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Päevakord:
1. EKF meetme 4.1 Hiiumaa kalanduspiirkonna projektitoetuste 2013.a III taotlusvooru
parmusjärjestuse kinnitamise otsuse täpsustamine (T.Tammla)
2. Ühingu liikmest välja arvamise avaldused Jaanus Nurk FIE ja Kaido Pähna FIE
(T.Tammla)
3. Liikmeks astumise avaldused: Meelis Mägi FIE, Kreisi talu OÜ, Fellemann Invest OÜ
ning Hiiu vallvolikogu otsus osaleda liikmena MTÜ-s Hiiukala (T. Tammla)
4. EVSL koostööettepanek kalurite teabepäeva korraldamiseks Hiiumaal (T.Tammla)
5. Jooksvad küsimused
Koosoleku käik ja otsused:
1. EKF meetme 4.1 Hiiumaa kalanduspiirkonna projektitoetuste 2013.a III taotlusvooru
projektide paremusjärjestuse kinnitamise otsuse täiendamine.
T. Tammla: Mullu 7. novembril, kui juhatus kinnitas 2013. aasta III taotlusvooru projektide
paremusjärjestuse, oli võimalik OÜ Hiiu Jorn turismi tegevussuuna taotlust “Turistide
teenindamiseks vajaliku mööbli ostmine ja teenindushoone laienduse ehitamine” rahastada
osaliselt 10637,83 euro ulatuses, kuna ei olnud piisavalt vahendeid rahastamaks taotlust täies
mahus. Taotleja sõnutsi on dokumentaalselt tõestamata asjaolu, et juhatus oli otsuse tegemisel
teadlik, et osalise rahastamise korral viiakse tegevused ellu osaliselt ning PRIA nõuab projekti
elluviimist täies mahus. Käesolevaga palun juhatusel täpsustada oma otsust, et asjaolud oleks
üheselt mõistetavad.
Otsustati: Juhatus lähtus otsuse tegemisel EKF 4.1 määruse § 27 (11), mis näeb ette, et kui
projektitoetuse taotluse täies ulatuses rahuldamine ei ole võimalik, võib taotletud summat või
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projekti tegevusi taotleja nõusolekul muuta tingimusel, et toetuse summa ei suurene ning
saavutatakse projekti eesmärgid. Eeltoodust lähtuvalt eeldas juhatus, et projekt viiakse ellu
osaliselt, samas arvestades et objekti oleks võimalik pärast projekti lõppu kasutada – st et hoone
laiendus peaks valmima kogu planeeritud mahus.
2. Ühingu liikmest välja arvamise avaldused
T. Tammla: Liikmest välja arvamise avaldused on esitanud Jaanus Nurk ja Kaido Pähna.
Otsustati: välja arvata liikmed Jaanus Nurk FIE ja Kaido Pähna FIE.
3. Ühingu liikmeks astumise avaldused
T. Tammla: Liikmeks astumise avaldused on esitanud Meelis Mägi, Kreisi talu OÜ (esindaja
Jaanus Nurk) ning Fellemann Invest OÜ (Esindaja Anneli Valk) ning volikogu otsuse osaleda
liikmena MTÜ-s Hiiukala on saatnud Hiiu vald. Meelis Mägi on kalaloale kantud isik, Kreisi talu
OÜ on kalapüügilube omav kalandussektori ettevõtja, Fellemann invest ei ole kalandussektori
ettevõtja.
Otsustati: liikmeks vastu võtta Meelis Mägi FIE, Kreisi talu OÜ, Fellemann invest OÜ ning Hiiu
vald.
4. EVSL koostööettepanek kalurite teabepäeva korraldamiseks Hiiumaal
T. Tammla: Eesti Väikesadamate Liidust võttis ühendust Jaak Reinmets ning tegi ettepaneku
korraldada Hiiumaa kutselistele kaluritele teabepäev projekti raames, milleks on rahastus olemas
Keskkonnainvesteeringute Keskusest. Keda võiks kutsuda esinema ning millised võiksid olla
teemad mida käsitleda?
Otsustati: kutsuda esinejad Keskkonnainspektsioonist ja –ministeeriumist,
Põllumajandusministeeriumist ning Piirivalve- ja Politseiametist. Käsitletaks küsitavaid kohti
kalapüügieeskirjas ning –seaduses, tutvustataks peatselt jõustuvaid muudatusi kalapüügikorralduses ning kalapüügiandmete esitamises. Veeohutuse teema põhilise võiks üle korrata PPA
esindaja. Infopäeva korraldamisega tegeleb tegevjuht.
5. Jooksvad küsimused
5.1. T. Tammla: 17. märtsil on Põllumajandusministeeriumis toimumas ümarlaud osaliselt
tasutud kuludokumentide skeemi probleemi arutamiseks. Igast tegevusgrupist saab osaleda
kuni kaks esindajat. Kas on huvilisi?
Otsustati: Ümarlaual osaleb tegevjuht Tuuli Tammla
5.2. T.Tammla: 24. märtsil toimub Viimsis õppepäev seoses integreeritud koolitus- ja
nõustamisprogrammiga. Programmi tellijaks on kalandusvõrgustik ja teostajaks Civitta.
Programmi raames hinnatakse käeseoleva perioodi strateegiat ning aidatakse sõnastada
järgmise perioodi eesmärke, visiooni jm. Tegevusgrupi kohta oodatakse 4 osalejat. Kas on
huvilisi?
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Otsustati: Osaleb tegevjuht. Juhatuse liikmed vaatavad üle, kas on võimalik osaleda.
Registreerumise tähtaeg on 20. märts.
5.3. H. Kalmus: Kätte on jõudnud kalade kudeaeg ning taas on problem Käina lahe lüüsidega,
mille ees on kalad parves koos ning sisse ei pääse.
Otsustati: Teha Keskkonnaametile ettepanek, et lüüsid oleks avatud kogu kudeaja vältel 1.
märtsist 30. maini. Kirja koostab tegevjuht ning saadab juhatusele täiendamiseks.
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