
MTÜ Hiiukala                registrikood 80267964

Üldkoosoleku protokoll nr. 20

10. detsember 2015.

Kärdla, Vabrikuväljak 1, Tuuru maja saal

Koosoleku algus kell 1803 , lõpp kell 1947.

Koosoleku juhataja: Heino Kalmus

Protokollija: Tarmo Rajang

Häältelugemiskomisjon: Jaak-Velori Sadul, Siim Rätsep

Osavõtjad: kohal viibis 42 ühingu liiget või juriidilisest isikust liikme esindajat, volikirja

alusel  oli  esindatud  veel  21  ühingu  liiget  (osavõtjate  registreerimislehed  vt  lisa  1,

volikirjad - lisa 2), seega kokku on koosolekul esindatud 63 ühingu liiget.

Koosoleku toimumise ajal on ühingul 100 liiget, koosolek on otsustusvõimeline.

Külalisena  viibis  koosolekul  Jaak-Velori  Sadul  (Maamajanduse  Infokeskuse  kalandus-

võrgustiku büroo)

Päevakord:

1. Põhikirja muutmine (Tuuli Tammla)

2. Juhatuse liikme tagasikutsumine (H. Kalmus)

3. Juhatuse liikme valimine (H. Kalmus)

4. Strateegia kavandi tutvustus (T. Tammla)

5. Muud küsimused

Koosoleku käik ja otsused:

1.  Põhikirja muutmine

T. Tammla:  kehtivas põhikirjas muudatuste  tegemise vajadus tuleneb ennekõike

ühingu soovist taotleda uuel rahastusperioodil Hiiumaa kalanduspiirkonna kohaliku

algatusrühma toetust. Selleks on põhikirjale kehtestatud uued nõuded, millele see

peab vastama. Lisaks sellele on ühtlasi ettepanek jätta välja mõned mittevajalikud

punktid ja lisada selguse huvides mõned uued.

Lepiti  kokku,  et  kõik kavandatavad  muudatused  vaadatakse  läbi  ja  hääletatakse

ükshaaval. 

T. Tammla tutvustas, selgitas ja põhjendas kavandatavaid muudatusi põhikirjas (vt

lisa 3, slaidid 2-11). 
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Põhikirja punkti 1.1 muutmine (lisa 3, slaid 2)

Tiit Paulus: Kas kohalikud omavalitsused jäävad siis liikmest välja?

T. Tammla: ei, sest nad on juriidilised isikud ja on sellisena nimetatud.

T. Paulus: ettepanek lisada p 1.1 uude teksti siiski ka kohalikud omavalitsused.

Hääletati käe tõstmisega: 1) juhatuse algse ettepaneku poolt 62, vastu 1.

2) T. Pauluse ettepanek lisada KOV-d: poolt 1, vastu 61, erapooletu 1.

Otsus: muuta põhikirja punkti 1.1 vastavalt juhatuse ettepanekule.

Põhikirja punkti 1.2 muutmine (lisa 3, slaid 2)

Teisi ettepanekuid ei olnud.

Hääletati käe tõstmisega: kõik poolt, vastuhääli ja erapooletuid ei olnud.

Otsus: muuta põhikirja punkti 1.2 vastavalt juhatuse ettepanekule.

Põhikirja punkti 1.6 väljajätmine (lisa 3, slaid 3)

Teisi ettepanekuid ei olnud.

Hääletati käe tõstmisega: kõik poolt, vastuhääli ja erapooletuid ei olnud.

Otsus: jätta põhikirjast välja senine punkt 1.6.

Põhikirja punkti 2.1 muutmine (lisa 3, slaid 3)

Teisi ettepanekuid ei olnud.

Hääletati käe tõstmisega: kõik poolt, vastuhääli ja erapooletuid ei olnud.

Otsus: muuta põhikirja punkti 2.1 vastavalt juhatuse ettepanekule.

Põhikirja punkti 2.3 muutmine (lisa 3, slaid 4)

Teisi ettepanekuid ei olnud.

Hääletati käe tõstmisega: kõik poolt, vastuhääli ja erapooletuid ei olnud.

Otsus: muuta põhikirja punkti 2.3 vastavalt juhatuse ettepanekule.

Põhikirja punkti 2.5 muutmine (lisa 3, slaid 4)

Teisi ettepanekuid ei olnud.

Hääletati käe tõstmisega: kõik poolt, vastuhääli ja erapooletuid ei olnud.

Otsus: muuta põhikirja punkti 2.5 vastavalt juhatuse ettepanekule.

Põhikirja punkti 2.5.1 lisamine (lisa 3, slaid 5)

Toomas Vikerpuur: kas ei võiks olla lisaks jaotust geograafilisel põhimõttel?

