
 
 
 
  

ÜLDKOGU  PROTOKOLL   (väljavõtetega) 
 
Haapsalu         21.04.2017 nr.22 
Algus kell 15.00, lõpp kell 16.30 
Juhatas Margus Medell 
Protokollis: Indrek Jõgisoo    
 
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. 
 
Võtsid osa ühingu liikmed: Arno Peksar, Margus Källe, Eldur Lepik, Kalle Täht, Indrek 
Jõgisoo, Madis Otsa (esindatus Otsapoisid OÜ ja MTÜ Riguldi jahi ja Kalameeste Selts), 
Kaido Erik (esindatus eraisik ja MTÜ Rannakalurite Selts Topu), Aivar Oruste, Taavi 
Suitsberg, Uno Tali, Tarmo Mereväli, Arvo Erik, Raivo Eerik, Alar Kruusmaa, Indrek Loo 
(esindatus eraisik ja MTÜ Pusku Lauter), Gert Soomuste, Marko Ulla, Boriss Grigorjev, 
Kersti Täht, Tiit Mansberg, Tarmo Eerik, Jonne Berggren (esindatus MTÜ Vormsi 
Kalapüüdjate Ühing ja FIE Mangese talu), Neeme Mereväli, Mati Malein, Eimar Matsik, Eedi 
Suurküla, Jaan Sims, Endel Heinleht, Heino Nilkas, Jaak Otisalu, Andrus Eltmaa, Toomas 
Nõlvak, Hillar Silm, Devid Leppiman, Peeter Pajumaa, Olev Silde, Tõnu Hiie, Arne Mägi, 
Ilmar Koppelmaa.           
Volituse alusel: Deiw Rahumägi, Triin Lepp, Tanel Viks, Sulev Vamper, Siim Kallas, Mart 
Vahtel (esindatus MTÜ Dirhami Kalurite Koda ja MTÜ Dirhami külaselts), Lauri Lilleoks, 
Rasmus Ollemaa, Aare Laos, Ervin Silm, Kalev Sootalu, Tiit Randla, Ott Liivlaid, Heiki 
Silm, Matis Trei, Anders Olav Lindberg, Ene Sarapuu.      
Tegevmeeskond: Margus Medell 
Kvoorum:  seltsil on 93 liiget, kohal või volituse alusel esindatud  60 liiget, esindatus  64%.  
KOV - esindatud 5 liiget 8% 
Kalanduse äriühingud - esindatud 6 liiget 10% 
MTÜd ja eraisikud - esindatud 20 liiget 33% 
Kalanduse FIEd - esindatud 19 liiget 31% 
Kalandussektori välised - esindatud 10 liiget 16% 
seega on üldkogu otsustusvõimeline.   
Päevakord: 

1. Läänemaa Rannakalanduse Seltsi 2016. aasta aruande arutelu ja kinnitamine 
2. Läänemaa Rannakalanduse Seltsi 2017. aasta EMKF meetme "kalanduspiirkonna 

kohaliku arengu strateegia rakendamine" projektitoetuste vooru paremusjärjestuse 
arutelu ja kinnitamine.  

3. Läänemaa Rannakalanduse Seltsi koostööprojektide rakenduskava arutelu ja 
kinnitamine.    



4. 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 60 liiget 
poolt hääletas 60  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 60 liiget 
poolt hääletas 60  liiget 
vastu hääletas 0 liiget 
erapooletu 0 liiget.  
 
1. Läänemaa Rannakalanduse Seltsi 2016. aasta aruande arutelu ja kinnitamine.  
Margus Medell: Tutvustab ühingu 2016 aastal elluviidud tegevusi ja majandustegevust ning 
tegevuskava 2017. aastal   
 
otsustati  
kinnitada MTÜ Läänemaa Rannakalanduse Seltsi 2016 aasta aruanne esitaud kujul.  
 
Hääletustulemus  
osales 60 liiget 
poolt hääletas 60  liiget 
vastu hääletas 0 liiget 
erapooletu 0 liiget.  
 
 
2. Läänemaa Rannakalanduse Seltsi 2017. aasta EMKF meetme "kalanduspiirkonna kohaliku 
arengu strateegia rakendamine" projektitoetuste vooru paremusjärjestuse arutelu ja 
kinnitamine. 
 
