
 
 

 

  

ÜLDKOGU  PROTOKOLL  

 

Haapsalu         29.06. 2010 nr.8 

Algus kell 15.00, lõpp kell 17.00 

Juhatas Margus Medell 

Protokollis: Jaak Sünt    

 

Võtsid osa ühingu liikmed: Indrek Jõgisoo, Indrek Loo, Madis Otsa, Ants Eltmaa, Pavo 

Kausi, Toomas Nõlvak, Eimar Matsik, Arno Peksar, Toomas Schmidt, Devid leppima, Jaak 

Otisalu, Toivo Tulvik, Margus Källe, Aivo Hirmo, Sulev Vamper, Mati Malein, Andres 

Habak, Raivo Erik, Eldur Lepik, Taavi Suitsberg, Tiit Randla, Jaak Sünt, Alar Kruusmaa, 

Eede Suurküla, Hillar Silm, Uno Tali, Mart Vahetel, Arvo Erik, Indrek Loo, Ott Liivlaid, 

Mati Liivlaid, Hans Laht, Lauri lilleoks, Aare Hirv. Aleksander Soome, Eduard Püve, Tiit 

Koel, Lembit Oruste.  

Volituse alusel: Koit Kõiveer, Ene Sarapuu, Urmas Pau, Rando Tomingas, Lembit Lahe, Avo 

Männik, Teet Simisker, Jaan Kivisalu, Neeme Mereväli, Arvi junker, Jaan Sims, Heino 

Niklas.             

  

Kvoorum: seltsil on 71 liiget, kohal 50 liiget, esindatus 71%, seega on üldkogu 

otsustusvõimeline.   

Päevakord: 

      1.    Ühingu aastaaruande arutelu ja kinnitamine 

2. Ühingu põhikirja muutmine 

3. 2009/2010 halduskulude rakenduskava muutmine 

4. Rohkem kui 1 miljon krooni maksvate projektide arutelu ja paremusjärjetuse 

kinnitamine.  

5. Muud küsimused 

 

 

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

päevakorda käsitleks Margus Medell. Koosoleku protokollijaks võiks olla Jaak Sünt   

 

Otsustati 

Määrata ühingu üldkoosoleku juhatajaks ja päevakorra käsitlejaks Margus Medell. 

Protokollijaks Jaak Sünt .  

 

Hääletustulemus  

osales 50 liiget 

poolt hääletas 50 liiget 

vastu hääletas 0 liiget 

erapooletu 0 liiget 



 

Margus Medell: kas kellelgi on ettepanekuid päevakorra kohta, kui ei, siis teen ettepaneku 

kinnitada üldkogu päevakord esitatud kujul.  

 

Otsustati 

Kinnitada ühingu üldkogu päevakord esitatud kujul 

 

Hääletustulemus  

osales 50 liiget 

poolt hääletas 50 liiget 

vastu hääletas 0 liiget 

erapooletu 0 liiget 

 

1.ühingu 2009nda aasta aruande arutelu ja kinnitamine. 

Kuulati 

Margus Medell: teeb ettekande MTÜ Läänemaa Rannakalanduse Selts 2009 aasta tegevustest. 

 

Otsustati  

Kinnitada MTÜ Läänemaa Rannakalanduse selts 2009 aasta tegevusaruanne esitatud kujul 

  

Hääletustulemus  

osales 50 liiget 

poolt hääletas 50 liiget 

vastu hääletas 0 liiget 

erapooletu 0 liiget 

 

2.ühingu põhikirja muutmine  

Kuulati 

Margus Medell: ühingu põhikirja on vaja muuta kahel põhjusel. Esiteks, kui varemalt oli 

meie juriidiline aadress Ridala vald Tehnika Põik 2, siis seoses Läänemaa Omavalituste Liidu 

kolimisega seda aadressi enam kasutada ei saa. Olen kokku leppinud Ridala vallavanema 

Toomas Schmidtiga, et võime oma ühingu juriidiliseks aadressiks panna Tallinna mnt 83. 

Teiseks, saime PRIA siseauditilt soovituse viia ühingu põhikirja sisse muudatus, et ühing ei 

lõpeta oma tegevust enne 31.detsembrit 2013. Vaatamata sellele, et seadus seda ei nõua, 

soovib meie rahastaja tungivalt, et me sellise muudatuse teeksime.  

 

Otsustati  

Nimetada MTÜ Läänemaa Rannakalanduse Seltsi uuteks juriidiliseks aadressiks: Läänemaa 

Ridala vald 90401, Tallinna mnt 83. 

Lisada põhukirja punkt 1.3.1 järgmise sõnastusega. 
Ühing on asutatud tähtajatult, kuid ühingu tegevust ei lõpetata enne 31.detsebrit 2013 
 

 Hääletustulemus  

osales 50 liiget 

poolt hääletas 50 liiget 

vastu hääletas 0 liiget 

erapooletu 0 liiget 

 

3.2009/2010 aasta halduskulude rakenduskava muutmine 

Kuulati 

Margus Medell: aasta alguse kinnitasime oma 2009/2010 aasta halduskulude rakenduskava, 

kahjuks on sellesse lipsanud arvutusviga, ning võimalust maksimaalsest summast jäi 



rakenduskava kajastamata 4840.- krooni. See viga tuleb nüüd parandada, juhatuse ettepanek 

on lisada see summa koolitskulude reale 1.2.2.  

