MTÜ Hiiukala

registrikood 80267964
Üldkoosoleku protokoll nr. 19
29. juuni 2015
Kärdla, Vabrikuväljak 1, Tuuru maja saal.

Koosoleku algus kell 1805 , lõpp kell 1915.
Koosoleku juhataja: Heino Kalmus
Protokollija: Tarmo Rajang
Häältelugeja: Jaak-Velori Sadul
Osavõtjad: kohal viibis 40 ühingu liiget või juriidilisest isikust liikme esindajat, volikirja
alusel oli esindatud veel 22 ühingu liiget (osavõtjate registreerimislehed vt lisa 1,
volikirjad lisa 2), seega kokku oli esindatud 62 ühingu liiget.
Koosoleku toimumise ajal on ühingul 98 liiget, seega on koosolek otsustusvõimeline.
Külalisena viibis koosolekul Jaak-Velori Sadul (Maamajanduse Infokeskuse kalandusvõrgustiku büroo)
Päevakord:
1. 2014. aastaaruande tutvustamine (Tuuli Tammla)
2. Revisjonikomisjoni arvamuse ärakuulamine (Igor Prigoda)
3. 2014. a aastaaruande kinnitamine (H. Kalmus)
4. Hiiumaa kalanduspiirkonna arengustrateegia 2015-2025 ning tulevaste toetusvõimaluste tutvustamine hetkel teadaoleva põhjal (T. Tammla)
5. Imre Kivi lühikokkuvõte kala kvaliteedikoolitusest Jaapanis ning videod
Koosoleku käik ja otsused:
1.

2014. aastaaruande tutvustamine
T. Tammla tutvustas ühingu 2014. aastaaruande näitajaid ja ühingu tegevust
aruandeaastal (vt lisa 3, slaidid 2-5 ja lisa 4).
Esitatud teave võeti teadmiseks.

2. Revisjonikomisjoni arvamuse ärakuulamine
Igor Prigoda luges ette revisjonikomisjoni aruande (vt lisa 5).
T. Tammla tegi ettepaneku märkida nimeliselt ära Tuulekala trollingu korraldamise
eest Raivo Kreis. R. Kreisi nimi lisati revisjoniaruande teksti.
I. Prigoda juhtis veel tähelepanu, et ka tegevjuht T. Tammla on olnud väga tubli,
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andes muuhulgas ühingule sildfinantseerimiseks lühiajalist laenu. Samas ei ole
mitte kõik viimase aja juhatuse koosolekute protokollid avalikustatud ühingu
kodulehel. T. Tammla tunnistas, et on sellest puudusest teadlik.
Revisjonikomisjoni

ettepanek

üldkoosolekule:

kinnitada

ühingu

2014.

a

majandusaasta aruanne.
Esitatud teave võeti teadmiseks.
3. 2014. aastaaruande kinnitamine
H. Kalmus: juhatuse ettepanek on kinnitada ühingu 2014. a majandusaasta aruanne
esitatud kujul.
Hääletati käe tõstmisega.
Hääletamistulemus: kõik koosolekul osalenud ühingu liikmed või nende esindajad
olid ettepaneku poolt, vastu ja erapooletuid ei olnud.
Otsustati: kinnitada ühingu 2014. a majandusaasta aruanne esitatud kujul.
4. Hiiumaa kalanduspiirkonna arengustrateegia 2015-2025 ning tulevaste toetusvõimaluste tutvustamine hetkel teadaoleva põhjal
T. Tammla tutvustas koostatava uue strateegia eesmärke, tegevussuundi jm.
Esitatud info võeti teadmiseks (vt lisa 3 slaidid 8-16).
5. Imre Kivi lühikokkuvõte kala kvaliteedikoolitusest Jaapanis ning videod
Koosolekul osalejatel oli võimalus jälgida ja osa saada I. Kivi ülevaatest
koolitusreisist Jaapanisse.
Protokolli lisad:
1. Osavõtjate registreerimislehed allkirjadega

4 lehel

2. Liikmete esindajate volikirjad

22 lehel

3. Koosolekul kasutatud slaidiesitluse väljatrükk

3 lehel

4. MTÜ Hiiukala 2014. a majandusaasta aruanne (16 lk)

8 lehel

5. Revisjonikomisjoni aruanne ühingu 2014. a majandusaasta aruande kohta 1 lehel
Koosoleku juhataja
Heino Kalmus
Koosoleku protokollija
Tarmo Rajang
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Päevakord
•
•
•
•
•
•
•

Koosoleku juhataja, protokollija ja häältelugeja valimine
2014. aastaaruande tutvustus Tammla
Revisjonikomisjoni arvamuse ärakuulamine Prigoda, Jakobson
2014. aastaaruande kinnitamine
2015-2023 strateegia ning meetme lühitutvustus Tammla
Lühikokkuvõte kala kvaliteedikoolitusest Jaapanis Kivi
Kohv ja pirukas

2014. aasta
• Aasta lõpuks 93 liiget (7 rohkem kui aasta algul) sh 45
FIE-t ja 48 juriidilist isikut. Kalandussektori
ettevõtjaid 65 (so 70% liikmeskonnast)
• 7-liikmeline juhatus, tegevjuht
• Aasta eelarve 39 397,69 eurot
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2014.a eelarve ja selle täitmine

Eelarve ja selle täitmine strateegia rakendamise perioodil 2009-2015

19.06.2015

nr

nimetus

eelarve

täitmine
(jooksev)

jääk

1.1.1

Personalikulu

181 574,65

178 548,82

3 025,84

1.1.2.

