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Roograhu sadam, Hiiessaare küla, Pühalepa vald

Koosoleku algus kell 1810 , lõpp kell 1835 .

Koosoleku juhataja: Heino Kalmus

Protokollija: Tarmo Rajang

Häältelugemiskomisjon: Tuuli Tammla, Ants Saarnak

Osavõtjad:  kohal  viibis  23  ühingu  liiget  või  juriidilisest  isikust  liikme esindajat,  volikirja 

alusel oli esindatud veel 26 ühingu liiget (osavõtjate registreerimislehed vt  lisa 1, volikirjad 

lisa 2). 

* * *

H. Kalmus tutvustas eelnevalt väljakuulutatud päevakorda ja tegi ettepaneku see kinnitada.

Päevakorra kinnitamiseks hääletati käe tõstmisega. Hääletustulemus: kõik on poolt, vastu ja 

erapooletuid ei olnud.

Päevakord:

 1. “Hiiumaa  kalanduspiirkonna  arengustrateegia  2009-2013”  muutmine  (H.  Kalmus, 

Raivo Kreis)

 1.1. Roograhu  sadama  lisamine  strateegia  kalasadamate  ja  lossimiskohtade  uuen-

damise  tegevussuuna  kirjelduse  juures  olevasse  perspektiivsete  kalasadamate 

loetellu (p. 5.1.1.)

 2. Muud küsimused (info ja teated)

Koosoleku käik ja otsused:

 1. “Hiiumaa kalanduspiirkonna arengustrateegia 2009-2013” muutmine

1.1 Roograhu sadama lisamine strateegia kalasadamate ja lossimiskohtade uuendamise 

tegevussuuna kirjelduse juures olevasse perspektiivsete kalasadamate loetellu (p. 5.1.1.)

H. Kalmus tutvustas  ettepanekut lisada Roograhu sadam Hiiumaa kalanduspiirkonna 

strateegia perspektiivsete kalasadamate loetellu.

R. Kreis: põhjendas Roograhu sadama poolt sadama strateegiasse lisamise vajadust ja 
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tutvustas arengukava: kutseliste kalurite tarbeks soovitakse rajada 10-12 paadikohta ja 

slipp.

H. Kalmus: millistest kalasadama arenguks kavandatud summadest on juttu?

Jari  Lindroos: Pakkumised  veel  täpsustuvad,  kuid  umbes  60  –  70  tuhat  eurot 

(kohalolijatel oli kohapeal võimalik tutvuda planeeritud kai laienduse plaaniga).

* * *

Häältelugemiskomisjon jagas välja hääletussedelid, toimus salajane hääletamine.

T. Tammla teatas salajase hääletamise tulemuse: sedeleid anti välja 48, tagastati 47. 

Roograhu  sadama strateegia  kalasadamate  ja  lossimiskohtade  uuendamise  tegevus-

suuna kirjelduse juures olevasse perspektiivsete kalasadamate loetellu lisamise poolt 

oli 47 häält, vastuhääli ei olnud, kehtetuid sedeleid ei olnud (häältelugemiskomisjoni 

töödokument vt lisa nr 3)

Otsus: lisada Roograhu sadam strateegia kalasadamate ja lossimiskohtade uuendamise 

tegevussuuna kirjelduse juures  (punkt 5.1.1.) olevasse perspektiivsete  kalasadamate 

loetellu.

 2. Muud küsimused – info ja teated

 2.1. R. Kreis: 8.  juunil  toimub Roograhu sadamas merepäev,  trollinguvõistlus  jne, 

kutsume osa võtma! Registreerumine kodulehel.

 2.2. Lia Rosenberg: uus taotlusvoor on algamas – täpne info Hiiukala kodulehel ja 

ajalehes avaldatud.

Õppereis on kavandatud Saaremaale 17.-18. juunil ja sügisel on planeeritud Poola reis.

Lisad: 1) koosolekust osavõtjate nimekiri 3 lehel

2) volikirjad ja digiallkirjade kinnituslehed 30 lehel

3) häältelugemiskomisjoni töödokument 1 lehel

Koosoleku juhataja

Heino Kalmus

Koosoleku protokollija

Tarmo Rajang
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