
MTÜ Hiiukala registrikood 80267964

Üldkoosoleku protokoll nr. 28

22. november 2018.

Kärdla, Vabrikuväljak 1, Tuuru maja saal

Kalandusturu  korraldamise  seaduse  §  8  lg  1  alusel  arvatakse  üldkoosoleku  protokoll

asutusesiseseks kasutamiseks, seetõttu taotlejate nimesid ei avalikustata. Asjasse puutuvatel

isikutel on õigus tutvuda õigustatud nõude korral protokolli täistekstiga ühingu kontoris.

Koosoleku algus kell 1803 , lõpp kell 2010.

Protokolli lahutamatuks osaks on osavõtjate registreerimislehed (lisa 1) ja volikirjad koos 

digiallkirja kinnituslehtedega (lisa 2)

Kvoorum: Ühingus on 94 liiget, koosoleku algul viibis kohal või oli volituse alusel esindatud

68, (neist volituse alusel esindatud 25 liiget), seega esindatud on 72,3 % liikmetest. Kell 18.15

saabus veel ühe liikme esindaja (esindatud siis 73,4 % liikmetest). Lisaks osales koosolekul

ühingu tegevjuht Kaja Hiis-Rinne ja üks hääleõiguseta osavõtja (Jaak-Velori Sadul).

Koosolek on otsustusvõimeline.

KOV - esindatud 4 liiget (6% koosolekul esindatutest)

Kalanduse äriühingud - esindatud 22 liiget (32%)

MTÜ-d ja eraisikud - esindatud 9 liiget (13%)

Kalanduse FIEd - esindatud 27 liiget (39%)

Kalandussektori välised - esindatud 7 liiget (10%)

Koosoleku kutses juhatuse poolt väljakuulutatud päevakord:

1. Koosoleku juhataja, protokollija ja häältelugejate valimine

2. Üle 60 000-eurose toetussummaga projektitaotluste paremusjärjestuse kinnitamine

3. 2019. aasta rakenduskava arutelu ja kinnitamine 

4. Hiiumaa kalanduspiirkonna arengustrateegia 2015-2025 muutmine

5. Juhatuse liikmete tasude kinnitamine 2019. aastaks

6. Juhatuse liikmete valimine

7. Muud küsimused

Koosoleku käik ja otsused:

1. Koosoleku juhataja, protokollija ja häältelugemiskomisjoni valimine



Marko Pruul tegi  ettepaneku valida koosoleku juhatajaks juhatuse esimees Heino Kalmus.

Teisi  ettepanekuid  ei  olnud.  Hääletati  käe  tõstmisega.  Hääletustulemus: kõik  olid  poolt,

vastu ja erapooletuid ei olnud. 

Tehti ettepanek valida koosoleku protokollijaks  Tarmo Rajang. Teisi ettepanekuid ei olnud.

Hääletati  käe tõstmisega.  Hääletuse tulemus: poolthääli  64, vastu 4 häält,  erapooletuid ei

olnud. 

Heino  Kalmus tegi  ettepaneku valida  häältelugemiskomisjoni  Jaak-Velori  Sadul,  Sirje

Jakobson ja Margit Kääramees. Hääletati käe tõstmisega. Hääletustulemus: kõik poolt, vastu

ja erapooletuid ei olnud.

Otsus:  Koosoleku  juhatajaks  valida  Heino  Kalmus,  protokollijaks  Tarmo  Rajang  ja

häältelugemiskomisjoni liikmeteks Jaak-Velori Sadul, Sirje Jakobson ja Margit Kääramees.

H.  Kalmus palus  teha  ettepanekuid  väljakuulutatud  päevakorra  muutmiseks  või

täiendamiseks. 

Tuuli Tammla: ettepanek muuta päevakorrapunktide järjekorda – vahetada ära 5. ja 6. punkt

st valida enne uued juhatuse liikmed ja alles seejärel kinnitada juhatuse liikmete tasud 2019.

aastaks.

H.  Kalmus pani  esiteks  hääletusele  juhatuse  poolt  esitatud  päevakorra;  hääletati  käe

tõstmisega. 

Hääletustulemus: poolt 59 häält, vastu 9 häält, erapooletuid ei olnud.

