
 
 

 

  

ÜLDKOGU  PROTOKOLL 

 

Haapsalu         06.11. 2009 nr.6 

Algus kell 13.00, lõpp kell 16.00 

Juhatas Margus Medell 

Protokollis: Koit Kõiveer  

 

Võtsid osa ühingu liikmed: Indrek Jõgisoo, Koit Kõiveer, Pavo Kausi, Tiit Koel, Tiit Randla, 

Toomas Schmidt, Jaanus Rooseniit, Andres Habak, Teet Simisker, Uno Tali, Hillar Silm, 

Eimar Matsik, Arvo Erik, Tarmo Heinleht, Anu-Lii Jürman, Ene Sarapuu, Eedi Suurküla, 

Heino Niklas, Ülo Kalm, Lauri Lilleoks, Eldur Lepik, Mati Malein, Jaak Sünt, Mart Vahtel, 

Margus Källe, Madis Otsa, Taavi suitsberg, Arno Peksar, Ott liivlaid, Eidi leht.                 

Volituse kaudu osalejad.  Lembit Lahe, Ramdo Tomingas, Avo Männik, Heiki Silm, Jaan 

Sims, Kaarel Raudkivi, Jaan Kivisalu, Arvi Junker, Neeme Mereväli, Toivo Tulvik.     

 

Kutsutud: Margus Medell, Ülar Loolaid, Indrek Kärner,  

Kvoorum: seltsil on 70 liiget, kohal 40 liiget, esindatus 58%, seega on üldkogu 

otsustusvõimeline.   

 

Päevakord: 

      1.   MTÜ Läänemaa Rannakalanduse Selts läänemaa piirkonna tegevusstrateegia 2009 – 

2015  arutelu ja kinnitamine  

2. Muud küsimused 

 

 

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

päevakorda käsitleks Margus Medell 

 

Otsustati 

Määrata ühingu üldkoosoleku juhatajaks ja päevakorra käsitlejaks Margus Medell. 

Protokollijaks Koit Kõiveer.  

 

Hääletustulemus  

osales 40 liiget 

poolt hääletas 40 liiget 

vastu hääletas 0 liiget 

erapooletu 0 liiget 

 

 

 

 



 

 

1. Kuulati: 

Margus Medell annab ülevaate MTÜ Läänemaa Rannakalanduse Selts loomisest ja strateegia 

koostamise protsessist. 

Margus Medell: teen ettepaneku käsitleda tegevusstrateegiat 2009 -2015 arutelu 9 erinevas 

osas.  

1. läänemaa kalanduspiirkonna kalurite vajadused  

2. tegevusstrateegia visioon. 

3. Tegevusstrateegia eesmärgid. 

4. Tegevussuundade vaik strateegias. 

5. Perspektiivsete sadamate nimekiri „kalasadamate ja lossimiskohtade uuendamine“ 

meetme alt toetuse saamiseks. 

6. Eelarve jaotus tegevussuundade vahel. 

7. Ühes taotlusvoorus antavate toetuste ülempiirid.  

8. Projektide hindamiskriteeriumid.  

9. Hindamiskomisjoni moodustamise põhimõtted.  

Usun, et selline lahendus on mõistlik, sest strateegia üldosade ja lisade detailne käsitlemine 

oleks liiga ajakulukas, liiati olete te nendega juba varemalt tutvunud. Eelpool nimetatud osade 

heaks kiitmine võiks olla mitteformaalne, ehk siis iga osa eraldi me hääletama ei hakkaks.  

Üldkoosolek nõustub ettepanekuga.  
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Üldkoosolek kiidab heaks kalurite ja rannakalanduse vajadused, mis on kirjeldatud strateegis 

alapeatükis 3.1 Läänemaa rannakalanduse hetkeolukorra analüüsi kokkuvõte.  
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Üldkoosolek kiidab heaks Läänemaa kalanduspiirkonna tegevusstrateegia 2009 – 2015 

visiooni. 
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Üldkoosolek kiidab heaks Läänemaa kalanduspiirkonna tegevusstrateegia 2009 – 2015 

eesmärgid. 
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Üldkoosoleku kiidab heaks tegevussuundade valiku strateegias.  