H. Kalmus: asi on tehtud niigi juba päris keeruliseks, täiendavat jaotust ei ole vaja.

Hääletati käe tõstmisega: kõik poolt, vastuhääli ja erapooletuid ei olnud.

Otsus: lisada põhikirja punkt 2.5.1 vastavalt juhatuse ettepanekule.
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Põhikirja punkti 2.9 muutmine (lisa 3, slaid 6)

Teisi ettepanekuid ei olnud.

Hääletati käe tõstmisega: kõik poolt, vastuhääli ja erapooletuid ei olnud.

Otsus: muuta põhikirja punkti 2.9 vastavalt juhatuse ettepanekule.

Põhikirja punkti 4.1 muutmine (lisa 3, slaid 6)

Teisi ettepanekuid ei olnud.

Hääletati käe tõstmisega: kõik poolt, vastuhääli ja erapooletuid ei olnud.

Otsus: muuta põhikirja punkti 4.1 vastavalt juhatuse ettepanekule.

Põhikirja punkti 4.2 alapunkti f) muutmine (lisa 3, slaid 7)

Teisi ettepanekuid ei olnud.

Hääletati käe tõstmisega: kõik poolt, vastuhääli ja erapooletuid ei olnud.

Otsus: muuta põhikirja punkti 4.2 alapunkti f) vastavalt juhatuse ettepanekule.

Põhikirja punkti 4.2 alapunkti g) muutmine (lisa 3, slaid 7)

Teisi ettepanekuid ei olnud.

Hääletati käe tõstmisega: kõik poolt, vastuhääli ja erapooletuid ei olnud.

Otsus: muuta põhikirja punkti 4.2 alapunkti g) vastavalt juhatuse ettepanekule.

Põhikirja punkti 4.2 alapunkti j) väljajätmine (lisa 3, slaid 7)

Teisi ettepanekuid ei olnud.

Hääletati käe tõstmisega: kõik poolt, vastuhääli ja erapooletuid ei olnud.

Otsus: jätta põhikirjast välja senine punkti 4.2 alapunkt j).

Põhikirja punkti 4.3.1 lisamine (lisa 3, slaid 8)

Teisi ettepanekuid ei olnud.

Hääletati käe tõstmisega: 61 poolt, vastu1 ja erapooletu 1.

Otsus: lisada põhikirja punkt 4.3.1 vastavalt juhatuse ettepanekule.

Põhikirja punkti 4.4 muutmine (lisa 3, slaid 8)

Esitati teine ettepanek: üldkoosolekust etteteatamise tähtajaks 14 päeva

Hääletati  käe  tõstmisega:  1)  juhatuse  ettepanek  (tähtajaks  7  päeva)  62  poolt,

vastuhääli ei olnud, erapooletuid 1.

2) tähtajaks 14 päeva – poolt 2, vastuhääli ja erapooletuid ei loetud.

Otsus: muuta põhikirja punkti 4.4 vastavalt juhatuse ettepanekule.

Põhikirja punkti 4.6 väljajätmine (lisa 3, slaid 9)

Teisi ettepanekuid ei olnud.
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Hääletati käe tõstmisega: kõik poolt, vastuhääli ja erapooletuid ei olnud.

Otsus: jätta põhikirjast välja senine punkt 4.6.

Põhikirja punkti 4.7 muutmine (lisa 3, slaid 9)

Teisi ettepanekuid ei olnud.

Hääletati käe tõstmisega: kõik poolt, vastuhääli ja erapooletuid ei olnud.

Otsus: muuta  põhikirja  punkti  4.7  teksti  vastavalt  juhatuse  ettepanekule  ja

korrastada punktide nummerdus, andes senisele punktile 4.7 uueks numbriks 4.5.1.

Põhikirja punkti 5.1 muutmine (lisa 3, slaid 9)

Teisi ettepanekuid ei olnud.

Hääletati käe tõstmisega: kõik poolt, vastuhääli ja erapooletuid ei olnud.

Otsus: muuta põhikirja punkti 5.1 vastavalt juhatuse ettepanekule.

Põhikirja punkti 5.1.1 lisamine (lisa 3, slaid 10)

Juhatuse ettepaneku algne sõnastus: “Juhatuse liikmete määramisel arvestatakse, et

ükski  punktis  2.5.1  nimetatud  huvirühm  ei  moodustaks  üle  49  %  juhatuse

liikmetest.”

T. Rajang:  ettepanek on suurema selguse huvides sõnastada põhikirja punkt 5.1.1

“Juhatuse  liikmete  määramisel  arvestatakse,  et  ühegi  punktis  2.5.1  nimetatud

huvirühma esindajad ei moodustaks üle 49 % juhatuse liikmetest.”

Hääletati käe tõstmisega T. Rajangu ettepanekul muudetud sõnastust: kõik poolt,

vastuhääli ja erapooletuid ei olnud.