H. Kalmus pani teiseks hääletusele T. Tammla ettepaneku; hääletati käe tõstmisega. 

Hääletustulemus: T. Tammla ettepaneku  poolt hääletas 9 liiget või liikme esindajat,  vastu-

hääli oli 59, erapooletuid ei olnud.

Otsus: Kinnitada üldkoosoleku päevakord esialgsel, juhatuse poolt väljakuulutatud kujul.

Kell 1815 saabus MTÜ Hiiumaa Kogukonnateenused esindaja Georg Linkov, seega edasistel

hääletustel on kohalolevate või esindatud liikmete arv 69.

2. Üle 60 000-eurose toetussummaga projektitaotluste paremusjärjestuse kinnitamine

K.  Hiis-Rinne: tähtajaks  laekus  xxx  taotlus  koelmualade  loomise  või  taastamise

tegevussuunal. Taotleja ei saanud hindamiskomisjoni istungi toimumise ajaks kooskõlastust

projekteerimistingimustele  kahelt  maaomanikult.  Hindamiskomisjon  tegi  7  poolthääle  ja  2

vastuhäälega  otsuse mitte  hinnata  xxx taotlust,  sest  puuduvad olulised  dokumendid,  mille

alusel taotlust saaks hinnata. 



Seega pole projektitaotluste paremusjärjestust, mida üldkoosolek saaks kinnitada.

Taotleja tegeleb taotluse täiendamisega. xxx jõesuudme maaomanikule on saadetud muudetud

projekteerimise tingimused kooskõlastuse saamiseks. 

Otsust vastu ei võetud.

3. 2019. aasta rakenduskava arutelu ja kinnitamine

K.  Hiis-Rinne tutvustas  strateegia  rakenduskava 2019. aastaks  (vt  lisa  3), sealhulgas

taotlusvoorude toimumise aega, taotlusvoorude eelarvet ning planeeritavaid koostööprojekte

ja nende eelarvet. Küsis osalejatelt ettepanekuid, häid kontakte.

Juhatuse ettepanek on, et  2019. a taotlusvoorud on märtsis  ja võimalike jääkide puhul ka

oktoobris.

Taavet Tikk küsis, kas 2019. on käimasoleva projektide rahastusperioodi viimane aasta.

H. Kalmus vastas, et 2020. aastal saab projekte rahastada jääkide arvel, kui neid jääb.

K. Hiis-Rinne selgitas, et jääkide jagamise mehhanism ei ole täna teada.

T. Tammla küsis, kas koostööprojektide puhul tähendab osalemine üritustel - näiteks Slow

Fish – otsest osavõttu või ainult külastamist.

H. Kalmus vastas, et külastamist tähendab.

Täiendusi ja parandusi üldkoosoleku poolt rakenduskavasse ei olnud. 

H. Kalmus: on e  ttepanek kinnitada MTÜ Hiiukala 2019. aasta strateegia rakenduskava.

Hääletati käe tõstmisega.

Hääletustulemus: poolthääli 68, vastuhääli ja erapooletuid ei olnud, 1 osavõtja ei hääletanud.

Otsus: kinnitada mittetulundusühingu Hiiukala strateegia rakenduskava 2019. aastaks.

4. Hiiumaa kalanduspiirkonna arengustrateegia 2015-2025 muutmine

K. Hiis-Rinne: juhatuse ettepanek on, arutada strateegia muudatusettepanekuid (vt protokolli 

lisa 4) kolmes osas.

4.1 Maaeluministri määrusest*) ja selle kavandatavast muutmisest tulenevad 

muudatusettepanekud strateegiasse:

*) Maaeluministri 25. novembri 2015. a määrus nr 19 „Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia 
rakendamine” (31.08.2018. jõustunud redaktsioon). 
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– muuta strateegia ptk 8.3 jaotise Taotluste sisuline hindamine (lk 47) 4. lõigu 2. lauset,

asendades seal sõna „Tulumaksuseaduse“ sõnadega „haldusmenetluse seaduse“ (vt ka

lisa 4 tabelis rida 1);

– muuta  strateegia ptk 8.2 jaotist  Taotluste  vastuvõtt (lk  46),  lisades 1. lõigu viimase

lause lõppu täiendava lauseosa „ , kuni toetuse taotlemine hakkab toimuma vaid elekt-

rooniliselt PRIA e-teenuse keskkonna kaudu.“ (vt ka lisa 4 tabelis rida 2);