1) Kalasadamate ja lossimiskohtade uuendamine. 

2) Kalandustoodete töötlemine ja otseturustamine. 

3) Kalandusega seotud turismi arendamine ja rannakülade taaselustamine. 

4) Tegevuste mitmekesistamine. 

5) Koolitustegevus. 
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Ettepanek kirjeldada strateegias Läänemaa perspektiivseid sadamaid alljärgnevas nimekirjas  

1) Ridala vallas – Puise, Kiideva, Pusku ja Tpou sadam. 

2) Hanila vallas – Rooglaiu, Virtsu (Vanalinna) sadam 

3) Noarootsi vallas – Hara, Österby, Dirhami sadam 

4) Nõva vallas – Nõva sadam. 

5) Vormsi vallas – Rumpo, Rälby, Norrby sadam. 

Ülo Kalm: mulle jääb arusaamatuks miks pole perspektiivsete sadamate nimekirjas 

Osmussaare sadamat, see on valla jaoks oluline. Kalandust on seal küll vähe, kuid kalurite 

jaoks on see oluline. Osmussaar on oluline turismisihtkoht ning mitmed kalurid korraldavad 

sinna paadireise, samuti saab sinna vajadusel minna tormivarju. 

Margus Medell: Osmussaare sadamat ei ole kuigi tugevalt nimetatud ühelgi arengufoorumil 

ning ka fookusgrupi intervjuul ei tulnud see välja, kuid kui sa teed ettepaneku sadam lisada 

nimekirja ning üldkoosolek on sellega nõus, siis pole mingit põhjust see tegemata jätta.  

Margus Källe: teen omalt poolt ettepaneku lisada Lihula vallast Keemu sadam. Keemu on 



küll Matsalu Rahvuspargi omandis ja hallata, kuid Lihula kandi kaluritele väga oluline.  

Margus Medell: Keemu lisamine on mõistlik, sadam on küll korralikult välja ehitatud, kuid 

puuduvad  kala hoiustamise võimalused. Lossimiskohtade arendamine seda tegevust just 

toetabki. 

Anu Lii Jürman: toetan ka mõlema Margus mõtet, võimalusi tuleb anda mitmetele. Nagu ma 

aru saan on võimalik strateegiat ümber vaadata aastal 2011. Kui siis on olukord muutunud 

saame teha ka uusi muudatusi, kasvõi mingid sadamad nimekirjast välja arvata.   

Üldkogu kiidab heaks kanda perspektiivsete nimekirja  

1) Lihula vallas – Keemu sadam 

2) Noarootsi vallas – Osmussaare sadam.  
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Üldkoosolek kiidab heaks eelarve jaotuse tegevussuundade vahel 

1) Kalasadamate ja lossimiskohtade uuendamine – 50% vahenditest. 

2) Kalandustoodete töötlemine ja otseturustamine – 20% vahenditest  

3) Kalandusega seotud turismi arendamine ja rannakülade taaselustamine 15% 

vahenditest  

4) Tegevuste mitmekesistamine – 12% vahenditest  

5) Koolitustegevus – 3% vahenditest.  
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Üldkoosolek kiidab heaks ühele objektile ühes taotlusvoorus antava toetuse ülempiirid  

        

1)  Kalasadamate ja lossimiskohtade uuendamine – kuni 3 000 000  krooni. 

2) Kalandustoodete töötlemine ja otseturustamine – kuni 1 400 000 krooni 

3) Kalandusega seotud turismi arendamine ja rannakülade taaselustamine – kuni 500 000 

krooni  

4) Tegevuste mitmekesistamine – kuni 500 000 krooni 

5) Koolitustegevus – kuni 200 000 krooni.  
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Üldkoosolek kiidab heaks projektide hindamiskriteeriumid. 

