
MTÜ Hiiukala        registrikood 80267964 

  Juhatuse koosoleku protokoll  

11. veebruaril 2020 

MTÜ Hiiukala büroo, Vabrikuväljak 1, Kärdla 

Koosoleku algus kell 1500 , lõpp kell 1630. 

Koosoleku juhataja: Heino Kalmus 

Protokollija: Tuuli Tammla 

Kohal viibisid juhatuse liikmed Ilmi Aksli, Indrek Kääramees, Ants Saarnak, Heino Kalmus, Andrus 
Maide, Marko Pruul ja Siim Rätsep ja tegevjuht Tuuli Tammla 

Päevakord 

1. Tuulekala festivali korraldaja pakkuja valimine 

2. Utumäki OÜ välja astumise avaldus 

3. Muud küsimused. 

 Koosoleku käik ja otsused: 

1. Tuulekala festivali korraldaja pakkuja valimine 

Tähajaks 7. veebruariks laekus kolm pakkumust kolmelt ettevõttelt, kellel kõigil on sündmuste 
korraldamisega seotud kogemus, kas siis ettevõttel endal või siis sellega seotud inimestel. 
Pakkumuste võrdlus on toodud ära tabelis, kuhu on infoks lisatud ka eelmise aasta festivali korraldaja 
eelarveread. Festivali rahastatakse koostööprojektist, mille kogu eelarve on kuni 25 000 eurot, selle 
sisse peab mahtuma ka osalemine kulinaarsete töötubadega Räimewestil ning Räimesööjate festivalil 
Salacgrivas.  

Arutati erinevate eelarveridade ja nende maksumuste üle. 

Otsustati: Alustada läbirääkimisi soodsaima pakkumuse teinud Hiiukirju OÜ-ga, kas osasid tegevusi 
oleks võimalik korraldada soodsamalt. Omafinantseeringu katteks taotletakse toetust Hiiumaa 
vallavalitsuselt 

2. Utumäki OÜ avaldus liikmest välja astumisest. 

Utumäki OÜ on informeerinud, et soovib Hiiukala liikmeskonnast välja astunud seoses ettevõtte 
likvideerimisega. Hetkel veel registri järgi likvideerimist alustatud ei ole. 

Otsustati: Utumäki OÜ tema soovil liikmeskonnast välja arvata.  

3. Muud küsimused 

Muude küsimuste all kinnitati Kesk-Soome püünisteteemalise õppereisi osalejate nimekiri. Õppereis 
toimub koostööprojekti raames, kust Hiiumaalt osaleb 7 inimest ning Läänemaalt 7.  



11. märtsil toimub Kalanduse Teabekeskuse korraldusel kommunikatsioonikoolitus, kuhu oodatakse 
kuni kolme esindajat igast piirkonnast. Otsustati, et osaleb tegevjuht.  

15. Märtsil toimub Mereakadeemia laboris Kalanduse teabekeskuse korraldusel kala maitsestamise 
koolitus, mida viib läbi Loreida Timberg. Hiiumaa kalanduspiirkonnale on seal paar vaba kohta.  

Farnet korraldab järmise perioodi strateegiate koostamisele pühendatud seminari 5.-7. mail Palangas 
Leedus, täpsemat ürituse päevakava veel ei ole.  

Seoses Tuulekala festivaliga on olnud mõte ka festivalile eelneval neljapäeval korraldada Hiiumaa 
koolides ja lasteaedades Tuulekala-päev, kus igal pool pakutakse kooli- ja lasteaia lõunana praetud 
tuulehaugi. Täpseid tooraine mahte ei ole veel teada, seda annaks siduda ilmselt eelpoolmainitud 
koostööprojekti alla. Info võeti teadmiseks. 

 

Heino Kalmus          Tuuli Tammla 

juhataja    protokollija 


