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MTÜ Hiiukala büroo, Vabrikuväljak 1, Kärdla 

Koosoleku algus kell 1500 , lõpp kell 1625 . 

Koosoleku juhataja: Heino Kalmus 

Protokollija: Tuuli Tammla 

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

Päevakord 

1. MTÜ Hiiukala üldkoosoleku toimumisaeg ja päevakord.  
2. Maaeluministeeriumile esitatavad ettepanekud määruse muudatusteks 
3. Hiiumaa kutseliste kalurite hea tava 
4. Koelmute teemaline ümarlaud 

Koosoleku käik ja otsused: 

1. MTÜ Hiiukala üldkoosoleku toimumisaeg ja päevakord.  

T. Tammla: Üldkoosolek oma 25. aprilli koosolekul ei kinnitanud neljanda tegevussuuna 
paremusjärjestust, mis tähendab, et strateegia järgi lähevad selle tegevussuuna projektid uuesti 
hindamisele ning hindamise järel on paremusjärjestus vaja uuesti kinnitada üldkoosoleku poolt. Üle 
60 000 eurose toetuse suurusega projektitaotluse paremusjärjestuse kinnitamiseks peab info 
avaldama kohalikus lehes ja kodulehel vähemalt 20 tööpäeva enne koosoleku toimumist.  

Otsustati: Kokku kutsuda MTÜ Hiiukala üldkoosoleku reedel 31. mail kell 18 Kärdlas järgneva 
päevakorraga:  

1. Koosoleku päevakorra kinnitamine, koosoleku juhataja, protokollija ja häältelugejate valimine 

2. 2019. aasta esimese taotlusvooru koelmualade loomise või taastamise tegevussuuna 
projektitaotluste paremusjärjetuse tutvustamine ja kinnitamine. 

2. Maaeluministeeriumile esitatavad ettepanekud määruse muudatusteks 

T. Tammla: Sihtasutus Hiiumaa sadamad on teinud ettepaneku, et kalanduspiirkond esitaks 
Maaeluministeeriumile ettepaneku määruse muutmiseks, kus saaks kalasadamate uuendamise 
tegevussuunast olla taotlejateks ka kohaliku omavalitsusüksuse asutatud sihtasutused nagu seda on 
SA Hiiumaa sadamad. Samuti küsis Maaeluministeerium 29. aprilli ümarlaual piirkondade tagasisidet, 
kas kohalike omavalitsuste piirmääraks ette pandud 30% kogu projektitaotluste mahust on 
piirkondadele sobiv. 



Otsustati: Teha Maaeluministeeriumile ettepanek täiendada §24 lõiget 3 allajoonitud osaga: 
Kolmanda tegevussuuna tegevuse elluviimise eest antavat projektitoetust võib taotleda kalasadama 
pidaja, kes on kalandussektori mittetulundusühing, kalandussektori sihtasutus, kohaliku omavalitsuse 
üksus, kohaliku omavalitsuse üksuse asutus, kohaliku omavalitsuse üksuse asutatud sihtasutus või 
kalandussektori mikroettevõtja, kes omab ajaloolist püügiõigust kalapüügiseaduse § 51 lõike 1 
tähenduses. 

Samuti täiendada §22 lõike 7 punkti 1 allajoonitud osaga: puudub, kui toetuse saaja on kohaliku 
omavalitsuse üksus või kohaliku omavalitsuse üksuse asutus või kohaliku omavalitsuse üksuse 
asutatud sihtasutus. 

Ühtlasi leiti, et Maaeluministeeriumi välja pakutud piirmäär 30% on Hiiumaa kalanduspiirkonnale 
sobiv. 

3. Hiiumaa kutseliste kalurite hea tava 

Arutati Hiiumaa kutseliste kalurite hea tava ja selle vastu võtmise üle. Otsuseid ei tehtud. 

4. Koelmute teemaline ümarlaud 

T. Tammla: Seoses revisjonikomisjoni arvamusega, et hindamisse tuleks kaasata rohkem eksperte 
ning taotluste ära kuulamisele peaks pühendama rohkem aega, on olnud arutusel teha koelmute ja 
asustamise teemaline ümarlaud kaasates hindajatele lisaks vastava ala eksperte.  

Arutati, kas ümarlaua tegemine on vajalik ning teostatav.  

Otsustati: Tegevjuht tegeleb ümarlaua kokku kutsumisega juhul kui hindamiskomisjon peab seda 
vajalikuks. Kaasata võiks spetsialiste Keskkonnaministeeriumist, Õngu Noorkalakasvatusest, Põlula 
kalakasvatusest ning kalateadlast, kellel oleks pädevus nii asustamise kui koelmute taastamise alal.  

 

 

Heino Kalmus          Tuuli Tammla 

juhataja    protokollija  

 


