
MTÜ Hiiukala                registrikood 80267964

Üldkoosoleku protokoll nr. 7 

10. märts 2011.a.

Kärdla, Hiiumaa Muuseumi Pikk maja, Vabrikuväljak 8

Koosoleku algus kell 1805 , lõpp kell 1850.

Koosoleku juhataja: Imre Kivi

Protokollija: Tarmo Rajang

Osavõtjad: kohal viibis  33 ühingu liiget või juriidilisest isikust liikme esindajat, volikirja 

alusel oli esindatud veel 17 ühingu liiget (vt lisa 1 ja volikirjad).

Enne päevakorrapunktide arutamisega alustamist  meenutati  I.  Kivi ettepanekul  lühikese 

leinaseisakuga hiljuti surnud ühingu asutajaliiget ja juhatuse liiget Ain Kullot.

Päevakord:

1. Üle 63911,66 eurose toetussummaga projektide paremusjärjestuse ettepaneku 

heakskiitmine (I. Kivi)

2. Liikmemaksu suuruse ülevaatamine (I. Kivi)

3. MTÜ Hiiukala juhatuse volitused (H. Kalmus)

4. Teated.

Koosoleku käik ja otsused:

 1. Üle 63911,66 eurose toetussummaga projektide paremusjärjestuse ettepaneku 

heakskiitmine

1.1 Orjaku kalasadama ehituse II etapp

Tiivi Lipp (Käina vallavalitsus) tutvustas lühidalt projekti ja vastas küsimusele.

T. Rajang: juhatuse ettepanek on, nagu varemgi sellisel puhul on tehtud, viia läbi 

salajane hääletamine iga projekti kohta eraldi. Hääletamise läbiviimiseks on ka vaja 

määrata häältelugemiskomisjon või häältelugeja.

Ettepanek saalist: häältelugejaks Tõnis Berkmann.

Otsustati: Tõnis Berkmann määrata häältelugejaks.

I. Kivi jagas välja hääletussedelid, toimus salajane hääletamine. 

T. Berkmann: hääletamise tulemus - sedeleid kokku 49, projekti heakskiitmise 
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poolt oli 49 häält, vastuhääli ja kehtetuid sedeleid ei olnud (vt. lisa 3)

1.2 Kõrgessaare sadama kaide uuendamise II etapp

T. Rajang tutvustas lühidalt toetuse abil teha kavatsetavaid töid Kõrgessaare 

sadamas.

I. Kivi jagas välja hääletussedelid, toimus salajane hääletamine. 

T. Berkmann: hääletamise tulemus - sedeleid kokku 49, projekti heakskiitmise 

poolt oli 49 häält, vastuhääli ja kehtetuid sedeleid ei olnud (vt. lisa 3)

Otsus: kiita üle 63911,66 eurose toetussummaga projektide paremusjärjestuse 

ettepanek (lisa 4) heaks.

 2. Liikmemaksu suuruse ülevaatamine 

I. Kivi: seni kehtiva aasta liikmemaksu summa 100 EEK ümberarvestamisel 

eurodeks on tulemuseks 6,39 eurot, mis sularahaarveldustes on tülikas. Juhatuse 

ettepanek on kehtestada alates 2012. aastast aasta liikmemaksuks 7,00 eurot.

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

Otsus: kehtestada ühingu aasta liikmemaksuks alates 2012. aastast 7,00 eurot.

3. MTÜ Hiiukala juhatuse volitused

I.  Kivi: kas  teie  Hiiumaa  kalurite  esindajatena  olete  nõus,  et  Hiiukala  juhatus 

esindaks  Hiiumaa  rannakalureid  maakondlikul  ja  üleriigilisel  tasandil  nõupida-

mistel jm? Probleem on selles, et Hiiumaa kalurite hääl ja meie arvamused ja ette-

panekud  jõuaks  kohale  ministeeriumidesse  jm,  kus  tehakse  meid  puudutavaid 

otsuseid.

R. Raudsepp: enne Hiiukala loomist esindas Hiiumaa kalureid Hiiumaa Kutseliste 

Kalurite  Ühing.  Kui  Hiiukala  tehti,  otsustati,  et  ka  HKKÜ jääb  alles.  Täna  on 

tegelikkuses välja kujunenud olukord, kus kaks HKKÜ juhatuse liiget on ühtlasi 

Hiiukala  juhatuses.  Mina  olen  üleriigilistes  töögruppides  Hiiumaa  Ametikooli 

esindajana.

A. Kuli:  Hiiumaa Kutseliste Kalurite Ühing on Hiiukala liige. Hiiukala kaudu on 

siis esindatud ka HKKÜ liikmete huvid.

H. Kalmus: Selles küsimuses on vajalik selgus ja ühene kokkulepe.

I. Kivi: ettepanek (vt. lisa 5).

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

Otsus: volitada MTÜ Hiiukala juhatust esindama Hiiu maakonna kalureid 
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maakondlikel ja üleriigilistel nõupidamistel.

 3. Teated

 3.1.  R. Raudsepp: 02. aprillil toimub Pärnus järjekordne Rannakalur II koolitus. 

Kui on huvilisi, saab registreeruda e-posti teel Toivo Orgusaare juures. Rohkem 

neid praegu teadaolevalt kevadel ei tule.

 3.2.  I. Kivi: 02. märtsil toimus Tallinnas koosolek, kus lepiti kokku H. Kalmuse 

ettepanekul põhinev rannapüügi avamere räimekvoodi jaotus maakondade 

vahel. Kui vastav määrus on allkirjastatud, peaks olema välistatud sellise olu-

korra tekkimine, kus ühel hetkel pannakse räimepüük kinni, nagu on juhtunud 

varem. Lisaks üldisele nn. olümpia-süsteemis väljapüütavale kogusele jääb 

peale selle ammendumist igale maakonnale veel 50 tonnine reserv.

 3.3.  T. Rajang: Tuletan meelde neile liikmetele, kes veel ei ole tasunud 

tänavust ühingu liikmemaksu, et seda tuleks kindlasti lähiajal teha. 2011.a. 

liikmemaksu suurus on 6,39 eurot ja kõige otstarbekam on kanda see üle 

ühingu pangakontole.

Lisad: 1) koosolekust osavõtjate nimekiri 3 lehel

2) volikirjad 17 lehel

3) hääletustulemuste leht (päevakorrapunkt 1.1 ja 1.2)

4) üle 63911,66 eurose toetussummaga projektide paremusjärjestuse ettepanek 

1 lehel

5) päevakorrapunkt 3 otsuse projekt 1 lehel

Koosoleku juhataja

Imre Kivi

Koosoleku protokollija

Tarmo Rajang
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