seisuga loodame, et järgmised kokkulepped mahus 22 100 eurot on jätkuvalt jõus: 
OÜ EastCom Capital (Sven Nuutmann) – täiendavalt 5500 eurot + km 
EstPakPlastik AS (Marek ja Enno Harjak) – 10 000 eurot + km 
Sportland – 6600 eurot + km 

Martin Länts on toetuse plaanist tänases majanduslikult keerulises olukorras loobunud. 
Kui vähendame Optimistide arvu 12 pealt 7 peale, siis on investeeringu kuluks 37 700 eurot. 
Sellisel juhul on veel puudu 37 700 - 32 600 = 5100 eurot (+ KM). 
Loodame, et lisandub veel toetajad/partnereid. Hiiu Lehe artikkel ehk on abiks. 
Lisaks on Merenil plaanis kirjutada taotlus Kohaliku Omaalgatuse Programmi. Plaan taotleda 
meetmest nr 2 maksimumsumma ehk 4000 eurot. Taotluse esitamise tähtaeg 01.04. 
 

4. Üldkoosolek 
Kuna 14.03 toimuma pidanud talgud ja üldkoosolek jäi eriolukorra tõttu ära, peame 
otsustama, kuidas ja millal koosoleku teeme.  
Otsus:  
Ootame aprilli lõpuni ja siis teeme otsuse, kas teeme üldkoosoleku elektroonselt, füüsiliselt 
või lükkame veel edasi. 

 
5. Treenerite tööle asumine ja kulude katmine 

Anni võetakse Hiiumaa Spordikooli palgale alates 01.04 poole kohaga ja alates 01.05 
täiskohaga. Anni alustab edasijõudnud õpilastega läbi distantsõppe (teooriatunnid jms) ning 
asub tegema hooajaks ettevalmistusi. 
Margus Saar on valmis tegema Orjakus treeneritööd sel suvel laupäeviti ja pühapäeviti, aeg-
ajalt ka reedeti (seda kõike siis, kui eriolukord lõpeb ja kontakttreeningutega saab alustada). 
Suhtleme Marguse ja Kristi Linkoviga, et teha täpsemad tingimused ja võimalused selgeks. 



Priit Rüütli treeninglaagritega seotud kulude katmise osas veel ebaselge. Saime teada, et 
vald on huvihariduse toetuse skeemi muutnud. Raha jaotatakse osavaldade vahel ära ja 
tehakse voorud (kuuldavasti järgmine alles teisel poolaastal). Meren uurib Anu Tammearu 
käest täpsemalt 
Boris on öelnud, et soovib jätkata purjelaua treenerina ning teeks selles osas tihedamat 
koostööd Dagoga (ühised treeningud, võistlustel käimised jne).  
 

6. Infovahetus 
- 2020. aasta noortespordi toetuse leping on EJLiga sõlmitud summas 2487 eurot, millest 

esimene osa 1492 eurot on tänaseks ka klubile üle kantud. 2020. aasta toetus on 
määratud 2019. aasta tulemuste põhjal. 

- Hiiumaa valla poolt on tulnud tegevustoetuse otsus: Kärdla osavald toetab 500 euroga ja 
Käina osavald samuti 500 euroga. Lisaks on saanud positiivse otsuse projektitoetuse 
taotlus Kärdla Race ja Dago regati korralduseks – 3000 eurot (taotlesime 4000 eurot). 

- Hiiumaa Spordiliidule sai esitatud 4 taotlust tegevustoetuseks ja liikumisharrastuse 
ürituste läbiviimiseks kogusummas 1200 eurot. Saabus otsus, et saame tegevustoetust 
600 eurot. Liikumisharrastuse toetused 500 eurot Kärdla Purjutuuri jaoks, 200 eurot 
Dago regatiks ja 200 eurot Oti regatiks. 

- Hiiumaa Tarbijate Ühistuga sai sõlmitud reklaamteenuse leping 500 euro + KM ulatuses. 
Arve esitatud ja tasutud. 

- 28.02 purjetajate klubiõhtu KORKis oli väga edukas. Inimesi ca 30. Taimi Paljak otsustas 
kokkulepitud tasu 100 eurot siiski mitte võtta. Vaatas, et teeme asja inimestele tasuta ja 
hingega. Seega jäi kulutuseks vaid 40 eurot majutuse eest. 

- Reedel 27.03 teeme virtuaalse klubiõhtu purjetamisreeglite teemal Facebook Live 
vahendusel. Eelnev huvi on olnud positiivne. 

- Ahtrilippude ja saalinguvimplite tellimus on Lipuvabrikus töös.  
- 18.03 toimus Eesti Purjetamise Liiga MTÜ üldkoosolek, kus JK Dago on samuti liige. Meid 

esindas Kaarel Kruusmägi. Kaarel valiti koosoleku käigus Eesti Purjetamise Liiga MTÜ 
juhatuse liikmeks (võistlejate ja Dago esindajana). 

- Soling on Orjakust Kärdlasse toodud. Ott Saare sõnul on tal ka meeskond 
komplekteeritud. 

- 01.03 toimus kohtumine sadamaga tuleviku infra teemal. Arutati erinevaid lahendusi 
sadama, Dago, Merepääste jt osapoolte vajaduste katmiseks. Midagi konkreetset ei 
otsustatud. 

- Punane kuur on tühjaks tehtud (tänud Einarile, Annile, Borisile, Otile ja Ainile) ja kruus 
kuuri sisse veetud (tänud Andrus Padule). Kruus sai makstud pooleks sadamaga (meie 
kulu 78 eurot). Järgmisena vaja aluspinnas ette valmistada ja kivi maha panna. 

- Alustame paadipargi remonti. Optimistid ja Laser läheb Enn Normaku kätte. Poleerimine 
jääb laste tööks. 

- Nüüdseks on tasutud Mereni ja Dago vahelise ostu-müügi lepingu järgne 3325 eurot 
2019. aasta ostetud kahe Optimisti ja varustuse eest. 

 
Järgmine koosolek 17.04.2020 kell 9-10.  
 
 
 


