ÜLDKOGU PROTOKOLL (väljavõtetega)
Haapsalu
Algus kell 13.00, lõpp kell 14.00
Juhatas Margus Medell
Protokollis: Taavi Suitsberg

04.04.2019 nr.26

Kalandusturu korraldamise seaduse § 8 lg 1 alusel arvatakse juhatuse protokoll
asutusesiseseks kasutamiseks, seega konkreetseid nimesid ei avalikustata. Asjasse puutuvatel
isikutel on õigus tutvuda õigustatud nõude korral protokolli täistekstiga ühingu kontoris

Võtsid osa ühingu liikmed: Ene Sarapuu (esindatus Vormsi vallavalitsus ja Rälby külaselts
MTÜ), Helen Rammu, Kalle Täht, Indrek Jõgisoo, Mati Liivlaid, Eneken Valdmaa, Eedi
Suurküla, Lauri Liivlaid, Kaido Erik (esindatus Kaido Erik ja MTÜ Rannakalurite Selts
Topu), Aivar Oruste, Taavi Suitsberg, Andres Habak, Uno Tali, Tarmo Mereväli, Arvo Erik,
Raivo Eerik, Alar Kruusmaa, Mart Vahtel (esindatus MTÜ Dirhami Kalurite Koda ja MTÜ
Dirhami Külaselts), Inderk Loo (esindatus Inderk Loo ja MTÜ Pusku Lauter), Lauri Lilleoks,
Boriss Grigorjev, Kersti Täht, Jonne Berggren (esindatus Vormsi Kalapüüdjate Ühing ja
Mangese talu FIE), Sulev Jaksman, Mihkel Nõlvak, Neeme Mereväli, Tarmo Viikmaa, Enn
Soop, Jaak Sünt, Eimar Matsik, Ervin Silm, Jaan Sims, Meelis Kaustel, Heino Niklas, Ants
Sibul, Jaak Otisalu, Andrus Eltmaa, Toomas nõlvak, Enn Kirs, Hillar Silm, Ilis Gemst, Peeter
Pajumaa, Olev Silde, Tiit Randla, Endel Oolup, Ott Liivlaid, Arne Mägi, Ilmar Koppelmaa
Volituse alusel: Margus Källe, Kaido Klaamas (esindatus Lääne Kalur OÜ ja Läänemaa
Külaarendus MTÜ), Jaak Kaabel, Jaak Hansman, Tarmo Eerik, Aare Laos, Ants Ale
Tegevmeeskond: Margus Medell
Kvoorum: seltsil on 92 liiget, kohal või volituse alusel esindatud 61 liiget, esindatus 66,3%.
KOV - esindatud 3 liiget 5%
Kalanduse äriühingud - esindatud 8 liiget 13%
MTÜd ja eraisikud - esindatud 20 liiget 32,8%
Kalanduse FIEd - esindatud 21 liiget 34,4%
Kalandussektori välised - esindatud 9 liiget 14,7%
seega on üldkogu otsustusvõimeline.
Päevakord:
1. Ühingu 2018 majandusaasta aruande arutelu ja kinnitamine.
2. Läänemaa Rannakalanduse Seltsi 2019 aasta taotlusvooru alla 60 000 euro toetusega
projektide paremusjärjestuse tutvustamine.
3. Läänemaa Rannakalanduse Seltsi 2018 aasta taotlusvooru üle 60 000 euro toetusega
projektide paremusjärjestuse arutelu ja kinnitamine.
4. Läänemaa Kalanduspiirkonna tegevusstrateegia 2015-2025 muudatuste arutelu ja
kinnitamine

5. Tulemusraamistiku lisavahendite rakenduskava arutelu ja kinnitamine
6. Muud küsimused.
Taavi Suitsberg: juhatuse esimehena teen ettepaneku, et ühingu üldkoosolekut juhataks ja
päevakorda käsitleks Margus Medell. Koosoleku protokollijaks võiks olla mina ise ehk siis
Taavi Suitsberg
Otsustati
Määrata ühingu üldkoosoleku juhatajaks ja päevakorra käsitlejaks Margus Medell.
Protokollijaks Taavi Suitsberg
Hääletustulemus
osales 61 liiget
poolt hääletas 61 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 61 liiget
poolt hääletas 61 liiget
vastu hääletas 0 liiget
erapooletu 0 liiget.
1. Läänemaa Rannakalanduse Seltsi 2018 aasta aruande arutelu ja kinnitamine.
Margus Medell: Tutvustab ühingu 2018 aasta majandustulemusi ja ühingu tegevusi
Otsustati
Kinnitada MTÜ Läänemaa Rannakalanduse Seltsi 2018 aasta aruanne
Hääletustulemus
osales 61 liiget
poolt hääletas 61 liiget
vastu hääletas 0 liiget
erapooletu 0 liiget.
1.1 Liikmemaksumäärade suurendamine.
Margus Medell: ühingu juhatus teeb üldkoosolekule ettepaneku suurendada
liikmemaksumäärasid alates 2019ndast aastast, ettepanek on järgmine.
Kohalikud omavalitused 165.00 eurot aastas
Lihtliikmed 35.00 eurot aastas
Toimus arutelu
Otsustati
Määrata ühingu liikmemaksuks alates 2019ndast aastast
Kohalikud omavalitused 165.00 eurot aastas
Lihtliikmed 35.00 eurot aastas
Hääletustulemus
osales 61 liiget
poolt hääletas 61 liiget
vastu hääletas 0 liiget
erapooletu 0 liiget

