
 
 

 

  

ÜLDKOGU  PROTOKOLL   

 

Haapsalu         09.03.2012 nr.12 

Algus kell 15.00, lõpp kell 16.30 

Juhatas Margus Medell 

Protokollis: Indrek Jõgisoo    

 

Võtsid osa ühingu liikmed:  Indrek Jõgisoo, Toomas Schmidt, Margus Källe, Arno Peksar, 

Alar Kruusma, Meelis Kaustel, Eimar Matsik, Hans Laht, Endel Heinleht, Devid Leppiman, 

Sulev Vamper, Andres Habak, Rando Tomingas, Teet Simisker, Tõnu Tiidusalu, Marko Ulla, 

Uno Tali, Jaan Kivisalu, Ene Sarapuu, Tiit Randla, Heino NIklas, Arne Mägi, Helmuth Kaljo, 

Raivo Eerik, Aare hirv, Hillar Silm, Arvo Erik, Eldur Lepik, Ilmar Koppelmaa, Jaak Sünt, 

Jaan Sims, Matis Trei, Enn Kirs, Lauri Lilleoks, Taavi Suitsberg, Tiit Koel, Mati Malein, 

Arvo Kirs, Jaak Otisalu, Ants Ale, Ott Liivlaid, Mati Liivlaid, Mart Vahtel, Madis Otsa.               

Volituse alusel: Eedi Suurküla, Neeme Mereväli, Enn Soop, Tarmo Viikmaa, Helmuth Täht, 

Arvi Junker, Aavo Männik, Koit Kõiveer.  

Tegevmeeskond: Margus Medell 

Külalised: Jaak-Velori Sadul                  

  

Kvoorum: seltsil on 77 liiget, kohal või volituse alusel esindatud  52 liiget, esindatus  68%, 

seega on üldkogu otsustusvõimeline.   

Päevakord: 

1. 2011 aasta majandusaasta aruande arutelu ja kinnitamine. 

2. 2012 aasta taotlusvooru üle 63 911 euro (1 miljon krooni) taotluste  paremusjärjestuse 

arutelu ja kinnitamine. 

3. 2012 aasta projektide  rakenduskava muudatuste arutelu ja kinnitamine. 

4. 2012 aasta halduskulude rakenduskava muudatuste  arutelu ja kinnitamine.  

5. 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 52 liiget 

poolt hääletas 52  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 52 liiget 

poolt hääletas 52 liiget 

vastu hääletas 0 liiget 

erapooletu 0 liiget 

 

1. 2011 aasta majandusaasta aruande arutelu ja kinnitamine  

Margus Medell tutvustab 2011 aasta tegevusi ja annab ülevaate ühingu varalistest vahenditest. 

Tutvustab revisjonikomisjoni tööd ning leob ette revisjonikomisjoni otsuse.  

 

Otsustati  

Kinnitada MTÜ Läänemaa Rannakalanduse Seltsi 2011 aasta majandus ja tegevusaruanne 

esitatud kujul.  

 

Hääletustulemus  

osales 52 liiget 

poolt hääletas 52  liiget 

vastu hääletas 0 liiget 

erapooletu 0 liiget 

 

2. 2012 aasta taotlusvooru üle 63911 (1 miljon krooni) projektide paremusjärjestuse 

arutelu ja kinnitamine. 

Margus Medell: tänasel koosolekul tuleb meil kinnitada ka taotlusi mis jäävad nii üle kui ka 

alla 63 911 euro piiri, see tuleneb meetme 4.1 määrusest ja meie strateegia nõuetest. Sadamate 

ja lossimiskohtade uuendamise telg läheb vastavalt määrusele tervenisti üldkogule 

kinnitamiseks, kalandustoodete töötlemise ja otseturustamise teljes on üks taotlus mis ületab 

63 911 euro piiri, vastavalt meie strateegiale läheb sellisel juhul üldkogule kinnitamiseks 

terve telg, vaatamata sellele, et ülejäänud taotlused selle piirini ei ulatu. Kalandusega seotud 

turismi ja rannakülade taaselustamise telje taotluste paremusjärjestust ei saanud juhatus 

kinnitada, sest 3 juhatuse liiget olid seotud taotluste hindamisega komisjonis, ega saa 

paremusjärjestust kinnitada ning kaks juhatuse liiget taandasid ennast kinnitamisest sest nende 

taotlused olid turismi teljes. Seega oleksid saanud osaleda kinnitamisel ainult neli juhatuse 

liiget. Seepärast otsustas juhatus suunata ka kalandusega seotud turismi arendamise telje 

üldkogule kinnitamiseks. Summad on küll väikesed, kuid nii tundus juhatusele õiglasem. 