Margus Medell: 2017 aasta esimesse taotlusvooru esitati kokku 34 projektitaotlust. Üldkogu 
pädevusse kuulub nende strateegiatelgede paremusjärjestuse kinnitamine kus on vähemalt üks 
projektitaotlus on toetusega  üle 60 000 euro. Seega kalasadamate ja lossimiskohtade 
uuendamise, kalandustoodete töötlemise ja otseturustamise ja majandustetegevuste 
mitmekesistamise strateegiatelg. Kalandus/merendustraditsioonide edendamise ja sotsiaalse 
heaolu edendamise strateegiatelje paremusjärjestuse kinnitas ühingu juhatus, sellest annan 
ülevaate. 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. MTÜ XXX - "XXX sadama kalatöötlushoone rekonstrueerimine". Toetus 114 994€. 
Hindepunktide summa 4.60 punkti 
2. XXX  vallavalitsus - "XXX sadama jahutushoone ehitamine ja inventari soetamine". 
Toetus 200 000€ (90888€). Hindepunktide summa 4.60 punkti. 
3. XXX vallavalitsus -  "XXX kalasadama rekonstrueerimine neljas etapp". Toetus 200 000€. 
hindepunktide summa 4.52 punkti.  
4. XXX vallavalitsus - "XXX sadama rekonstrueerimine". Toetus 200 000€. Hindepunktide 
summa 4.38 punkti. 
Margus Medell: 2017 aasta esimese voorus kujunes hindamistulemus selliseks, et kaks 
taotlejat (MTÜ XXX ja XXX vallavalitsus) said võrdsed hindepunktid 4.60. Ühingu 
strateegia peatükk 8.3.7 sätestab, et sellisel juhul võrreldakse kriteeriumit "projekti kooskõla 
Läänemaa rannakalanduse strateegia eesmärkidega" ning ettepoole asetatakse see taotlus 
mille kriteeriumi hinne on kõrgem.  
Hindamiskriteeriumi "projekti kooskõla Läänemaa rannakalanduse strateegia eesmärkidega" 
oli 
XXX vallavalitsuse taotlusel 4.889 
MTÜ XXX taotlusel 5.000 
Seega kanti vastavalt Läänemaa Kalanduspiirkonna tegevusstrateegia peatükile 8.3.7 
paremusjärjestuses ettepoole MTÜ XXX taotlus.  
Kuna MTÜ XXX küsis toetust vaid 114 994€ siis tekkis strateegiateljes märkimisväärne jääk. 
Hindamiskomisjon analüüsis olukorda ning tegi XXX vallavalitsusele ettepaneku vähendada 
taotlust ning kasutada jääk (90888€) ikkagi ära. XXX vallavalituse taotluse puhul on see ka 
igati võimalik sest tegemist on kahe erineva tegevusega. Hoone ja jahutuskambri ehitamine ja 
inventari soetamine, need on lihtsalt eristatavad ning inventari soetamata jätmine võimaldab 
siiski projekti eesmärgid saavutada. Selle kohta tegi hindamiskomisjon ka eraldi otsuse.  
küsimus liikmetelt: kas XXX vallavalitus on nõus taotluse mahtu vähendama ning kas 
eesmärgid ikka saavutatakse.  
Margus Medell: jah uued kalkulatsioonid on olemas ning vald on valmis asjaga edasi 
minema. Hindamiskomisjon toonitas oma otsuses, et XXX sadama taotluse puhul on võimalik 
lahutada kaks tegevust jahutushoone ehitamine ja inventari soetamine, seega ka 
hindamiskomisjoni veendumuse järgi on võimalik eesmärgid saavutada.  
Ühingu liige: Otsuse tegemisel peaks üldkoosolek kaaluma mitmeid variante, nimelt 
järgmisel 2018 aastal on ühingul kalasadamate ja lossimiskohtade uuendamise strateegiateljes 
jagada vaid 135294€, seega pole võimalik enam toetada täit sadamate taotlust.  
Margus Medell: see on väga õige tähelepanek, meie strateegia sätestab, et 2018 ja 2019 
aastal on meil vahenditest jagada 20% seega ka summad vähenevad. Kui jätame praegu 
hindamiskomisjoni ettepaneku kinnitamata saaksime vahendid üle kanda järgmisesse 
aastasse, seega oleks sadamate teljes jagada 2018 aastal 200 000 eurot ja 2019 aastal ca 
160000 eurot. See võimaldaks ühe taotluse raames palju enam ära teha. Teisalt tuleks silmas 
pidada, et XXX sadam on hetkel üks suurema lossimisega sadam ning sadama 
kasutusaktiivsus on suur ning isegi vähendatud taotlus aitaks XXX sadama suurima probleemi 
lahendada. Arvesse tuleb võtta ka haldusreformi, me ei saa olla kindlad, et sügisest tekkiv uus 
haldusüksus on valmis sadama arendamisega edasi minema, samuti hakkab siin mõju 
avaldama ka vähese tähtsusega riigiabi teema. Seega on üldkoosolekul praegu langetada väga 
strateegiline otsus.  
Ühingu liige: XXX sadama jahutushoone on sadamat kasutavatele kaluritele olulise 
tähtsusega ning vald on valmis vähendatud taotlusega edasi minema. Samuti teeb kaluritele 
muret haldusreform ning vähese tähtsusega riigiabi teema. XXX linnal on 
kalandus/merendustraditsioonide edendamisega omad plaanid ning me kardame, et XXX 
sadama arendamine ei pruugi olla XXX linna prioriteet.  
Margus Medell: usun, et haldusreform on siinkohal puhtalt hüpoteetiline me ei saa eeldada, 