– muuta strateegia ptk 8.2 jaotist Taotluste tehniline kontroll (lk 46), lisades viimase (5.)

lõigu lõppu lause „PRIA e-teenuse keskkonnale üleminekul toimub taotluste tehniline

kontroll ja hindamine nimetatud keskkonnas.“ (vt ka lisa 4 tabelis rida 3);

– muuta  strateegia  ptk 8.3 jaotist  Projektitaotluste  esitamine PRIA-le  (lk  49),  lisades

1. lõigu lõppu uue lause „PRIA e-teenuse keskkonnale üleminekul esitatakse projekti-

taotlused PRIA-le e-teenuse keskkonnas.“ (vt ka lisa 4 tabelis rida 4).

Hääletati käe tõstmisega. 

Hääletustulemus: Poolt 69 häält, vastu ja erapooletuid ei olnud.

Otsus:

– asendada  strateegia  ptk 8.3  jaotise  Taotluste  sisuline  hindamine (lk  47) 4. lõigu

2. lauses sõna „Tulumaksuseaduse“ sõnadega „haldusmenetluse seaduse“;

– lisada strateegia ptk 8.2 jaotise Taotluste vastuvõtt (lk 46) 1. lõigu viimase lause lõppu

täiendava lauseosa „ , kuni toetuse taotlemine hakkab toimuma vaid elektrooniliselt

PRIA e-teenuse keskkonna kaudu.“;

– lisada strateegia ptk 8.2 jaotise Taotluste tehniline kontroll (lk 46) viimase (5.) lõigu

lõppu  lause „PRIA  e-teenuse  keskkonnale  üleminekul  toimub  taotluste  tehniline

kontroll ja hindamine nimetatud keskkonnas.“;

– lisada strateegia  ptk 8.3 jaotise  Projektitaotluste  esitamine PRIA-le  (lk  49) 1. lõigu

lõppu uus lause „PRIA e-teenuse keskkonnale üleminekul esitatakse projektitaotlused

PRIA-le e-teenuse keskkonnas.“.

4.2 strateegia kalasadamate ja lossimiskohtade uuendamise tegevussuunaga 

seotud muudatused (ptk 7.3)

K. Hiis-Rinne tutvustas juhatuse ettepanekuid (vt ka lisa 4 tabelis rida 5):

1) juhatusele on juba 14.11.2017 tulnud avaldus (vt lisa 5), milles MTÜ Vahtrepa Väikepaadi-

sadam soovib Vahtrepa sadama lisamist strateegiasse. Selles ei täpsustata, millisesse priori-

teetsuse gruppi sadamat soovitakse lisada. Juhatuse ettepanek on lisada Vahtrepa sadam 



prioriteetsuse III gruppi. Teisi ettepanekuid ei olnud.

2) Pühalepa Osavalla Valitsus on 17.10.2018. teinud MTÜ-le Hiiukala avalduse (vt lisa 6), 

milles palutakse asendada strateegias Sarve sadam Naistlaiu sadamaga ja lisada Naistlaiu 

sadam I prioriteetsuse gruppi. Juhatuse ettepanek on lisada Naistlaiu sadam prioriteetsuse I 

gruppi ja jätta II grupist välja Sarve sadam. Teisi ettepanekuid ei olnud.

3) juhatuse ettepanek on arvestada edaspidi sadamate arendamisel ja rühmadesse määramisel 

muuhulgas sadamate avalikus kasutuses olemist ja selleks täiendada strateegia ptk 7.3 

Kalasadamate ja lossimiskohtade uuendamine lk 40 lehekülje viimast lõiku (enne 

prioriteetsuse gruppe) pärast sõnu „toetuse jaotumisest“ sõnadega „ , avalikus kasutuses 

olemisest“.

Liili Eller selgitas, et Naistlaiu sadam on valla omandis ja registreeritud sadamaregistris, 

Sarve on eravalduses ja eraomanikul puudub kohustus sadamat sadamaregistris registreerida.

T. Tammla tegi ettepaneku mitte lisada strateegia ptk 7.3 Kalasadamate ja lossimiskohtade 

uuendamine lk 40 lehekülje viimasesse lõiku sõnu „ , avalikus kasutuses olemisest“.