Teen sellise ettepaneku, et tutvustan hinnatud taotlusi, esitan üldkogule paremusjärjestuse ja 

hindepunktid. Seejärel avan läbirääkimised ja hiljem langetame otsuse iga telje taotluste 

paremusjärjestuse kohta eraldi.        

Vastuväiteid polnud.  

 

Kalasadamate ja lossimiskohtade uuendamine. 

 Puise kalasadama rekonstrueerimine teine etapp, taotleja Ridala vallavalitsus, keskmine 

hindepunktide summa 4,62 

Virtsu kalasadama rekonstrueerimine teine etapp, taotleja Hanila vallavalitsus, keskmine 

hindepunktide summa 4,60 

Topu sadama rekonstrueerimine esimene etapp, taotleja MTÜ Rannakalurite Selts Topu, 

keskmine hindepunktide summa 4,21 

Österby sadama rekonstrueerimine teine etapp, taotleja Noarootsi vallavalitsus, keskmine 

hindepunktide summa 3,56 



Margus Medell: kuna sellel aastal oli sadamate ja lossimiskohtade teljes terav konkurents siis 

saame toetada ainult kahte esimest ehk siis Ridala valla ja Hanila valla taotlusi, teised jäävad 

paraku joone alla.  

Raivo Eerik: kas hindamiskomisjonis ei olnud kallutatust otsuse tegemisel. 

Margus Medell: ei olnud, sadamate ja lossimiskohtade telge hindasid, Kersti Palmiste, Kaja 

Lotman, Alar Shönberg, Madis Otsa, Ants Ale, Margus Källe, Halmuth Kaljo, Tiit Randla ja 

Raivo Õiglas. Kaheksa nendest olid taotust küsivatest sadamatest väga kaugel nad ei ole 

seotud isegi sadamate kasutajatena. Raivo Õiglase puhul võime me hea tahtmise juures 

rääkida seotusest, sest ta on aktiivne Topu sadama kasutaja, kuid Topu jäi toetuse saajate 

ringist välja. Seega minu meelest seotust ja kallutatust ei olnud.  

Raivo Eerik: minu arvates tuleks sadamate rahastamise süsteem muuta, et kõik saaksid 

toetust.  

Margus Medell: kas oskad mingi konkreetse valemi välja pakkuda:  

Raivo Eerik: asjale tuleks läheneda matemaatiliselt, kui toetust küsivad neli sadamat, siis 

tuleb olemasolev summa jagada neljaks ja anda toetus kõigile, et kõik sadamad saaksid 

midagi teha.     

Margus Medell: kui üldkogu nii otsustab siis nii ka teeme, kuigi ma ei kujuta ette kuidas see 

küll toimida võiks. 

Taavi Sutisberg: see viiks olukorrani kus meil on neli poolikut sadamat kus mitte keegi 

midagi teha ei saa, revisjoni komisjoni liikmena olen sellisele lahendusele kindlasti vastu. 

Jaak Sünt: kõik kes esitavad sadamate telge taotluse on ära teinud suure töö ning seda 

suuresti ühiskondlikus korras, hetkel on Topu ühingu töö kõik luhta jooksnud. 

Margus Medell: kindlasti ei ole see luhta jooksnud, sest vähemalt üks taotlusvoor tuleb veel. 

Juba tehtud tööd on võimalik seal kasutada.  

Jaak Sünt: kui me oleks teadnud, et me toetust ei saa siis oleme võinud toetust küsida näiteks 

töötlemise teljest millegi muu jaoks.  

Margus Medell: mitte keegi taotluse esitajatest ei teadnud kas nad saavad toetuse või mitte. 

Taotluse esitamine ei tähenda seda, et toetus on kindel, kõik teadsid, et tekib konkurents. Ei 

meetme määrus ega ühingu normid ei keela esitada taotlusi mitmesse telge.  

Jaak Sünt: sellel pole ju mõtet, sest ka töötlemises on keegi ees ja otsused tehtud. 

Margus Medell: Jaak palun lõpeta selline jutt, mitte kunagi ei ole kedagi tõrjutud taotlust 

esitama, mitte kellelegi pole kunagi tehtud eeliseid, kui keegi on saanud eelise siis ainult läbi 

selle, et tema taotlused on head ja ideed kandvad.  

Lauri Lilleoks: kas Hanila ja Ridala saavad selle taotlusega oma sadamad valmis.  

Arno Peksar: Virtsu sadam vajab kindlasti veel ühte etappi, seda tuleme 2013 aastal kindlasti 

küsima.  