et peale haldusreformi on uue KOVi volikogu XXX sadama arendamise vaenlane. 
Ühingu liige: olen ikkagi seisukohal, et peaksime vaatama sadamate uuendamist palju 
laiemalt. Vähenevad toetussummad ei võimalda enam teha niivõrd suuri investeeringuid ning 
järgmisel aastatel toetust küsivad sadamad jäävad poolikuks. 
Ühingu liige: kui palju on sadamaid mis võiksid pretendeerida täis 200 000 eurosele 
toetusele.  
Margus Medell: neid on päris palju XXX, XXX tõenäoliselt ka XXX.  
Ühingu liige: kui praegu nõustuda XXX vallavalitsuse vähendatud taotlusega siis saab teha 
ära hädavajalikud tööd ehk ehituse, ülejäänud inventari võivad kalurid toetuse abil soetada 
juba ise ning vajadusel kasutada seejuures ja toetust.  
Margus Medell: Tähelepanek on õige, ehitamine eeldab, et objekt on kas taotleja omandis 
või antud talle hoonestusõigusega kasutada. Seega oleks hetkel mõistlik KOVil teha 
ehitustööd, sest kalurite ühingul saada XXX sadama kinnitusele hoonestusõigust on omajagu 
raskendatud. Hilisema inventari soetamiseks on vaja ainult rendilepingut. Samuti võib 
inventari soetamiseks kasutada ka teisi strateegiatelgesid. 
Ühingu liige: usun, et mõistlik oleks siiski praegu anda XXX sadamale vähendatud toetus, 
saaksime lahendada kahe sadama probleemid ja sisuliselt lõpetada kahe sadama arendamise.  
Ühingu liige: kui praegu XXX vallale vähendatud taotlusest keeldutakse kas siis talvises 
taotlusvoorus võib uue taotlusega välja tulla.  
Margus Medell: jah kindlasti, võib tulla ka siis kui vähendatud taotlusega nõustutakse, 
arvesse tuleb siis võtta vähese tähtsusega riigiabi määra. 
Sõnavõtud ja arutelu lõppesid.  
Margus Medell: nüüd tuleb meil enne kalasadamate ja lossimiskohtade strateegiatelje 
taotluste paremusjärjestuse kinnitamist teha otsus, kas üldkoosolek nõustub toetama XXX 
vallavalitsuse taotlust vähendatud ulatuses. Küsimus on selles kas hääletame salajaselt või 
avalikult.  
Ühingu liige: teen ettepaneku korraldada salajane hääletus.  
Ühingu liige: mina salajast hääletust ei poolda, mida siin varjata on. Mida ütleb selle kohta 
ühingu põhikiri.  
Margus Medell: põhikiri ütleb, et salajast hääletust kasutatakse isikuvalimiste puhul, hetkel 
ei ole tegemist isikuvalimistega, seega teeme nii nagu üldkogu heaks arvab.  
Valdav osa üldkoosolekut oli avaliku hääletuse poolt.  
Margus Medell: enne hääletust peame määrama häältelugejad, teen ettepaneku, et hääli loeks 
revisjonikomisjon ehk siis XXX ja XXX. Häältelugejatel palun arvesse võtta ka volitustega 
hääled 
Margus Medell: esitan seega üldkoosolekule järgmise küsimuse.  
  