Otsus: lisada põhikirja punkt 5.1.1 T. Rajangu ettepanekul muudetud sõnastuses.

Põhikirja punkti 5.3 muutmine (lisa 3, slaid 10)

Teisi ettepanekuid ei olnud.

Hääletati käe tõstmisega: kõik poolt, vastuhääli ja erapooletuid ei olnud.

Otsus: muuta põhikirja punkti 5.3 vastavalt juhatuse ettepanekule.

Põhikirja punkti 5.5 väljajätmine (lisa 3, slaid 10)

Teisi ettepanekuid ei olnud.

Hääletati käe tõstmisega: kõik poolt, vastuhääli ja erapooletuid ei olnud.

Otsus: jätta põhikirjast välja senine punkt 5.5 ja korrastada sellele järgnevate V

peatüki punktide nummerdus.

Põhikirja punkti 5.5 alapunkti i) lisamine (lisa 3, slaid 10)

Teisi ettepanekuid ei olnud.
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Hääletati käe tõstmisega: kõik poolt, vastuhääli ja erapooletuid ei olnud.

Otsus: lisada põhikirja punkti 5.5 alapunkt i) vastavalt juhatuse ettepanekule.

Põhikirja punkti 5.8 lisamine (lisa 3, slaid 11)

Teisi ettepanekuid ei olnud.

Hääletati käe tõstmisega: kõik poolt, vastu ja erapooletuid ei olnud.

Otsus: lisada põhikirja punkt 5.8 vastavalt juhatuse ettepanekule.

Põhikirja punkti 6.2 muutmine (lisa 3, slaid 11)

Teisi ettepanekuid ei olnud.

Hääletati käe tõstmisega: kõik poolt, vastuhääli ja erapooletuid ei olnud.

Otsus: muuta põhikirja punkti 6.2 vastavalt juhatuse ettepanekule.

2. Juhatuse liikme tagasikutsumine

H.  Kalmus:  ettepanek on  kutsuda  tagasi  juhatuse  liige  Imre  Kivi.  See  tuleneb

eelmise päevakorrapunktiga muudetud põhikirja punktist 5.1, mille järgi juhatuse

liige ei või olla ühingu töötajaga seotud isik tulumaksuseaduse tähenduses.

Hääletati käe tõstmisega: hääletustulemus – kõik poolt, I.Kivi ei hääletanud.

Otsus: kutsuda juhatusest tagasi Imre Kivi.

H.  Kalmus  tänas  I.  Kivi  juhatuse liikmena tehtud töö eest  ja andis  üle  väikese

kingituse, koosolek aplodeeris.

3. Juhatuse liikme valimine

H. Kalmus: ettepanek on valida uueks juhatuse liikmeks Ilmi Aksli. 

T. Tammla: Ilmi esindab lisaks Hiiumaa naiskalureid.

I. Aksli: olen nõus kandideerima ja osalema juhatuse töös.

H. Kalmus: meile on ette heidetud, et koostöö Hiiumaa LEADER-tegevusgrupiga

ei ole väga tihe. Et Ilmi on tegev ka seal, saab see puudus nüüd leevendatud.

Hääletati käe tõstmisega: hääletustulemus – kõik poolt, vastuhääli ja erapooletuid

ei olnud.

Otsus: määrata juhatuse liikmeks I. Aksli.

4. Strateegia 2015-2025 kavandi tutvustus

T.Tammla tutvustas kokkutulnutele seni tehtud tegevusi ja strateegia kavandit (vt 

lisa 3 slaidid 14 - 29)

Endel Kaevats: ettepanek lisada strateegiasse Sarve sadam.

T. Paulus: ettepanek täpsustada Sõru puhul nimi Sõru väikelaevasadam. Sõrul on 
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Saarte Liinide parvlaevasadamas kavandatud päris võimas arendus 2016. aastal.

Priit Post: ettepanek mitte jagada strateegias sadamaid prioriteetsuse järgi.

Otsust vastu ei võetud, esitatud teave võeti teadmiseks.

5. Muud küsimused

T.Tammla:  info  ühingu  aastalõpuseminarist,  mis  toimub  19.  detsembril  2015.

Partsi veskis algusega kell 19. Registreerida saab üritusele kodulehe kaudu kuni 14.

dets.  õhtuni,  osavõtutasu  20  €  tasuda  sularahas  kohapeal.  Bussitransport  on

organiseeritud, registreerimisel teatage ühtlasi, kus keegi peatust soovib.