Toomas Schmidt: sadam kindlasti valmis ei saa, kuid me pole veel otsustanud kas hakkame 

tuleval aastal raha taotlema.  

Margus Medell: ma teen võib olla väikese kokkuvõtte nendest motivaatoritest mille alusel 

komisjoni liikmed oma otsuse langetasid. Virtsu sadam on Läänemaa suurim rannapüügi 

sadam ning seekordne investeering läheb lossimiskai uuendamisse. Puise puhul on 

kaitsemuulide ehitamine hädavajalik, sest vanad kaitsemuulid ei paku hetkel juba tehtud tööle 

100% kaitset, seega võib loodus juba tehtud töö ära lõhkuda. See on lühike kokkuvõte 

komisjoni tagasisidest.  

Jaak Sünt: sadamatesse tuleb kogu aeg tööd juurde, seega juba alustanud on alati eelistatud 

seisus.  

Margus Medell: ma ei oleks nii kategooriline, kui tekivad teised tööd siis võivad komisjoni 

eelistused ka muutuda. Juhin tähelepanu, et hindepunktid mis Topu ühing sai ei olnud sugugi 

madalad ja komisjon peab Topu sadamat oluliseks. Lihtsalt sellel etapis peeti Virtsu ja Puise 

sadamat veel olulisemaks. 

Arutelud lõppesid 

        



Kalandustoodete töötlemine ja otseturustamine  

Dirhami kalatöötluskeskuse teine etapp, taotleja Derhamn OÜ, keskmine punktisumma 4,41 

Lesta töötlemine ja otseturustamine, taotleja Kalasaba OÜ, keskmine punktisumma 4,27 

Seadmete ja tarvikute soetamine tõhusama müügi saavutamiseks , taotleja Paisumaa OÜ, 

keskmine punktisumma 4,11 

 

Kalandusega seotud turismi arendamine ja rannakülade taaselustamine  

Nina talu talumajutuse hooneosa rekonstrueerimine, taotleja Leidrek OÜ, keskmine 

punktisumma 4,42 

Purjepaatide ja paadiraami soetamine, taotleja Lauri-Antsu talu FIE, keskmine punktisumma 

3,97 

Diby puhkekeskuse telkimiskohtade rajamine koos pesemisvõimalusega ja sõudepaadi Pakri 

450 Comfort soetamine, taotleja MTÜ Diby Puhkekeskus, keskmine hindepunktide summa 

3,68 

Kalandusega seotud turismi arendamine ja kala väärindamine, taotleja Endel Heinleht FIE, 

keskmine hindepunktide summa 3,62 

Kalandusega seotud turismi arendamine, taotleja Meelis Kaustel FIE, keskmine 

hindepunktide summa 3,62 

Süstade ost ja süstaveohaagise kohandamine süstade veoks, taotleja Mõhk ja Tölpa OÜ, 

keskmine hindepunktide summa 3,60 

Mihkli külalistemaja kaasajastamine, taotleja Ahven OÜ, keskmine hindepunktide summa 

3,59 

Sõude paatide soetamine kalaturistidele, taotleja MSE-NET OÜ, keskmine hindepunktide 

summa 3,52 

 

Otsustati  

Kinnitada MTÜ Läänemaa Rannakalanduse Seltsi 2012 aasta esimese taotlusvooru 

projektide paremusjärjestus sadamate ja lossimiskohtade uuendamise  teljes ja teha 

Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ametile ettepanek määrata toetus 

järgmistele taotlejatele.  
Ridala Vallavalitsuse taotlus „Puise kalasadama rekonstrueerimine teine etapp“, keskmine 

hindepunktide summa 4,62 

Hanila vallavalitsuse taotlus „Virtsu kalasadama rekonstrueerimine teine etapp“ keskmine 

hindepunktide summa 4,60 

Hääletustulemus  

osales 52 liiget 

poolt hääletas 51 liiget 

vastu hääletas 0 liiget 

erapooletu 1 liige 

 

Kinnitada MTÜ Läänemaa Rannakalanduse Seltsi 2012 aasta esimese taotlusvooru 

projektide paremusjärjestus kalandustoodete töötlemise ja otseturustamise   teljes ja 

teha Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ametile ettepanek määrata toetus 

järgmistele taotlejatele.  
Derhamn OÜ taotlus „Dirhami kalatöötluskeskuse teine etapp“, keskmine punktisumma 4,41 

Kalasaba OÜ  taotlus „Lesta töötlemine ja otseturustamine“, keskmine punktisumma 4,27 

Paisumaa OÜ taotlus „Seadmete ja tarvikute soetamine tõhusama müügi saavutamiseks“, 

keskmine punktisumma 4,11 

Hääletustulemus  

osales 52 liiget 

poolt hääletas 52 liiget 

vastu hääletas 0 liiget 



erapooletu 0 liiget 

 

Kinnitada MTÜ Läänemaa Rannakalanduse Seltsi 2012 aasta esimese taotlusvooru 

projektide paremusjärjestus kalandusega seotud turismi arendamise ja rannakülade 

taaselustamise    teljes ja teha Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ametile 

ettepanek määrata toetus järgmistele taotlejatele. 

