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Kärdla

Koosoleku algus kell 1806 , lõpp kell 1832 .

Koosoleku juhataja: Imre Kivi

Protokollija: Tarmo Rajang

Osavõtjad: nimekiri vt lisa 1

Kutsutud: Väino Kaev – MTÜ Paadiühistu Salinõmme (vaatlejana)

Päevakord:

1. Juhatuse esimehe avasõna (Imre Kivi)

2. Hiiuma kalanduspiirkonna strateegia väljatöötamise tegevuskava muutmine (Tuuli 

Tammla)

Koosoleku käik ja otsused:

1.  Juhatuse esimehe avasõna

I. Kivi: Eelmise üldkoosoleku ajal 15. juulil oli liikmete arv 60, täna on ühingul 66 

liiget, kohal viibib või on volituse alusel esindatud kokku 34 ühingu liiget. Põhi-

kirja punkt 4.7 järgi on otsuste vastuvõtmiseks vaja vähemalt poolte ühingu 

liikmete esindatus ja see on olemas, koosolek on otsustusvõimeline.

Vahepeal on toimunud 8 juhatuse koosolekut, 20. oktoobril asus tööle tegevjuht, on 

sisse seatud büroo: lahtiolekuajad tööpäeviti 900 – 1800, lõunavaheaeg 1300 – 1400. 

eelnevalt tuleks siiski külastus kokku leppida büroo telefonil 56941855. Loodud on 

koduleht aadressiga www.hiiukala.hiiumaa.ee, kuhu püüame jooksvalt lisada meid 

puudutavat teavet. Seal on väljas põhikiri, liikmete nimekiri, ühingu kontakt-

andmed. Kavas on sisse seada liikmete list, et kiiremini saaks infot edastada. Palun 

selleks neil liikmeil, kellel on e-posti aadressid olemas, kuid kes ei ole neid veel 

1 (2)

http://www.hiiukala.hiiumaa.ee/


mingil põhjusel ühingule teatanud, teatada need tegevjuhile.

R. Raudsepp – küsimus: Kas on võimalik ühingu kodulehele üles panna üldisemat 

kalandusega seotud infot, uudiseid, viiteid õigusaktidele jmt?

I. Kivi, T. Tammla vastus: jah, kindlasti. Et koduleht on veel sissetöötamisjärgus, ei 

ole kõike jõudnud. Tegeleme sellega.

I. Kivi: Tänase koosoleku kokkukutsumise põhjuseks on, et PRIA-le esitatud 

toetusetaotluse hindamisel sai meie taotlus 21 punkti võimalikust 25-st ja taodeldud 

miinimumsummale lisandus sellega 184800 krooni, mis tingib eelarve ja tegevus-

kava muutmise ja uue kinnitamise. Siinkohal tänu SA TUURU konsultandile Aivi 

Telvikule, kes nii eduka taotluse aitas koostada.

2. Hiiuma kalanduspiirkonna strateegia väljatöötamise tegevuskava muutmine

T. Tammla: Uue eelarve koostamisel ja tegevuskava muutmisel on arvesse võetud 

hindamiskomisjoni poolt tehtud märkusi. Lisatud on omavahendite kasutamine ja 

täpsustatud kulusid, samuti muudetud mõnede tegevuste ajalist järjekorda, et see 

oleks loogilisem.

(Muudetud eelarve vt lisa 2 ja muudatusi tutvustava slaidiesitluse väljatrükk vt lisa 

3)

Hääletamisega otsustati: kinnitada Hiiumaa kalanduspiirkonna arengu strateegia 

tegevuskava ettepandud kujul.

Hääletamistulemus: poolthääli 34, vastuhääli ja erapooletuid ei olnud.

Protokolli lisad: 1) koosolekust osavõtjate nimekiri 3 lehel

    liikmete esindajate volikirjad 8 lehel

2) kinnitatud eelarve 1 lehel

3) eelarve ja tegevuskava muudatusi tutvustav esitlus 3 lehel

Koosoleku juhataja

Imre Kivi

Koosoleku protokollija

Tarmo Rajang
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