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Võtsid osa ühingu liikmed: Arno Peksar, Aivo Hirmo, Margus Källe, Kalle Täht, Indrek
Jõgisoo, Mati Liivlaid, Allan Nõupuu, Jaak Sünt, Aivar Oruste, Taavi Suitsberg, Andres
Habak, Uno Tali, Tarmo Mereväli, Alar Kruusmaa, Mart Vahtel, Indrek Loo, Marko Ulla,
Lauri Lilleoks, Boriss Grigorjev, Kersti Täht, Kaido Erik, Mati Malein, Tramo Viikmaa,
Eimar Matsik, Eedi Suurküla, Jaan Sims, Valdur Prunsvelt, Rostislav Gurjev, Endel Heinleht,
Jaanus Rooseniit, Tõnu Tiidussalu, Jaak Otisalu, Toomas Nõlvak, Hillar Silm, Devid
Leppimann, Ott Liivlaid, Arne Mägi, Ants Ale, Ene Sarapuu, Ilmar Koppelmaa, Madis Otsa,
Tiit Mansberg, Jaan Kivisalu, Tõnu Hiie, Matis Trei, Ants Sibul, Toivo Tulvik, Hans Laht,
Enn Soop,
Volituse alusel: Aivar Sein, Siim Kallas, Jaak Hansman, Gert Soomuste, Rasmus Ollemaa,
Aare Laos, Heino Nilkas, Olev Silde,
Tegevmeeskond: Margus Medell
Kvoorum: seltsil on 93 liiget, kohal või volituse alusel esindatud 57 liiget, esindatus 61%,
seega on üldkogu otsustusvõimeline.
Päevakord:
1. Läänemaa Rannakalanduse Seltsi 2017. aasta halduskulude rakenduskava arutelu ja
kinnitamine
2. Läänemaa Rannakalanduse Seltsi 2016. aasta EMKF meetme "kalanduspiirkonna
kohaliku arengu strateegia rakendamine" projektitoetuste vooru paremusjärjestuse
arutelu ja kinnitamine.
3. Läänemaa Rannakalanduse Seltsi EMKF meetme "kalanduspiirkonna kohaliku arengu
strateegia rakendamine" projektitoetuste 2017. aasta rakenduskava arutelu ja
kinnitamine.
4. Läänemaa Rannakalanduse Seltsi koostööprojektide rakenduskava arutelu ja
kinnitamine.
5. Muud küsimised.
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 57 liiget
poolt hääletas 57 liiget
vastu hääletas 0 liiget
erapooletu 0 liiget.
Margus Medell: Kas kellegi on päevakorra suhtes ettepanekuid täiendamiseks?
Täiendusi ei olnud.
Otsustati
Kinnitada üldkoosoleku päevakord esitatud kujul.
Hääletustulemus
osales 57 liiget
poolt hääletas 57 liiget
vastu hääletas 0 liiget
erapooletu 0 liiget.
1. Läänemaa Rannakalanduse Seltsi 2017. aasta halduskulude rakenduskava arutelu ja
kinnitamine.
Margus Medell: Ühingul on 2017 aastal halduskuludeks kasutada 67 297.92 eurot, sellest
12 285, 92 eurot 2016 aasta jääk ning 55 012 eurot 2017 aasta vahendeid.
Tegevjuhi töötasu - 23 640 eurot. Juhatuse otsusega suureneb 2017 aastal tegevjuhi töötasu
6,7%, ühe kuu palgafond on 2007€ koos riiklike maksudega.
Juhatuse esimehe kompensatsioon - 3991 eurot, juhatuse otsusega suureneb 2017 aastal 23%,
ühe kuu palgafond on 295.50 eurot.
Raamatupidamisteenus - 2026 eurot. Raamatupidamisteenus suureneb 9,4% aluseks aasta
alguses tehtud hange ning sõlmitud raamleping 31.detsembrini 2019.
juhatuse liikmete ja töötajate lähetuskulud - 2000 eurot. Vahenditest saab katta töötajate ja
juhatuse liikmete komandeeringute kulusid.
