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Koosoleku juhataja: Heino Kalmus
Protokollija: Tuuli Tammla
Kohal viibisid juhatuse liikmed Ilmi Aksli, Heino Kalmus, Indrek Kääramees, Meelis
Potari, Marko Pruul ja Ants Saarnak ning tegevjuht Tuuli Tammla
Päevakord
1. Läti õppreisi osalejate nimekirja kinnitamine
2. Pakkumised tuulekala festivali 2017 korraldamise teostamiseks
3. Võimalik koostöö Läänemaa Rannakalanduse Seltsiga Islandi õppereisi
koostööprojekti asjus
4. Võimalik koostöö Võrtsjärve kalanduspiirkonnaga Bulgaaria õppereisi asjus
5. Järgmise üldkoosoleku toimumisaeg ja päevakord
6. Teeneka MTÜ Hiiukala liikme Raivo Kreisi õnnitlemine 75. juubeli puhul.
Koosoleku käik ja otsused:
1. Läti õppereisi osalejate nimekirja kinnitamine
T. Tammla: Läti õppereisi 15 kohale registreerumine toimus kes-ees-see-mees põhimõttel
ja grupp täitus väga kiiresti. Õppereisile registreerunutel tänase päeva seisuga ühingu ees
võlgnevusi ei ole. Kuna ka praegu oli huvilisi mõned rohkem kui reisile mahtus teen
ettepaneku

edaspidi

arvestada

lisaks

liikmemaksude

tasumisele

ka

osalemist

üldkoosolekutel. Reisil osalejate nimekiri on alljärgnev: Ants Kirsi, Ants Saarnak, Harry
Aron, Heino Kalmus, Ilmi Aksli, Imre Kivi, Jaanus Pauklin, Jüri Ausmaa, Margus Sauer,
Marko Pruul, Meelis Potari, Siim Rätsep, Taavet Tikk, Tarmo Rajang, Tuuli Tammla.
Otsustati: Reisil osalejate nimekiri kinnitada.
2. Pakkumised tuulekala festivali 2017 korraldamise teostamiseks
T. Tammla: Planeeritava toiduürituste koostööprojekti raames viisin läbi turu-uuringu
tuulekala festivali korraldamise maksumuse välja selgitamiseks. Kuna vastavalt
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sotsiaalmeedias tehtud küsitluse tulemustele võitis ülekaalukalt Tuulekala festivali
toimumiskohana Orjaku sadam üle 400 häälega, siis esitasin pakkumiskutsed kolmele selle
piirkonna ühingule, kellel on varasemast kogemusi taoliste ürituste läbiviimisel: MTÜ
Kassari Haridusselts, MTÜ Orjaku Külaselts ning MTÜ Mereküla Kalurite Klubi.
Laekunud pakkumised jäid alla riigihanke piirmäära ning vastavalt Riigihangete seadusele
ning Hiiukala hankekorrale hanget korraldada ei ole vaja. Pakkumuse küsimisele lisati
põhjalik nimekiri spetsifikatsiooniga, mida peab pakkumine sisaldama. Ülejäänud projekti
puudutavad üritused – toidu ja kunsti nädal 2017 ning 2018. aasta festival on eraldiseisvad
üritused ning samuti ei ole hetkel teada formaadid ja toimumiskohad. Kassari haridusselts
saatis vastusena pakkumisest keeldumise, Orjaku külaseltsi pakkumine on 9460 eurot ning
Mereküla kalurite klubil 9800 eurot. Kumbki pakkuja ei ole käibemaksukohuslane.
Otsustamisest taandas end Indrek Kääramees.
Otsustati: Hanget mitte korraldada ning valida Tuulekala festivali 2017 korraldajaks
odavaima pakkumise tegijana MTÜ Orjaku külaselts.
3. Võimalik koostöö Läänemaa Rannakalanduse Seltsiga Islandi õppereisi
koostööprojekti asjus
T. Tammla: Läänemaa Rannakalanduse seltsilt on laekunud ettepanek koostööks õppereisi
korraldamiseks Islandile, mis on tuntud oma kalanduse poolest. Esmalt on tarvis leida
kohapealne kontakt, kes aitaks kokku panna asjakohast päevakava ning seejärel leida
küsida reisikorraldajatelt pakkumised.
Arutati võimalike kontaktide ning huvipakkuvate teemade üle. Leiti, et osalejate arv võiks
olla sama, mis Läti õppereisil. Otsustati, et teemaga tegeleb edasi tegevjuht koostöös
Läänemaa Rannakalanduse seltsi tegevjuhi ning Kalanduse teabekeskusega. Reisi
toimumisaeg võiks olla augusti lõpp või septembri algus.
4. Võimalik koostöö Võrtsjärve kalanduspiirkonnaga Bulgaaria õppereisi asjus
T. Tammla: Sarnaselt eelnevale ettepanekule laekus sügiseseks ajaks pakkumine
koostööks õppereisi korraldamiseks Bulgaariasse High Western Rhodopes piirkonda
Võrtsjärve algatusrühmalt. Nende piirkonda külastas Bulgaaria delegatsioon ning
kohapealne tegevusgrupp kutsus külla. Bulgaaria kalanduspiirkonnad ei ole käesolevat
perioodi veel alustanud, kuid on võimalik tutvuda eelmise perioodi projektinäidetega.
Otsustati koostööettepanekuga edasi minna. Päevakava laekumisel küsitakse ühised
pakkumised reisikorraldajatelt ning esitatakse taotlus. Grupi suuruseks 15 kummastki
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piirkonnast.
5. Järgmise üldkoosoleku toimumisaeg ja päevakord
T. Tammla: Seoses plaanitavate õppereisidega tuleks järmisel üldkoosolekul täpsustada
rakenduskava, sest praeguse versiooni koostamise ajal ei olnud teada kui täpselt tuleb
plaanitavaid koostöötegevusi kajastada. Praeguses versioonis on üldsiselt nimetatud et
õppereisid Eesti ja Euroopa kalanduspiirkondadesse. Samuti tuleb kindlasti taoltusvooru
taolusi, mille toetuse summa üle 60 000 euro. Traditsiooniliselt on tarvis kinnitada
möödunud aasta majandusaasta aruannet ning kolm aastat ametiaega saab juunis täis viiel
juhatuse liikmel nagu ka revisjonikomisjonil. Revisjonikomisjon hetkel kaheliikmeline.
Põhikiri lubab 1-3-liikmelist.
Otsustati: Järgmine üldkoosolek toimub 11. mail 2017 järgneva päevakorraga:
1. Üle 60 000-eurose toetussummaga projektitaotluste paremusjärjestuse kinnitamine
2. 2017. aasta rakenduskava muutmine
3. 2016. aasta majandusaasta aruande tutvustamine
4. Revisjonikomisjoni arvamuse ära kuulamine
5. 2016. aaasta majandusaasta aruande kinnitamine
6. Juhatuse liikmete valimine
7. Revisjonikomisjoni liikmete valimine
6. Teeneka MTÜ Hiiukala liikme, Raivo Kreisi õnnitlemine 75. juubeli puhul.
Koosoleku lõpetuseks sõideti Raivo Kreisi juurde ning õnnitleti teda ühiselt lilllekimbuga.
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Koosoleku protokollija
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