Protokolli lisad:

1. Osavõtjate registreerimislehed allkirjadega 4   lehel

2. Liikmete esindajate volikirjad 21 lehel

3. Koosolekul kasutatud slaidiesitluse väljatrükk 5   lehel

4. Häältelugemiskomisjoni töödokument 1   lehel

Koosoleku juhataja

Heino Kalmus

Koosoleku protokollija

Tarmo Rajang
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üldkoosolek 10.12.2015
päevakord

• Juhataja, protokollija ja häältelugeja valimine

• Päevakorra kinnitamine

• Põhikirja muutmine

• Juhatuse liikme tagasikutsumine

• Juhatuse liikme valimine

• Strateegia kavandi esitlemine ja arutelu

• Muud küsimused



põhikirja muudatused 1/10
kehtiv ettepanek

1.1. Mittetulundusühing nimetusega 
Hiiukala (edaspidi: tegevusgrupp) on 
vabatahtlikkuse alusel ühinenud Hiiu 
maakonnas tegutsevate juriidiliste 
isikute, füüsilisest isikust ettevõtjate ja 
kohalike omavalitsuste iseseisev 
kasumit mitte taotlev ühendus, mis 
tegutseb avalikes huvides Hiiu 
maakonna kui kalanduspiirkonna 
(edaspidi: piirkond) säästva arengu 
nimel.

1.1. Mittetulundusühing 
Hiiukala (edaspidi ühing) on 
avalikes huvides tegutsev 
füüsiliste isikute, juriidiliste 
isikute ning füüsilisest isikust 
ettevõtjate vabatahtlik ning 
sõltumatu ühendus.

1.2. Tegevusgrupp on asutatud 
määramata ajaks, kuid ei lõpeta 
tegevust ,,Mittetulundusühingute 
seaduse" § 37 punktis 1 sätestatud 
alusel enne 31. detsembrit 2013. 
aastal.

1.2. Ühing on asutatud 
tähtajatult, kuid ei lõpeta 
tegevust enne 31. detsembrit 
2028.aastal 



põhikirja muudatused 2/10
kehtiv ettepanek

1.6. Oma tegevuses juhindub 
tegevusgrupp Eesti Vabariigi 
seadusandlusest, põllumajandusministri 
määrusest nr 38 24. aprillist 2008 
,,Euroopa Kalandusfondi 2007 - 2013 
rakenduskava" meetme 4.1 
,,Kalanduspiirkondade säästev areng" 
raames toetuse andmise ja kasutamise 
tingimused ja kord" ning käesolevast 
põhikirjast.

välja jätta

2.1. Liikmeks vastuvõtmist võib taotleda 
iga piirkonnas tegutsev äriühing, 
füüsilisest isikust ettevõtjad, 
mittetulundusühing või sihtasutus ja 
kohalik omavalitsusüksus, kes soovib 
arendada tegevusgrupi eesmärkidega 
kooskõlas olevat tegevust.

2.1. Liikmeks vastuvõtmist võib 
taotleda iga Hiiu maakonnas 
tegutsev füüsilisest isikust 
ettevõtja, juriidiline ja füüsiline 
isik, kelle tegevused on 
kooskõlas ühingu põhikirjaliste 
eesmärkidega.



põhikirja muudatused 3/10

kehtiv ettepanek
2.3. Liikmeks taotleja esitab tegevusgrupi 
juhatusele sellekohase kirjaliku avalduse, 
milles kohustub järgima tegevusgrupi 
põhikirja ja tasub tegevusgrupi 
üldkoosoleku poolt kinnitatud 
sisseastumismaksu 

2.3. Liikmeks taotleja esitab ühingu 
juhatusele vormikohase avalduse, 
milles kohustub järgima ühingu 
põhikirja. 

2.5. Tegevusgrupi liikmeskonnast 
vähemalt 60% moodustavad piirkonna 
kalandussektoris tegutsevad ettevõtjad, 
mittetulundusühingud või sihtasutused, 
kusjuures selline proportsioon peab 
säilima ka uute liikmete vastuvõtmisel. 

2.5. Ühingu liikmeskonnast vähemalt 
60% moodustavad kalandussektorise 
kuuluvad füüsilised ja juriidilised 
isikud. Selline proportsioon peab 
säilima ka uute liikmete vastuvõtmisel



põhikirja muudatused 4/10
kehtiv ettepanek

lisada 2.5.1. Ühingu liikmed jagunevad huvirühmadeks kusjuures ükski huvirühm 
ei moodusta rohkem kui 49 protsenti liikmete koguarvust: 

1) huvirühm, kuhu kuuluvad kohaliku omavalitsuse üksused ning riigi ja 
kohaliku omavalitsuse üksuse enamusosalusega või liikmesusega
eraõiguslikud juriidilised isikud; 

2) huvirühm, kuhu kuuluvad kalandussektori füüsilisest isikust ettevõtjad; 

3) huvirühm, kuhu kuuluvad kalandussektori juriidilisest isikust ettevõtjad, 
välja arvatud punktis 1 nimetatud eraõiguslikud juriidilised isikud; 