Juhatuse liikmete ja töötajate koolituskulud - 3000 eurot. Vahenditest saab katta koolituste
kulusid mis on vajalikud ühingu toimimiseks.
Tööruumide parenduskulud - 0 eurot
Kontoritehnika ja sisustuse ostmise kulud - 1500 eurot. Kaalutakse osalise koormusega
assistendi palkamist, seega võib tekkida vajadus sisustada töökoht.
Bürookulud - 350 eurot.
Sidekulud (telefon, internet, postikulu) - 200 eurot.
Kontori rent ja kommunaalkulud - 1458 eurot.
Mootorsõiduki ostmise kulud - 0 eurot.
Mootorsõiduki kasutamise kompensatsioon - 2755 eurot.
Veebilehe haldamine ja arendamine - 92 eurot.
Koolituse seminari ja teabepäeva korraldamise kulud - 2500 eurot.
Ekspertteenuse kasutamise kulud - 5300 eurot. Suurim kulu selle rea pealt on projektide
hindamiskomisjoni tasustamine.
Külaliste ja partnerite vastuvõtmise kulud - 1500 eurot.
Tõlketeenuse kulud - 1000 eurot. Plaanis on tõlkida kalanduspiirkonna tegevusstrateegia vene
keelde.
Strateegia elavdamise ja reklaamimise kulud - 2500 eurot.
Strateegia seire ja hindamine - 600 eurot.
Õigusabi kulud - 600 eurot.
Oluline on märkida, et ühingu juhatusel on õigus muuta eelarvevahendite jaotumist.

otsustati
kinnitada MTÜ Läänemaa Rannakalanduse Seltsi 2017. aasta halduskulude rakenduskava
järgmisel kujul.
Tegevjuhi töötasu - 23 640 eurot.
Juhatuse esimehe kompensatsioon - 3991 eurot.
Raamatupidamisteenus - 2026 eurot.
juhatuse liikmete ja töötajate lähetuskulud - 2000 eurot.
Juhatuse liikmete ja töötajate koolituskulud - 3000 eurot.
Tööruumide parenduskulud - 0 eurot
Kontoritehnika ja sisustuse ostmise kulud - 1500 eurot.
Bürookulud - 350 eurot.
Sidekulud (telefon, internet, postikulu) - 200 eurot.
Kontori rent ja kommunaalkulud - 1458 eurot.
Mootorsõiduki ostmise kulud - 0 eurot.
Mootorsõiduki kasutamise kompensatsioon - 2755 eurot.
Veebilehe haldamine ja arendamine - 92 eurot.
Koolituse seminari ja teabepäeva korraldamise kulud - 2500 eurot.
Ekspertteenuse kasutamise kulud - 5300 eurot.
Külaliste ja partnerite vastuvõtmise kulud - 1500 eurot.
Tõlketeenuse kulud - 1000 eurot.
Strateegia elavdamise ja reklaamimise kulud - 2500 eurot.
Strateegia seire ja hindamine - 600 eurot.
Õigusabi kulud - 600 eurot.
Otsustati
Kinnitada alates 1. jaanuarist 2017 tegevjuhi ametipalgaks 1500.00 eurot brutto ühes kuus.
Kinnitada alates 1. jaanuarist 2017 juhatuse esimehe kompensatsiooniks 222.18 eurot brutto
ühes kuus.
Hääletustulemus
osales 56 liiget
poolt hääletas 56 liiget
vastu hääletas 0 liiget
erapooletu 0 liiget.
Taandunuid 1 (Indrek Jõgisoo)
2. Läänemaa Rannakalanduse Seltsi 2016. aasta EMKF meetme "kalanduspiirkonna kohaliku
arengu strateegia rakendamine" projektitoetuste vooru paremusjärjestuse arutelu ja
kinnitamine.
Kalandusturu korraldamise seaduse § 8 lg 1 alusel arvatakse hindamiskomisjoni protokoll
asutusesiseseks kasutamiseks, seega konkreetseid taotlejate nimesid ei avalikustata. Asjasse
puutuvatel isikutel on õigus tutvuda õigustatud nõude korral protokolli täistekstiga ühingu
kontoris.