Ühised hindamiskriteeriumid  

  

1. Projekti kooskõla Läänemaa rannakalanduse strateegia eesmärkidega 

2. Kavandatud tegevuste kaudu loodav kasu kaluritele, rannakalandusele ja 
Läänemaa rannakalanduse piirkonnale 

3. Kavandatud investeeringute ja tegevuste elujõulisus 

4. Projektitaotluse sisemine sidusus ja süsteemne läbimõeldus 

5. Projekti teostatavus ja kindlustatus inimkapitaliga 

 

Tegevussuundade hindamiskriteeriumid  

 

1. Kalasadamate ja lossimiskohtade uuendamine – Hindamiskriteeriumid 

1. Sadama multifunktsionaalsus – uued teenused ja teenuste kvaliteet 

2. Sadama integreeritus piirkonna majandusega – koostöö sadama haldamisel ja 
teenuste pakkumisel rannapiirkonna erinevate huvirühmadega 

  

2. Kalandustoodete töötlemine ja otseturustamine – Hindamiskriteeriumid 

1. Kalandustoodete töötlemist ja turustamist korraldavad kalurid koostöös 

2. Töötlemine ja turustamine keskendub kõrge lisandväärtusega toodetele ja nende 
viimisele otse tarbijani 

 



3. Kalandusega seotud turismi arendamine ja rannakülade taaselustamine – 
Hindamiskriteeriumid  

1. Kavandatud tegevused tuginevad kohalikule kultuuripärandile ja rannakalanduse 
traditsioonidele 

2. Kohalikule ressursile on leitud uudne, mitmekülgne ja säästev kasutus 

 

4. Tegevuste mitmekesistamine – Hindamiskriteeriumid 

1. Täiendava sissetuleku võimaluste loomine kohapeal, mis aitab kalandussektori 
ettevõtjale või/ja tema (pereliikmetele) tagada täishõive 

2. Arendatakse uusi teenuseid või tegevusi, mis lähtuvad nii turistide kui ka 
kohalike elanike vajadustest 

 

5. Koolitustegevused – Hindamiskriteeriumid  

1. Koolituse vajadus ja põhjendatus 

2. Koolitus aitab tõsta kalandussektoris tegutsejate suutlikkust ja konkurentsivõimet 
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Üldkogu kiidab heaks hindamiskomisjoni ülesehituse põhimõtted 

1) Projektide hindamiskomisjon on 9 liikmeline ( neist 5 seltsi liikmed ja 4 väljastpoolt 

seltsi) hindamiskomisjoni liikme kandidaate võivad ühingu juhatusele esitada kõik 

ühingu liikmed. Hindamiskomisjoni kinnitab ühingu üldkogu. 

2) Komisjon valitakse 2 aastaks. Üldkogul on õigus mõni projektihindamiskomisjoni 

liige tagasi kutsuda enne tähtaegselt. 
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Üldkogu otsus strateegia täiendamise kohta. 

Strateegia koostamise töörühm võib peale 06.11.2009 toimunud üldkogu kuni 

Põllumajandusministeeriumisse esitamiseni teha teksti ja struktuuri parandusi, seniseid 

kokkuleppeid sisuliselt muutmata, silmas pidades põllumajandusministri määruse nr 38 

sätestatut ja strateegia dokumendi kvaliteeti. Parandused vaatab üle juhatus. Lõplik strateegia 

tekst saadetakse kõigile liikmetele, parandusteks jääb kolm päeva.  

 

Indrek Jõgisoo: seega on olulised osad Läänemaa kalanduspiirkonna 2009 – 2015 

tegevusstrateegiast üle vaadatud ja heaks kiidetud. Seega panen strateegia lõpphääletusele.  

 

Otsustati  

Kinnitada MTÜ Läänemaa Rannakalanduse Selts Läänemaa kalanduspiirkonna 

tegevusstrateegia 2009 – 2015 esitatud kujul.  

 

Hääletustulemus  

osales 40 liiget 

poolt hääletas 40 liiget 

vastu hääletas 0 liiget 

erapooletu 0 liiget 

   

muud küsimused  

Margus Medell annab ülevaate avanevast EKF meetmest 1.4 „Väikesemahuline rannapüük“ 

ja lühiülevaate EU 4 telje tulevastest kujundatavatest kalanduspoliitikatest.  

 

Koosolekut juhatas                                                       Koosolekut protokollis 

Margus Medell                                                             Koit Kõiveer  

 



 

 

  