4) huvirühm, kuhu kuuluvad ettevõtjad, kes tegelevad majandus-
tegevusega muul tegevusalal kui kalapüügi- või vesiviljelustoodete 
tootmine või töötlemine, välja arvatud punktis 1 nimetatud eraõiguslikud 
juriidilised isikud; 

5) huvirühm, kuhu kuuluvad füüsilised ja juriidilised isikud, kes ei kuulu 
punktides 1–4 nimetatud huvirühma. 



põhikirja muudatused 5/10
kehtiv ettepanek

2.9. Tegevusgrupi liikme väljaarvamise 
otsustab tegevusgrupi juhatus oma 
koosolekul, teatades selle küsimuse 
arutelust väljaarvatavale liikmele 
kirjalikult vähemalt 2 nädalat enne 
koosoleku toimumist ja tal on õigus 
osaleda sõnaõigusega oma 
väljaarvamise küsimuse arutamisel 
juhatuses. Liikme väljaarvamise otsus 
on langetatud, kui selle poolt on 2/3 
juhatuse liikmetest. 

2.9. Ühingu liikme väljaarvamise 
otsustab ühingu juhatus oma 
koosolekul, teatades selle küsimuse 
arutelust väljaarvatavale liikmele 
kirjalikult vähemalt nädal enne 
koosoleku toimumist ja tal on õigus 
osaleda sõnaõigusega oma 
väljaarvamise küsimuse arutamisel 
juhatuses. Liige on ühingust välja 
arvatud, kui selle poolt on 2/3 juhatuse 
liikmetest. 

4.1. Ühingu kõrgeimaks organiks on 
tegevusgrupi üldkoosolek, millel igal 
ühingu liikmel on üks hääl.

4.1. Ühingu kõrgeimaks organiks on 
ühingu üldkoosolek, millel igal ühingu 
liikmel on üks hääl, kusjuures üks isik 
võib osaleda ja hääletada kuni viie 
liikme esindajana



põhikirja muudatused 6/10 
üldkoosoleku pädevus

kehtiv ettepanek
4.2. f) projektide, mille elluviimiseks 
taotletakse toetust rohkem kui 
63911,66 eurot, paremusjärjestuse 
ettepanekute heakskiitmine;

4.2. f) projektitaotluste, mille 
elluviimiseks taotletakse toetust rohkem 
kui 60 000 eurot paremusjärjestuse 
ettepaneku kinnitamine.

4.2. g) projektide hindamise töörühma 
vähemalt seitsmeliikmelise koosseisu 
määramine, kus töörühma liige ei või 
olla sama tegevusgrupi juhatuse liige;

4.2. g) projektitaotluste hindamiseks 
vähemalt seitsmeliikmelise hindamis-
komisjoni koosseisu määramine, 
kusjuures ühingu juhatuse liige ega 
töötaja ei või olla hindamiskomisjoni 
liige. Igat projektitaotlust hindab 
vähemalt viis hindamiskomisjoni 
liiget

4.2. j) tegevusgrupile kuuluvate 
kinnisasjade ja registrisse kantavate 
vallasasjade võõrandamise ja 
asjaõigustega koormamise 
otsustamine ja tingimuste määramine 
nimetatud tehinguteks; 

välja jätta



põhikirja muudatused 7/10
kehtiv ettepanek

lisada 4.3.1. Kui ühingu liige soovib mingi 
küsimuse arutusele võtmist
järgmisel üldkoosolekul, peab ta 
sellest kirjalikult teatama ühingu 
juhatusele enne üldkoosoleku teate 
väljasaatmist.

4.4. Üldkoosoleku kokkukutsumiseks punktide 4.2. a, 
b, c, f , g, h, i,i, k, l, m, n puhul avaldab tegevusgrupi 
juhatus vähemalt 7 päeva enne üldkoosoleku 
toimumist kohalikus meedias teate, näidates ära 
üldkoosoleku toimumise aja, koha ja päevakorra või 
saadab igale tegevusgrupi liikmele 7 päeva enne 
üldkoosoleku toimumist samasisulise kirjaliku teate. 
Üldkoosoleku kokkukutsumiseks punktide 4.2. d, e 
puhul avaldab tegevusgrupi juhatus vähemalt 2O 
päeva enne üldkoosoleku toimumist kohalikus 
meedlas teate, näidates ära üldkoosoleku toimumise 
aja, koha ja päevakorra. 

