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MTÜ Hiiukala büroo, Vabrikuväljak 1, Kärdla 

Koosoleku algus kell 1500 , lõpp kell 1645 . 

Koosoleku juhataja: Heino Kalmus 

Protokollija: Tuuli Tammla 

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

Päevakord 

1. Horvaatia õppereisil osalejate nimekirja kinnitamine 
2. 2019. aasta II taotlusvooru toimumise aeg ja tegevussuunad 

Koosoleku käik ja otsused: 

1. Horvaatia õppereisil osalejate nimekirja kinnitamine 

T. Tammla: Hiiukala korraldab koostööprojekti raames Läänemaa Rannakalanduse seltsiga õppereisi 
Horvaatiasse Brači saarele. Kohalike poolt on kokku pandud programm, mille alusel on tehtud 
minikonkurss hinna saamiseks. Edukaks tunnistati Perereisid OÜ pakkumus. Hiiukalal on reisi 
nimekirjas võimalik täita 16 kohta, sama palju kohti on Läänemaa rannakalanduse seltsil, lisaks on 
pakkuja poolt giid-reisisaatja ning kohaliku keele tõlk. Nädala aja jooksul laekus sooviavaldusi reisil 
osalemiseks 24.  

Arutati põhimõtteid, mille järgi liikmeid reisile registreerida. Otsustati, et kindlasti peab reisil osalema 
tegevjuht ning juhatusest osaleb reisil neli inimest. Ülejäänud liikmete osas tekitati edetabel, 
vaadates viimase kolme aasta üldkoosolekutel osalemisi, millest iga osalemine andis ühe punkti ning 
volitusega osalemine pool punkti. Samuti otsustati, et reisidel ei osaleks kogu aeg ühed ja samad 
liikmed, vaadata viimase kolme õppereisil osalenuid ning iga osalemise eest võtta maha ühe punkti. 
Tekkinud edetabelist saavad osaleda esimesed 11. Juhul kui viimaste kohtade osas jagunevad punktid 
võrdselt, võetakse loosi. 

Otsustati: Horvaatia õppereisil osalevad tegevjuht Tuuli Tammla ja juhatusest Heino Kalmus, Ants 
Saarnak, Indrek Kääramees ja Marko Pruul. Liikmetest osalevad Toomas Vikerpuur, Jaanus Pauklin, 
Meril Lauter, Peeter Gurejev, Tarmo Rajang, Veiko Roosimäe, Ivo Põldveer, Randi Paat, Liili Eller, 
Margus Sauer ja Siim Saarnak. 

2. 2019. aasta II taotlusvooru toimumise aeg ja tegevussuunad 

 



T. Tammla: Rakenduskava järgi on võimalus korraldada 2019. aasta II taotlusvoor oktoobris. 
Tegevussuundade täpsed jäägid ei ole veel teada, kuna paljudel projektidel ei ole veel PRIA otsuseid 
kevadise taotlusvooru kohta. Tahaks taotlusvoorus kasutusele võtta ka varasemate projektide 
odavnemiste ja katkestamiste arvelt ülejäävad summad. Kui koelmute tegevussuunas saavad 
mõlemad kevadised projektid positiivse otsuse, siis jääb tegevussuunda alles 3 589 eurot, millega ei 
ole ehk mõistlik taotlusvooru teha.  

Otsustati: Avada sügisene taotlusvoor ajavahemikus 24. september kuni 7. oktoober. Toetust saab 
taotleda neljas tegevussuunas: 

 kalapüügi- või vesiviljelustoodete väärindamine või turustamine 
 majandustegevuse mitmekesistamine 
 kalasadamate uuendamine 
 sotsiaalse heaolu ja kultuuripärandi edendamine 

 

Heino Kalmus          Tuuli Tammla 

juhataja    protokollija  

 