Kas nõustute MTÜ Läänemaa Rannakalanduse Seltsi  projektide hindamise komisjoni 
ettepanekuga rahastada XXX vallavalitsuse projekti "XXX sadama jahutushoone 
ehitamine ja inventari soetamine" vähendatud ulatuses.  
 
Hääletustulemus  
 Hääletustulemus  
osales 60 liiget 
poolt hääletas 54  liiget 
vastu hääletas 5 liiget 
erapooletu 1 liiget.  
 
Otsustati  
Nõustuda MTÜ Läänemaa Rannakalanduse Seltsi projektide hindamise komisjoni 
ettepakenuga rahastada XXX vallavalituse projekti "XXX sadama jahutushoone ehitamine ja 
inventari soetamine" vähendatud ulatuses, summas 90888 eurot.   



 
Margus Medell: nüüd kus otsus on tehtud võime minna Kalasadamate ja lossimiskohtade 
uuendamise strateegiatelje projektide paremusjärjetuse kinnitamise juurde.  
     
Otsustati 
Kinnitada MTÜ Läänemaa Rannakalanduse Seltsi 2017 aasta esimese taotlusvooru 
projektide paremusjärjestus kalasadamate ja lossimiskohtade uuendamise   
strateegiateljes ja teha Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ametile ettepanek 
määrata toetus järgmisele taotlejale. 
1. MTÜ XXX - "XXX sadama kalatöötlushoone rekonstrueerimine". Toetus 114 994€. 
Hindepunktide summa 4.60 punkti 
2. XXX  vallavalitsus - "XXX sadama jahutushoone ehitamine ja inventari soetamine". 
Toetus 90 888€. Hindepunktide summa 4.60 punkti. 
Teha ettepanek Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ametile ettepanek mitte 
määrata toetust vahendite lõppemise tõttu strateegiateljes järgmistele taotlejatele 
3. XXX vallavalitsus -  "XXX kalasadama rekonstrueerimine neljas etapp". Toetus 200 000€. 
hindepunktide summa 4.52 punkti.  
4. XXX vallavalitsus - "XXX sadama rekonstrueerimine". Toetus 200 000€. Hindepunktide 
summa 4.38 punkti. 
 
Hääletustulemus  
osales 58 liiget 
poolt hääletas 58  liiget 
vastu hääletas 0 liiget 
erapooletu 0 liiget 
Hääletusest taandunuid 2 (XXX, XXX) 
 