T. Rajang tegi ettepaneku hääletada iga muudatust eraldi.

H. Kalmus leidis, et mõistlik on siiski Naistlaiu sadama strateegiasse lisamist ja Sarve 

sadama väljajätmist II grupist hääletada koos.

Hääletati käe tõstmisega.

4.2.1 Naistlaiu sadama lisamine I prioriteetsuse gruppi ja Sarve sadama väljajätmine II 

grupist

Hääletuse tulemus: poolt 55 häält, vastu 11 häält, erapooletuid 2.

Otsus: lisada Naistlaiu sadam prioriteetsuse I gruppi ja jätta II grupist välja Sarve sadam.

4.2.2 Vahtrepa sadama lisamine III prioriteetsuse gruppi

Hääletuse tulemus: poolt 60 häält, vastuhääli ei olnud, erapooletuid 9.

Otsus: lisada Vahtrepa sadam prioriteetsuse III gruppi.

4.2.3 strateegia ptk 7.3 Kalasadamate ja lossimiskohtade uuendamine lk 40 lehekülje 

viimase lõigu täiendamine

Hääletuse tulemus: poolt 57 häält, vastu 12, erapooletuid ei olnud.

Otsus: lisada strateegia ptk 7.3 Kalasadamate ja lossimiskohtade uuendamine lk 40 lehekülje 

viimasesse lõiku (enne prioriteetsuse gruppe) pärast sõnu „toetuse jaotumisest“ sõnad 

„ , avalikus kasutuses olemisest“.



T. Tammla konkureerivat ettepanekut ei hääletatud, kuna juhatuse ettepanek sai ülekaaluka 

toetuse.

4.3  Strateegia täiendamine merisiia eksperimentaalse asustamise 

võimaldamiseks

H. Kalmus: määruse*) augustis jõustunud sõnastus võimaldab täna lisaks koelmualade 

loomisele ja taastamisele ka merisiiga eksperimentaalselt asustada. Kui kohalik algatusrühm 

näeb oma kalanduspiirkonnas selle tegevuse elluviimise vajadust ja soovib eksperimentaalset 

asustamist toetada, tuleb arengustrateegiat vastavalt täiendada. 

K. Hiis-Rinne tutvustas juhatuse ettepanekuid strateegia täiendamiseks (vt lisa 4 tabeli rida 6)

- täiendada strateegia ptk 4 eesmärkide hierarhia punkti 5 (lk 32), lisades senise teksti lõppu

sõnad „ning merisiia eksperimentaalne asustamine“;

-  täiendada  strateegia  ptk 4.4  pealkirja  (lk 35),  lisades  selle  lõppu  sõnad  „ning  merisiia

eksperimentaalne asustamine“;

-  lisada  strateegia  ptk 4.4  (lk 35)  eesmärk  E3:  Merisiig  Hiiumaa  rannikumeres  on

eksperimentaalselt asustatud;

- lisada strateegia ptk 4.4 tulemusnäitajate ja mõõdikute tabelisse (lk 35) uus rida:

E3 - 100000 merisiia vastset

on asustatud Hiiumaa 

rannikumerre

Mõõdik: asustatud merisiiad (keemiliselt 

märgistatud) on kohanenud rannikumeres, neid 

tabatakse katsepüükidel, esimese asustamislaine 

kalad on saanud suguküpseks ja osalevad 

kudemisel, hilisem siia arvukuse tõus meres ja 

püügivaru suurenemine.

Metoodika: 

projektide seire

-  täiendada  strateegia  ptk 7.4  pealkirja  (lk 41),  lisades  selle  lõppu  sõnad  „ning  merisiia

eksperimentaalne asustamine“;

-  lisada  strateegia  ptk 7.4  (lk 41)  uus  eesmärk:  3. Merisiig  Hiiumaa  rannikumeres  on

eksperimentaalselt asustatud;

-  täiendada strateegia  ptk 7.4 jaotist  Tegevussuuna rakendamise põhjendus  (lk 42),  lisades

tekstilõigu  lõppu  laused:  „Merisiia  varu  madalseisus.  Sõltuvalt  asustamise  tulemustest

töötatakse välja järgnevad asustusmahud perioodi lõpuks. Kalade geneetiline mitmekesisus on

säilinud.“;

