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MTÜ HIIUKALA ÜLDKOOSOLEKU PROTOKOLL
Kärdlas 31.05.2019
Algus kell 18.00, lõpp kell 18.50
Kalandusturu korraldamise seaduse § 8 lg 1 alusel arvatakse üldkoosoleku protokoll asutusesiseseks
kasutamiseks, seega konkreetseid taotlejate nimesid ei avalikustata. Asjasse puutuvatel isikutel on
õigus tutvuda õigustatud nõude korral protokolli täistekstiga ühingu kontoris.
Protokolli lahutamatu osa on osavõtjate registreerimisleht (Lisa 1).
Kvoorum: Ühingus on 96 liiget, esindatud on 55 liiget, sealhulgas volituse alusel esindatud 22 liiget.
Esindatud on 57% ühingu liikmetest.
Kohaliku omavalitsus ja selle liikmelisusega juriidilised isikud - esindatud 2 liiget 3,6%
Kalandussektori füüsilisest isikust ettevõtjad – esindatud 23 liiget 41,8%
Kalanduse äriühingud - esindatud 16 liiget 29,1%
Kalandussektori välised majandustegevusega tegelevad jur. isikud 7 liiget 12,7%
Mittetulundusühingud ja eraisikud - esindatud 7 liiget 12,7%
Seega on üldkoosolek otsustusvõimeline.
Koosoleku käik ja otsused:
1.1.

Koosoleku juhataja, protokollija ja häältelugemiskomisjoni valimine

Tuuli Tammla tegi ettepaneku valida koosoleku juhatajaks Heino Kalmuse. Hääletati käetõstmisega.
Kõik olid poolt, vastu ja erapooletuid ei olnud. Heino Kalmus tegi ettepaneku koosoleku protokollijaks
valida Tuuli Tammla. Hääletati käe tõstmisega. Kõik olid poolt, vastu ja erapooletuid ei olnud. Heino
Kalmus tegi ettepaneku valida häältelugemiskomisjoni Kaja Hiis-Rinne ja Andrus Maide. Hääletati
käetõstmisega. Kõik olid poolt, vastu ja erapooletuid ei olnud.
Otsus: Koosoleku juhatajaks valida Heino Kalmus, protokollijaks Tuuli Tammla ja
häältelugemiskomisjoni liikmeteks Kaja Hiis-Rinne ja Andrus Maide.
1.2.
Päevakorra kinnitamine
Heino Kalmus tegi ettepaneku kinnitada päevakord esitatud kujul:
1. 2019. aasta esimese taotlusvooru koelmualade loomise või taastamise ja meriisiia
eksperimentaalse asustamise projektide paremusjärjestuse tutvustamine ja kinnitamine.
2. Muud küsimused
Hääletati käe tõstmisega. Kõik olid poolt, vastu ja erapooletuid ei olnud.
Otsus: Kinnitada üldkoosoleku päevakord esitatud kujul.
2. 2019. aasta esimese taotlusvooru koelmualade loomise või taastamise ja meriisiia
eksperimentaalse asustamise projektide paremusjärjestuse tutvustamine ja kinnitamine.
Tuuli Tammla tutvustas koelmualade loomise või taastamise ja merisiia eksperimentaalse asustamise
tegevussuuna kordushindamise tulemusi ning selgitas, et
tulenevalt revisjonikomisjoni
möödunudkordsest ettepanekust, kaasati seekord eksperte. Kirjaliku ekspertarvamuse, olles
tutvunud projektitaotlustega saatis Eesti Maaülikooli kalakasvatuse õppetool, telefonitsi võeti
ühendust hindamiskomisjoni ajal Keskkonnaministeeriumi kalavarude osakonna peaspetsialisti
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Sander Sandbergiga ning hindamiskomisjonis oli kohal eksperdina Taavi Tuulik, kellel on Õngu
Noorkalakasvandusest pikaajaline kogemus merisiia asustamisega Hiiumaal. Hindamise tulemusena
ületasid mõlemad projektid 60% lävendit ning hindamiskomisjon tegi mõlema projektitaotluse osas
ettepaneku lisada need paremusjärjestusse.
Seejärel anti sõna taotlejatele. Hiiumaa Suuremõisa jõe koelmualade taastamise projektitaotlust
tutvustas Pühalepa osavalla esindaja Reet Nisumaa. Taotlejale küsimusi ei olnud. Projektitaotlust
„Merisiia eksperimentaalse asustamine Hiiumaal“ tutvustas MTÜ Latimeeria esindaja Hanno kask.
Taotlejale küsimusi ei olnud.
Hääletati ettevalmistatud sedelitega salajasel hääletusel, kus tuli märkida rist lahtrisse „jah“, „ei“ või
„erapooletu“. Mõlema projektitaotluse kohta jagati välja 54 sedelit. Projektitaotluse
paremusjärjestusse lisamiseks on vajalik 2/3 hääletusest osavõtjate poolthäält s.o. 36 häält. Andrus
Maide luges ette salajase hääletamise tulemused:
1. Projektitaotluse „Hiiumaa Suuremõisa jõe koelmualade taastamine“ kinnitamise poolt
hääletas 53 liiget, vastuhääli ei olnud ning 1 liige jäi erapooletuks.
2. Projektitaotluse „Merisiia eksperimentaalne asustamine Hiiumaal“ kinnitamise poolt hääletas
51 liiget, vastu hääletas 2 liiget ning 1 liige jäi erapooletuks.
Otsus: Kinnitada projektitaotlused „Hiiumaa Suuremõisa jõe koelmualade taastamine ning
„Merisiia eksperimentaalne asustamine Hiiumaal“ ning teha PRIA-le ettepanek määrata nimetatud
projektidele toetus.
2. Muud küsimused
Muude küsimuste all informeeris Tuuli Tammla liikmeid käesoleval aastal kalureid ja liikmeid
puudutavatest ettevõtmistest. Info võeti teadmiseks.
Üldkoosolek lõppes kell 18.50
Protokolli lisad:
1. Osavõtjate registreerimislehed allkirjadega 4 lehel
2. Liikmete esindajate volikirjad 22 lehel
3. Häältelugemiskomisjoni protokoll 1 lehel
6. Üldkoosoleku esitluse slaidid 1 lehel

