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Kommenteeri: [1]: protokolli jrk.nr.

09. aprill 2012
MTÜ Hiiukala büroo, Vabrikuväljak 1, Kärdla
Koosoleku algus kell 1530 , lõpp kell 1648 .
Koosoleku juhataja: Heino Kalmus
Protokollija: Tarmo Rajang
Kohal viibisid juhatuse liikmed Indrek Kääramees, Heino Kalmus, Marko Pruul, Imre
Kivi, Tarmo Rajang ja tegevjuht Lia Rosenberg.
Puudusid Ants Saarnak, Toivo Jõhvik.
Päevakord:
1. Kalanduspiirkondade ümarlaud 04.04.2012 Tallinnas (H. Kalmus, L. Rosenberg)
2. Liikme väljaastumine (L. Rosenberg)
3. Liikmete väljaarvamine (L. Rosenberg)
4. Liikmeks astumise avalduse läbivaatamine (L. Rosenberg)
5. Keskkonnaalane seminar (L. Rosenberg)
6. Suvised üritused (L. Rosenberg)
Koosoleku käik ja otsused:
1. Kalanduspiirkondade ümarlaud 04.04.2012 Tallinnas
H. Kalmus, L. Rosenberg: räägiti püleminekust uuele finantseerimisperioodile.
Uued eesmärgid; kalavarude küsimus, vesiviljeluse areng. Eelnevate aastate
eelarvejäägid on kokku ca 1,7 milj. € 2011.a. lõpu seisuga. 2013-2014 jääb 0,7
milj.€ tegevusgruppide administreerimiseks, 1 milj. jääb piirkondade vahel
jagamiseks. Hetkel võimalikud 2 varianti selle aluseks: a) sama proportsiooniga,
nagu algul b) proportsionaalselt järgijäänud rahaga. Võimalik, et tuleb veel üks
meetme 1.4 taotlusvoor.
1 (3)

Kommenteeri: [2]: koosoleku kuupäev

Otsustati: edastatud info võtta teadmiseks
2. Liikme väljaastumine
L. Rosenberg: Ivar Pilpak´ilt on tulnud avaldus sooviga ühingu liikmest välja
astuda, sest tema on lõpetanud tegevuse füüsilisest isikust ettevõtjana.
Tuvastati, et füüsilisest isikust ettevõtja I. Pilpak on Äriregistrist kustutatud juba
31.05.2010. Vastavalt ühingu põhikirja punktidele 1.1; 2.2 ja põllumajandusministri 24.04.2008 määruse nr.38 §10 lõikele 7 saavad ühingu liikmeteks olla vaid
ettevõtjad.
Otsustati: I. Pilpak´i avaldus rahuldada ja kustutada ta ühingu liikmete nimekirjast
09. apr. 2012. Temale esitatud 2012. a. ühingu liikmemaksu nõue tuleb raamatupidamises maha kanda.
3. Liikmete väljaarvamine
3.1 L. Rosenberg: ühingu liige Nikolai Lazarev on Äriregistrist kustutatud
22.09.2009. Pidi kirjutama väljaastumisavalduse, kuid seda ta seni teinud ei ole.
Vastavalt ühingu põhikirja punktidele 1.1; 2.2 ja põllumajandusministri 24.04.2008
määruse nr.38 §10 lõikele 7 saavad ühingu liikmeteks olla vaid ettevõtjad. Neil
asjaoludel ei ole tema liikmeksjäämine võimalik.
Otsustati: Nikolai Lazarev ühingust välja arvata ja kustutada ta liikmete
nimekirjast 09. apr. 2012. Temale esitatud 2012. a. ühingu liikmemaksu nõue tuleb
raamatupidamises maha kanda. Tegevjuht teatab N. Lazarevile tema ühingust
väljaarvamise otsuse tegemisest ja selle põhjusest.
3.2 L. Rosenberg: Dagofor OÜ on äriregistrist kustutatud 14.11.2011. Sellega on
osaühing lõppenud ja ei saa olla ühingu liige.
T. Rajang: Mittetulundusühingute seaduse § 17 lõige 1 järgi juriidilisest isikust
liikme lõppemise korral tema liikmelisus mittetulundusühingus lõpeb.
Otsustati: neil asjaoludel tuleb Dagofor OÜ liikmete nimekirjast kustutada;
2012.a. liikmemaksu nõue tuleb tühistada.
4. Liikmeks astumise avalduse läbivaatamine
L. Rosenberg: liikmeks astumise avaldus on tulnud Kassariotsa OÜ-lt, esindaja
juhatuse liige Sander Kopli. Tegemist on kalandussektori ettevõtjaga.
Otsustati: avaldus rahuldada ja võtta Kassariotsa OÜ vastu ühingu liikmeks.
5. Keskkonnaalane seminar
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L. Rosenberg: ettepanek on korraldada kalapüügihooaja algusele eelnev
keskkonnaalane seminar Keskkonnaameti esindajate ja teiste kalandusega seotud
inimeste osavõtul SA Tuuru saalis 27. aprillil kell 1300 – 1700.
Võimalikud teemad ja esinejad: ettekanded/käsitletavad teemad peaksid olema
seotud Hiiumaa kalavarude olukorraga, kudealade taastamise, jõesuudmete
avamise teemaga.
Keskkonnaministeeriumi kalavarude osakonnast Herkki Tuus; Keskkonnaameti
spetsialist Märt Kesküla (jõesuudmed, Käina laht); PÕM kalamajandusosakond Tamara Kõllamets (püügilubadega seotud info); Keskkonnainspektsiooni esindus Märt Varblane (muudatused kalapüügikorralduses ja -eeskirjades); võiks kaasata
Mereinstituudi teadlasi (varud, koelmud).
Seekord ei räägi hüljestest ja kormoranidest.
Otsustati: korraldada keskkonnaalane seminar SA Tuuru saalis 27. aprillil kell
1300 – 1700. Tegevjuht täpsustab esinejad ja teemad ning saadab teate liikmete listi
ja kodulehele.
6. Suvised üritused
L. Rosenberg: vaja otsustada, millal täpselt toimub õppereis põhjarannikule ja
Peipsi äärde.
L. Rosenberg: veel teadmiseks suvistest üritustest: Tuulekala festivali korraldamisega tegeletakse, osavõtuks registreerimine on alanud. Kohvikutepäeval augustis
tuleb Kalaturg-kohvik Kärdla Vetelpääste sadamas.
Otsustati: korraldada õppereis põhjarannikule ja Peipsi äärde 12.-14. juulil 2012.
Tegevjuht saadab teate liikmete listi.
Muu info võtta teadmiseks.
Koosoleku juhataja
Heino Kalmus
Koosoleku protokollija
Tarmo Rajang
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