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MTÜ HIIUKALA ÜLDKOOSOLEKU PROTOKOLL 

Tuuletornis Käinas 24. novembril 2022.a.  

Algus kell 18.00, lõpp kell 18.45  

Kvoorum: Ühingus on 98 liiget, esindatud on 58 liiget, sealhulgas volituse alusel esindatud on 24 liiget. 
Esindatud on 59% ühingu liikmetest. 

Huvirühmad: 
1. Kohaliku omavalitsus ja selle liikmelisusega juriidilised isikud - esindatud 2 liiget, 4% kohalolijatest. 
2. Kalandussektori füüsilisest isikust ettevõtjad – esindatud 18 liiget, 33% kohalolijatest. 
3. Kalanduse äriühingud - esindatud 19 liiget, 35% kohalolijatest. 
4. Kalandussektori välised majandustegevusega tegelevad juriidilisi isikud 9 liiget, 17% kohalolijatest. 
5. Mittetulundusühingud ja eraisikud - esindatud 10 liiget, 19% kohalolijatest 

Seega on üldkoosolek otsustusvõimeline ning ühegi huvirühma osakaal ei ületa 49%. 

Koosoleku käik ja otsused: 

1.1. Koosoleku juhataja, protokollija ja häältelugemiskomisjoni valimine 

Kaja Hiis-Rinne tegi ettepaneku valida koosoleku juhatajaks teda ennast ning protokollijaks Tuuli Tammla ning 
häälte lugejateks valida Tarmo Rajangu ja Jaak-Velori Sadula. Hääletati käetõstmisega. Kõik olid poolt, vastu ja 
erapooletuid ei olnud.  

Otsus: Koosoleku juhatajaks valida Kaja Hiis-Rinne, protokollijaks Tuuli Tammla ja häältelugemiskomisjoni 
liikmeteks Tarmo Rajang ja Jaak-Velori Sadul. 

1.2. Päevakorra kinnitamine 

Kaja Hiis-Rinne tegi ettepaneku kinnitada päevakord esitatud kujul: 
 
2. Hiiumaa kalanduspiirkonna arengustrateegia 2015-2025 muutmine. 
3. 2022. aasta rakenduskava muutmine. 
4. Juhatuse ja revisjonikomisjoni liikmete tasude kinnitamine 2023. aastaks. 
5. Lühiülevaade strateegia koostamise protsessist. 
6. Muud küsimused. 

Hääletati käetõstmisega. Kõik olid päevakorra kinnitamise poolt, vastu ja erapooletuid ei olnud.  

Otsus: Kinnitada üldkoosoleku päevakord esitatud kujul. 

2. Hiiumaa kalanduspiirkonna arengustrateegia 2015-2025 muutmine. 
Tuuli Tammla selgitas, et muudatusega korrigeeritakse strateegia rahastamiskava lõplikku tegevussuundade 
vahelist jaotust, et kasutusele võtta odavnemistest ja katkestamistest üle jäänud vahendeid koostööprojektide 
eelarves. Muudatused on protsendiliselt komakohtades. Kala väärindamise tegevussuuna eelarve osakaal 
suureneb 8,39 protsendilt 8,43 protsendile; mitmekesistamise tegevussuuna osakaal suureneb 28,05 
protsendilt 28,25 protsendile. Kalasadamate uuendamise tegevussuuna eelarve osakaal suureneb 40,56 
protsendilt 40,64 protsendile. Koelmute taastamise ja eksperimentaalse uuendamise tegevussuuna osakaal 
väheneb 7,81 protsendilt 7,52 protsendile; sotsiaalse heaolu ja kultuuripärandi edendamise tegevussuuna 
osakaal väheneb 15,19 protsendilt 15,16 protsendile. Strateegia muudatuse kohta küsimusi ega ettepanekuid 
ei olnud. 

Hääletati käetõstmisega. Hiiumaa kalanduspiirkonna arengustrateegia 2015-2025 muutmise poolt hääletas 58 
ühingu liiget või liikme esindajat, vastu ja erapooletuid ei olnud. 

Otsus: Muuta Hiiumaa kalanduspiirkonna arengustrateegia 2015-2025 rahastamiskava alljärgnevalt: 
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 Tegevussuund Kehtivas 
strateegias 

Uus jaotus 

1 Kala väärindamine ja turustamine 8,39% 8,43% 

2 Mitmekesistamine 28,05% 28,25% 

3 Kalasadamate uuendamine 40,56% 40,64% 

4 Koelmute taastamine ja eksperimentaalne asustamine 7,81% 7,52% 

5 Sotsiaalse heaolu ja kultuuripärandi edendamine 15,19% 15,16% 

 Kokku 100 100 

 
3. 2022. aasta rakenduskava muutmine. 
Tuuli Tammla selgitas, et projektitoetuste odavnemiste ja katkestamiste arvelt lisanduvate vahenditega tuleks 
kinnitada ka täiendavate koostööprojektide elluviimine. Kuna meetme tingimuste tõttu peavad projektid olema 
menetletud ja otsuse peale saanud aasta lõpuks, siis on sellekohased projektid juba ka PRIA-le esitatud ning 
seetõttu muudetakse ka 2022. aasta rakenduskava, sest 2023. aastal koostööprojekte enam esitada ei saa. 
Ettepanek kinnitada rakenduskavaga järgmiste projektide elluviimine: 

 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. Kaks õppereisi: Iirimaale ja Prantsusmaale. Toetuse summa 36 585 eurot. 