Margus Medell: 2016 aasta esimesse taotlusvooru esitati kokku 28 projektitaotlust. Üldkogu
pädevusse kuulub nende strateegiatelgede paremusjärjestuse kinnitamine kus on vähemalt üks
projektitaotlus üle 60 000 euro. Seega kõik kolm strateegiatelge. Arvan, et kõige mõistlikum
on kui esitlen üldkogule hindamiskomisjoni poolt koostatud paremusjärjestust. Nimetan
taotleja, projekti nimetuse, keskmise hindepunktide summa ja toetusssumma. Seejärel avan
läbirääkimised. Paremusjärjestuse kinnitame strateegiatelgede kaupa.
Kalasadamate ja lossimiskohtade uuendamine.
1. XXX vallavalitsus - "XXX sadama rekonstrueerimine. Toetus 200 000€. Hindepunktide
summa 4.54 punkti

2. XXX vallavalitsus - "XXX kalasadama rekonstrueerimine neljas etapp". Toetus 200 000€.
hindepunktide summa 4.49 punkti
3. XXX vallavalitsus - "XXX sadama rekonstrueerimine. Toetus 200 000€. Hindepunktide
summa 4.44 punkti
4. MTÜ XXX - "kalurite olmeruumide ja kala hoiustamisruumide rekonstrueerimine XXX
sadamas". Toetus 192 295€. Hindepunktide summa 4.43 punkti
Margus Medell: Kuna strateegiateljes on terav konkurents toetusvahendeid oli 202941 eurot
ning toetust küsiti 792295 eurot siis on võimalik toetada vaid ühte projekti.
Otsustati
Kinnitada MTÜ Läänemaa Rannakalanduse Seltsi 2016 aasta esimese taotlusvooru
projektide paremusjärjestus kalasadamate ja lossimiskohtade uuendamise
strateegiateljes ja teha Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ametile ettepanek
määrata toetus järgmisele taotlejale.
1. XXX vallavalitsus - "XXX sadama rekonstrueerimine. Toetus 200 000€. Hindepunktide
summa 4.54 punkti
Teha ettepanek Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ametile ettepanek mitte
määrata toetust vahendite lõppemise tõttu strateegiateljes järgmistele taotlejatele
1. XXX vallavalitsus - "XXX kalasadama rekonstrueerimine neljas etapp". Toetus 200 000€.
hindepunktide summa 4.49 punkti
2. XXX vallavalitsus - "XXX sadama rekonstrueerimine. Toetus 200 000€. Hindepunktide
summa 4.44 punkti
3.MTÜ XXX - "kalurite olmeruumide ja kala hoiustamisruumide rekonstrueerimine XXX
sadamas". Toetus 192 295€. Hindepunktide summa 4.43 punkti
Hääletustulemus
osales 54 liiget
poolt hääletas 54 liiget
vastu hääletas 0 liiget
erapooletu 0 liiget
Hääletusest taandunuid 3 (XXX, XXX, XXX)
Kalandustoodete töötlemine ja otseturustamine.
