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MTÜ HIIUKALA ÜLDKOOSOLEKU PROTOKOLL 

Mihkli talumuuseumis Malvastes 18. mail 2021.a.  

Algus kell 18.00, lõpp kell 19.00  

Kvoorum: Ühingus on 97 liiget, esindatud on 58 liiget, sealhulgas volituse alusel esindatud 

on 29 liiget. Esindatud on 60% ühingu liikmetest. 

Huvirühmad: 

1. Kohaliku omavalitsus ja selle liikmelisusega juriidilised isikud - esindatud 3 liiget 5% 

2. Kalandussektori füüsilisest isikust ettevõtjad – esindatud 22 liiget 38% 

3. Kalanduse äriühingud - esindatud 21 liiget 37% 

4. Kalandussektori välised majandustegevusega tegelevad juriidilisi isikud 6 liiget 10% 

5. Mittetulundusühingud ja eraisikud - esindatud 6 liiget 10% 

Seega on üldkoosolek otsustusvõimeline ning ühegi huvirühma osakaal ei ületa 49%. 

Koosoleku käik ja otsused: 

1.1. Koosoleku juhataja, protokollija ja häältelugemiskomisjoni valimine 

Tuuli Tammla tegi ettepaneku valida koosoleku juhatajaks Heino Kalmus. 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 

Andrus Maide, Tarmo Rajang ja Jaak-Velori Sadul. Hääletati käetõstmisega. Kõik olid poolt, 

vastu ja erapooletuid ei olnud. 

Otsus: Koosoleku juhatajaks valida Heino Kalmus, protokollijaks Tuuli Tammla ja 

häältelugemiskomisjoni liikmeteks Andrus Maide, Tarmo Rajang ja Jaak-Velori Sadul. 

1.2. Päevakorra kinnitamine 

Heino Kalmus tegi ettepaneku kinnitada päevakord esitatud kujul: 

2. 2021. aasta taotlusvooru üle 60 000-eurose toetusega projektitaotluste 
paremusjärjestuse tutvustamine ja kinnitamine 

3. 2020. aasta majandusaasta aruande tutvustamine, revisjonikomisjoni arvamuse 

ärakuulamine, aruande kinnitamine. 

4. Muud küsimused 

Hääletati käetõstmisega. Kõik olid päevakorra kinnitamise poolt, vastu ja erapooletuid ei 
olnud.  

Otsus: Kinnitada üldkoosoleku päevakord esitatud kujul. 

 



MTÜ HIIUKALA  registrikood 80267964 

2. 2021. aasta taotlusvooru üle 60 000-eurose toetusega projektitaotluste 
paremusjärjestuse tutvustamine ja kinnitamine 

T. Tammla tutvustas lühidalt 2021. aasta taotlusvooru laekunud projektitaotlusi. Info 
esimese, teise ja viienda tegevussuuna taotluste osas võeti teadmiseks.  

2.1. Kalasadamate tegevussuuna paremusjärjestuse tutvustamine ja kinnitamine 

T. Tammla selgitas, et kalasadamate tegevussuunas jätkus hindamiskomisjoni ettepanekul 
vahendeid kolmele projektitaotlusele. Järele jäänud osalisest rahastusest loobusid pingereas 
nii neljanda kui viienda projektitaotluse taotlejad. Kuues projektitaotlus ei saavutanud 
hindamisel nõutud lävendit, seega võetakse tegevussuuna jääk kasutusele järgmises 
taotlusvoorus. 

Esmalt tutvustas Pühalepa osavallavalitsuse projektitaotlust „Naistlaiu sadama rekonstruee-
rimine. Kalurite maja“ osavalla ehitusspetsialist Reet Nisumaa. Projektitaotlusega soovitakse 
toetust 126 564,80 eurot. Seejärel anti sõna Salinõmme paadiühistu juhatuse liikmele Imre 
Kivile, kes tutvustas lühidalt projektitaotlust „Pesemisvõimaluse loomine Salinõmme paadi-
sadamas“. Projektitaotlusega soovitakse toetust 52 399,20 eurot. Viimasena tutvustas 
sihtasutuse Hiiumaa sadamad juhatuse liige Liina Härm projektitaotlust „Ristna jahisadama 
kalurite kai rajamine“, millega soovitakse projektitoetust 37 369,39 eurot. 

H. Kalmus tegi ettepaneku hääletada sedeli tõstmisega. Vastuväiteid ei olnud. Hääletamisest 
taandasid end Aivo Härm, Imre Kivi, Indrek Kääramees, Liili Eller, Liina Härm ja Margit 
Kääramees (kokku 8 häält). Hääletustulemus: 50 poolt, vastu ja erapooletuid ei olnud. 

