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Koosoleku protokoll 
 
Aeg: 21.01.2021 
 
Osalesid: hääleõiguslikud juhatuse liikmed Ain Tähiste, Sven Nuutmann, Meren Tamm; lisaks 
arutelus osalejatena klubi liikmed Meelis Pielberg ja Kai Kallas.  
 
Koosoleku juhataja: Meren Tamm 
 
 
  

1. Hooaja lõpupeo eelarve ülevaatus, tagasiside 

Vaadati üle eelarve ning Meelise ja Mereni järelmõtted. Üldjoontes jäädi peo korralduse ja 

kulude-tuludega rahule. Eelarve jäi miinusesse 1034 eurot, sellele lisaks maksid nn tasuta 

kutsed Dagole 620 eurot. Kolmanda aasta kogemus näitab, et peole nö peale maksmine on 

pigem vältimatu. Meie soov on klubile olulisi koostööpartnereid ja toetajaid peole tasuta 

kutsuda ning seda kahjuks ei kata ära muu sissetulek. Kuludes olulisi kokkutõmbamise 

võimalusi ei näe. 

Otsus: Võtta info teadmiseks. 

 
2. Klubi eestvedamise jätkamine 2021. hooajal 

Meren on 2020. aasta hooaja lõpus teada andnud, et soovib alates 2021. aasta hooajast oma 

koormust klubi vaates oluliselt vähendada. Põhjuseks soov pühenduda veelgi enam perele, 

pereettevõttele ja oma tulevikuplaanidele Hiiumaal.  

Sven on läbirääkimisi pidanud Hiiumaa valla esindajatega, et saada klubiülema ametikoha 

tasustamiseks rahastust. Eesmärk on 5-aastane leping. Läbirääkimised veel kestavad. 

Sven ja Meelis on suhelnud klubi liikme Kai Kallasega ning palunud tal kaaluda võimalust 

võtta klubiülema roll. Klubiülem on inimene, kes vastutab klubi jooksva tegevuse 

korraldamise eest. Klubiülem (vähemalt esialgu) ei ole juhatuse liige. Kai on kinnitanud, et on 

valmis klubiülema rolli võtma üheks aastaks.  

Lisaks teeb Meren ettepaneku, et klubi kommodoorina jätkaks Sven. 

Meelis on viimase poole aasta jooksul olnud aktiivsemalt klubi eestvedamise teemadega 

kaasas ning juhatuse plaan on esitada ta järgmisel üldkoosolekul neljandaks juhatuse liikme 

kandidaadiks. 

Otsus: 

Alates 01.02.2020 alustab klubiülemana tööd Kai Kallas ning kommodoorina Sven 

Nuutmann. Ülesannete üleandmise-vastuvõtmise eest vastutavad Meren, Kai ja Sven. 

Meren ja Sven vastutavad info jagamise eest klubi juhtimise ümberkorralduste kohta. 

  



3. Klubi võistluste/ürituste kalender 2021 

Eesseisval hooajal on plaanis järgmised võistlused ja sündmused: 

• 8. mai – klubi üldkoosolekKärdla Purjutuur (8-9 etappi hooaja jooksul, kuupäevad 

paneme paika ca märtsis, kui ülejäänud kalender teada) – korraldab Meren 

• 25.-27. juuni (ei ole kindlad kpvd) – Eesti karikavõistluste regatt Optimist, Zoom8 ja 

Laser 4.7 klassides, Kärdla sadam (esmalt tuleb esitada oma kandidatuur EJLile 27. 

jaanuariks) – korraldab Kai 

• 16.-17. juuli – Muhu Väina regatt Kärdla sadamas 

• 13.-14. august (EOKLiga kpvd kokku lepitud) – Oti regatt – korraldab Meren 

• 20.-22. august – Dago regatt (ORC 3 ja ORC4 EM võistlused). Avamere komisjonile 

(15.02 tähtaeg) ettepanek. 