2. Läänemaa Rannakalanduse Seltsi 2019 aasta taotlusvooru alla 60 000 euro toetusega
projektide paremusjärjestuse tutvustamine.
Margus Medell: 2019 aasta taotlusvooru esitati kokku 38 projektitaotlust. Toetust küsiti
kokku 883 167.31 eurot
Strateegiatelg
Kalandustoodete töötlemine
Kalasadamate
ja
lossimiskohtade uuendamine
Majandustegevuste
mitmekesistamine
Kalandus/merendus
traditsioonide edendamine
Toimus arutelu
Otsustati
Võtta informatsioon teadmiseks.

Taotlust
16
3

Summa
187 513
461 544

võimalus
143 100
154 405

Toetatud
13
1

13

196 233

137 392
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37 876

52 297

6

3. Läänemaa Rannakalanduse Seltsi 2019 aasta taotlusvooru üle 60 000 euro toetusega
projektide paremusjärjestuse arutelu ja kinnitamine
Margus Medell: Üldkoosolek peab kinnitama kahe strateegiatelje, kalasadamate ja
lossimiskohtade uuendamise ja majandustegevuste mitmekesistamise telje taotluste
paremusjärjestuse. Mõlemas teljes on taotlused mille toetuse maht ületab 60 000 euro piiri,
seega on paremusjärjestuse kinnitamise õigus ainult üldkoosolekul. Paremusjärjestuse
kinnitamise otsuse teeme mõlema strateegiatelje taotluste kohta eraldi.
Kalasadamate ja lossimiskohtade strateegiatelg
Strateegiatelge esitati 3 taotlust. Toetust küsiti 461 544.00 eurot, toetusvahendeid oli teljes
154 405.00 eurot, seega väga terav konkurents. Hindamiskomisjoni poolt antud hinnete alusel
kujunes paremusjärjestus järgmiseks.
1.XXX vallavalitsus - "XXX kalasadama rekonstrueerimine 4 etapp". Toetus 154 405€.
Hindepunktide summa 4.54 punkti.
2/3.MTÜ XXX - "XXX sadama kai nr 5 pikendamine ja slipi rajamine". Toetus 154 405€.
Hindepunktide summa 4.48 punkti
2/3.XXX vallavalitsus - "XXX sadama rekonstrueerimine esimene etapp". Toetus 152 734€.
hindepunktide summa 4.48 punkti.
Margus Medell: Kuna vahendid strateegiateljes on väga piiratud siis saab ühing toetada vaid
ühte projekti.
Küsimus liikmetelt: kui PRIA mingil põhjusel ei peaks rahastama XXX vallavalituse
projekti mis saab vahenditest siis.
Margus Medell: ma ei näe praegu põhjust, et PRIA ei peaks rahastama esimesel kohal olevat
taotlust, kui see peaks mingil põhjusel juhtuma siis peab üldkoosolek kogunema uuesti ning
hääletuse teel otsustama kumb taotleja saab toetuse, põhjuseks eelkõige see, et mõlema
hinded on võrdsed ning teist ja kolmandat kohta tuvastada ilma hääletuseta ei ole võimalik.
Otsustati
Kinnitada MTÜ Läänemaa Rannakalanduse Seltsi 2019 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 kalasadama rekonstrueerimine 4 etapp". Toetus 154 405€.
Hindepunktide summa 4.54 punkti.

