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Kärdla
Koosoleku algus kell 1815 , lõpp kell 1856 .
Koosoleku juhataja: Imre Kivi
Protokollija: Tarmo Rajang
Osavõtjad: kohal viibis 44 ühingu liiget või juriidilisest isikust liikme esindajat, volikirja
alusel oli esindatud veel 14 ühingu liiget (vt lisatud koosolekust osavõtjate nimekiri ja
volikirjad).
Külalistena viibisid koosolekul Jaak-Velori Sadul (Maamajanduse Infokeskuse kalandusvõrgustiku büroo), Aivi Telvik ja Matti Lüsi (mõlemad SA Tuuru).
Päevakord:
1.“Hiiumaa kalanduspiirkonna arengustarteegia 2009 – 2013” heakskiitmine
1.1. Ülevaade Hiiumaa kalanduspiirkonna arengustrateegiast (Tuuli Tammla)
1.2. Strateegia heakskiitmine (I. Kivi)
2.Strateegia 2009. ja 2010. a rakenduskavade heakskiitmine
2.1. Strateegia 2009. ja 2010. a rakenduskavade tutvustus (T. Tammla)
2.2. Strateegia 2009. a rakenduskava heakskiitmine (I. Kivi)
2.3. Strateegia 2010. a rakenduskava heakskiitmine (I. Kivi)
3.Projektide hindamise töörühma koosseisu heakskiitmine (T. Tammla)
Koosoleku käik ja otsused:
1. “Hiiumaa kalanduspiirkonna arengustarteegia 2009 – 2013” heakskiitmine
1.1. Ülevaade Hiiumaa kalanduspiirkonna arengustrateegiast
T. Tammla andis ülevaate arengustrateegiast (esitluse väljatrükk vt lisa)
Tõnu Kõuhkna: Kas süvendustehnika ost sadamate tegevussuuna raames peab
olema seotud kindlasti strateegias nimetatud arendatava sadamaga ja kas seda
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tehnikat võib kasutada tööde teostamiseks ka väljaspool Hiiumaa kalanduspiirkonda?
T. Tammla: meetme määrus näeb ette võimaluse soetada süvendustehnikat ainult
üks kord perioodi 2009-2013 jooksul. Seda, et süvendustehnika soetamist
toetatakse ainult nende sadamate/lossimiskohtadega seoses, mis on kantud
strateegias sisalduvasse nende sadamate ja lossimiskohtade nimekirja, mida
peetakse vajalikuks uuendada, määruses kusagil minu teada kirjas ei ole.
I. Kivi: Tööde teostamise kohta on PRIA meile vastanud, et süvendustehnika peaks
töötama selles piirkonnas, mille tarbeks ta on soetatud. Kui oma piirkonnna
vajadused on rahuldatud, alles siis võib kõne alla tulla töö väljaspool. Kui
piirkonna sadamaomanike või -valdajate soovid on rahuldatud ja neil põhjendatud
vastuväiteid ei ole, ei näe siiski takistusi tööde tegemiseks väljaspool Hiiumaa
kalanduspiirkonda.
Rein Raudsepp: Küsimusi tekitab kolmanda tegevussuuna juures rannaküla mõiste.
Mis see on?
T. Tammla: Meetme määruses ega meie strateegias ei ole rannaküla mõiste
määratletud. Kui teised määrusest ja strateegiast tulenevad nõuded on täidetud, ei
teeks kalanduspiirkonna küladel vahet. Ei ole vaja norida!
1.2. Strateegia heakskiitmine
I. Kivi palus käega märku anda, kes on strateegia heakskiitmise poolt, kes
vastu, kes erapooletu.
Hääletamise tulemused: strateegia heakskiitmise poolt on kõik koosolekul
viibivad ühingu liikmed või nende esindajad; vastuhääli ja erapooletuid ei ole.
Otsustati: kiita “Hiiumaa kalanduspiirkonna arengustrateegia 2009 – 2013” heaks.
2. Strateegia 2009. ja 2010. a rakenduskavade heakskiitmine
2.1. Strateegia 2009. ja 2010. a rakenduskavade tutvustus
T. Tammla andis ülevaate strateegia 2009. ja 2010. a rakenduskavades
