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Kutsutud külalised (osalevad vaid 1. päevakorrapunkti arutelus):
Lembit Luuk – Põllumajandusameti Hiiu keskuse juhata asetäitja
Jaanus Valk – Kõrgessaare vallavanem, HOL juhatuse liige
Päevakord:
1. Jõesuudmete puhastamise teemaline arutelu (L. Rosenberg)
2. Põllumajandusministeeriumi ja Kalanduse teabekeskuse inimesed Hiiumaal 27.-28.
aug. 2012 (L. Rosenberg)
3. Õppereisi sihtkoha muutmine (L. Rosenberg)
4. Kõrgessaare Vallavalitsuse toetusetaotlus fotonäituse koostamiseks ja esitlemiseks
“Lestafesti” raames (L. Rosenberg)
Koosoleku käik ja otsused:
1.

Jõesuudmete arutelu
L. Rosenberg: arutelu on järjeks aprilli lõpul toimunud kalakoelmute olukorda
käsitlevale koosolekule. Siis otsustati veel enne sügist kokku saada väiksemas
ringis, et võimalikkke tegevusi kavandada.
L. Luuk: Põllumajandusameti (PA) poolt annab lõpliku heakskiidu sarnastele
kavadele keskus Sakus. Riigi eesvoolude projekteerimistingimused annab PA.
Raha taotlemisel, kui taotlus rahuldatakse, tulevad projekteerimistingimused PA-lt.
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Vaja on välja valida prioriteedid ja PA saab toetada ainult juhul, kui tegemist on
riigi eesvooluga.
H. Kalmus: oleme rääkinud seni järgmistest jõgedest:
Jõeranna – ei ole riigi eesvool
Suuremõisa – on kindlasti riigi eesvool
Vaemla – on kindlasti riigi eesvool
Luguse – on kindlasti riigi eesvool
Jausa – on kindlasti riigi eesvool
Pihlaoja – teest laisideni?
L. Luuk: Riigi eesvoolude puhul peab arvestama, et projekteerimine ja ehitamine
venivad mitmele aastale.
J. Valk: Keskkonnainvesteeringute Keskusest (KIK) on väga raske, kui mitte
võimatu sarnasteks projekteerimisteks rahastust saada. Võimalik, et miski haakub
Maakondliku arengurahaga (MaakAR).
Otsustati: 1) täpsustada konkreetsete objektide olukorda kohapeal (vastutaja/täitja)
Jõeranna
Pihla oja

vajab puhastust suudmest sillani (H. Kalmus)
ainult suudmeosa, täpsem ulatus määrata kohapeal (I.
Kivi)
Suuremõisa
ainult jõe suudmeosa, täpsem ulatus määrata kohapeal
(A. Saarnak)
Vaemla
ainult jõe suudmeosa, täpsem ulatus määrata kohapeal
(A. Saarnak?)
Luguse
ainult jõe suudmeosa, täpsem ulatus määrata kohapeal
(M. Pruul)
Jausa
ei ole esmajärgulise tähtsusega, vaja täpsustada
Poama
meriforelli kudejõena on Keskkonnaameti rida
Vanajõgi
meriforelli kudejõena on Keskkonnaameti rida
Õunaku lahe suue
vaadelda koos Vaemlaga (A. Saarnak)
2) järgmisele samateemalisele kohtumisele kutsuda ka Märt Kesküla KKA-st.
2. Põllumajandusministeeriumi ja Kalanduse teabekeskuse inimesed Hiiumaal
L. Rosenberg: lihtsalt teadmiseks juhatuse likmetele, et 27.-28. augustil viibivad
Hiiumaal

Põllumajandusministeeriumi

kalamajandusosakonna

ja

Kalanduse

Teabekeskuse inimesed, kes tutvuvad mõnede meie projektinäidetega.
Otsustati: info võeti teadmiseks.
3. Õppereisi sihtkoha muutmine
L. Rosenberg: vahepeal on tehtud ettepanek esialgu Poolasse kavandatud reis
asendada õppereisiga Ahvenamaale, kui meile sarnasema kalandusega riiki. Vajalik
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juhatuse seisukoht!
Otsustati: korraldada õppereis Poola asemel Ahvenamaale septembris või oktoobri
algul, osavõtjaid kuni 20 inimest (sh bussijuht). Tegevjuht uurib Hiiumaalt bussi
rentimise võimalusi, kui Hiiumaalt ei õnnestu, siis tellida mandrilt.
4. Kõrgessaare Vallavalitsuse toetusetaotlus fotonäituse korraldamiseks
L. Rosenberg: Kõrgessaare Vallavalitsus (esindaja Katrin Sarapuu) on esitanud
meile taotluse toetada Tuuli Tammla fotode näituse koostamist ja esitlemist
Lestafestil 335 euroga. Juhatuse liikmetele on taotlus tutvumiseks saadetud epostiga 01. augustil 2012. (vt. lisa).
Otsustati: Kõrgessaare Vallavalitsuse taotlus rahuldada ja toetada Tuuli Tammla
fotode näituse koostamist ja esitlemist 335 euroga.
Lisa: Kõrgessaare Vallavalitsuse taotlus
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