Kalandustoodete töötlemine ja otseturustamine.  
1. XXX OÜ - "mobiilse kalarestorani inventari soetamine". Toetus 11 654.10€. 
Hindepunktide summa 4.57 punkti 
2. XXX OÜ - "kalatöötlemisseadmete - dehüdraatori ja jääpurumasina soetamine". Toetus 
2325.00€. hindepunktide summa 4.24 punkti 
3. XXX OÜ -  "Kala töötlemise seadmete soetamine". Toetus 100 000.00€. hindepunktide 
summa 4.22 punkti 
4. XXX OÜ - "XXX kala esmakokkuostu ja logistikakeskuse rajamine 4 etapp". Toetus 91 
598.00€. Hindepunktide summa 4.21 punkti 
5.XXX OÜ - "kalatöötlemisseadmete soetamine". Toetus 12 664.80€. hindepunktide summa 
4.17  punkti  
6. XXX FIE - "jääpurumasina soetamine". Toetus 1095.30€. Hindepunktide summa 4.10 
punkti 
7. XXX OÜ  - "mobiilse vetika ja kalakuivati soetamine". Toetus 31631.40€. Hindepunktide 
summa 3.79 punkti 
8. XXX OÜ - "suurem väärtus omapüütud kalale". Toetus 25 430.40 €. Hindepunktide summa 
3.05 punkti 
Margus Medell: kalandustoodete töötlemise ja otseturustamise strateegiateljes kujunes 
olukord selliseks et toetuse tegemise ettepanekut PRIAle ei saa teha kahele taotlejale XXX 
OÜ ja XXX OÜ, põhjus selles, et strateegiatelje vahendite jääk on kõigest 11 022.80 eurot. 
Mõlema taotleja puhul on see märkimisväärselt vähem kui toetust küsitakse, seega 
hindamiskomisjoni arvates, ei ole mõtet toetusosa pakkuda, liiati oli komisjon mõlema 
taotleja puhul kaunikesti kriitiline, sestap andis hindamiskomisjon üldkoosolekule soovituse 
jääki mitte laiali jagada vaid jätta see tulevasteks perioodideks.  
Küsimus liikmetelt:  kui suur see toetusosa mõlema taotleja puhul oleks 



Margus Medell: XXX OÜ puhul 34% küsitud toetusest. XXX OÜ puhul 43% küsitud 
toetusest.   
   
Otsustati  
Kinnitada MTÜ Läänemaa Rannakalanduse Seltsi 2017 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 - "mobiilse kalarestorani inventari soetamine". Toetus 11 654.10€. 
Hindepunktide summa 4.57 punkti 
2. XXX OÜ - "kalatöötlemisseadmete - dehüdraatori ja jääpurumasina soetamine". Toetus 
2325.00€. hindepunktide summa 4.24 punkti 
3. XXX OÜ -  "Kala töötlemise seadmete soetamine". Toetus 100 000.00€. hindepunktide 
summa 4.22 punkti 
4. XXX OÜ - "XXX kala esmakokkuostu ja logistikakeskuse rajamine 4 etapp". Toetus 91 
598.00€. Hindepunktide summa 4.21 punkti 
5. XXX OÜ - "kalatöötlemisseadmete soetamine". Toetus 12 664.80€. hindepunktide summa 
4.17  punkti  
6. XXX FIE - "jääpurumasina soetamine". Toetus 1095.30€. Hindepunktide summa 4.10 
punkti 
Teha Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ametile ettepanek mitte määrata 
toetust  vahendite lõppemise tõttu strateegiateljes järgmistele taotlejatele  
. XXX OÜ  - "mobiilse vetika ja kalakuivati soetamine". Toetus 31631.40€. Hindepunktide 
summa 3.79 punkti 
8. XXX OÜ - "suurem väärtus omapüütud kalale". Toetus 25 430.40 €. Hindepunktide summa 
3.05 punkti 
 
Hääletustulemus  
osales 56 liiget 
poolt hääletas 56  liiget 
vastu hääletas 0 liiget 
erapooletu 0 liiget 
Hääletamisest taandunuid 4 (XXX, XXX, XXX, XXX) 
 
Majandustegevuste mitmekesistamine  
1. XXX TÜ - "püünistekuuri renoveerimine 1 etapp". Toetus 59997.00€. Hindepunktide 
summa 4.75 punkti 
2. XXX OÜ - "roolõikuse tootmise laiendamine ning optimeerimine". Toetus 13722.00€. 
Hindepunktide summa 4.60 punkti 
3. XXX OÜ - "XXX talu talumajutuse vastuvõtu 2 etapp ja multifunktsionaalse saali 
rekonstrueerimine". Toetus 60 000.00€. Hindepunktide summa 4.38 punkti 
4. XXX FIE -  "Tõstukiga metsaveokäru soetamine metsa väljaveoks ning teenuse 
pakkumiseks". Toetus 11125.00€. Hindepunktide summa 4.35 punkti 
5. XXX FIE - "karjaaedade ja lambaveohaagise soetamine". Toetus 8974.58 Hindepunktide 
summa 4.27 punkti 
6. XXX OÜ - "majutusteenuse pakkumisega alustamine madalenergia talus". Toetus 
23363.45€. Hindepunktide summa 4.22 punkti 
7. XXX FIE - "mesindustarvikute soetamine". Toetus 988.00€. Hindepunktide summa 4.13 
punkti 
8. XXX FIE - "halumasina ostmine". Toetus 6519.00. Hindepunktide summa 4.13 punkti. 
9. XXX OÜ - projektid "majutusteenuse pakkumine XXX". Toetus 60 000.00€. 
Hindepunktide summa 4.13 punkti 



