
 
 

 

  

ÜLDKOGU  PROTOKOLL  

 

Haapsalu         11.03.2011 nr.10 

Algus kell 15.00, lõpp kell 17.00 

Juhatas Margus Medell 

Protokollis: Indrek Jõgisoo    

 

Võtsid osa ühingu liikmed: Indrek Jõgisoo, Uno Tali, Toomas Schmidt, Arvi Junker, Jaan 

Kivisalu, Meelis Kaustel, Hillar Silm, Kalev Sootalu, Eimar Matsik, Eldur Lepik, Mati 

Malein, Jaak Sünt, Eedi Suurküla, Devid leppimann, Margus Källe, Mardo Leiumaa, Tiit 

Randla, Tarmo Viikmaa, Tõnu Tiidusalu, Teet Simisker, Andres Habak, Rando Toomingas, 

Aavo Männik, Ott Liivlid, Mati Liivlaid, Eidi Leht, Gert Soomuste, Ene Sarapuu, Tiit Koel, 

Arvo erik, Jonne Bregren, Koit Kõiveer, Pavo kausi, Alar Kruusmaa, Taavi Suitsberg, Mart 

Vahtel, Raivo Eri, Tarmo Eerik, Arvo Peksar.        

Volituse alusel: Jaan Sims, Lembit Oruste, Heino Niklas, Neeme Mereväli, Helmuth Täht, 

Enn Soop, Arne Mägi, Ants Ale, Urmas Pau, Lauri Lilleoks , Jaak otisalu.                 

  

Kvoorum: seltsil on 73 liiget, kohal 50  liiget, esindatus 69 %, seega on üldkogu 

otsustusvõimeline.   

Päevakord: 

1. Läänemaa kalanduspiirkonna strateegia 2009 – 2015 muutmine. 

2. Enam kui 191 735€ (3 miljonit krooni) suuruste projektide telje määratlemine. 

3. 2010 aasta majandus ja tegevusaruande arutelu ja kinnitamine. 

4. 2011 aasta esimese taotlusvooru üle 63 912€ (1 miljon krooni) maksvate projektide 

paremusjärjestuse kinnitamine.  

5. Ühingu juhatuse valimine. 

6. Ühingu revisjonikomisjoni valimine 

7. Muud küsimused.     

 

Indrek Jõgisoo: juhatuse esimehena teen ettepaneku, et ühingu üldkoosolekut juhataks ja 

päevakorda käsitleks Margus Medell. Koosoleku protokollijaks võiks olla mina ise ehk siis 

Indrek Jõgisoo   

Otsustati 

Määrata ühingu üldkoosoleku juhatajaks ja päevakorra käsitlejaks Margus Medell. 

Protokollijaks Indrek Jõgisoo .  

Hääletustulemus  

osales 50 liiget 

poolt hääletas 50  liiget 

vastu hääletas 0 liiget 

erapooletu 0 liiget 

 



Margus Medell: kas kellelgi on ettepanekuid päevakorra kohta, kui ei, siis teen ettepaneku 

kinnitada päevakord esitatud kujul.   

Otsustati 

Kinnitada päevakord esitatud kujul.   

Hääletustulemus  

osales 50 liiget 

poolt hääletas 50 liiget 

vastu hääletas 0 liiget 

erapooletu 0 liiget 

 

1. Läänemaa kalanduspiirkonna strateegia 2009 – 2015 muutmine.  

Margus Medell: strateegia vajad kahte muudatust, esimene neist on nii-öelda kosmeetiline ja 

teise muudatuse juures on meil vaja korrata ühingu liikmete tahet.  

Esimese muudatusena on meil vaja oma strateegiasse Virtsu Vanalinna sadamale vaja lisada 2 

kinnitusnumbrit kus sadamaala paikneb. Kui me koostasime strateegiat, siis oli Virtsu puhul 

juttu ainult kalurite kaasomandisse kuuluvast sadamast, tänaseks päevaks on elu edasi läinud 

ja selgunud sootuks suuremad vajadused. Hanila vald on võtnud asja vedada, ning kalurid 

soovivad sadamala laiendada vallale kuuluvatele kinnistututele. Et olla strateegiadokumendi 

ja teiste ühingu liikmete suhtes korrektne, peame selleks küsima üldkogult nõusoleku. Seega 

teen ettepaneku lisada strateegia peatükkidesse Virtsu (Vanalinna) kalasadama kinnistute 

nimekirja kaks kinnistut. Numbritega 19502:003:0293 ja 19502:003:0126.  