*) Maaeluministri 25. novembri 2015. a määrus nr 19 „Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia 
rakendamine” (31.08.2018. jõustunud redaktsioon). 
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-  täiendada  strateegia  ptk 8.3  jaotise  Tegevussuundade  põhised  hindamiskriteeriumid

koelmualade loomise ja taastamise osa (lk 51) tabeli pealkirja, lisades selle lõppu sõnad „ja

merisiia eksperimentaalne asustamine“;

-  täiendada  strateegia  ptk 8.3  jaotise  Tegevussuundade  põhised  hindamiskriteeriumid

koelmualade  loomise  ja  taastamise  osa  (lk 51)  hindamiskriteeriumite  tabeli  3.  rea

kriteeriumite kirjeldusi, lisades esimesele lause „Asustamisele järgnevat seiret ei planeerita.“;

teisele  lause  „Asustamisele  järgnev  planeeritav  seire  on  juhuslik.“  ja  kolmandale  lause

„Asustamisele  järgnevat  seiret  ja  geneetilise  mitmekesisuse  uuringuid  planeeritakse  iga-

aastaselt vähemalt asustamisele järgneva 4 aasta jooksul.“

Merisiia  asustamise  võimaldamisega  seotud strateegia  muudatusettepanekuid  hääletati  ühe

paketina, käe tõstmisega.'

Hääletustulemus: poolt 68, vastuhääli ei olnud, erapooletuid ei olnud.

Otsus:

- lisada strateegia ptk 4 eesmärkide hierarhia punkti 5 (lk 32) senise teksti lõppu sõnad „ning 

merisiia eksperimentaalne asustamine“;

- lisada strateegia ptk 4.4 pealkirja (lk 35) lõppu sõnad „ning merisiia eksperimentaalne 

asustamine“;

- lisada strateegia ptk 4.4 (lk 35) eesmärk E3: Merisiig Hiiumaa rannikumeres on 

eksperimentaalselt asustatud;

- lisada strateegia ptk 4.4 tulemusnäitajate ja mõõdikute tabelisse (lk 35) uus rida:

E3 - 100000 merisiia vastset

on asustatud Hiiumaa 

rannikumerre

Mõõdik: asustatud merisiiad (keemiliselt 

märgistatud) on kohanenud rannikumeres, neid 

tabatakse katsepüükidel, esimese asustamislaine 

kalad on saanud suguküpseks ja osalevad 

kudemisel, hilisem siia arvukuse tõus meres ja 

püügivaru suurenemine.

Metoodika: 

projektide seire

-  lisada  strateegia  ptk 7.4  pealkirja  (lk 41)  lõppu  sõnad  „ning  merisiia  eksperimentaalne

asustamine“;

-  lisada  strateegia  ptk 7.4  (lk 41)  uus  eesmärk:  3. Merisiig  Hiiumaa  rannikumeres  on

eksperimentaalselt asustatud;



-  lisada  strateegia  ptk 7.4 jaotise  Tegevussuuna rakendamise põhjendus  (lk 42)  tekstilõigu

lõppu laused: „Merisiia varu madalseisus. Sõltuvalt asustamise tulemustest töötatakse välja

järgnevad asustusmahud perioodi lõpuks. Kalade geneetiline mitmekesisus on säilinud.“;

-  lisada  strateegia  ptk 8.3  jaotise  Tegevussuundade  põhised  hindamiskriteeriumid

koelmualade  loomise  ja  taastamise  osa  (lk 51)  tabeli  pealkirja  lõppu  sõnad  „ja  merisiia

eksperimentaalne asustamine“;

-  lisada  strateegia  ptk 8.3  jaotise  Tegevussuundade  põhised  hindamiskriteeriumid

koelmualade  loomise  ja  taastamise  osa  (lk 51)  hindamiskriteeriumite  tabeli  3.  rea

kriteeriumite kirjeldustele laused järgmiselt: esimesele lause „Asustamisele järgnevat seiret ei

planeerita.“; teisele lause „Asustamisele järgnev planeeritav seire on juhuslik.“ ja kolmandale

lause „Asustamisele järgnevat seiret ja geneetilise mitmekesisuse uuringuid planeeritakse iga-

aastaselt vähemalt asustamisele järgneva 4 aasta jooksul.“

5. Juhatuse liikmete tasude kinnitamine 2019. aastaks

K. Hiis-Rinne: üldkoosolek peab kinnitama juhatuse liikmete tasud. Juhatuse ettepanek on

määrata juhatuse esimehe brutotasuks igakuiselt 325 eurot (neto 250 €) ning ülejäänud kuue

juhatuse liikme brutotasuks 455 eurot (neto 350 €), mida makstakse kaks korda aastas. 