Leidrek OÜ taotlus „Nina talu talumajutuse hooneosa rekonstrueerimine“, keskmine 

punktisumma 4,42 

Lauri-Antsu talu FIE taotlus „Purjepaatide ja paadiraami soetamine“, keskmine punktisumma 

3,97 

MTÜ Diby Puhkekeskus taotlus „Diby puhkekeskuse telkimiskohtade rajamine koos 

pesemisvõimalusega ja sõudepaadi Pakri 450 Comfort soetamine“, keskmine hindepunktide 

summa 3,68 

Endel Heinleht FIE taotlus „Kalandusega seotud turismi arendamine ja kala väärindamine“, 

keskmine hindepunktide summa 3,62 

Meelis Kaustel FIE taotlus „Kalandusega seotud turismi arendamine“, keskmine 

hindepunktide summa 3,62 

Mõhk ja Tölpa OÜ taotlus „Süstade ost ja süstaveohaagise kohandamine süstade veoks“, 

keskmine hindepunktide summa 3,60 

Ahven OÜ taotlus „Mihkli külalistemaja kaasajastamine“, keskmine hindepunktide summa 

3,59 

MSE-NET OÜ taotlus „Sõude paatide soetamine kalaturistidele“, keskmine hindepunktide 

summa 3,52 

Hääletustulemus  

osales 52 liiget 

poolt hääletas 52 liiget 

vastu hääletas 0 liiget 

erapooletu 0 liiget 

 

3. 2012 aasta projektide  rakenduskava muudatuste arutelu ja kinnitamine 

Margus Medell: 2012 aasta esimesse taotlusvooru kalandustoodete töötlemise ja 

otseturustamise telge laekus enam taotlusi kui meil raha jagada on. Hindamiskomisjon andis 

töötlemise telje taotlustele väga kõrged hinded, kõik üle 4. Samas tegi hindamiskomisjon 

ettepaneku ühingu juhatusele teha 2012 aasta projektide rakenduskavas muudatus ning kanda 

koolitusteljest üle 2230 eurot, et oleks võimalik toetada kõikki kalandustoodete töötlemise 

telge laekunud taotlusi. Asja on arutanud ka ühingu juhatus, kes otsustas sama ettepanekuga 

tulla üldkogu ette.  

Küsimus saalist: kuidas mõjutab see koolitustelje taotlusi.  

Margus Medell: koolitustelg on  meil olnud kogu aeg alalaekumisega nii ka  sellel aastal, kui 

see muudatus teha siis koolitustelje taotluste rahastamist see ei mõjuta.  

Küsimus saalist: eelmises voorus oli hea projekt kus kavatseti koolitada väikelaevajuhte, 

kuidas sellega asi edeneb.  

Margus Medell: selle projektiga edeneb hästi, taotlus on saanud PRIAlt positiivse kinnituse 

ning hetkel käib koolitusele registreerimine, kursus ise peab toimuma aprilli jooksul.  

Küsimus saalist: kui sellele kursusele tuleb rohkem tahtjaid kui on kohti kas siis on võimalik 

küsida ühingult uus toetus järgis koolituse jaoks.  

Margus Medell: sellel aastal on olukord selline, et oleme laiali jaganud kogu raha mis meil 

2012 aastaks on, seega väga suure tõenäosusega sügisel uut vooru ei tule. Kui rakendub 

selline stsenaarium mis hetkel kirjeldati siis on võimalik avada ainult koolituse telg. 

Väikelaevajuhtide koolituse korraldamiseks sellest jätkub isegi siis kui teeme praegu juhatuse 

poolt pakutud muudatuse.  

 



Otsustati  

Vähendada 2012 aasta projektide rakenduskava koolitustelje vahendeid 2230 euro võrra.  

Suurendada 2012 aasta projektide rakenduskava kalandustoodete töötlemise ja 

otseturustamise telje vahendeid 2230 euro võrra  

 

Hääletustulemus  

osales 52 liiget 

poolt hääletas 52 liiget 

vastu hääletas 0 liiget 

erapooletu 0 liiget 

 

4. 2012 aasta halduskulude rakenduskava muudatuste  arutelu ja kinnitamine.  