4.4. Juhatus informeerib ühingu 
liikmeid üldkoosoleku 
toimumisajast, -kohast ning 
päevakorrast e-kirjaga, ühingu 
kodulehel ning kohalikus 
ajalehes vähemalt seitse päeva 
enne üldkoosoleku toimumispäeva 
juhul kui rahastusmäärus ei 
sätesta pikemat 
etteteatamistähtaega.
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kehtiv ettepanek

4.6. Tegevusgrupi põhikirja muutmiseks, on 
vajalik üldkoosoleku 2/3 häälteenamus ja 
eesmärgi muutmiseks on vajalik kõigi 
tegevusgrupi liikmete nõusolek.

välja jätta (kordab MTÜ seadust)

4.7. Punktide 4.2. c kuni n nimetatud 
üldkoosoleku pädevusvaldkonda kuuluvate 
tegevuste kohta saab üldkoosolek otsused 
vastu võtta siis, kui hääletamisel osalevad 
vähemalt pooled tegevusgrupi liikmed ning 
otsuse vastuvõtmise poolt on hääletanud 
vähemalt pooled koosolekul osalevad 
liikmed.

4.5.1. Punktide 4.2. d, e, f ja g 
otsustamiseks on üldkoosolek 
otsustusvõimeline kui hääletamisel 
osalevad vähemalt 51% ühingu 
liikmetest ning otsuse vastuvõtmise 
poolt on vähemalt 2/3 hääletajatest.

5.1. Tegevusgrupi tegevust juhib ja seda 
esindab juhatus, milles on 5-7 liiget.

5.1. Ühingu tegevust juhib ja seda 
esindab juhatus, milles on vähemalt 
seitse liiget, kusjuures juhatuse 
liige ei või olla ühingu töötaja ega 
ühingu töötajaga seotud isik 
Tulumaksuseaduse tähenduses
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lisada 5.1.1. Juhatuse liikmete määramisel 
arvestatakse, et ühegi punktis 2.5.1. 
nimetatud huvirühma esindajad ei 
moodustaks üle 49% juhatuse 
liikmetest

5.3. Juhatuse liikmed määratakse 
ametisse 3 aastaks asutamislepinguga.

5.3. Juhatuse liikmed määratakse
ametisse kolmeks aastaks. 

5.5. Tegevusgrupi nimel teostatavate 
tehingute, mille suurus ületab 63 911,66 
eurot, sooritamiseks peab juhatus saama 
eelneva nõusoleku üldkoosolekult. 

välja jätta 

lisada 5.5. h) muuta üldkoosoleku otsusega 
vastu võetud strateegia rakenduskava 
tegevussuuna eelarve suurust kuni 10 
protsendi ulatuses, kui rakenduskava 
tegevussuundade vaheline 
kogueelarve ei muutu.
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kehtiv ettepanek
lisada 5.8. Ühingu palgalised töötajad võtab 

tööle ja vabastab töölt juhatuse esimees 
juhatuse otsusel.

6.2. Revisjonikomisjon kontrollib ühingu 
juhtorganite poolt vastuvõetud otsuste 
ja muude aktide täitmist, vara ja 
vahendite kasutamist ja käsutamist 
vähemalt üks kord aastas, s.o 2 kuu 
jooksul pärast majandusaasta 
lõppemist.

6.2. Revisjonikomisjon kontrollib ühingu 
juhtorganite poolt vastuvõetud otsuste ja 
muude aktide täitmist, vara ja vahendite 
kasutamist ja käsutamist vähemalt üks 
kord aastas, s.o 6 kuu jooksul pärast 
majandusaasta lõppemist.



Juhatuse liikme tagasikutsumine

• Tulenevalt muudetud põhikirja punktist 5.1. 

„… juhatuse liige ei või olla ühingu töötaja ega 

ühingu töötajaga seotud isik Tulumaksuseaduse 

tähenduses.“

tagasi kutsuda juhatuse liige Imre Kivi



Juhatuse liikme valimine

• Kandidaatide esitamine

• Rohkem kui ühe kandidaadi korral salajane 
hääletus
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• Periood 2015 – 2025 (rahastus 01.07.2015 kuni 30.06.2023)
• Rakendatavad tegevussuunad:
1. kalapüügi- või vesiviljelustoodete väärindamine või

turustamine
2. majandustegevuse mitmekesistamine
3. kalasadamate uuendamine
4. koelmualade loomine või taastamine
5. sotsiaalse heaolu ja kultuuripärandi, sealhulgas 

kalanduse- ja merenduse kultuuripärandi edendamine, 
kalanduskogukondade rolli tugevdamine kohalikus 
arengus ning kohalike kalandusressursside ja merendus-
tegevuse juhtimine
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• Hiiukala missioon 

Rannakalanduse arendamine ja mereliste 
traditsioonide, elulaadi ning väärtuste edasikandmine

• Väärtused

� Tulemusele orienteeritud koostöö
� Jätkusuutlikkus ja homsele orienteeritus
� Looduskeskkonda arvestav ja sellest lähtuv elulaad
� Kalavarude säästlik kasutamine
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• Hiiumaa kalanduspiirkonna visioon

Aastaks 2025 on Hiiumaa kalanduspiirkonnas renoveeritud aktiivses 
kasutuses sadamate ja lautrikohtade võrgustik. 