10. XXX FIE - "mee tootmine efektiivsemaks". Toetus 3724.00€. Hindepunktide summa 4.11 
punkti 
11. XXX OÜ - "töövahendite soetamine". Toetus 12577.00€. Hindepunktide summa 4.02 
punkti 
12. XXX FIE - "sõnnikulaoturi soetamine". Toetus 17 745.00€. hindepunktide summa 3.95 
punkti 
13. XXX OÜ - "Metskapteni päikeseelektrijaam". Toetus 8585.00€. Hindepunktide summa 
3.94  punkti 
14. XXX OÜ - "varustuse ostmine jalgrattamatkade korraldamiseks". Toetus 3016.00€. 
Hindepunktide summa 3.83 punkti 
15. XXX OÜ - "süstaga merele". Toetus 2049.00 €. Hindepunktide summa 3.70 punkti 
 
Margus Medell: selles teljes tekkis olukord, et kolm taotlejat said võrdsed hindepunktid. 
 3 taotlejat  (XXX OÜ, XXX FIE ja XXX FIE) said võrdselt 4.13 punkti. Ühingu strateegia 
peatükk 8.3.7 sätestab, et sellisel juhul võrreldakse taotlejate puhul kriteeriumit "projekti 
kooskõla Läänemaa rannakalanduse strateegia eesmärkidega" FIE XXX hinne selle 
kriteeriumi järgi on kõrgeim 4.444 punkti, seega asetati see taotlus paremusjärjestuses 
ettepoole. XXX OÜ ja XXX FIE hinded selle kriteeriumi järgi olid paraku võrdsed ehk siis 
mõlemal 4.333 punkti. Strateegia peatükk 8.3.7 sätestab, et sellisel puhul otsustab 
hindamiskomisjon kumb taotlus asetatakse ettepoole hääletuse teel. Hääled jagunesid  
XXX OÜ taotlus 0 
XXX FIE taotlus  8 
seega asetati ettepoole XXX FIE taotlus.  
 
Otsustati  
Kinnitada MTÜ Läänemaa Rannakalanduse Seltsi 2017 aasta esimese taotlusvooru 
projektide paremusjärjestus majandustegevuste mitmekesistamise  strateegiateljes ja 
teha Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ametile ettepanek määrata toetus 
järgmistele taotlejatele. 
1. XXX TÜ - "püünistekuuri renoveerimine 1 etapp". Toetus 59997.00€. Hindepunktide 
summa 4.75 punkti 
2. XXX OÜ - "roolõikuse tootmise laiendamine ning optimeerimine". Toetus 13722.00€. 
Hindepunktide summa 4.60 punkti 
3. XXX OÜ - "XXX talu talumajutuse vastuvõtu 2 etapp ja multifunktsionaalse saali 
rekonstrueerimine". Toetus 60 000.00€. Hindepunktide summa 4.38 punkti 
4. XXX FIE -  "Tõstukiga metsaveokäru soetamine metsa väljaveoks ning teenuse 
pakkumiseks". Toetus 11125.00€. Hindepunktide summa 4.35 punkti 
5. XXX FIE - "karjaaedade ja lambaveohaagise soetamine". Toetus 8974.58 Hindepunktide 
summa 4.27 punkti 
6. XXX OÜ - "majutusteenuse pakkumisega alustamine madalenergia talus". Toetus 
23363.45€. Hindepunktide summa 4.22 punkti 
7. XXX FIE - "mesindustarvikute soetamine". Toetus 988.00€. Hindepunktide summa 4.13 
punkti 
8. XXX FIE - "halumasina ostmine". Toetus 6519.00. Hindepunktide summa 4.13 punkti. 
Teha Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ametile ettepanek mitte  toetada 
järgmisi taotlusi vahendite lõppemise tõttu majandustegevuste mitmekesistamise  
strateegiateljes. 
9. XXX OÜ - projektid "majutusteenuse pakkumine XXX". Toetus 60 000.00€. 
Hindepunktide summa 4.13 punkti 
10. XXX FIE - "mee tootmine efektiivsemaks". Toetus 3724.00€. Hindepunktide summa 4.11 
punkti 
11. XXX OÜ - "töövahendite soetamine". Toetus 12577.00€. Hindepunktide summa 4.02 