Teha ettepanek Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ametile ettepanek mitte
määrata toetust vahendite lõppemise tõttu kalasadamate ja lossimiskohtade uuendamise
strateegiateljes järgmistele taotlejatele
2/3.MTÜ XXX - "XXX sadama kai nr 5 pikendamine ja slipi rajamine". Toetus 154 405€.
Hindepunktide summa 4.48 punkti
2/3.XXX vallavalitsus - "XXX sadama rekonstrueerimine esimene etapp". Toetus 152 734€.
hindepunktide summa 4.48 punkti.
Hääletustulemus
osales 57 liiget
poolt hääletas 57 liiget
vastu hääletas 0 liiget
erapooletu 0 liiget
hääletamisest taandunuid 4 (XXX, XXX, XXX, XXX)

majandustegevuste mitmekesistamise strateegiatelg
Strateegiatelge esitati 13 taotlust. Toetust küsiti 196 233.23 eurot, toetusvahendeid oli teljes
137 392.00 eurot, seega väga terav konkurents. Hindamiskomisjoni poolt antud hinnete alusel
kujunes paremusjärjestus järgmiseks.
1.XXX TÜ - "võrgurakendusmasina soetamine". Toetus 4760.00€. Hindepunktide summa
4.81 punkti.
2.XXX OÜ - "köögibloki rekonstrueerimine ja seadmete soetamine". Toetus 15 321.00€.
Hindepunktide summa 4.56 punkti
3.XXX OÜ - "varjenditelkide ost". Toetus 431.93€. Hindepunktide summa 4.40 punkti
4.XXX OÜ - "nelikanthöövli soetamine XXX saarele". Toetus 9870.00€. Hindepunktide
summa 4.35 punkti.
5.XXX OÜ - "majutusteenuse pakkumine XXX". Toetus 60 000.00€. Hindepunktide summa
4.25 punkti.
6.XXX OÜ - "multilifti kastide, mootorsae, palgihaaratsi ja pöördepea soetamine". Toetus
4672.50€. Hindepunktide summa 4.21 punkti.
7.XXX OÜ - "Traktori soetamine koos lisavarutusega. Esilaadur kopaga, lumesahk,
aluskahvlid". Toetus 23 800.00€. Hindepunktide summa 4.19 punkti
8.XXX OÜ - "Töövahendite soetamine tegevuste mitmekesistamiseks". Toetus 21628.95€.
Hindepunktide summa 4.14 punkti (4.778)
9.XXX OÜ - "XXX lihakarni loomine ja käivitamine ". Toetus 12 044.57€. Hindepunktide
summa 4.14 punkti (4.444).
10.XXX FIE - "kaaruti, ruloonipressi ning silokiletaja soetamine". Toetus 17 167.50
Hindepunktide summa 4.10 punkti.
11.XXX FIE – „ATV Kawasaki, järelhaagise ja lumesaha soetamine”. Toetus 11 672.50€.
Hindepunktide summa 3.90 punkti.
12.XXX OÜ – „talvike kalapüük turistidele”. Toetus 2156.00€. Hindepunktide summa 3.89
punkti. (4.444)
13.XXX OÜ – „ATV-ga õngitsema”. Toetus 12 708.28. Hindepunktide summa 3.89 punkti.
(4.000)
Margus Medell – majandustegevuste mitmekesistamise telje paremusjärjetuse kinnitamisel
on meil ka vaja pöörduda ühingu strateegia peatükk 8.3.7 juurde. XXX OÜ ja XXX OÜ
taotlustel on võrdsed hinded (4.14) seega peame vaatama kriteeriumit "projekti kooskõla
Läänemaa rannakalanduse strateegia eesmärkidega" siin on hinded järgmised XXX OÜ 4.778
ja XXX OÜ 4.444 seega seatakse paremusjärjestuses ettepoole XXX OÜ taotlus.
Samasugune võrdlus tuleb meil teha XXX OÜ ja XXX OÜ taotluste vahel, mõlema hinded on
3.89. Kriteeriumi hinne "projekti kooskõla Läänemaa rannakalanduse strateegia