Teine muudatusettepanek puudutab strateegia telgedevahelist jaotust. 12. Novembril 2010 

peetud üldkogul muutsime 2010 aasta projektide rakenduskava, kus tõstsime tegevuste 

mitmekesistamise teljest 400 000.- krooni, sadamate ja lossimiskohtade uuendamise telge. 

Eesmärgiks oli eelkõige luua võimalus, et saaksime 2011 aastal anda maksimaalsed toetused 

sadamate arendamiseks. Siis tegime otsuse nii-öelda rakenduskava tasemel, nüüd oleks hea 

kui kinnitaksime oma tahet strateegia tasemel.  

Kalev Sootalu: kas see otsus on ennast õigustanud? 

Margus Medell: minu hinnangul on küll. Nagu ma prognoosisin laekus sadamate telge 

rohkem taotlusi kui me rahastada saame. Ilma selle muudatuseta oleksine saanud toetada 

ainult ühte sadamat, muudatus lubab juba sellel aastal alustada kahe sadama arendamisega. 

Samuti ei ole kannatanud tegevuste mitmekesistamise telg, taotlusi laekus vähem kui oli 

rahalisi vahendeid, seega saame korraldada veel ühe taotlusvooru sellel aastal. Seega leian, et 

üldkogu tegi mõistliku ja õige otsuse.  

 

Otsustati  

1. Lisada Läänemaa kalanduspiirkonna strateegia 2009 – 2015 perspektiivsete 

sadamate nimistu Virtsu (Vanalinna) kalasadamale kaks kinnistunumbrit 

19502:003:0293 ja 19502:003:0126. Lugeda muudetuks strateegiadokumendi 

peatükk 5.1.1 lehekülg 26 ja strateegiadokumendi lisa 3 lk 69. 

2. Korrata liikmete tahet teha muudatus eelarvevahendite jaotamisel. Ning 

kinnitada oma tahet kanda ühekordselt 2010 aasta vahenditest 400 000.- krooni 

tegevuste mitmekesistamise teljest sadamate ja lossimiskohtade uuendamise 

telge. 

Hääletustulemus  

osales 50 liiget 

poolt hääletas 50 liiget 

vastu hääletas 0 liiget 

erapooletu 0 liiget 

 

 

 



2. Enam kui 191 735€ (3 miljonit krooni) suuruste projektide telje määratlemine. 

Margus Medell: EKF meetme 4.1 „kalanduspiirkondade säästev areng“ lubab ühel korral 

programmperioodi jooksul aastani 2013 toetada ühte projekti rohkem kui  191 735€ (3 

miljonit krooni) suurese summaga, kuid selle strateegiatelje peame määratlema varem.  

Küsimus saalist: kas see laieneb kõikidele objektidele? 

Margus Medell: ei, tegemist ei ole objektiga, toetada võib ainult üks kord mingit objekti, kui 

see üks kord on kasutatud siis rohkem sellist võimalust määrus ei anna.  

Küsimus saalist: milline see telg võiks olla? 

Margus Medell: minu hinnangul ainult sadamate ja lossimiskohtade uuendamise telg. 

Küsimus saalist: kui me praegu määratleme sadamate telje siis kas tulevikus saame seda 

telge ka muuta.  

Margus Medell: usun, et saame. Üldkogu on kõrgeim võimuorgan. 

Küsimus saalist: kuidas see otsustu protseduur hakkab välja nägema ja kas meil seda üldse 

vaja on? 

Margus Medell: võimalik, et meil pole seda tõepoolest vaja, kuid valmis selleks vajaduseks 

olla tuleb. Otsustusprotseduuri kohta ei oska ma praegu täpselt midagi öelda. Kuid pakuksin 

välja järgmise lahenduse. Kuna tegemist on erijuhuga siis peab taotleja esmalt seda üldkogule 

selgitama ning saama üldkogu nõusoleku piirsummast suurema taotluse esitamiseks alles siis 

on tal võimalik tegutsema hakata. Kusjuures selle õiguse taotlejaid võib olla enam kui üks   

Arno Peksar: kas maksimaalne piir ühele taotlejale 447 381€ ( 7 miljonit krooni) jääb 

kehtima ja kuidas on konkurentsiga? 