punkti 
12. XXX FIE - "sõnnikulaoturi soetamine". Toetus 17 745.00€. hindepunktide summa 3.95 
punkti 
13. XXX OÜ - "Metskapteni päikeseelektrijaam". Toetus 8585.00€. Hindepunktide summa 
3.94  punkti 
14. XXX OÜ - "varustuse ostmine jalgrattamatkade korraldamiseks". Toetus 3016.00€. 
Hindepunktide summa 3.83 punkti 
15. XXX OÜ - "süstaga merele". Toetus 2049.00 €. Hindepunktide summa 3.70 punkti 
 
Hääletustulemus  
osales 55 liiget 
poolt hääletas 55  liiget 
vastu hääletas 0 liiget 
erapooletu 0 liiget 
Hääletamisest taandunuid 5 (XXX, XXX, XXX, XXX, XXX) 
 
Kalandus/merendus traditsioonide edendamise ja sotsiaalse heaolu edendamine 
Margus Medell: Kuna selles strateegiateljes ei olnud üle 60 000 eurose toetusega projekte 
siis kinnitas selle telje projektide paremusjärjestuse ühingu juhatus, kuna teljes konkurentsi ei 
tekkinud siis tehti PRIAle ettepanek määrata toetus kõigile taotlustele. Taotluste 
paremusjärjestus kujunes järgmiseks.  
 1. XXX MTÜ - "lestafestivali XXX lest korraldamine". Toetus 7489.30€. hindepunktide 
summa 4.73 punkti. 
2. MTÜ XXX - "XXX kalurite maja rekonstrueerimine". Toetus 40 000.00€. hindepunktide 
summa 4.59 punkti. 
3.  XXX vallavalitsus - "noortelaagri noored ja meri". Toetus 8910.00€. hindepunktide 
summa 4.51 punkti. 
4. MTÜ XXX - "XXX vabatahtlike merepäästjate meeskonnavarustuse soetamine". Toetus 
5997.48€. Hindepunktide summa 4.32 punkti. 
5.  XXX MTÜ - "koolitsreis XXX kalapüüdjatele". Toetus 1648.50€. Hindepunktide summa 
4.25 punkti. 
6. XXX vallavalitsus - "kalandus tegusaks XXX saarel". Toetus 3060.00€. Hindepunktide 
summa 4.24 punkti. 
7. XXXvalitsus - "kalandustraditsioonide taaselustamine - XXX kalamana". Toetus 2070.00€. 
Hindepunktide summa 4.21 punkti.  
Otsustati 
Võtta informatsioon teadmiseks ning nõustuda ühingu juhatuse otsusega.   
 
3. Läänemaa Rannakalanduse Seltsi koostööprojektide rakenduskava arutelu ja kinnitamine.    
Margus Medell:   Koostööprojektide osas on tulnud ühingule mitmeid ettepanekuid millega 
võiks tegeleda, kuid mida pole meie rakenduskavasse kantud.  
1. Õppereis Islandile, hetkel käib õppereisi ettevalmistamine. Islandil oleme saanud kontakti 
sealse rakendusasutusega, kuid nendega asja ajamine on väga ajakulukas, sest ei armastata 
eriti e-kirjadele vastata. Olen teinud ka pisukest turuuuringut mis võiks ettevõtmine maksma 
minna, hetke indikatsioon on ca 1300 eurot inimese kohta, plaanis on gruppi kaasata vähemalt 
15 inimest. Projekti korraldaksime koostöös Hiiumaa tegevusgrupiga. Eeldatav eelarve 
19500€ 
2. Kohaliku toidu festivali korraldamine. Plaanis on korraldada 2017 aasta septembris 
koostöös MTÜ kodukant Läänemaaga kohaliku toidu festival, kuhu tuleksid oma tooteid 
tutvustama kõik Läänemaa väiketootjad. MTÜ Läänemaa Rannakalanduse Selts kataks 
kalanduspoole, eelkokkulepped kalanduse väiketootjatega on tehtud. MTÜ Kodukant 
Läänemaa kataks ülejäänud sektori. Kuludeks oleks platsi rent, ansambel, päevajuht, telkide 