 

Otsustati 

Lisada 4840.- krooni 2009/2010 halduskulude rakenduskava kulureale 1.2.2 koolituse, 

seminari ja infopäeva korraldamise kulud.  

 

Hääletustulemus  

osales 50 liiget 

poolt hääletas 50 liiget 

vastu hääletas 0 liiget 

erapooletu 0 liiget 

 

  

4. rohkem kui 1 miljon krooni maksvate projektide arutelu ja kinnitamine. 

Margus Medell: annab ülevaate 2010 aasta esimesse vooru laekunud projektitaotluste kohta. 

Kuna kõikki vahendeid ei jaotatud laiali on otstarbekas korraldada sellel aastal veel üks 

taotlusvoor. Juhatuse otsusega kuulutame teise taotlusvooru välja 31 juulil ning taotlusi 

võtame vastu 20 – 24 septembrini. Vahendid mis on jagada teises taotlusvoorus jagunevad 

järgmiselt  

Kalasadamate ja lossimiskohtade uuendamine 1 525 329.- krooni. 

Kalandustoodete töötlemine ja otseturustamine 1 670 103.- krooni 

Kalandusega seotud turismis arendamine ja rannakülade taaselustamine 458 425.- krooni 

Tegevuste mitmekesistamine 1 693 160.- krooni 

Koolitustegevus 419 240.- krooni.  

 

Otsustati  

Võtta informatsioon teadmiseks    

 

Margus Medell: teen ettepaneku käsitleda päevakorra punkti sel moel, et iga taotleja saab 

tutvustada oma projekti, seejärel saavad ühingu liikmed esitada küsimusi ning otsuse 

rahastamise kohta langetame iga taotluse kohta eraldi  

 

Otsustati 

Käsitleda päevakorrapunkti eelpoolkirjeldatud kujul.  

 

Hääletustulemus  

osales 50 liiget 

poolt hääletas 50 liiget 

vastu hääletas 0 liiget 

erapooletu 0 liiget 

 

Aivo Hirmo: tutvustab Noarootsi vallavalituse poolt esitatud projekti „Österby sadama 

rekonstrueerimine“ toetuse summa 2 978 674.- krooni, keskmine hindepunktide summa 4,03 

Küsimus saalist: kui palju on praegu Österbys kalureid ja kalalaevu 

Aivo Hirmo: hetkel on neid vähe, kuid me loodame, et kui investeeringud on tehtud tekib 

neid juurde ja sadam muutub kalurite seas populaarseks. 

Küsimus saalist. Kui palju hakkab maksma paadi hoidmine sadamas ja kui kiiresti 

investeering ennast ära tasub. 

Aivo Hirmo: hindade kohta hetkel seda täpselt ei tea, kuid tasud tulevad kindlasti, sest sadam 

vajab haldamist. Investeering ennast ära ei tasu kunagi, sest mingit kasumit väikesadamast ei 

saa. Kui tekib oluline puudujääk siis on põhimõtteliselt Noarootsi vald valmis miinuse katma 



eelarve vahenditest.    

 

 Otsustati 

Kinnitada hindamiskomisjoni otsus, ning anda toetust Noarootsi vallavalitsusele projekti 

„Österby sadama rekonstrueerimine“ elluviimiseks summas 2 978 674.- krooni   

 

Hääletustulemus  

osales 50 liiget 

poolt hääletas 50 liiget 

vastu hääletas 0 liiget 

erapooletu 0 liiget 

 

Mart Vahtel: tutvustab MTÜ Dirhami Kalurite Koda  poolt esitatud projekti „Dirhami 

kalanduskeskus 1 etapp“ toetuse summa 2 999 997.- krooni, keskmine hindepunktide summa 

4,42 

 

Küsimus saalist: kui palju hakkavad kalanduskeskuse teenused maksma. 

Mart Vahtel: hetkel väga raske öelda, sest me ei tea kui suured saavad olema hoome 

reaalkulud. 

Küsimus saalist: kas ühingu liikmetele tulevad odavamad tasud. 

Mart Vahtel: MTÜ Dirhami Kalurite Koda liikmetele tulevad kindlasti odavamad tasud 

Küsimus saalist: kust tuleb omafinantseering  

Mart Vahtel: osa ühingu vahenditest, enamiku annan mina ise.      

 

Otsustati 

Kinnitada hindamiskomisjoni otsus, ning anda toetust MTÜle Dirhami Kalurite Koda  

projekti „Dirhami kalanduskeskus 1 etapp“ elluviimiseks summas 2 999 997.- krooni 

 

Hääletustulemus  

osales 50 liiget 

poolt hääletas 50 liiget 

vastu hääletas 0 liiget 

erapooletu 0 liiget 

 

 

Andres Habak: tutvustab OÜ Kipperi Kala  poolt esitatud projekti „Lihula suitsukalatsehhi 1 

etapp“ toetuse summa 1 331 497.- krooni, keskmine hindepunktide summa 4,34 

 

Otsustati 

Kinnitada hindamiskomisjoni otsus, ning anda toetust OÜle Kipperi Kala  projekti „Lihula 

suitsukalatsehhi 1 etapp“ elluviimiseks summas 1 331 497.- krooni 

 

Hääletustulemus  

osales 50 liiget 

poolt hääletas 50 liiget 

vastu hääletas 0 liiget 

erapooletu 0 liiget 

 

 

Koosolekut juhatas                                                                             protokollis  

Margus Medell                                                                                   Jaak Sünt  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