Sander Kopli küsis kui mitu inimest saab ühel õppereisil Hiiumaa poolt osaleda. Tuuli Tammla vastas, et see 
sõltub pakkumuste maksumusest. Ilmselt tuleb teha raamhange, mille raames reisiteenust tellitakse. 
Arvestuslikult võiks olla ühe reisi kohta 14-16 inimest Hiiumaa kalanduspiirkonnast. 
Jaak-Velori Sadul küsis õppereiside ajastuse kohta. Tuuli Tammla ütles, et kaks õppereisi võiks toimuda 
kevadperioodil ja üks sügisel. Viimaseks annab aluse peagi jõustuv määruse muudatus, millega pikendatakse 
projektitoetuste (sealhulgas koostööprojektide) lõpptähtaega 2023. aasta lõpuni. Muudatus on hetkel 
eelnõuna üleval eelnõude infosüsteemis. 

Hääletati käetõstmisega. 2022. aasta rakenduskava muutmise poolt hääletas 58 ühingu liiget või liikme 
esindajat, vastu ja erapooletuid ei olnud. 

Otsus: Muuta 2022. aasta rakenduskavas koostööprojektide osa ning kinnitada nimetatud kolme 
koostööprojekti elluviimine. 
 
4. Juhatuse ja revisjonikomisjoni liikmete tasude kinnitamine 2023. aastaks. 
Tuuli Tammla selgitas, et 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 kuuele juhatuse 
liikmele tasu kaks korda aastas 455 eurot, siis seekord on ettepanek, finantsperioodi lõppemise tõttu 30. juunil 
2023, maksta juhatuse liikmete tasu kuuele juhatuse liikmele üks kord aastas, esimesel poolaastal. 
Revisjonikomisjoni igale liikmele maksta 200 eurot (bruto) majandusaasta aruandele arvamuse koostamise 
eest. Üldkoosolekul täiendavaid küsimusi ega ettepanekuid ei olnud.  

Hääletati käetõstmisega. Juhatuse ja revisjonikomisjoni liikmete 2023. aasta tasude kinnitamise poolt hääletas 
58 ühingu liiget või liikme esindajat, vastu ja erapooletuid ei olnud. 

Otsus: Kinnitada juhatuse liikmete tasud järgnevalt: juhatuse esimehele igakuiselt 325 eurot, ülejäänud 
juhatuse liikmetele üks kord aastas 910 eurot. Revisjonikomisjoni liikmetele maksta majandusaasta 
aruandele revisjonikomisjoni arvamuse koostamise eest 200 eurot liikme kohta. 

5. Lühiülevaade strateegia koostamise protsessist. 
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Tuuli Tammla selgitas järgmise finantsperioodi rakendumise eeldatavat ajakava, tõenäolisi meetmeid, mida 
selle raames on võimalik rakendada, ning tutvustas strateegia koostamise protsessi ning kutsus üles strateegia 
koostamises kaasa lööma. Info võeti teadmiseks.  

6. Muud küsimused 

Muude küsimuste all andis Tuuli Tammla infot 6. jaanuaril Sõru puhkemajas toimuva aastaalguse seminari 
kohta. Ühtlasi rääkis peamistest kalapüügiseaduse muudatustest, mis äsja jõustusid. Uuendusena on võimalik 
rentida vaid kastmõrra püügivõimalust, teiste püügivõimaluste rentimist enam ette ei nähta. Seadusesse loodi 
ka võimalus minna varem kui ülejäänud Euroopa üle elektroonsele püügipäevikule. Ühe aasta sisse jääva kahe 
tõsise kalapüügirikkumise korral vähendatakse püügilubade omaniku püügivõimalust kaheks aastaks 10%, 
hiljem püügivõimalused taastuvad. Seejärel tutvustas Tammla Maaeluministeeriumi plaani minna üle 
elektroonilistele püügipäevikutele alates 1. jaanuarist 2024. Eelinfo kohaselt eelneb sellele ka taotlusvoor e-
PRIAs nutiseadme soetamiseks.  

Lisainfona tõi Tammla välja, et kevadised üldkoosoleku ettepanekud korraldada ühingu jooksevkuludest 
koolivaheaja kalanduslaager, sai teoks sügisesel koolivaheajal oktoobris. Teiste ettepanekutena välja käidud 
mõtted tellida kalandusteemalisi artikleid ajakirjas Kalastaja ning virtuaalne kalanduse teejuht on tellitud ja 
töös. 

Info võeti teadmiseks 

Protokolli lisad: 

1. Osavõtjate registreerimislehed allkirjadega 4 lehel 

2. Liikmete esindajate volikirjad 24 lehel 

4. Häältelugemiskomisjoni protokoll 1 lehel 

5. Üldkoosoleku esitluse slaidid 3 lehel  

 

 

Koosoleku juhataja:  Kaja Hiis-Rinne 

Koosoleku protokollija  Tuuli Tammla 