1. XXX OÜ - "Kala töötlemise seadmete soetamine". Toetus 56 580.00€. hindepunktide
summa 4.48 punkti
2. XXX OÜ - "külmutusauto soetamine". Toetus 23 557.00€. Hindepunktide summa 4.44
punkti
3. XXX OÜ - "kala esmahoiustamise tingimuste parandamine kala otseturustamisega
alustamiseks". Toetus 7391.00€. Hindepunktide summa 4.33 punkti
4. XXX FIE - "seadmete hankimine kalatoodete otseturustamisega alustamiseks". Toetus
5123.00€. Hindepunktide summa 4.29 punkti
5. XXX OÜ - "kalapoe avamine XXX". Toetus 71 509.00€. hindepunktide summa 4.25
punkti
6. XXX OÜ - "otseturustamiseks vajalike seadmete soetamine". Toetus 5572.00€.
hindepunktide summa 4.19 punkti
7. XXX OÜ - "XXX kalasäilituskeskuse loomine ja käivitamine". Toetus 5809.00€.
Hindepunktide summa 4.02 punkti
8. XXX OÜ - "suurem väärtus omapüütud kalale". Toetus 22 273.84€. Hindepunktide summa
2.71 punkti
Margus Medell: XXX OÜ taotlus sai hindamiskomisjonilt hindepunktide summaks 2.71
punkti ning seega jäi allapoole 3 punkti lävendit. Läänemaa Kalanduspiirkonna strateegia
peatükk 8.3.7 (lk 59) sätestab, et taotlus mis jääb alla 3 punti lävendi ei asetata
paremusjärjestusse ning vaatamata sellele, et strateegiateljes vahendeid jätkuks ei tehta

PRIAle ettepanekut taotlejale määrata toetus.
Küsimus liikmetelt: Mis põhjusel andis hindamiskomisjon XXX OÜ taotlusele niivõrd
madalad hinded?
Margus Medell: esimene põhjus mis välja toodi on ettevõtte väga nõrk seos Läänemaa
kalanduspiirkonnaga, tegevused mis on kavandatud lähevad kõik piirkonnast välja ning
piirkond investeeringust mingit kasu ei saa. Teine ja palju olulisem põhjus on, et XXX OÜ
peamine tootmisvahend kalapüügiõigus on kohtumäärusega arestitud ning ettevõtte juhatuse
liige XXX on eraisikuna pankrotis, samuti näitavad erinevad krediidiasutused ettevõtte suhtes
likvideerimishoiatust. Seepärast hindas komisjon ettevõtte jätkusuutlikust väga madalaks.
Küsimus liikmetelt: kuidas ühing neid andmeid teab, tegemist on delikaatsete
isikuandmetega?
Margus Medell: kõik andmed on leitavad avalikest andmebaasidest nagu äriregister ja
ametlikud teadaanded. Kõik dokumendid on liidetud taotlustoimikuga ning edastatakse ka
PRIAle. XXX OÜ on saatnud ühingule ka selgituskirja kus ta kinnitab, et eelpool loetletud
puudused ei mõjuta kuidagi ettevõtte jätkusuutlikust, paraku on need selgitused lootusetult
hiljaks jäänud, need oleks pidanud olema juba taotluse juures.
Otsustati
Kinnitada MTÜ Läänemaa Rannakalanduse Seltsi 2016 aasta esimese taotlusvooru
projektide paremusjärjestus kalandustoodete töötlemise ja otseturustamise
strateegiateljes ja teha Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ametile ettepanek
määrata toetus järgmistele taotlejatele.
1.XXX OÜ - "Kala töötlemise seadmete soetamine". Toetus 56 580.00€. hindepunktide
summa 4.48 punkti
2.XXX OÜ - "külmutusauto soetamine". Toetus 23 557.00€. Hindepunktide summa 4.44
punkti
3.XXX OÜ - "kala esmahoiustamise tingimuste parandamine kala otseturustamisega
alustamiseks". Toetus 7391.00€. Hindepunktide summa 4.33 punkti
4.XXX FIE - "seadmete hankimine kalatoodete otseturustamisega alustamiseks". Toetus
5123.00€. Hindepunktide summa 4.29 punkti
5.Kipperi Kala OÜ - "kalapoe avamine Lihulas". Toetus 71 509.00€. hindepunktide summa
4.25 punkti
6.XXX OÜ - "otseturustamiseks vajalike seadmete soetamine". Toetus 5572.00€.
hindepunktide summa 4.19 punkti
7.XXX OÜ - "XXX kalasäilituskeskuse loomine ja käivitamine". Toetus 5809.00€.