eesmärkidega" on XXX OÜ taotlusel 4.444 ja XXX OÜ taotlusel 4.000, seega seatakse XXX
OÜ taotlus ettepoole.
Margus Medell – XXX OÜ taotlust mis jäi 8 kohale saab rahastada osaliselt, vahendite jääk
on majandustegevuste mitmekesistamise teljes 18 537.36 eurot, seda me ka taotlejale pakuti
ning XXX OÜ on valmis seda kasutama.
Otsustati
Kinnitada MTÜ Läänemaa Rannakalanduse Seltsi 2019 aasta esimese taotlusvooru
projektide paremusjärjestus majandustegevuste mitmekesistamise
strateegiateljes ja
teha Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ametile ettepanek määrata toetus
järgmisele taotlejale.
1.XXX TÜ - "võrgurakendusmasina soetamine". Toetus 4760.00€. Hindepunktide summa
4.81 punkti.
2.XXX OÜ - "köögibloki rekonstrueerimine ja seadmete soetamine". Toetus 15 321.00€.
Hindepunktide summa 4.56 punkti
3.XXX OÜ - "varjenditelkide ost". Toetus 431.93€. Hindepunktide summa 4.40 punkti
4.XXX OÜ - "nelikanthöövli soetamine XXX saarele". Toetus 9870.00€. Hindepunktide
summa 4.35 punkti.
5.XXX OÜ - "majutusteenuse pakkumine XXX". Toetus 60 000.00€. Hindepunktide summa
4.25 punkti.
6.XXX OÜ - "multilifti kastide, mootorsae, palgihaaratsi ja pöördepea soetamine". Toetus
4672.50€. Hindepunktide summa 4.21 punkti.
7.XXX OÜ - "Traktori soetamine koos lisavarutusega. Esilaadur kopaga, lumesahk,
aluskahvlid". Toetus 23 800.00€. Hindepunktide summa 4.19 punkti
8.XXX OÜ - "Töövahendite soetamine tegevuste mitmekesistamiseks". Toetus 18537.36€.
Hindepunktide summa 4.14 punkti (4.778)
Teha ettepanek Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ametile ettepanek mitte
määrata toetust vahendite lõppemise tõttu majandustegevuste mitmekesistamise
strateegiateljes järgmistele taotlejatele
1.XXX OÜ - "XXX lihakarni loomine ja käivitamine ". Toetus 12 044.57€. Hindepunktide
summa 4.14 punkti (4.444).
2.XXX FIE - "kaaruti, ruloonipressi ning silokiletaja soetamine". Toetus 17 167.50
Hindepunktide summa 4.10 punkti.
3.XXX FIE – „ATV Kawasaki, järelhaagise ja lumesaha soetamine”. Toetus 11 672.50€.
Hindepunktide summa 3.90 punkti.
4.XXX OÜ – „talvike kalapüük turistidele”. Toetus 2156.00€. Hindepunktide summa 3.89
punkti. (4.444)
5.XXX OÜ – „ATV-ga õngitsema”. Toetus 12 708.28. Hindepunktide summa 3.89 punkti.
(4.000)
Hääletustulemus
osales 51 liiget
poolt hääletas 51 liiget
vastu hääletas 0 liiget
erapooletu 0 liiget
hääletamisest taandunuid 11 (XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX,
XXX, XXX)
4. Läänemaa Kalanduspiirkonna tegevusstrateegia 2015-2025 muudatuste arutelu ja
kinnitamine
Margus Medell: Kuna muutunud on meetme määrus tuleb meil oma strateegiasse sisse viia
järgmised muudatused.