Rannakalurite head kala hoiu-, esmatöötlemise ja 
turustusvõimalused on tõstnud kalurite sissetulekut. 

Hiiumaa kalatooted on kõrgelt hinnatud ja tuntud nii maakonnas kui 
ka väljaspool.

Kalurite tegevus ettevõtjaina kõrvalelatusaladel on laienenud. 

Hiiumaal toimuvad mitmed rannakalandusega seotud 
traditsioonilised üritused, mis toovad külastajaid nii maakonnast kui 
ka väljaspoolt. 

Hiiumaa olulisemad jõesuudmed on kalade kuderändeks avatud.
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• kalapüügi- või vesiviljelustoodete väärindamine
või turustamine - eesmärgid

• E1: Hiiumaa kalanduspiirkonnas on toimiv oma 
kaubamärgiga kalurite turustusühistu.

• E2: Hiiumaa kalanduspiirkonnas on 3 arvestusliku 
täistööajaga kalatöötlejat.

• E3: Kohalik kala ja kalatooted on kättesaadavad 
Hiiumaa kauplustes, toitlustuskohtades ja 
lasteaedades ning koolides.



Tulemusnäitajad
Mõõdikud ja metoodika

Algtase Sihttase

E

1

Ühistulistel 
alustel tegutsev 
ettevõte puudub

Loodud on ühistulistel alustel toimiv 
oma kindla kaubamärgiga ettevõte, 
mida kontrollivad Hiiumaa 
rannakalurid. Ettevõte haldab kogu 
protsessi püügist müügini. Vähemalt 
10% Hiiumaa rannakalurite poolt 
püütud kalast turustatakse läbi 
turustusühistu. Hiiumaa kala on 
tarbijatele kättesaadav läbi jaemüügi 
punktide vähemalt Haapsalus, 
Pärnus ja Tallinnas

Mõõdik: ühistulistel alustel 
toimivate ettevõtete arv, 
müügipunktide olemasolu

Metoodika: läbi ühistu turustatud 
kala kogused. Analüüsi aluseks on 
kogutud tagasiside ja MeMi
andmekogude võrdlus

E

2

Hiiumaal on 1 
arvestusliku 
täistööajaga 
kalatöötleja

Hiiumaal on 3 arvestusliku 
täistööajaga kalatöötlejat

Mõõdik: täistööajaga 
kalatöötlejate arv

Metoodika: ettevõtete 
aastaaruanded

E

3

Kohalik kala on 
kättesaadav 6 
kaupluses ja 4 
toitlustuskohas

Kohalik kala on kättesaadav 
vähemalt 6 kaupluses ja 4 
toitlustuskohas (säilub vähemalt 
tänane tase)

Mõõdik: asutuste arv, kus kohalik 
kala on kättesaadav

Metoodika: kogutud tagasiside
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• majandustegevuse mitmekesistamine

• E1: Vähemalt 20 rannakalurit on alustanud või 
arendanud edasi tegevusi lisaks kalapüügile.

Jrk

nr
Tulemusnäitajad

Mõõdikud ja metoodika
Algtase Sihttase

E1 -
Vähemalt 20 rannakalurit on alustanud või 
arendanud edasi tegevusi lisaks 
kalapüügile.

Mõõdik: taotlejate arv, kes on 
projektid ellu viinud

Metoodika: projektide elluviijatelt 
küsitud tagasiside välja uute või 
edasi arendatud 
tegevuste/teenuste kohta
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• Kalasadamate uuendamine

• E1: Täielikult on renoveeritud vähemalt 4 
sadamat.

• Igas renoveeritud sadamas on vähemalt slipp, 
võimalused kala lossimiseks, tingimused kala 
lühiajaliseks säilitamiseks, sanitaarruumid 
kaluritele ja püügivahendite hoiuruumid.

• E2: Vähemalt 8 sadamas, kus kala lossitakse, 
on olemas jäämasin.
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Jr

k

nr

Tulemusnäitajad

Mõõdikud ja metoodika
Algtase Sihttase

E

1

2 sadamat on 
renoveeritud

Kokku vähemalt 
6 sadamat on 
renoveeritud

Mõõdik: miinimumnõudeid 
rahuldavate sadamate arv

Metoodika: projektide seire

E

2

Jäämasin on olemas 3 
sadamas

Kokku vähemalt 
8 sadamas on 
olemas jäämasin

Mõõdik: jäämasinate arv

Metoodika: projektide seire
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I grupp (peaksid kindlasti toetust saama):

• Tärkma

• Salinõmme paadisadam

• Haldi

• Kassari kalasadam

II grupp (võiksid toetust saada):

• Lehtma kalurite sadam

• Orjaku

• Kõrgessaare

• Sõru väikelaevasadam

• Salinõmme kalasadam

III grupp (võiksid toetust saada siis, kui eelmistest kahest grupist midagi üle jääb):