Hindepunktide summa 4.02 punkti
Teha Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ametile ettepanek mitte toetada
järgmist taotlust kuna taotlus ei saavutanud minimaalset 3 punkti lävendit
1.XXX OÜ - "suurem väärtus omapüütud kalale". Toetus 22 273.84€. Hindepunktide summa
2.71 punkti
Hääletustulemus
osales 51 liiget
poolt hääletas 51 liiget
vastu hääletas 0 liiget
erapooletu 0 liiget
Hääletamisest taandunuid 6 (XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX)
Majandustegevuste mitmekesistamine
1. XXX TÜ - "veoki ja paadihaagise soetamine". Toetus 28 743.00€. hindepunktide summa
4.57 punkti
2. XXX - "liigendiga traktor/laaduri soetamine tootmise tõhustamiseks ja uute teenuste
pakkumisega alustamiseks". Toetus 23 384.00€. hindepunktide summa 4.48 punkti

3. XXX OÜ - "XXX talumajutuse küttesüsteemi ja soojaveetootmise seadmete paigaldamine
ja hooneosa tehniliste ruumide rekonstrueerimine". Toetus 60 000.00€. Hindepunktide summa
4.41 punkti
4. XXX FIE - "roolõikuse kogumisprotsessi tõhustamine". Toetus 8543.50€. hindepunktide
summa 4.37 punkti
5. XXX FIE - "lammaste kogumisaedade ja auto haagise soetamine". Toetus 2547.00€.
hindepunktide summa 4.35 punkti
6. XXX OÜ - "väikelaevatõstuki soetamine". Toetus 57 050€. Hindepunktide summa 4.24
punkti
7. XXX FIE - "karjaaedade ja lambaveohaagise soetamine". Toetus 9053.33. Hindepunktide
summa 4.24 punkti
8. XXX FIE - "halumasina ostmine". Toetus 6519.00. hindepunktide summa 4.17 punkti
9. XXX OÜ - "majutusteenuse pakkumisega alustamine madalenergia talus". Toetus 25 911€.
Hindepunktide summa 4.13 punkti
10. XXX FIE - "mesi müügiks". Toetus 5064.00€. Hindepunktide summa 4.05 punkti
11. XXX OÜ - projektid "majutusteenuse pakkumine XXX". Toetus 60 000.00€.
hindepunktide summa 4.00 punkti
12. XXX OÜ - "XXX juuksuritöökoja käivitamine". Toetus 2948.27€. Hindepunktide summa
3.84 punkti
13. XXX FIE - "sõnnikulaoturi soetamine". Toetus 17 745.00€. hindepunktide summa 3.83
punkti
14. XXX OÜ - "Metskapteni päikeseelektrijaam". Toetus 8585.00€. Hindepunktide summa
3.79 punkti
15. XXX OÜ - "varustuse ostmine jalgrattamatkade korraldamiseks". Toetus 3016.00€.
Hindepunktide summa 3.76 punkti
16. XXX OÜ -"kohvik-pagaritöökoja seadmete soetamine". Toetus 14 984.00€.
Hindepunktide summa 3.57 punkti
Margus Medell: kuna majandustegevuste mitmekesistamise strateegiateljes oli väga terav
konkurents. Toetusvahendeid oli 182647 eurot ja toetust küsiti 334093 eurot siis saame
PRIAle teha ettepaneku toetada ainult 6 taotlust, ülejäänud jäävad vahendite lõppemise tõttu
paraku joone alla.
Küsimus liikmetelt: XXX OÜ ja XXX FIE taotlustel on võrdsed hinded 4.24 miks on XXX
OÜ taotlus eespool?
Margus Medell: Tõepoolest on hinded võrdsed. Kuna XXX OÜ ja XXX FIE taotluste
hindepunktid olid võrdsed siis vastavalt Läänemaa kalanduspiirkonna tegevusstrateegia 2015
- 2025 peatükile 8.3.7 võrreldi taotlusi hindamiskriteeriumi 1 "projekti kooskõla Läänemaa
rannakalanduse strateegia eesmärkidega" alusel. Kriteeriumi 1 hindepunktide summa XXX
OÜ taotlusel oli 4.222 punkti ja XXX FIE taotlusel 4.111 punkti. Seega paigutati XXX OÜ
taotlus hindepunktide alusel ettepoole.
