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 . 

Koosoleku juhataja: Tarmo Rajang 

Protokollija: Tarmo Rajang 

Kohal viibisid juhatuse liikmed: Tõnis Berkmann, Toivo Jõhvik, Tarmo Rajang, Toomas 

Vikerpuur, Heino Kalmus 

Puudusid: Imre Kivi, Ain Kullo 

 

Päevakord: 

1. Informatsioon strateegia koostamise alase koolituse I osast Saaremaal 10. sept. 

2008 (T. Rajang, H. Kalmus) 

2. Ühingu liikmeks astuda soovija avalduse läbivaatamine (T. Rajang) 

3. Jooksvad küsimused ja info (T. Rajang) 

Koosoleku käik ja otsused: 

1. Informatsioon strateegia koostamise alase koolituse I osast Saaremaal 10. sept. 

T. Rajang: Koolitust võib pidada vajalikuks ja asjalikuks. Osalesime Hiiumaalt kolmekesi, 

peale minu veel Heino Kalmus ja Tuuli Tammla. Koolituse materjalid nii paberil kui 

elektrooniliselt (esitlus) on olemas, soovijatele võin jagada. Kohal oli kokku 17 inimest, 

lisaks meile osalejaid veel Pärnu-, Lääne- ja Saaremaalt. Järgmine strateegia koostamise 

koolituse etapp tuleb oktoobri lõpupoole Hiiumaal Käinas Lõokese hotellis. Täpsed 

kuupäevad ei ole täna teada. 

Koolituse algul oli üldharivat juttu planeerimisest ja strateegiatest üldisemalt, erinevatest 

lähenemisviisidest strateegiate koostamisel, nende tulemused ja kriitika. Tegime ka väikese 

grupiharjutuse, mille käigus püüdsime kaardistada meie piirkonna olulisemad 

partnerinstitutsioonid ja -isikud. 

Edasi oli konkreetsemalt juttu kalanduspiirkondade säästva arengu määruse strateegiaosast 

ja sellega seotud teemaderingist. Selgitusi andis ja küsimustele vastas Jana Maasik 
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Põllumajandusministeeriumist. Puudutati strateegiameeskonna loomisega seotud küsimusi 

ja strateegiaprotsessi korraldust ning vajalike andmete kogumist ja analüüsi. Näit. 

sadamate andmebaasi (avalikuks kasutamiseks saadaval alates 01.01.2009) koostamiseks 

kasutatud küsitluslehe näidis saadeti tutvumiseks laiali.  

Lõpuks anti teha kodutöö, mille ülesande olen juba ka juhatuse liikmetele e-kirjas laiali 

saatnud. Selle kokkuvõte tuleb esitada 10 päeva enne järgmist koolituse etappi Garri 

Raagmaale tagasiside saamiseks. Selle ettevalmistamisel on kõigi juhatuse liikmete 

kaastöö ja ettepanekud teretulnud! 

H. Kalmus: koolituse käigus kerkis üles (kala)sadamate ja lossimiskohtade mõiste 

määratlemisega seotud küsimus, millele täpset ja rahuldavat vastust kohapeal ei saanudki. 

Kas tuleks kõne alla määratleda lossimiskohana mõni koht, mis ei asu otse rannas, kuid 

kus on olemas või kavas toetuse abiga soetada vajalikud seadmed, inventar ja luua 

nõutavad tingimused? Näit. praegune lossimiskoht nimega Näkitiigi. Asja tuleks edasi 

uurida. 

Ettepanek: Strateegia koostamisel pöörata rohkem tähelepanu ja planeerida rohkem 

vahendeid (kala)sadamate ja lossimiskohtade puhul nende arendamisele just kohaliku 

kalapüügi ja kalurite huvides, mitte niivõrd turismi jmt tegevuse huvides. 

Koosolekul tekkinud arutelu tulemused:  

- Kas on vajalikud strateegia koostamiseks teematöörühmad, või piirkondlikud või koguni 

piirkondlikud teematöörühmad? Leiti, et Hiiumaa väiksuse juures ei ole selline 

killustamine vajalik, pigem on mõtet ühel strateegiatöögrupil/-meeskonnal, mille tööd 

koordineerib ühingu tegevjuht. (See ka üks osa kodutöö ülesandest). 

- (Kala)sadamate ja lossimiskohtade mõiste osas tuleb püüda selgust saada ja tutvuda 

nende kohta erinevates õigusaktides kirjapanduga (Sadamaseadus, toetuse määrus, EL 

aktid), siis saab edasi mõelda. 

Otsustati: info võtta teadmiseks. Strateegiameeskonna moodustamisel eraldi 

teematöörühmi ega piirkondlikke töörühmi ei moodustata, püüame hakkama saada ühe 

ühise töögrupiga, kuhu vajadusel saab alati kaasata eksperte väljastpoolt. Protsessi 

koordineerib tegevjuht. 

Tehtud ettepanekut (vt ülalpool) arvestatakse strateegia koostamisel. 

2. Ühingu liikmeks astuda soovija avalduse läbivaatamine 

T. Rajang: juhatusele on tulnud ühingu liikmeks astumise avaldus Ants Saarnakilt. Ta on 

Maksu- ja Tolliametis registreeritud füüsilisest isikust ettevõtja. 

Otsustati: avaldus rahuldada ja Ants Saarnak ühingu liikmeks vastu võtta. 
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3. Jooksvad küsimused ja info 

T. Rajang: 

● jutuajamisest Tuuli Tammlaga on teada, et ta soovib alustada tööd ühingu tegev-

juhina oktoobri keskpaigast, täpset kuupäeva ei mainitud. 

● 22. septembril on Tallinnas Põllumajandusministeeriumis EKF hindamiskomisjoni 

koosolek, kus ilmselt vaadatakse läbi ka tegevusgruppide toetuse taotlused. 

● ühingu kodulehe tegemine edeneb, vaja on avaartiklit – ühingu olemuse ja 

eesmärkide tutvustust. Kindlasti peab üles panema ühingu põhikirja ja liikmete 

nimekirja. Täpsem ülevaade asja seisust on I. Kivil, kes täna ei saa osaleda 

haigestumise tõttu. 

Otsustati: info teadmiseks võtta. Järgmisel juhatuse koosolekul käsitleda ühe 

päevakorrapunktina kodulehega seotut. 

 

 Koosoleku juhataja ja protokollija 

     Tarmo Rajang 


