
MTÜ Hiiukala        registrikood 80267964 

Juhatuse koosoleku protokoll 

5. oktoobril 2022 

Vabrikuväljak 1 Kärdla 

Koosoleku algus kell 1400 , lõpp kell 1540. 

Koosoleku juhataja: Kaja Hiis-Rinne 

Protokollija: Tuuli Tammla 

Kohal viibisid juhatuse liikmed Ilmi Aksli, Kaja Hiis-Rinne, Virko Martin, Marko Pruul ja Ants 
Saarnak ning tegevjuht Tuuli Tammla. Puudusid Endel Kaevats ja Tõnis Teemets.  

Päevakord 

1. Tegevjuhi ametijuhendi ja töölepingu muudatuse kinnitamine. 

2. Kalandusvõrgustiku aastalõpuseminaril osalemine ja Hiiukala aastalõpuseminari 
korraldamine 

3. Kohtumine keskkonnaministriga 7. oktoobril Naistlaiu sadamas 

4. Ülevaade kalapüügivõimaluste arutelult Keskkonnaministeeriumis 28. septembril 

5. Ülevaade Virumaa inspiratsioonikoolitusest 

6. Muud küsimused 

Koosoleku käik ja otsused: 

1. Tegevjuhi ametijuhendi ja töölepingu muudatuse kinnitamine. 

Kõik kohale tulnud juhatuse liikmed olid nõus ette saadetud ametijuhendiga, täiendavaid 
ettepanekuid ei olnud. Koos ametijuhendiga kinnitada tegevjuhi töölepingu lisa, mis puudutab 
brutotöötasu tõstmist 1400 eurolt 1800 eurole alates 1. oktoobrist 2022.  

Otsus: Kinnitada tegevjuhi ametijuhend etteantud kujul ning brutotöötasu 1800 eurole 
alates 1. oktoobrist 2022.  

 

2. Kalandusvõrgustiku aastalõpuseminaril osalemine ja Hiiukala aasta alguse 
seminari korraldamine 

Eelinfo kohaselt toimub Kalandusvõrgustiku aastalõpuseminar 1.-2. detsembril Pärnumaal. 
Igast piirkonnast on tavaliselt saanud osaleda 3-4 inimest. Hiiukala aasta alguse seminar 
võiks seekord toimuda vastvalminud Sõru puhkemajas. Jaanuari esimene nädal on neil 
hetke seisuga vaba. Arutati toitlustuse korraldamise võimalusi. Kui Sõru puhkemaja ise ei 
paku toitlustust, siis võiks küsida pakkumist näiteks Meretamme OÜ-lt. 

Otsus: Võtta Kalanduvõrgustiku aastalõpuseminari info teadmiseks. Hiiukala aasta 
alguse seminar toimub reedel 6. jaanuaril kell 18 Sõru puhkemajas. 



 

3. Kohtumine keskkonnaministriga 7. oktoobril Naistlaiu sadamas 

Keskkonnaminister Madis Kallas on 7. oktoobril Hiiumaa visiidil ning on avaldanud soovi 
kohtuda ka kaluritega. Kaluritepoolne ettepanek oli, et see toimuks Naistlaiu sadamas. 
Arutati kellel on võimalik osaleda ning ette saadetakse järgmised teemad:  

Otsus: Kohtumisel osalevad juhatusest Ilmi Aksli, Kaja Hiis-Rinne, Endel Kaevats ja 
Virko Martin. Otsustati ministrile ette saata järgmised teemad: 

 Kormoranide ohjamine - Keskkonnaameti poolt teemaga venitamine, lubade 
mitte andmine õlitamiseks. Üldine seisukoht, et kormorani populatsiooni 
ohjamine on mitteaktsepteeritav.  

 Haigrute (nii hõbe- kui hallhaigru) populatsiooni suurenemine, kolooniate 
tekkimine koelmute lähedusse. Hallhaigur viidi jahilinnu staatusest välja 2016. 
aastal.  

 Hiiumaal hüljeste küttimise piiramine Väinamere hoiualaga, mis on sisuliselt 
pool Hiiumaa veealast. Hülgeid on Läänemeres umbes 65 000 isendit, 
normaalne on 10 000 (HELCOM)  

 Kalateadlaste uuringute metoodikate paikapidavus tänases päevas. 

 Eelarvesse tuleb tagasi tuua meede, mis olid mõeldud kaluritelt ajaloolise 
püügiõiguse tagasi ostmiseks (näiteks EMKVF vahenditest üle 60-aastaste 
kalurite sektorist väljumiseks) Arutati juhatuse esimehe koostatud tegevjuhi 
ametijuhendit ning töölepingu tingimusi.  

 

4. Ülevaade kalapüügivõimaluste arutelult Keskkonnaministeeriumis 28. 
septembril 

Ilmi Aksli ning Kaja Hiis-Rinne andsid ülevaate Keskkonnaministeeriumis toimunud 28. 
septembril arutatust.  

Otsus: Võtta info teadmiseks 

 

5. Ülevaade Käesoleva perioodi parimate projektinäidete inspiratsioonikoolitusest 
Virumaal 

27.-29. septembril toimus käesoleva perioodi parimate projektinäidete inspiratsioonikoolitus 
Virumaal. Osales 25 inimest. Koolitusel osalenud rääkisid oma kogemustest ning tegevjuht 
tegi kokkuvõtte laekunud tagasisideküsitluse vastustest. 

Otsus: Võtta info teadmiseks.  

6. Muud küsimused 

Muude küsimuste all arutati sügisese üldkoosoleku korraldamise vajadust ning võimalikku 
päevakorda. Otsust selles osas ei tehtud. 

 

Kaja Hiis-Rinne         Tuuli Tammla 

juhataja    protokollija 


