
MTÜ Hiiukala 

ÜLDKOOSOLEKU PROTOKOLL nr.  18 

 

Koosoleku toimumise aeg ja koht:  22. jaanuar 2015.a.  

Tuuru maja saal, Vabrikuväljak 1, Kärdla 

  

Koosoleku algus kell 18.00 

 

Üldkoosolekul osales 50 liikme esindajad, volikirjade alusel olid esindatud 16 liiget, kokku 

oli koosolekul esindatud  66 ühingu liiget ja koosolek oli otsustusõiguslik. 

 

Külalistena viibisid koosolekul Maamajanduse Infokeskuse kalandusvõrgustiku büroo 

juhataja Jaak-Velori Sadul ja kaluri poeg Taavi Kopli. 

 

Koosoleku juhatajaks valiti Heino Kalmus  

Protokollijaks valiti Margit Kääramees  

Häältelugemiskomisjoni liikmeks valiti  Jaak-Velori Sadul. 

 

Koosoleku juhataja H. Kalmus tutvustas kohalolijatele koosoleku päevakorda ja palus 

hääletada selle sobilikkust:  
1. 2015.aasta rakenduskava, sh. ühingu eelarve ja juhatuse liikmete tasude arutelu ja 

kinnitamine. 

2. Strateegia koostamise kava 

3. Järgmise perioodi meetmed 

4. Muud küsimused: aasta kala valimine, küsitlus kaluritele.  

Koosolek kinnitas päevakorra ühehäälselt sobilikuks. 

 

1. 2015.a. rakenduskava arutelu. Ettekandjaks ühingu tegevjuht Tuuli Tammla: 
- Pooleliolevate projektide puhul on oluline teha  maksed enne 30.06.15 ja esitada 

dokumendid enne 10.08.15;  

- Uusi taotlusvoore rohkem ei tule;  

- Peamised tegevused on 2015.a. uue perioodi strateegia koostamine, tuulekala festivali 

ja õppereisi korraldamine; kalaturismi propageerimine ja kaluritele oluliste koolituste 

korraldamine. Sooviks on korraldada ka küsitlus kalurite seas, et saada teada, kas 

eelmise perioodi 3 miljonit on edukalt kulutatud. 

 

Tegevjuht vastas liikmete küsimustele, mis puudutasid tabelis olevate ridade summadega 

konkreetsete tegevuste elluviimist, sh. kontorisse uue arvuti soetamine ja koosolekute laua 

soetamine, reklaammaterjalide valmistamine (kalastusturismi voldik ja reklaamleht Hiiumaa 

kataloogis) jne.  
Õppereisi sihtkoha arutelus ei tulnud konkreetset ettepanekut, seega jäi see juhatuse 

ülesandeks. 

 

- Juhatuse liikmetele töötasude määramine. 

Tehti ettepanek juhatuse esimehele maksta igakuiselt  130.-, tavaliikmele kord aastas 333.-, 

summadele lisanduvad riiklikud maksud.  

Koosoleku otsus: kinnitada ühehäälselt juhatuse liikmete tasud vastavalt eelarves toodud 

summadele. 

Koosoleku juhataja H. Kalmus tegi ettepaneku üldkoosolekule kinnitada  2015.a. 

rakenduskava vastavalt etteantud eelarvele ja tegevustele.  



Koosoleku otsus: kinnitada rakenduskava ühehäälselt. 

 

2. Strateegia koostamise kava. 

Strateegia koostamise protsess on käimas, ekspertide …. eestvedamisel on toimunud  3 

strateegiakoosolekut eelmise aasta lõpus, Emmastes, Kärdlas ja Orjakus. Eksperdid on 

oma tähelepanekud edastanud büroole ja tegevjuht tegeleb hetkeolukorra analüüsiga. 

Veebruaris toimub juhtrühma esimene kokkusaamine. Plaan on strateegiaga valmis saada 

veebruari lõpupoole, kuigi selleks ei ole mingeid tähtaegu esitatud. Esitatud peab olema I 

poolaasta jooksul   

Strateegia koostamise juhtrühma koosseisus saavad olema: 
1) Juhatus ja tegevjuht, 8 in 

2) Omavalitsuste esindajad 4 in 

3) Veterinaar-ja toiduameti esindaja, 1 in 

4) Kalandusvõrgustiku esindaja, 1 in. 

5) Leader tegevusgrupi esindaja 1 in 

6) Vabatahtlik(ud), 1 in. 

 

3. Järgmise perioodi meetmed. 

Arutleti järgmise perioodi meetmete teemal.  

1) Kala ja mereressursside väärindamine 

2) Mitmekesistamine 

3) Kalasadamate uuendamine 

4) Koelmualade taastamine 

5) Sotsiaalse heaolu ja kultuuripärandi edendamine 

Täpsem info meetmete kohta on lisatud tegevjuhi ettekande materjalides. 

 

Tekkis mitmeid küsimusi peamiselt toetusprotsentide kohta, kus arutleti, et tuleb teha 

ettepanek kalandusettevõtjatele soodsamate tingimuste taotlemiseks. 

J. Valk: miks ei ole koelmualadel olulise keskkonnamõjuga tegevusi ette nähtud? T. 

Tammla: eeldatakse, et tegevused on väikesemahulised ning jäävad alla olulise 

keskkonnamõju piiri. Kardetakse ka keskkonnamõju hindamise protsessi ajamahukust – et 

ei mahu projekti elluviimise aja sisse.  

Veel on võimalik teha ettepanekuid, praegu ei ole veel mingeid otsuseid lõplikke vastu 

võetud. 

 

4. Muud küsimused. 

1) On tulnud liikmelt ettepanek valida aasta kala, mida siis selle aasta jooksul rohkem 

tutvustatakse ja tehakse erinevaid ettevõtmisi sellega seotult.  

Mõte hea, valitakse ju aasta looma, lindu, orhideed. Otsustati seda teemat arutada 

edasi Kalanduse teabekeskuse inimestega, et teema saaks laiema kõlapinna. 

2) Kohaletulnud kalamehed täitsid ankeedi kalurite teabeallikate teemal, mis on vajalik 

TÜ Infoteadusteinstituudi uurimustöö läbiviimiseks. Töö on tellinud KIK. 

 

Koosoleku lõpp kell 18.50  

 

Protokolli lisad: 1) Kohalolijate nimekirjad 

2) Tegevjuhi ettekanne 

 

 

Koosoleku juhataja 



H. Kalmus 

 

 

Koosoleku protokollija 

M. Kääramees 

 