planeeritud tegevustest ja eelarvest. 2010. a rakenduskavaga planeeritakse
projektitoetuse taotluste vastuvõtmine kõigis meetme 4.1 tegevussuundades.
Muuhulgas on planeeritud koolitusi ja õppepäevi, kaks õppereisi ning ühe
suurema kalandustraditsioone tutvustava ürituse korraldamine (slaidiesitluse
väljatrükk vt lisa).
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Jaanus Pauklin: Kui suur on juhatuse liikme tasu 2010.aastal?
I. Kivi: Iga juhatuse liige saab üks kord aastas juhatuse liikme tasu
brutosummas 20 tuhat krooni. Lisaks saame mina juhatuse esimehena ja T.
Rajang koosolekute protokollijana veel teistkordselt sama summa.
Rein Tikka: Kas juhatuse liikme tasu makstakse ka siis kui nad juhatuse
koosolekutel ei osale?
I. Kivi: Juhatuse liikme tasu makstakse juhatuse koosolekutel osalemisest
sõltumata.
2.2. Strateegia 2009. a rakenduskava heakskiitmine
I. Kivi palus käega märku anda, kes on strateegia 2009. a rakenduskava
heakskiitmise poolt, kes vastu, kes erapooletu.
Hääletamise tulemused: strateegia 2009. a rakenduskava heakskiitmise poolt
on kõik koosolekul viibivad ühingu liikmed või nende esindajad; vastuhääli ja
erapooletuid ei ole.
Otsustati: kiita strateegia 2009. a rakenduskava esitatud kujul heaks.
2.3. Strateegia 2010. a rakenduskava heakskiitmine
I. Kivi palus käega märku anda, kes on strateegia 2010. a rakenduskava
heakskiitmise poolt, kes vastu, kes erapooletu.
Hääletamise tulemused: strateegia 2010. a rakenduskava heakskiitmise poolt
on kõik koosolekul viibivad ühingu liikmed või nende esindajad; vastuhääli ja
erapooletuid ei ole.
Otsustati: kiita strateegia 2010. a rakenduskava esitatud kujul heaks.
3. Projektide hindamise töörühma koosseisu heakskiitmine
T. Tammla tutvustas juhatuse ettepanekut projektide hindamise töörühma koosseisu
heakskiitmiseks. Ettepaneku kohaselt oleks töörühmas üheksa liiget ja lisaks kaks
asendusliiget. Kandidaadid töörühma liikmeks: Heino Kalmus, Toomas Vikerpuur,
Imre Kivi, Tarmo Rajang, Aivi Telvik, Raivo Kreis, Jüri Lauter, Jaanus Valk,
Jaanus Berkmann ja asendusliikmeteks Jüri Kuusemets, Priit Post. Kõigi
nimetatute käest on saadud nõusolek nende osalemiseks töörühma töös.
I. Kivi palus käega märku anda, kes on projektide hindamise töörühma sellise
koosseisu heakskiitmise poolt, kes vastu, kes erapooletu.
Hääletamise tulemused: projektide hindamise töörühma koosseisu heakskiitmise
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poolt on kõik koosolekul viibivad ühingu liikmed või nende esindajad; vastuhääli
ja erapooletuid ei ole.
Otsustati: kiita juhatuse ettepandud üheksaliikmelise projektide hindamise
töörühma koosseis heaks ja määrata töörühma liikmeteks Jaanus Berkmann, Heino
Kalmus, Imre Kivi, Raivo Kreis, Jüri Lauter, Tarmo Rajang, Aivi Telvik, Jaanus
Valk, Toomas Vikerpuur ning asendusliikmeteks Jüri Kuusemets ja Priit Post.
Lisad:
1. Koosolekust osavõtjate nimekiri

3 lehel

2. Liikmete esindajate volikirjad

14 lehel

3. Ülevaade Hiiumaa kalanduspiirkona arengu strateegiast (esitluse väljatrükk)
3 lehel
4. Strateegia 2009. ja 2010. a rakenduskavade tutvustus (esitluse väljatrükk)
1 lehel
Koosoleku juhataja
Imre Kivi
Koosoleku protokollija
Tarmo Rajang
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