• Vanade Kalade regatt 

• 30. oktoober – hooaja lõpupidu 

2022. aastal on plaanis korraldada Optimistide Eesti Meistrivõistlused 2022 Hiiumaal. 

Hiiumaa Sadamatega on eelkokkulepe olemas. 

Otsus: 

Kai jätkab kalenderplaani täpsema planeerimise ja kuupäevade kokkuleppimisega. 

 

4. Raamatupidamisteenuse ostmine 2021. aastal 

2020. aastal tegi Meren ise Dago raamatupidamist (ostu- ja müügiarved, 

käibedeklaratsioonid, väheke palgaarvestust ja TSDd). Plaan on alates 2021. aastast jooksev 

raamatupidamine anda üle teenuse pakkujale. Meren on küsinud kaks pakkumist:  

• Ilmi Kiiver (Kastalia) on majandusaasta aruande koostamise hinnaks pakkunud 98 

eurot. Jooksva raamatupidamisteenust pakuks ta hinnaga 90 eurot/kuu. See sisaldab 

KMD, põhivara arvestust, kuid ei sisalda palgaarvestust (läheb vaja, kui palkame 

võistlusteks võistlusametnikke). Ilmi kasutab arvutipõhist tarkvara, kuhu meie ligi ei 

saa. 

• Rita Tsarjov on pakkunud 20,00 eurot kuus baastasu + lisaks 0,85 senti iga 

raamatupidamise kande pealt. Kanne on ostuarve, müügiarve, rida pangaväljavõttel, 

palgaleht, põhivara kulumi arvestus jne. Rita kasutab SmartAccountsi, kuhu saame 

ka meie oma kasutajakontod, et vajadusel müügiarveid teha või rahanumbritest 

ülevaadet saata. 

Otsus: 

Sobivaim pakkumine on Rita Tsarjovil – nii hinna kui ka tehnilise lahenduse mõttes. 

Meren kontrollib veel 2020. aasta raamatupidamise andmed üle ning koos Kaiga korraldavad 

2020. majandusaasta aruande koostamiseks ja jooksva raamatupidamise üleandmiseks 

Ritale sisendi andmise.  

 



5. Kodulehe domeeni ja veebimajutuse ülevõtmine Sonnerseil OÜ-lt 

2019. kevadel tegi Meren Dagole kodulehe. Kulud on siiani katnud Sonnerseil (ca 90 eur 

aastas). Sonnerseil võib seda edasi sponsoreerida, aga soov on domeeni ja kodulehe omand 

üle tõsta Dagole. 

Otsus: 

Meren korraldab domeeni ja hostingu teenuslepingu üleandmise Dagole. Sonnerseil toetab 

kodulehe kanalit 2021. aastal. 

 

6. Kaatri kasutus 2021. aastal ja koostöö surfitrenni/Foralexiga 

Möödunud aasta lõpus arutlesime teemal, kas ja kui palju peaksime 2021. aastal kaatrit 

jagama surfitrennide tarbeks. Jõudsime seisukohale, et alates 2021 peaks Dago kaater jääma 

100% paadipurjetamise jaoks. Kaatri ostuks vajaläinud raha ei tulnud kergelt, seega on iga 

töötund ja kaatri heakord meie jaoks ülioluline. Lisaks vajame treeningute 

edasiarendamiseks rohkem kaatri aega (võimaldab rohkem rühmi, eratrenne jms).  

Alates 1. juulist loobusime Monopoli sauna, riietus-, pesu- ja tualettruumide kasutada 

andmisest Foralex OÜle (Borisi era-äri). Võimaldasime jätkuvalt SUP-laudu Monopoli laos 

hoiustada kuni septembri lõpuni. Tasuks pakkusime välja kolme kuu eest 100 eurot, mille 

eest on arve esitatud ja raha Borisilt laekunud. 

