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Juhatuse koosoleku protokoll nr. 16

08. jaanuar 2009
Kärdlas
Koosoleku algus kell 1800 , lõpp kell 1910 .
Koosoleku juhataja: Imre Kivi
Protokollija: Tarmo Rajang
Kohal viibisid juhatuse liikmed Imre Kivi, Tarmo Rajang, Tõnis Berkmann, Toivo Jõhvik,
Ain Kullo, Heino Kalmus, Toomas Vikerpuur ja tegevjuht Tuuli Tammla
Päevakord:
1. Sadamate uuringu läbiviija valimine (T. Tammla)
2. Sadamate uuringu lähteülesande kinnitamine (T. Tammla)
3. Piirkondlike strateegiakoosolekute korraldamise ajad ja kohad (T. Tammla)
4. Teated
Koosoleku käik ja otsused:
1. Sadamate uuringu läbiviija valimine
T. Tammla: on laekunud kolm pakkumist sadamate uuringu läbiviimiseks.
Pakkujad on FIE Matti Lüsi, MTÜ Arhipelaag, OÜ Navigare (pakkumised vt. lisas)
Otsustati: valida sadamate uuringu läbiviijaks ja sõlmida leping uuringu
läbiviimiseks OÜ-ga Navigare. Lepingu teksti valmistab ette T. Tammla.
2. Sadamate uuringu lähteülesanne
T. Tammla: lepingu sõlmimiseks on vaja veelkord läbi vaadata ja kinnitada uuringu
lähteülesanne. Olen saatnud tutvumiseks laiali küsitluslehe variandi. (Juhatuse
liikmed said kohapeal dokumendid ka paberkandjal – vt. lisa)
Otsustati: kinnitada uuringu lähteülesanne (vt lisa).
3. Piirkondlike strateegiakoosolekute korraldamise ajad ja kohad
T. Tammla: esimene piirkondlik strateegiakoosolek toimus 19. dets. Kärdlas.
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Jaanuaris-veebruaris on kavas läbi viia sarnased koosolekud teistes piirkondades.
Vaja paika panna ajakava ja toimumiskohad.
Otsustati: Strateegiakoosolekute toimumiskohad ja ajad
Pühalepa – 16. jaanuaril, koht võiks olla Soeral
Kõrgessaare – 20. veebruaril Lauka jahimajas
Käina – 06. veebruaril Lõokeses
Emmaste - Sõru muuseumis 13. või 27. veebruaril
Tegevjuhi ülesandeks jääb kokkulepete täpsustamine ja sõlmimine nende aegade ja
kohtade osas, milles juhatuse koosoleku vältel ei õnnestunud eelkokkuleppeid
saavutada. Võimalik valik toimumisajana on veel 23. jaanuar. Huviliste kaasamiseks on vaja panna kuulutused ajalehte ja kodulehele ning võimalusel saata
osalemiskutsed e-kirjaga.
4. Teated
T. Tammla: 21.jaanuaril on Kuressaares MTÜ Saarte Kalandus korraldatud
koolitus „Kala töötlemine väikeettevõttes“. Kui meilt keegi läheb vaatab, mida
pakutakse, võiks kaaluda sarnase koolituse vajalikkust ja läbiviimist Hiiumaalgi.
29.-30. jaanuaril toimub tegevusgruppide juhatuse liikmetele järjekordne
strateegiakoolitus Kuressaares SPA Hotellis Meri. Päevakava ei ole hetkel veel
teada.
Homme, 09. jaanuaril on orienteeruvalt 1230 on MTÜ Hiiumaa Koostöökogu
ruumes kohtumine PÕM põllumajanduse ja maaelu asekantsleri Toomas Kevvaiga,
kuhu ka meie ühingu esindus on kutsutud ja oodatud, kellel on võimalik osaleda.

Koosoleku juhataja
Imre Kivi
Koosoleku protokollija
Tarmo Rajang
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LISA
1. 01. jaanuari 2009 juhatuse koosoleku protokolli juurde
SADAMATE UURINGU LÄHTEÜLESANNE
Sadamate ja lossimiskohtade uuringu eesmärgiks on teabe saamine kalasadamate ja
lossimiskohtade uuendamise tegevussuuna kavandamiseks Hiiumaa kalanduspiirkonna
strateegia koostamise käigus.
Uuringu käigus tuleb täita järgmised ülesanded:
1. koostada ülevaade sadamate ja lossimiskohtade (lautrite) tänasest olukorrast/
hetkeseisust;
2. analüüsida, süstematiseerida kogutud andmeid ja sõnastada ning järjestada olulisuse
järgi tegevussuuna sisesed probleemid;
3. analüüsi alusel välja tuua sadamate ja lossimiskohtade uuendamise tegevussuuna
seosed teiste tegevussuundadega, sest sadamad ja lossimiskohad on/ võivad olla baasiks
kala jt vesiviljelustoodete töötlemise ja otseturustamise, kalandusega seotud turismi ja
rannakülade taaselustamise, tegevuste mitmekesistamise tegevussuunale, võimalikud
järeldused koolitusvajaduse kohta (koolitustegevuse tegevussuund);
4. analüüsi alusel teha põhjendatud ettepanekud, millised sadamad ja lossimiskohad on
vaja korrastada ja uuendada (tegevused);
5. koostada ülevaade sadamate ja lossimiskohtade omanike/ valdajate tulevikukavatsustest
ja nende investeerimisvalmidusest ning lisavahendite (raha) vajadusest.
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