• Värssu

• Kärdla sadam

• Hiiessaare

• Suursadam

• Roograhu

• Kärdla vetelpääste sadam

• Ristna
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• Koelmualade loomine või taastamine 

E1: Vähemalt kolme olulisema vooluveekogu 
suudemalad on korrastatud

E2: Käina-Vaemla lahtede süsteem on korrastatud
Tulemusnäitajad

Mõõdikud ja metoodika
Algtase Sihttase

E

1
-

Vähemalt kolme olulisema vooluveekogu 

suudmealad on korrastatud

Mõõdik: korrastatud suudmealade arv

Metoodika: projektide seire

E

2
-

Käina-Vaemla lahtede süsteem on 

korrastatud

Mõõdik: korrastatud Käina-Vaemla

lahtede süsteem

Metoodika: projektide seire
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• sotsiaalse heaolu ja kultuuripärandi, sealhulgas 
kalanduse- ja merenduse kultuuripärandi edendamine, 
kalanduskogukondade rolli tugevdamine kohalikus 
arengus ning kohalike kalandusressursside ja 
merendustegevuse juhtimine

E1: Taastatud on vähemalt 10 avalikus kasutuses lautrikohta 
koos ligi- ja merelepääsuga

E2: Toimuvad Hiiumaa kalanduspiirkonda tutvustavad 
(kultuuri) sündmused

E3: Merepääste võimekus on Hiiumaa kalanduspiirkonnas 
tõusnud
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Tulemusnäitajad
Mõõdikud ja metoodika

Algtase Sihttase

E

1
-

Taastatud on vähemalt 10 avalikus 

kasutuses lautrikohta

Mõõdik: taastatud avalikus 

kasutuses lautrikohtade arv

Metoodika: projektide seire

E

2

2 sündmust 

aastas

Vähemalt 2 sündmust aastas (säilub

vähemalt tänane tase)

Mõõdik: toimunud sündmuste 

arv

Metoodika: projektide seire

E

3
-

Vähemalt 8 sadamas või lautrikohas on 

merepääste võimekus tõusnud

Mõõdik: ellu viidud projektide 

arv

Mõõdik: projektide seire
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• Koostöö ja koolitustegevus – eraldi meede, taotlejaks MTÜ 

Hiiukala
MTÜ Hiiukala koostöö- ja koolitustegevused on orienteeritud 
järgnevatele teemadele: 

• Mereohutus, merepääste ja esmaabi
• Kala töötlemise tehnoloogiad
• Tootearendus
• Turundus, sh e-turundus
• Logistika
• Seadusandlus

Eelistatakse laiemaid arenguprogramme, mitte üksikuid 
koolitussündmusi. Lisaks korraldatakse võimalusel õppereise parimate 
praktikate vahetamiseks teistesse tegevuspiirkondadesse Eestis ja 
väljaspool.
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PROJEKTIDEKS KOGUEELARVEST
vähemalt 85% % min max

Kala töötlemine ja turustamine 14 301 621 320 008

mitmekesistamine 33 710 964 754 304

kalasadamad 30 646 331 685 731

koelmud 5 107 722 114 289

sotsiaalne heaolu ja kult pärand 18 387 799 411 439

100 2 154 437 2 285 770

TEGEVUSGRUPI EELARVE kuni 15% min max
Tegevusgrupi jooksevkulud/koolitused 8 aastat 380 195 403 371

Koostöömeede 270 908 287 422

kokku 651 103 690 793
eelmine periood 7 aastat 370 000 eurot 
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TOETUSED 
AASTATE LÕIKES % min max

2015 0 0 0

2016 25 538 609 571 443

2017 30 646 331 685 731

2018 25 538 609 571 443

2019 20 430 887 457 154 vahehindamine

2020 jääkide arvel

2021 jääkide ja lisavahendite arvel

2022 jääkide arvel

kokku 100 2 154 437 2 285 770
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• Ettepanekuid, kommentaare?

• Strateegia kinnitamise aeg planeeritavalt        

20. jaanuar 2016

• Strateegia PRIA-sse. PRIA kontrollib 
algatusrühma nõuetekohasust 30 tööpäeva ja 
edastab strateegia Maaeluministeeriumile.

• MEM hindab strateegiat 45 tööpäeva jooksul ja 
teeb vastava otsuse (hiljemalt maikuus)



Muud küsimused
• Aastalõpuseminar Partsi veskis laupäeval 19. 

detsembril kell 19.

• Osalustasu 20 eurot tasutakse kohapeal

• Kaasa võib võtta foto- ja videomaterjali Hiiukala 
üritustelt

• Registreerimine kuni 14. detsember kodulehel või 
saalis ringleva rohelise lehe peal

TÄNUD KUULAMAST!

KOHVILAUD on kaetud!