Otsus: Kinnitada kalasadamate tegevussuuna paremusjärjestuse ettepanek alljärgnevalt 

 Taotleja Taotluse nimetus Toetuse 
suurus 

1 Pühalepa osavalla 
valitsus 

Naistlaiu sadama rekonstrueerimine. Kalurite maja 126 564,80 

2 Paadiühistu 
Salinõmme 

Pesemisvõimaluse loomine Salinõmme paadi-
sadamas 

52 399,20 

3 SA Hiiumaa sadamad Ristna jahisadama kalurite kai rajamine 37 369,39 

 

2.2. Koelmualade taastamise ja kala eksperimentaalse asustamise tegevussuuna 
paremusjärjestuse tutvustamine ja kinnitamine. 

Tegevussuunda esitatud ning hindamiskomisjoni poolt rahastamise ettepaneku saanud 
ainukest projektitaotlust „Angerjamaimude asustamine Hiiumaa rannikumerre“ tutvustas 
Pühalepa osavallavanem Liili Eller. Projektitaotlusega soovitakse toetust 78 200,00 eurot. L. 
Eller põhjendas, miks on mõistlikum asustada angerja noorjärke klaasangerjate asemel. 
Arutleti võimalike asukohtade üle, kuhu noorjärke asustada. 
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H. Kalmus tegi ettepaneku hääletada käe tõstmisega. Vastuväiteid ei olnud. Hääletamisest 
taandas end Liili Eller (1 hääl). Hääletustulemus: 57 poolt, vastu ja erapooletuid ei olnud. 

Otsus: Kinnitada koelmualade taastamise ja kala eksperimentaalse asustamise 
tegevussuuna paremusjärjestuse ettepanek alljärgnevalt: 

 Taotleja Taotluse nimetus Toetuse 
suurus 

1 Pühalepa osavalla 
valitsus 

Angerjamaimude asustamine Hiiumaa 
rannikumerre 

78 200,00 

 

3. 2020. aasta majandusaasta aruanne, revisjonikomisjoni arvamuse ärakuulamine, 
aruande kinnitamine. 

T. Tammla tutvustas lühidalt 2020. aastal ellu viidud tegevusi, ühingu liikmete arvu ning 
liikumisi ja rahalist seisu 31.12.2020. a. seisuga. Revisjonikomisjoni liige Sirje Jakobson luges 
ette revisjonikomisjoni aruande (lisa 4).  

H. Kalmus tegi ettepaneku hääletada käe tõstmisega. Vastuväiteid ei olnud. Hääletustulemus 
58 poolt, vastu ja erapooletuid ei olnud. 

Otsus: Kinnitada MTÜ Hiiukala 2020. aasta majandusaasta aruanne. 

4. Muud küsimused 

Muude küsimuste all informeeriti üldkoosolekut planeeritavast järgmisest üldkoosolekust 
novembris, ning sellel otsustamisele tulevatest küsimustest. Piirangute tõttu on mõistlik 
suurem osa koostööprojektide eelarvest tõsta projektitoetuste eelarvesse. Lisaks seoses 
EMKF riikliku rakenduskava muudatusega lisatakse kalanduspiirkondade meetmesse 
üleriiklikult 1,5 miljonit eurot, mis jagatakse proportsionaalselt kalanduspiirkondade vahel. 
Sellega seoses on vajalik muuta nii strateegiat kui rakenduskava.  

Järgmine planeeritav taotlusvoor on 2022. aasta veebruaris. Kõik praegu rahastuse saanud 
ning ka viimase taotlusvooru projektid peavad olema lõpetatud sh kuludokumendid esitatud 
30. juuniks 2023.a.  

Tuulekala festival toimub järgmisel nädalal ainult 250 eelregistreerunud võistlejale juhul kui 
piiranguid ei leevendata või ei õnnestu taotleda eriluba inimeste arvu suurendamiseks.  

Teadaolevalt toimub sügisel täiendav püügivahendite parendamise taotlusvoor, 
taotlemisega otse PRIA-st, mille käigus toetatakse kuni 80% abikõlbulikest kuludest 
püügivahendite hülgekindlamaks muutmist ja hülgepeletite soetamist. Vooru planeeritav 
maht koos siseveekogude selektiivsusega on 1,5 miljonit eurot. Oluline on jälgida, et 
taotlemise aastale eelneva kahe aasta jooksul (2019 ja 2020) oleks kalalaev ja püügiõigused 
olnud sama taotleja omanduses vähemalt 60 püügipäeva vältel (kahe aasta peale kokku). 
Püügipäevadena lähevad arvesse püünise püügile viimised, nõudmised ja püügilt 
eemaldamised. Püügivahendi püügipäevasid ei arvestata. 
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Info võeti teadmiseks 

 

Protokolli lisad: 

1. Osavõtjate registreerimislehed allkirjadega 4 lehel 

2. Liikmete esindajate volikirjad 33 lehel 

3. Häältelugemiskomisjoni protokoll 1 lehel 

4. Revisjonikomisjoni arvamus 2 lehel 

5. Üldkoosoleku esitluse slaidid 6 lehel  