Otsustati
Kinnitada MTÜ Läänemaa Rannakalanduse Seltsi 2016 aasta esimese taotlusvooru
projektide paremusjärjestus majandustegevuste mitmekesistamise strateegiateljes ja
teha Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ametile ettepanek määrata toetus
järgmistele taotlejatele.
1. XXX TÜ - "veoki ja paadihaagise soetamine". Toetus 28 743.00€. hindepunktide summa
4.57 punkti
2. XXX OÜ - "liigendiga traktor/laaduri soetamine tootmise tõhustamiseks ja uute teenuste
pakkumisega alustamiseks". Toetus 23 384.00€. hindepunktide summa 4.48 punkti
3. XXX OÜ - "XXX talumajutuse küttesüsteemi ja soojaveetootmise seadmete paigaldamine
ja hooneosa tehniliste ruumide rekonstrueerimine". Toetus 60 000.00€. Hindepunktide summa
4.41 punkti.
4. XXX FIE - "roolõikuse kogumisprotsessi tõhustamine". Toetus 8543.50€. hindepunktide

summa 4.37 punkti.
5. XXX FIE - "lammaste kogumisaedade ja auto haagise soetamine". Toetus 2547.00€.
hindepunktide summa 4.35 punkti.
6. XXX OÜ - "väikelaevatõstuki soetamine". Toetus 57 050€. Hindepunktide summa 4.24
punkti.
Teha Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ametile ettepanek mitte toetada
järgmisi taotlusi vahendite lõppemise tõttu majandustegevuste mitmekesistamise
strateegiateljes.
7. XXX FIE - "karjaaedade ja lambaveohaagise soetamine". Toetus 9053.33. Hindepunktide
summa 4.24 punkti
8. XXX FIE - "halumasina ostmine". Toetus 6519.00. hindepunktide summa 4.17 punkti
9. XXX OÜ - "majutusteenuse pakkumisega alustamine madalenergia talus". Toetus 25 911€.
Hindepunktide summa 4.13 punkti
10. XXX FIE - "mesi müügiks". Toetus 5064.00€. Hindepunktide summa 4.05 punkti
11. XXX OÜ - projektid "majutusteenuse pakkumine XXX". Toetus 60 000.00€.
hindepunktide summa 4.00 punkti
12. XXX OÜ - "XXX juuksuritöökoja käivitamine". Toetus 2948.27€. Hindepunktide summa
3.84 punkti
13. XXX FIE - "sõnnikulaoturi soetamine". Toetus 17 745.00€. hindepunktide summa 3.83
punkti
14. XXX OÜ - "Metskapteni päikeseelektrijaam". Toetus 8585.00€. Hindepunktide summa
3.79 punkti
15. XXX OÜ - "varustuse ostmine jalgrattamatkade korraldamiseks". Toetus 3016.00€.
Hindepunktide summa 3.76 punkti
16. XXX OÜ -"kohvik-pagaritöökoja seadmete soetamine". Toetus 14 984.00€.
Hindepunktide summa 3.57 punkti
Hääletustulemus
osales 48 liiget
poolt hääletas 48 liiget
vastu hääletas 0 liiget
erapooletu 0 liiget
Hääletamisest taandunuid 9 (XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX,XXX, XXX, XXX)
3. Läänemaa Rannakalanduse Seltsi EMKF meetme "kalanduspiirkonna kohaliku arengu
strateegia rakendamine" projektitoetuste 2017. aasta rakenduskava arutelu ja kinnitamine.
Margus Medell: 2017 aasta projektide rakenduskava koosneb 2016 aasta jääkidest ning 2017
aasta eelarvevahenditest.