Margus Medell: Maksimaalne piir jääb kehtima ja üldkogu luba ei anna taotlejale mingeid 

konkurentsieeliseid. Lisan veel, et see ühekordne otsuse summa ei või olla enam kui 383 469€ 

( 6 miljonit krooni) 

Jaak Sünt: sellist otsust võib meil vaja minna siis kui programmperiood hakkab lõppema ja 

vahendeid teistes telgedes on üle. Arvan, et protseduur mille tegevjuht välja pakkus peaks 

olema protokolliline ostus ning seega ka tulevikus täitmiseks.  

Margus Medell: mõistlik tähelepanek. Võib tõesti juhtuda, et aastal 2013 on meil ülejääk 

teistest telgedes ning soovime neid koondada sadamate ja lossimiskohtade telge ning summa 

võib minna üle piirmäära, siis oleks võimalik ja ka vajalik anda võimalusi suuremate toetuste 

küsimiseks.  

 

Otsustati  

Määratleda enam kui 191 735€ (3 miljonit krooni) suuruste projektide strateegiateljeks 

sadamate ja lossimiskohtade uuendamine. Taotleja peab esmalt oma taotlust üldkogule 

põhjendama ning saama üldkogu nõusoleku piirmäärade ületamiseks. Üldkogu nõusolek  ei 

anna taotlejale mingeid konkurentsieeliseid. 

Hääletustulemus  

osales 50 liiget 

poolt hääletas 50 liiget 

vastu hääletas 0 liiget 

erapooletu 0 liiget 

 

3. 2010 aasta majandus ja tegevusaruande autelu ja kinnitamine. 

Margus Medell: tutvustab ühingu 2010 aasta majandusseisu ja ühingu tegevusi. Kannab ette 

ühingu revisjonikomisjoni ettepaneku kinnitada MTÜ Läänemaa Rannakalanduse Selts 2010 

aasta majandus ja tegevusaruanne esitatud kujul.  

Otsustati  

Kinnitada MTÜ Läänemaa Rannakalanduse Selts 2010 aasta majandus ja tegevusaruanne 

esitatud kujul.  

Hääletustulemus  

osales 50 liiget 



poolt hääletas 50 liiget 

vastu hääletas 0 liiget 

erapooletu 0 liiget  

     

4. 2011 aasta esimese taotlusvooru üle 63 912€ (1 miljon krooni) maksvate 

Margus Medell: 2011 aasta esimesse taotlusvooru sadamate ja lossimikohtade telge  laekus 3 

taotlust kogusummas 470 863€, toetusi oli võimalik määrata ainult 383 756€ ulatuses. Meie 

eesmärk on olla oma tegevuses võimalikult läbipaistev, seepärast said kõik taotlejad 

hindamiskomisjoni ees oma taotluseid esitleda, samuti osalesid hindamiskomisjoni töös 

vaatelejate ja kontrollijatena ühingu revisjonikomisjoni liikmed Taavi Suitsberg ja Toomas 

Schmidt. Hindamiskomisjon tegi oma otsuse 28. Veebruaril ning esitas üldkogule 

kinnitamiseks sadamate ja lossimiskohtade telje taotluste kohta järgmise paremusjärjestuse 

1.   Virtsu kalasadama rekonstrueerimine esimene etapp, taotleja Hanila vallavalitsus, 

toetuse suurus 191 312 eurot keskmine hindepunktide summa  4,62 

2. Puise sadama rekonstrueerimine esimene etapp, taotleja Ridala vallavalitsus, toetuse 

suurus 189 264 eurot, keskmine hindepunktide summa  4,58 

3. Österby sadama rekonstrueerimine teine etapp, taotleja Noarootsi vallavalitsus, toetuse 

suurus 90 287 eurot, keskmine hindepunktide summa  3,84  

Selle järgi saame toetuse anda kahele esimesele taotlejale ehk siis Hanila vallavalitsusele ja 

Ridala vallavalitsusele, Noarootsi vallavalitsuse taotlus jäi joone alla ja seega toetust ei saa.   

Küsimus saalist: kas oleks võimalik tutvustada üldkogule ka taotluste sisu.  