Üldkulud

24 367,40

23 058,18

1 309,22

1.1.3

Soetused

8 628,71

8 320,14

308,57

1.1.4

Veebilehe ja infomaterjali kulud

17 038,20

16 517,98

520,22

1.2.1

Eksperdi ja uuringute tellimise teenuse kulu

26 663,53

25 617,21

1 046,32

1.2.2

Koolituste, seminaride ja õppepäevade
korraldamiskulud

51 404,54

49 834,59

1 569,96

1.3.1

Riigisisesel ja välisriigis toimuval seminaril,
konverentsil, messil või õppereisil osalemise kulud,
sh osavõtutasu ning riigisisese lähetuse ja
välislähetuse kulud.

61 019,20

59 873,54

1 145,66

KOKKU

370 696,25

361 770,46

8 925,79
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2014. aasta
• Taotlusvoor mitmekesistamise tegevussuunale
varasemate loobumiste arvelt 36 167,72 eurot
9 taotlust 54 211,68 eurole
7 rahuldatud täielikult, 1 osaliselt
• Osalemine messil Grüne Woche
• Kalandusturismi trükis (eng/deu, est/suo)
• Infopäev kutselistele kaluritele
• Saade „Mehed ja mõrrad“ saatesarjas
• 3 piirkondlikku strateegiakoosolekut
• Aastalõpuseminar Poamal

Revisjonikomisjoni arvamus
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2014. aastaaruande kinnitamine

Hääletus

Strateegia 2015-2023
Strateegia juhtrühm:
• Jüri Lauter
• Märt Kesküla
• Tanel Esta
• Jaak-Velori Sadul
• Ilmi Aksli
• Kaja Hiis

•
•
•
•
•
•
•

Heino Kalmus
Tarmo Rajang
Imre Kivi
Jaanus Valk
Marko Pruul
Indrek Kääramees
Ants Saarnak

3 koosolekut: 3. veebruar, 10. veebruar, 15. juuni
Visioon, missioon, väärtused, eesmärgid, SWOT, kriteeriumid
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Tegevussuunad
1. Kala- või vesiviljelus toodete väärindamine
või turustamine
2. Mitmekesistamine
3. Kalasadamate uuendamine
4. Koelmualade taastamine ja loomine
5. Sotsiaalse heaolu ja kultuuripärandi, sh
kalanduse- ja merenduse kultuuripärandi
edendamine

Kala- või vesiviljelus toodete
väärindamine või turustamine
Eesmärgid:
• Hiiumaa kalanduspiirkonnas on toimiv oma kaubamärgiga kalurite turustusühistu
• Hiiumaa kalanduspiirkonnas on 3 arvestusliku
täistööajaga kalatöötlejat
• Kohalik kala ja kalatooted on kättesaadavad Hiiumaa
kauplustes, toitlustuskohtades ja lasteaedades ning
koolides
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Mitmekesistamine
Eesmärk:
• Vähemalt 20 rannakalurit on alustanud või
arendanud edasi tegevusi lisaks kalapüügile.

Kalasadamate uuendamine
Eesmärgid:
• Täielikult on renoveeritud vähemalt 4 sadamat
• Igas renoveeritud sadamas on vähemalt slipp,
võimalused kala lossimiseks, tingimused kala
lühiajaliseks säilitamiseks, sanitaarruumid
kaluritele ja püügivahendite hoiuruumid
• Vähemalt 8 sadamas, kus kala lossitakse, on
olemas jäämasin
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I grupp (peaksid kindlasti toetust saama):
• Tärkma
• Salinõmme paadisadam
• Haldi
• Kassariotsa
II grupp (võiksid toetust saada):
• Lehtma kalurite sadam
• Orjaku
• Kõrgessaare
• Sõru
• Salinõmme kalasadam
III grupp (võiksid toetust saada siis, kui eelmistest kahest grupist midagi üle
jääb):
• Värssu
• Kärdla vetelpääste sadam
• Hiiessaare
• Suursadam
• Roograhu
• Kärdla vetelpääste sadam
• Ristna

Koelmualade taastamine ja loomine
Eesmärgid:
• Vähemalt kolme olulisema vooluveekogu
suudmealad on korrastatud
• Käina-Vaemla lahtede süsteem on
korrastatud.
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Sotsiaalse heaolu ja kultuuripärandi, sh
kalanduse- ja merenduse kultuuripärandi
edendamine
Eesmärgid:
• Taastatud on vähemalt 10 avalikus kasutuses
lautrikohta koos ligi- ja merelepääsuga.
• Toimuvad Hiiumaa kalanduspiirkonda
tutvustavad (kultuuri)sündmused.
• Merepääste võimekus on Hiiumaa kalanduspiirkonnas tõusnud.

Meetme hetkeolukord
• Määruse mustand õigusosakonnas
• EMKF rakenduskava esitatud Komisjonile,
ilmselt enne sügist ei kinnitata
• Selgusetus huvirühmade jaotuse osas (3 või 4
või 5 huvirühma)
• Selgusetus riigiabi küsimuses
• Selgusetus riigihanke kohustuslikkuses
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Kvaliteedikoolitus: Jaapani
professionaalsed praktikad
Imre Kivi
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