
MTÜ Hiiukala        registrikood 80267964 

Juhatuse koosoleku protokoll 

18. jaanuar 2023 

Vabrikuväljak 1 Kärdlas 

Koosoleku algus kell 1500 , lõpp kell 1700. 

Koosoleku juhataja: Kaja Hiis-Rinne 

Protokollija: Tuuli Tammla 

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

Päevakord 

1. Ewent OÜ liikmest välja arvamine 

2. Kalana Sadamad MTÜ liikmest välja arvamine.  

3. Tuulekala festivali korraldamiseks konkursi korraldamine ja tehnilised tingimused  

4. Kevadvaheaja kalanduslaagri tellimine 

5. Avatud kalasadamate päeva korraldamine 

6. Muud küsimused 

Koosoleku käik ja otsused: 

1. Ewent OÜ liikmest välja arvamine 

Ewent OÜ-l oli pikalt tasumata liikmemaks, mille ta tasus vahetult enne juhatuse koosolekut 
ja ühtlasi avaldas soovi oma liikmelisus MTÜ Hiiukalas lõpetada 

Otsus: Ewent OÜ liikmest välja arvata. 

2. Kalana Sadamad MTÜ liikmest välja arvamine.  

Kalana Sadama MTÜ-l oli pikalt tasumata liikmemaks, mille ta tasus vahetult enne juhatuse 
koosolekut ja ühtlasi avaldas soovi oma liikmelisus MTÜ Hiiukalas lõpetada 

Otsus: Kalana Sadamad MTÜ liikmest välja arvata. 

3. Tuulekala festivali korraldamiseks konkursi korraldamine ja tehnilised 
tingimused  

Tegevjuht tegi ettepaneku korraldada konkurss tuulekala festivali korraldaja leidmiseks, 
sarnaselt varasemale. Seekordne erinevus on selles, et seda tehakse jooksvate kulude 
eelarvest ning seega ei ole see nii rangelt varasemaga paigas. Arutati varasemalt juhatusele 
saadetud tehniliste tingimuste loetelu. Leiti, et seda tuleks täiendada laada korraldamise, 
festivali pildistamine ja päevajuhiga. Orjaku sadama rentimisega seonduv jääks seekord 
MTÜ Hiiukala korraldada. Selles osas on tehtud ka päring sihtasutusel Hiiumaa sadamad. 



Hiiumaa sadamad pakkus tasu 5 eurot (võistlus)paadi kohta, lisaks on võimalik võtta 
ööbivale alusele 15 eurot/alus/öö ning saunarent 30 eurot/tund. Viimased kaks on 
hinnakirjajärgsed hinnad. Paadi hinna sees on slipi kasutus (mis hinnakirjajärgselt on tasuta), 
sadama prügikastide ja wc-de kasutamine lisaks omalt poolt tellitavatele. Iga paadi pealt 
tasudes territooriumi kasutamise eest täiendavat tasu ei lisandu. Varasemalt on territooriumi 
kasutamine olnud 150 eurot. Hinnanguliselt võiks osaleda umbes 100 paati, seega kogukulu 
500 eurot. Juhatus arutas territooriumi kasutamist ja märgistamist. Tehti ettepanek, et 
küsitava summa sees võiks olla treileriparkla tähistamine kohapeal. Lisaks arutati 
parkimiskorraldajate vajadust, leiti et see on põhjendatud ainult festivali päeval. Samuti 
kasutades sadama taristut on wc-de ja täiendavate jäätmekonteinerite tellimine vajalik vaid 
festivali päevaks. Laste õngitsemisvõistluse korraldamine võiks jääda trollingumeeskonna 
korraldada. Arutati ürituse turvalisust. Eelmise aasta Tuulekala festivalil toimunuga seoses 
esitati kaks avaldust PPA-le, mõlema konflikti osapoole poolt. Et tulevikus seda vältida tuleks 
kas palgata turvameeskond või registreerimisel kasutusele võtta must nimekiri, keda 
võistlema ei lasta. Samade inimestega on probleeme olnud ka varasemalt.  

Otsus: Tegevjuht täiendab tehniliste tingimuste loetelu ning saadab juhatusele üle 
vaatamiseks enne konkursi välja kuulutamist. Konkursi info saadetakse varasematele 
pakkujatele ning pannakse üles kodulehele.  

4. Kevadvaheaja kalanduslaagri tellimine 

Sügisvaheaja kalanduslaagrist võttis osa 20 last ning tundus et jäädi rahule. Küsimus 

juhatusele, kas leida vahendeid jooksvast eelarvest, et korrata laagrit ka kevadisel 

koolivaheajal aprillikuus.  

Otsus: Tegevjuht võtab pakkumised aprillikuise kalanduslaagri korraldamiseks.  

5. Avatud kalasadamate päeva korraldamine 

Avatud kalasadamate päev toimub üle mitme aasta tänavu 29. aprillil. Kalanduse 

teabekeskus koordineerib tänavu Naistlaiu sadamas toimuvat. Huvi on üles näidanud veel 

Roograhu, Kõrgessaare ja Sõru sadamad. Korraldaja peaks olema eelkõige kohalik sadam, 

kelle kulusid on võimalik kompenseerida 

Otsus: Koostöös parneritega korraldada avatud kalasadamate päeva tänavu 

Roograhu, Kõrgessaare ja Sõru sadamates. 

6. Muud küsimused 

17. jaanuaril toimus Penijõel koosolek kormoranimunade õlitamise korraldamiseks. Lootus on, 
et seda saab sel kevadel siiski teha ja edasi minnakse nimekirjaga laidudest, kus on kormorane 
90% või rohkem. Lisaks laekus info, et muutmisel on jahiseadus. Riigikogu 
keskkonnakomisjonile sai edastatud info, et lisada eelnõusse täiendus, mis lubaks hülge 
laskmist mootorpaadist. Loodetavasti jõuab ametisolev koosseis muudatuse vastu võtta. 

 

Kaja Hiis-Rinne         Tuuli Tammla 

juhataja    protokollija 


