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Koosoleku algus kell 1400 , lõpp kell 1450.
Koosoleku juhataja: Kaja Hiis-Rinne
Protokollija: Tuuli Tammla
Kohal viibisid juhatuse liikmed Ilmi Aksli, Kaja Hiis-Rinne, Endel Kaevats, Virko Martin, ja
Tõnis Teemets ning tegevjuht Tuuli Tammla. Puudusid juhatuse liikmed Marko Pruul ja Ants
Saarnak.
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Koosoleku käik ja otsused:
1. Eelmise perioodi strateegia ülevaate koostaja valimine
Eelmise perioodi strateegia ülevaate koostamiseks küsitud pakkumustele laekus kolm
pakkumust järgmistelt ettevõtetelt: Civitta Eesti AS, Cumulus Consulting OÜ ja KT
Europroject Management OÜ. Kõigil pakkujatel puudub maksuvõlg ning kõik pakkumused
vastavad küsitule. Majanduslikult soodsaim on Civitta Eesti AS pakkumus summas 16 080
eurot.
Otsus: Valida eelmise perioodi strateegia ülevaate koostajaks Civitta Eesti AS, kes
tegi majanduslikult soodsaima pakkumuse, kuid samas ei jää pakkumus ega
pakkumuse tegija millegi poolest alla teistele laekunud pakkumustele.

2. Osalemine kalanduspiirkondade suveseminaril Järveveere puhkekeskuses
Viljandimaal 3.-4. augustil.
Traditsioonilisele kalanduspiirkondade suveseminarile on oodatud igast piirkonnast neli
aktiivset osalejat. Lõplik kava ei ole veel paigas.
Otsus: Osaleda võiks tegevjuht ja juhatuse koosolekult puuduvad juhatuse liikmed.

3. Muud küsimused
Tegevjuht Tuuli Tammla tegi ülevaate Kreeka õppereisi tagasisideküsitlusest, millele vastas
15 osalejat. Üldine rahulolu reisi sisukuse ja korraldusega oli väga hea (vastavalt 9,27 ja 9,53

punkti kümnest). Kurdeti tiheda programmi ja liikumistempo üle. Ootused osalejate poolt
Hiiukalale oleks Eesti-siseste õppereiside ja teiste silmaringi avardavate koolituste
korraldamine. Endel Kaevats jagas oma õppereisi kogemusi.
Info võeti teadmiseks.
Lisaks tõstatas tegevjuht Tuuli Tammla küsimuse oma töölepingu-järgsete tööülesannete
ning töötasu osas. Teiste piirkondade tegevjuhi madalaim palk on 1700 eurot, keskmine
1805 eurot. Lisaks ei sisaldu märkimisväärne hulk tööülesandeid, millega tegevjuht tegeleb
töölepingus. Organisatsioonide suuruses suuri erinevusi ei ole.
Otsustati küsimuse juurde tagasi tulla juhatuse koosolekul, kui on kohal kõik juhatuse
liikmed. Ühtlasi viia tööleping vastavusse tegeliku olukorraga. Järgmise juhatuse koosoleku
kutsub kokku juhatuse esimees esimesel võimalusel.
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