Otsus: 

Alates 2021. aastast on Dago kaater (VSR) ainult paadipurjetamise kasutamiseks. Spordikooli 

juhti on otsusest teavitatud. 

Kui Borisil/Foralexil on huvi oma inventari jätkuvalt Monopolis hoida, siis pakume hinnaks 

300 eurot aasta kohta (ehk 100 eurot juuni, juuli, augusti eest). 

 

7. 12.01 saatis Ott Saar ettepaneku toetada tema osalemist väikelaevajuhi koolitusel 

Koolituse hinnaks on 350 eurot. Eelmisel hooajal aitas Ott Annit treeningute läbiviimisel 

väga-väga palju. Paari võistluse eelarvest, kus Ott abiks oli, saime veidi tasustada, kuid 

põhimõtteliselt tegi ta vabatahtlikku tööd. Anni kõrvale on suvel abitreenerit kindlasti tarvis 

ning loodame, et 2021 suveks saab Spordikool Oti osalise koormusega tööle võtta. 

Väikelaeva juhi luba on vaja selleks, et Ott tohiks sõita VSRiga.  

Otsus: 

Toetame Ott Saare väikelaevajuhi koolitust. 

 

8. Marko Ollikule kaatri, haagise ja mootori müümine 

Klubi liikme Marko Ollikuga on suheldud Dago vana kaatriromu ja treileri ostu-müügi osas. 

Marko pakkus hinnaks 500 eurot. 

Otsus: 

Müüme vana kaatri ja treineri Marko Ollikule hinnaga 500 eurot. 



9. Margit Pruul väljaarvamine 

05.11 on Margit avaldanud soovi loobuda jahtklubi Dago liikmeks olemisest. 

Otsus: 

Võtame avalduses toodud soovi arvesse ja arvame Margiti liikmeskonnast välja seisuga 

05.11.2020. 

 

10. Infopunktid: 

• Sven on edukalt tegelenud 2021 hooaja investeeringute jaoks raha leidmisega:  

- saanud kokkuleppele LHVga, et nad toetavad Dagot summas 3400 + KM. 

Arve on esitatud. 

- Saanud kokkuleppele Anti Kalle ja Are Altrajaga, kes on lubanud toetada 

oma ettevõttete Sportland ja Jalajälg kaudu summas 6600 + KM. 

- Suhelnud Rene Abneriga võimalike paadikomplektide ostu osas. 

• Priit Rüütliga (Haapsalu Purjespordikool) on tehtud plaane tihedamaks koostööks nö 

lääne tiivas. Kai suhtleb temaga edasi, et kokku leppida laagrid, ühistreeningud jms. 

• 16.-17. jaanuaril käidi Aini eestvedamisel noorpurjetajatega Käina lahel jää peal. 

Kokku ca 6 last (sh Sõru Merekooli lapsed). Loodame, et ilmaolud püsivad soodsad. 

Jääpurjetamise alane huvihariduse projektile saab ehk ka 2021 kevadega joone alla. 

• Ott Epnerile anti Hiiumaa Kultuurkapitali elutööpreemia. Lisaks on EJL esitanud 

Kultuuriministeeriumile Ott Epneri Vabariigi Kultuuripreemia nominendiks. Preemiad 

kuulutatakse välja 24. veebruaril. 

• Saime positiivse otsuse septembris esitatud huvihariduse projektitaotlusele, mille 

eesmärk on toetada ja mitmekesistada purjetamisõppe nö maapealset osa (eelarves 

suured kahepoolsed valged tahvlid nii Kärdlasse kui Orjakusse, nn protesti magnetid, 

Orjakusse Pirita regati lauamäng, treeneritele mere peale väikesed tahvlid, markerid 

ja üks VHF). Meren tegeleb asjade soetamisega ja esitab seejärel ka lõpparuande. 

 
 
Järgmine juhatuse koosolek 18.02. Kellaja pakub välja ja koosoleku kutsub kokku Kai. 

 