rent jms. Eeldatav eelarve 8000€ 
3. Õppereis Bulgaariasse. koostööettepanek ühingule on laekunud, reaalseid tegevusi veel 
pole alustatud. Eeldatav eelarve 10 000€ 
4. õppereis Ukrainasse. Ettepaneku tegi ühingu juhatus. Eeldatav eelarve 10 000€ 
Küsimus liikmetelt:  miks peab olema koostööprojektide rakenduskava nii detailne.  
Margus Medell: seda nõuab meil PRIA, asja mõte on selles, et koostööprojekte ei hakataks 
algatama ilma üldkoosoleku nõusolekuta.  
Küsimus liikmetelt:  kui neid asju ära ei tehta, millised on tagajärjed.  
Margus Medell: tagajärgesid õieti polegi, sest ega me ju praegu ei tea kas asjad õnnestuvad 
või mitte. Seega peaksime oma rakenduskavasse panema võimlikult palju teemasid, et ei 
peaks üldkoosolekut asjata kokku kutsuma.  
Küsimus liikmetelt:  kas koostööprojektidele on ka rahaline kate.  
Margus Medell: kate on olemas, kuid eelarved on hinnangulised.  
 
Otsustati  
Lisada koostööprojektide rakenduskavasse järgmised koostööprojektide teemad.  
Õppereisi korraldamine Islandile. Eeldatav eelarve 19500€   
Kohaliku toidu festivali korraldamine. Eeldatav eelarve 8000€ 
Õppereis Bulgaariasse. Eeldatav eelarve 10 000€ 
Õppereis Ukrainasse. Eeldatav eelarve 10 000€   
 
Hääletustulemus  
osales 60 liiget 
poolt hääletas 60  liiget 
vastu hääletas 0 liiget 
erapooletu 0 liiget 
 
    4. Muud küsimused 
Margus Medell: muude küsimuste all, peame otsustama, millised strateegiateljed avada 
sügisese taotlusvoorus. Vahendite jääk strateegiatelgede kaupa on järgmine.  
Kalasadamate ja lossimiskohtde uuendamine, jääk 0€ - mitte avada.  
Kalandustoodete töötlemine ja otseturustamine, eeldatav jääk 11022€ - ettepanek on telge 
sügisel mitte avada, sest jääk on liiga väike, mõistlikum on lisada jääk 2018 aasta vahenditele.  
Majandustegevuste mitmekesistamine , eeldatav jääk 339€  - ettepanek mitte avada, 
vahendeid on liiga vähe.  
Kudealade taastamine , jääk 40558€ - ettepanek on telg avada, on tekkinud potentsiaalsed 
taotlejad.  
Kalandus/merendus traditsioonide edendamine, eeldatav jääk 66118€ - ettepanek avada 
strateegiatelg, vahendeid on piisavalt ning taotlejate  huvi telje vastu on arvestatav.  
Küsimus liikmetelt:  mida teha siis kui PRIAs peaks mõnel taotlejal tekkima arvestatav 
abikõlbmatus.  
Margus Medell: siis on uus olukord ning tuleb teha otsus vastavalt olukorrale.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Otsustati  
avada 2017 aasta sügisvoorus järgmised strateegiateljed   
kalavarude taastoomine ja kudealade taastamine 
Kalandus/merendus traditsioonide edendamine. Sotsiaalse heaolu edendamine    
  
Hääletustulemus  
osales 60 liiget 
poolt hääletas 60  liiget 
vastu hääletas 0 liiget 
erapooletu 0 liiget 
     
 
 
 
Koosolekut juhatas                                                                             protokollis  
Margus Medell                                                                                   Indrek Jõgisoo  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  