Margus Medell: loomulikult, annan sõna taotlejatele 

Arno Peksar tutvustab Virtsu kalasadamas kavandatavaid töid 

Toomas Schmidt tutvustab Puise sadamas kavandatavaid töid        

Margus Medell: kuna Noarootsi vallavalitusest kedagi kohal pole siis räägin ka nende 

taotlusest niipalju kui tean. Österby sadama teise etapi töödes planeeriti süvendada mereteed, 

rajada sadamasse ujuvsillad ja ehitada võrgukuurid.  

Küsimus saalist: millised olid komisjoni arutelud. 

Margus Medell: komisjoni liikmete seisukohtasid nimeliselt ma avaldada ei või, kui saan 

teile tsiteerida hindamiskomisjoni tööprotokolli. Margus Medell tsiteerib hindamiskomisjoni 

tööprotokolli   

Margus Medell: nagu aru saate on hindamiskomisjon lähtunud väga pragmaatilistest 

kaalutlustest. Hinnatud on kalurkonna suurust, kalalaevastiku suurust, seni lossitud koguseid 

ja mis kõige olulisem vajadust investeeringute järele. kõigis neis näitajates jäi Österby sadam 

kindlalt viimasele kohale. Lisaks sellele leidis komisjon, et Noarootsi peab kõigepealt 

lõpetama sadama rekonstrueerimise esimese etapi ning tõestama, et sadam hakkab toimima 

aktiivse kalasadamana alles siis saab rääkida täiendavatest investeeringutest. Mulle teeb ka 

heameelt, et kõik need näitajad on kirjeldatavad ka meie hindamiskriteeriumites.  

 

Otsustati 

Kinnitada ühingu projektide hindamise komisjoni otsus esitatud kujul. 

1. Virtsu kalasadama rekonstrueerimine esimene etapp, taotleja Hanila vallavalitsus, 

toetuse suurus 191 312 eurot keskmine hindepunktide summa  4,62 

2. Puise sadama rekonstrueerimine esimene etapp, taotleja Ridala vallavalitsus, toetuse 

suurus 189 264 eurot, keskmine hindepunktide summa  4,58 

Mitte toetada vahendite lõppemise tõttu strateegiateljes  

3. Österby sadama rekonstrueerimine teine etapp, taotleja Noarootsi vallavalitsus, toetuse 

suurus 90 287 eurot, keskmine hindepunktide summa  3,84 

 Hääletustulemus  

osales 50 liiget 

poolt hääletas 50 liiget 

vastu hääletas 0 liiget 



erapooletu 0 liiget 

 

5.ühingu juhatuse valimine 

Margus Medell: käesolev juhatus on ühingut juhtinud juba kolm aastat ning vastavalt 

põhikirjale tuleb valida uus juhtaus. Millised oleksid ettepanekud. 

Jaan Kivisalu: minu arvates on juhatus oma tööga hakkama saanud ning teen ettepaneku, et 

vana juhatus jätkaks. Kui ühingu põhikiri ei näe ette teisiti. 

Margus Medell: põhikiri seda ei keela, kas on veel ettepanekuid. 

Muid ettepanekuid ei olnud 

Margus Medell: sellisel juhul esitlen teile juhatuse koosoeisu sellisena nagu ta on ja teen 

ettepaneku üldkogule valida uueks kolme aastaseks perioodiks seni istuv juhatus. 

Ridala vald  

Indrek Jõgisoo, Jaak Sünt 

Hanila vald 

Eldur Lepik 

Noarootsi vald 

Madis Otsa 

Nõva vald 

Tiit Randla 

Vormsi vald 

Koit Kõiveer 

Lihula vald 

Andres Habak 

Haapsalu linn 

Tiit Koel 

Avali sektor 

Arno Peksar 

 

Otsustati  

Kinnitada juhatuse nimekiri esitatud kujul ning pikendada juhatuse volitusi aastani 2014 

Hääletustulemus  

osales 50 liiget 

poolt hääletas 50 liiget 

vastu hääletas 0 liiget 

erapooletu 0 liiget 

 

6.ühingu revisjonikomisjoni valimine  

Margus Medell: nagu ka juhatuse puhul peab iga kolme aasta tagant valima ühingule uue 

revisjonikomisjoni. Seltsi komisjon on oluliselt laiema tööspektriga kui teistel ühingutel, 

nimelt teostavad revisjonikomisjoni liikmed ka järelvalvet hindamiskomisjoni töö üle. Seni on 

aktiivselt osalenud Taavi Suitsberg ja Toomas Schmidt. Heki Silma panus komisjoni töösse 

on jäänud tagasihoidlikumaks, suuresti on see seotud sellega, et suur osa Heiki elust on 

Tallinnas. Seega ootan ettepanekuid. 

