
MTÜ Hiiukala üldkoosolek 24. novembril 2022 Tuuletornis 
 

PÄEVAKORD 

1. Koosoleku juhataja, protokollija ja häältelugemiskomisjoni valimine, päevakorra 

kinnitamine. Vastavalt koosolekul esitatud kandidaatidele 

2. Hiiumaa kalanduspiirkonna arengustrateegia 2015-2025 muutmine. Muudatusega 

korrigeeritakse strateegia lõplikku tegevussuundade vahelist jaotust, et kasutusele võtta 

odavnemistest ja katkestamistest üle jäänud vahendeid koostööprojektidena. 

 Tegevussuund Kehtivas 
strateegias 

Muudatus-
ettepanek 

Muudatusettepanek 
rahaliselt (eurodes) 

1 Kala väärindamine ja turustamine 8,39% 8,43% 266 948,68 

2 Mitmekesistamine 28,05% 28,25% 894 606,86 

3 Kalasadamate uuendamine 40,56% 40,64% 1 287 280,40 

4 Koelmute taastamine ja eksperimentaalne 
asustamine 

7,81% 7,52% 238 077,23 

5 Sotsiaalse heaolu ja kultuuripärandi 
edendamine 

15,19% 15,16% 480 214,1 

 Kokku 100 100 3 167 127,27 

 

3. 2022. aasta rakenduskava muutmine. 2022. aasta rakenduskavas oli planeeritud 

koostööprojekte teadmiste täiendamiseks summas 40 000 eurot ning kalanduse või 

merenduse populariseerimiseks 20 003 eurot. Esmamainitu raames korraldati juunikuus 

õppereis Kreekasse koostöös Läänemaa Rannakalanduse seltsiga toetuse summaga 21254,13 

eurot. Muid tegevusi (näiteks Tuulekala festival ja avatud kalasadamate päev) korraldati 

varasemalt toetusotsuse saanud koostööprojektide raames. Koostööprojektide vahendite 

täielikuks ära kasutamiseks on planeeritud kolm koostööprojekti, mis võtavad kasutusele ka 

projektitoetustest üle jäänud/jäävad vahendid: 

 Tervist toetav ja kohalik toit Hiiumaa haridusasutustes koostöös Hiidlaste 

Koostöökoguga. Toetuse summa 9 000 eurot 

 Kalanduse ja rannaturismi teemaline õppereis koostöös Läänemaa Rannakalanduse 

seltsiga. Toetuse summa 18 300 eurot 

 Hiiu- ja Virumaa rannakalurite teadmiste täiendus koostöös Virumaa Rannakalurite 

Ühinguga. Toetuse summa 36 585 eurot. 

4. Juhatuse ja revisjonikomisjoni liikmete tasude kinnitamine 2023. aastaks. Hiiukala juhatuse 

ettepanek on kinnitada juhatuse liikmete ja revisjonikomisjoni liikmete tasud samas 

suuruses, mis eelmisel aastal. Juhatuse esimehe igakuine tasu 325 eurot (bruto), ülejäänud 

juhatuse liikmetele 910 eurot (bruto) aastas. Kui varasematel aastatel maksti ülejäänud 

juhatuse liikmetele tasu kaks korda aastas 455 eurot, siis seekord on finantsperioodi 

lõppemise tõttu 30. juunil 2023 on ettepanek maksta juhatuse liikmete tasu kuuele juhatuse 

liikmele üks kord aastas, esimesel poolaastal. Revisjonikomisjoni igale liikmele maksta 200 

eurot (bruto) majandusaasta aruandele arvamuse koostamise eest. 

5. Lühiülevaade strateegia koostamise protsessist 



6. Muud küsimused 

Info Kalapüügiseaduse muudatustest, muudatustest kalapüügiandmete esitamisel alates 2024. aasta 

algusest, 6. jaanuaril Sõru puhkemajas toimuvast Hiiukala aastaalguse seminarist. 