Peatükk 8.3.2 Taotluste vastuvõtt
Praeguses redaktsiooni kirjeldatakse peatükis taotluste vastuvõtmist. Peatüki uus sõnastus
oleks järgmine.
Toetustaotluste esitamine toimub läbi iseteeninduskeskkonna e-PRIA vastavalt PRIA poolt
väljatöötatud e-PRIA kasutamise juhenditele ja algatusrühma poolt väljakuulutatud taotluste
vastuvõtu ajal. Algatusrühm teostab e-PRIAs toetustaotluste esmase kontrolli ja täidab
kontrolli tulemuste kohta kontrolllehe. Puudustega taotluste puhul annab algatusrühm
taotlejate mõistliku tähtaja puuduste kõrvaldamiseks. Algatusrühma kontrolli läbinud
taotluste hindamine toimub e-PRIAS vastavalt algatusrühma poolt väljatöötatud
hindamiskorrale ja hindamiskriteeriumitele. Hindamise läbinud taotlustest moodustub
paremusjärjetus, mille kinnitab alla 60 000 euro toetusega projektide puhul ühingu juhatus ja
üle 60 000 euro toetusega projektide puhul ühingu üldkoosolek. E-PRIA kaudu toimub
paremusjärjetuse ettepaneku esitamine PRIAle. Taotlused mille puhul taotleja ei ole
määratud tähtajaks puuduseid kõrvaldanud, hindamisel ei saadeta ja edastatakse e-PRIA
kaudu PRIAle läbivaatamata jätmise otsuse tegemiseks.
Peatükk 8.3.4 Taotluste tehniline hindamine.
Kustutada peatükist punktid
1.Taotlusdokumentide vastuvõtmisel vormistada dokumentide üleandmise ja vastuvõtmise akt
ning taotlustoimiku kontrollleht, mille allkirjastavad dokumentide vastuvõtja ja üleandja.
3.dokumentides puuduste ilmnemisel teavitada taotlejat puudustest ning määrata mõistlik aeg
puuduste kõrvaldamiseks.
4.valmistada taotlusdokumendid ette hindamiseks (hindamiskomisjoni liikmed saavad kõik
taotlusdokumendid CD-plaatidel, vajadusel mõnel muul infokandjal.
Küsimus liikmetelt: millal määruse muudatused jõustuvad ja kuidas hakkab toimuma
taotluste esitamine?
Margus Medell: määruse muutused on juba jõustunud ja taotluste esitamine ning hindamine
hakkab toimuma ainult läbi e-PRIA keskkonna järgmisest taotlusvoorust.
Küsimus liikmetelt. Kas e-keskkond on juba olemas ja kuidas see toimib.
Margus Medell: e-keskkond on olemas ja osad tegevusgrupid on omataotlusvoorud läbi ekeskkonna juba läbi viinud. Kuidas see neil edenenud on ma täpselt ei tea. Kindlasti
korraldatakse enne tulevat taotlusvooru suurem infopäev, kus e-keskkonna kasutamist ka
selgitatakse.
Otsustati
Muuta Läänemaa kalanduspiirkonna tegevusstrateegia 2015 – 2025 teksti järgmiselt.
Peatükk 8.3.2 Taotluste vastuvõtt
Toetustaotluste esitamine toimub läbi iseteeninduskeskkonna e-PRIA vastavalt PRIA poolt
väljatöötatud e-PRIA kasutamise juhenditele ja algatusrühma poolt väljakuulutatud taotluste
vastuvõtu ajal. Algatusrühm teostab e-PRIAs toetustaotluste esmase kontrolli ja täidab
kontrolli tulemuste kohta kontrolllehe. Puudustega taotluste puhul annab algatusrühm
taotlejate mõistliku tähtaja puuduste kõrvaldamiseks. Algatusrühma kontrolli läbinud taotluste
hindamine toimub e-PRIAS vastavalt algatusrühma poolt väljatöötatud hindamiskorrale ja
hindamiskriteeriumitele. Hindamise läbinud taotlustest moodustub paremusjärjetus, mille
kinnitab alla 60 000 euro toetusega projektide puhul ühingu juhatus ja üle 60 000 euro
toetusega projektide puhul ühingu üldkoosolek. E-PRIA kaudu toimub paremusjärjetuse
ettepaneku esitamine PRIAle. Taotlused mille puhul taotleja ei ole määratud tähtajaks
puuduseid kõrvaldanud, hindamisel ei saadeta ja edastatakse e-PRIA kaudu PRIAle
läbivaatamata jätmise otsuse tegemiseks.
Peatükk 8.3.4 Taotluste tehniline hindamine.
Kustutada peatükist punktid
1.Taotlusdokumentide vastuvõtmisel vormistada dokumentide üleandmise ja vastuvõtmise akt
ning taotlustoimiku kontrollleht, mille allkirjastavad dokumentide vastuvõtja ja üleandja.

3.dokumentides puuduste ilmnemisel teavitada taotlejat puudustest ning määrata mõistlik aeg
puuduste kõrvaldamiseks.
4.valmistada taotlusdokumendid ette hindamiseks (hindamiskomisjoni liikmed saavad kõik
taotlusdokumendid CD-plaatidel, vajadusel mõnel muul infokandjal.
Hääletustulemus
osales 61 liiget
poolt hääletas 61 liiget
vastu hääletas 0 liiget
erapooletu 0 liiget.
5. Tulemusraamistiku lisavahendite rakenduskava arutelu ja kinnitamine
Margus Medell: seda päevakorrapunkti me paraku käsitleda ei saa, sest tulemusraamistiku
summad ei ole veel selgunud.
Küsimus liikmetelt: millal võiks toimuda järgmine taotlusvoor ja kui suurtest summadest
võib rääkida.
Margus Medell: toetusvahendite summade üle ma spekuleerida ei taha, sel lihtsal põhjusel, et
ma ei tea neid. Ministeerium ei ole veel mingeid otsuseid teinud. Uue taotlusvooru osas ei
oska m samuti midagi arvata loodan, et ministeerium saab oma toimingud tehtud hilisemalt
sügiseks, siis peaksid asjad selgemad olema.
Otsustati
Võtta informatsioon teadmiseks.
6. Muud küsimused
Jagati teavet väikelaevade ülevaatuse kohta mai keskel ja toimuvatest sündmustest.

Koosolekut juhatas
Margus Medell

protokollis
Taavi Suitsberg