Margus Medell: seoses halduskulude on meil tekkinud rakenduskava väikene probleem, 

nimelt olen ma eksinud jääkide arvestamisel ning nüüd on kujunenud välja olukord, kus meil 

on personalikulude real märgatav eelarvevahendite ülejääk, samal ajal on meil üldkulude real 

puudujääk. Sestap on vaja teha rakenduskava muudatus, vastasel juhul on ühing selle aasta 

lõpus üpriski suures hädas oma üldkulude katmisega.  

Küsimus saalist: kust selline arvestusviga tekkida võis? 

Margus Medell: ei oska ise ka arvata, tõenäoliselt meie endine raamatupidaja oli omajagu 

hooletu. Süüdistada ma siiski kedagi ei taha, tegevjuhina vastutan ma niikuinii kõikki asjade 

eest.  

Küsimus saalist: kui suur see muudatus on ja mis see endaga kaasa toob.  

Margus Medell: ülekantavad vahendid on 1300 eurot, mis tuleb personalikulude realt kanda 

üldkulude reale. Tegelikult ei too see kaasa midagi. Vahendid ei kao kuhugi, hetkel on need 

lihtsalt valel real ja me ei saaks neid aasta lõpus kasutada.  

Küsimus saalist: kas on tehtud midagi, et selliseid vigu enam ette ei tuleks? 

Margus Medell: oleme Piretiga ümber teinud andmete edastamise korra, praegu kontrollivad 

seda kaks inimest, seega on ka vigade tekkimise võimalus väiksem.  

Küsimus saalist: millised read üldkuludes vajavad täiendust:  

Margus Medell: osa vahendeid tuleb suunata üüri ja kommunaalkulude reale, sest 

arenduskeksus tõstis 1 jaanuarist märgatavalt üüri. Täiendamist vajab teavituskulude rida, sest 

ka Lääne Elu hinnad on märgatavalt tõusnud. Ülejäänud vahendid jagunevad sõidu ja 

sidekulude vahel.  

 

Otsustati  

Vähendada 2012 aasta halduskulude rakenduskavas personali ja lähetuskulude rida (1.1.1) 

1300 euro võrra 

Suurendada 2012 aasta halduskude rakenduskavas üldkulude rida (1.1.2) 1300 euro võrra.  

 

Hääletustulemus  

osales 52 liiget 

poolt hääletas 52 liiget 

vastu hääletas 0 liiget 

erapooletu 0 liiget 

 

5. Muud küsimused. 

5.1 arengud kalalaeva registris – on kinnitamata andmeid, et kõik kes esitasid avalduse oma 

laeva 4S2 segmenti kandmiseks, need ka oma aluse registrisse saavad. PÕMi otsused ja 

registreerimistunnitused peaksid laekuma hiljemalt 5. Aprilliks.  

5.2 oleme teinud PRIAle ettepaneku korraldada täiendav meetme 1.4 „väikesemahuline 

rannapüük“ taotlusvoor, pidades eelkõige silmas neil kalureid kes alles aprillis saavad oma 

laevad registrisse. On olemas mitteametlik informatsioon, et täiendav taotlusvoor toimub 



2012 aasta augustis.  

5.3 PÕM on algatanud uue eelnõu millega on tulevikus võimalik esitada püügiandmeid 

elektroonilisel teel. Millal see kord rakendub ei ole teada, sest hetkel pole veel olemas isegi 

vastavat tarkvara. Kui süsteem rakendub siis korraldame kindlasti vastavad infopäevad. 

Peamine sõnum on see, et võimalus paberil püügiandmeid esitada jääb alles. Kuulujutte, et 

tulevast aastast saab esitada andmeid ainult elektrooniliselt on vale ja seda uskuda ei maksa.  

5.4 sellel kevadel on vaja teha uuesti laevadele ülevaatusi, ettepanek on korraldada seda 

tsentraliseeritult, ehk siis ühing koondab  ülevaatust teha soovivate kalurite laevade andmed ja 

edastab need Veeteede Ameti inspektorile ning lepib kokku ka ülevaatuse toimumise ajad 

erinevates sadamates. Ülevaatuse orienteeruv aeg on Mai kuu esimene nädal. 

 

Otsustati  

Võtta informatsioon teadmiseks.      

      

 

 

 

 

 

Koosolekut juhatas                                                                             protokollis  

Margus Medell                                                                                   Indrek Jõgisoo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