Strateegiatelg
Jääk 2016
Eelarve 2017 Toetusteks 2017
Kalasadamate ja lossimiskohtade
2941€
202 941€
205882€
uuendamine
Kalandustoodete töötlemine ja
27600€
202 941€
230541€
otseturustamine
Majandustegevuste mitmekesistamine
2306€
182 647€
184953€
Kalavarude taastootmine ja kudealade
20 294€
20 294€
40 588€
taastamine
Kalandus/merendus traditsioonide
67 647€
67 647€
135 294€
edendamine. Sotsiaalse heaolu
edendamine
Vastavalt Läänemaa kalanduspiirkonna strateegiale on meil võimalik kasutada 2017 aastal
30% projektide eelarvest, millele lisanduvad eelmiste perioodide jäägid.

Otsustati
Kinnitada Läänemaa Rannakalanduse Seltsi EMKF meetme "kalanduspiirkonna kohaliku
arengu strateegia rakendamine" 2017 aasta projektide eelarve järgmisel kujul.
• Kalasadamate ja lossimiskohtade uuendamine 30% vahenditest - 202 941€
• Kalandustoodete töötlemine ja otseturustamine 30% vahenditest - 202 941€
• Majandustegevuste mitmekesistamine 27% vahenditest - 182 647€
• Kalavarude taastootmine ja kudealade taastamine 3% vahenditest - 20 294€
• Kalandus/merendus traditsioonide edendamine. Sotsiaalse heaolu edendamine 10%
vahenditest - 67 647€
Hääletustulemus
osales 57 liiget
poolt hääletas 57 liiget
vastu hääletas 0 liiget
erapooletu 0 liiget
4. Läänemaa Rannakalanduse Seltsi koostööprojektide rakenduskava arutelu ja kinnitamine.
Margus Medell: Koostöötegevuste planeerimine on hetkel väga keerukas, sest PRIA ei ole
siiani fondi veel avanud, meetme määrus on küll olemas, kuid kuidas reaalselt
koostöömeetme rakendamine toimuma hakkab on hetkel veel pisut segane, sestap saame
kujundada vaid üldjooni, juhatuse pakub omalt poolt välja järgmised tegevused.
Õppereis Gotlandi tegevusgruppi 15000€
Õppereis Lätti Liepaja tegevusgruppi 10000€
Messikülastused: Düsseldorfi paadimess, Friedrikshafeni kalandusmess, Brüsseli
kalandusmess, Southamptoni laevamess 10000€
Võimalusel kalurite päeva korraldamisel osalemine 5505 eurot.
Kokku 40505€ millele lisandub sama palju 2016 aasta jääke.
Otsustati
kinnitada koostööprojektide rakenduskava esitatud kujul
Hääletustulemus
osales 57 liiget
poolt hääletas 57 liiget
vastu hääletas 0 liiget
erapooletu 0 liiget
5. Muud küsimused
2017 aasta taotlusvooru korraldamine.
Margus Medell: juhatuse ettepanek on kuulutada 2017 aasta taotlusvoor 50 nädalal (12-16
detsember. 2017 aasta projektitoetuste taotlusi võtta vastu 7 nädala (13-17 veebruar).
Infopäev korraldada 2017 aasta jaanuari alguses.
otsustati
Korraldada 2017 aasta "kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine"
projektitoetuste taotlusvooru taotluste vastuvõtt 13-17 veebruaril 2017.
Hääletustulemus
osales 57 liiget
poolt hääletas 57 liiget
vastu hääletas 0 liiget
erapooletu 0 liiget
Avanevad meetmed
Margus Medell: 2017 alguses peaksid avanema niinimetatud paadimootorite ja mõrdade
ehitamise meetmed, kui asjad on selgemad annan taotlusvoorudest täpsemalt teada.

Kutseline kalapüük Matsalu lahel.
2017 aastal ei ole vaja enam kooskõlastada püügivahendeid ehk siis Matsalu lahel võivad
püüda kõik kes soovivad ning niipalju püügivahenditega nagu nad soovivad. Kooskõlastada
tuleb ainult püügiluba mis hakkab toimima nagu liikumisluba. Kooskõlastusi antakse
29.detsembril kella 9.00 - 15.00 Penijõe kontoris. Kes sellel ajal minna ei saa peab esitama
kirjaliku avalduse

Koosolekut juhatas
Margus Medell

protokollis
Indrek Jõgisoo