Ettepanek saalist: revisjonikomisjon võiks jätkata samas koosseisus. 

Margus Medell: kuna muid ettepanekuid ei tulnud, siis tuleb senistelt komisjoni liikmetelt 

küsida, kas nad on valmis jätkama. 

Vastus kõikide revisjonikomisjoni liikmete poolt on jaatav.  

Margus Medell: seega on ettepanek pikendada revisjonikomisjoni volitusi aastani 2014 ning 

revisjonikomisjoni liikmed on Taavi Suitsberg, Toomas Schmidt ja Heiki Silm.  

 

Otsustati 

Pikendada ühingu revisjonikomisjoni volitusi aastani 2014 ning komisjoni liikmeteks  



nimetada  

Taavi Suitsberg 

Toomas Schmidt 

Heiki Silm 

Hääletustulemus  

osales 50 liiget 

poolt hääletas 50 liiget 

vastu hääletas 0 liiget 

erapooletu 0 liiget 

    

7.muud küsimused  

Margus Medell: käisime Indrek Jõgisooga 2. Märtsil Keskkonnaministeeriumis, kus oli 

teemaks räimekvootide jagamine 6 maakonna vahel. Eelnevalt konsulteerisime Läänemaa 

räimepüüdjatega ning leppisime kokku taktika hiidlastega. Meie ettepanek oli järgmine. Kui 

järgmiseks aastaks on kogu räimekvoot Läänemere avaosas ja Soome lahes 1126 tonni, siis 

sellest lahutatakse 300 tonni millest moodustub maakondlik kvoot 50 tonni maakonna kohta. 

Ülejäänud 826 tonni läheb püüdmisele niinimetatud olümpiakvoodi alusel, ehk siis kes ees 

see mees. Kui olümpiakvoot ammendub siis hakkab iga maakond püüdma oma maakondlikku 

kvooti (50 tonni), kui arvestada, et Läänemaa püügid algavad Ida – Viru püükidest ca 10 

päeva varem siis on Läänemaa kaluri igas mõttes soodsal positsioonil. 

Küsimus saalist: kas see on lihtsalt kokkulepe või on sellel ka seaduse jõud. 

Margus Medell: soo pole lihtsalt kokkulepe, määruse muudatuse eelnõu on mul juba 

postkastis ning allkirjad peaks see saama veel sellel kevadel enne püükide algust. 

Küsimus saalist: kas maakondliku kvooti hakatakse ka jagama. 

Margus Medell: seda ma ei tea, see on juba kalurite otsustada. Teine plaan on sootuks 

pretensioonikam. Nimelt otsustati samal koosolekul, et praegune rannapüügikvoot 

üldkvoodist on liiga väike ning plaanis on hakata pidama läbirääkimisi traalpüüdjatega, et 

senine 7% kvoodist tõuseks 15%ni 

Küsimus saalist: kas selliseid läbirääkimisi on võimalik pidada. 

Margus Medell: usun, et on, kuid kõigepealt tuleb kokku leppida läbirääkimiste alus ja paika 

panna taktika. 

Küsimus saalist: millal see võiks toimuda. 

Margus Medell: läbirääkimisi tahaks pidada juba sellel kevadel, kuid jutt käib ikka järgmise 

aasta püükidest.     

Margus Medell: veel on hea uudis see, et ministeerium on ette võtnud kalalaevaregistri 4S2 

segmendi reformimise. Hetkel o ette valmistamisel määrus mis peaks kaluriteni jõudma teisel 

poolaastal. 

Küsimus saalist: millistel printsiipidel saab siis laevu registrisse kanda. 

Margus Medell: seda veel ei tea, kuid kui see selgub siis annan asjast laiemalt teada.      

    

 

 

 

Koosolekut juhatas                                                                             protokollis  

Margus Medell                                                                                   Indrek Jõgisoo  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