Hääletati käe tõstmisega, 

Hääletustulemus: poolt  53,  vastuhääli  ei  olnud,  erapooletuid  2,  juhatuse  liikmed  ei

hääletanud.

Otsus: määrata juhatuse esimehe brutotasuks 2019. aastal igakuiselt 325 eurot (neto 250 €)

ning ülejäänud kuue juhatuse liikme brutotasuks 455 eurot (neto 350 €), mida makstakse kaks

korda aastas. 

6. Juhatuse liikmete valimine

K. Hiis-Rinne: peagi lõppevad põhikirja järgsed volitused kahel juhatuse liikmel seitsmest:

Ilmi Akslil (10.12.2018) ja Meelis Potaril (19.01.2019). Seniste juhatuse liikmete volitused

kehtivad kuni tähtaja lõppemiseni ja täna valitavate juhatuse liikmete volitused algavad sellest

hetkest. 

H. Kalmus:  juhatuse  ettepanek on valida uueks kolmeaastaseks  perioodiks juhatusse Ilmi

Aksli ja Andrus Maide. Mõlemad kandidaadid on andnud selleks oma nõusoleku.

T. Tammla: ettepanek on valida juhatusse Meelis Potari.

M. Potarilt küsiti nõusolekut ja ta oli nõus kandideerima juhatuse liikmeks.

Häältelugemiskomisjon valmistas ette hääletussedelid salajaseks hääletamiseks (sedeli näidis

vt lisa 7)



K. Hiis-Rinne tutvustas sedelite täitmise ja salajase hääletamise korda. 

1945 - 1955 toimus salajane hääletamine.

Jaak-Velori Sadul luges ette salajase hääletamise tulemused:

Ilmi Aksli sai 62 häält, Andrus Maide sai 46 häält, Meelis Potari sai 22 häält.

Otsus: Mittetulundusühingu Hiiukala juhatuse liikmeks valiti Ilmi Aksli ja Andrus Maide. 

Ilmi Aksli volitused algavad 11. detsembril 2018. ja kestavad kuni 11. detsembrini 2021. ja 

Andrus Maide volitused algavad 20. jaanuaril 2019. ja kestavad kuni 20. jaanuarini 2022.

7. Muud küsimused

K. Hiis-Rinne teavitas kokkutulnuid aastalõpu seminarist, mis saab toimuma uue aasta algul. 

Koht ja aeg täpsustub.

H.  Kalmus informeeris,  et  Käina  ja  Vaemla  lahtede  uuringu  käigus  (teostaja   Tallinna

Tehnikaülikooli  Meresüsteemide  Instituut)  esitas  Hiiukala  oma  lahenduse  koostöös

Keskkonnaameti esindajatega. Ettepanekut arvestav lahendus on projekteerimisel. 

Protokolli lisad:

1. Osavõtjate registreerimislehed allkirjadega 4 lehel

2. Liikmete esindajate volikirjad koos digiallkirjade kinnituslehtedega 37 lehel

3. 2019. aasta rakenduskava 1 lehel

4. Hiiumaa kalanduspiirkonna arengustrateegia 2015-2025 muudatusettepanekud 7 lehel

5. MTÜ Vahtrepa Väikepaadisadam avaldus 1 lehel

6. Pühalepa Osavalla Valitsuse avaldus 1 lehel

7. Salajase hääletamise (päevakorra p.6) hääletussedeli näidis 1 lehel

8. Häältelugemiskomisjoni protokoll 1 lehel

9. Koosolekul kasutatud slaidiesitluse väljatrükk 4 lehel

Koosoleku juhataja Heino Kalmus

Koosoleku protokollija Tarmo Rajang


























