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Võtsid osa ühingu liikmed: Ott Liivlaid, Mati Liivlaid, Madis Otsa, Eidi Leht, Pavo Kausi,
Koit Kõiveer, Arne Mägi, Indrek Jõgisoo, Lauri Lilleoks, Margus Källe, Tarmo Viikmaa,
Andres Habak, Tõnu Tiidusalu, Eimar Matsik, Raivo Erik, Eedi Suurküla, Alar Kruusmaa,
Tiit Koel, Tiit Randla, Jaak Otisalu, Jaak Sünt, Heino Niklas, Taavi Suitsberg, Marko Ulla,
Sulev Vamper, Kaido Erik, Jaan Sims, Mati Malein, Eldur Lepik, Ants Ale, Mart Vahtel,
Hans Laht.
Volituse alusel: Arno Peksar, Ene Sarapuu, Urmas Pau, Helmuth Täht, Jaan Kivisalu, Kaarel
Raudkivi Avo Männik, Teet Simisker, Rando Tomingas.
Kvoorum: seltsil on 72 liiget, kohal 41 liiget, esindatus 57%, seega on üldkogu
otsustusvõimeline.
Päevakord:
1. 2010 aasta halduskulude rakendus ja tegevuskava muudatuste arutelu ja kinnitamine.
2. 2010 aasta projektitaotluste rakenduskava muudatuste arutelu ja kinnitamine.
3. 2011 aasta halduskulude rakendus ja tegevuskava arutelu ja kinnitamine.
4. 2011 projektikonkursside rakenduskava arutelu ja kinnitamine.
5. Üle 1 miljoni krooni maksvate projektitaotluste arutelu ja kinnitamine.
6. Info kavandatavate räimekvootide kohta.
7. Info muudatuste kohta kalalaeva registris.
8. Info avanevate kalandussektori toetusmeetmete kohta.
9. Muud küsimused.
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 41 liiget
poolt hääletas 41 liiget
vastu hääletas 0 liiget
erapooletu 0 liiget

Margus Medell: kas kellelgi on ettepanekuid päevakorra kohta, kui ei, siis teen ettepaneku
lisada päevakorda kaks punkti.
1. Kaja Lotmani ülevaade liikumislubade kohta Matsalu lahel ja Silma
looduskaitsealal.
2. 2011 aasta liikmemaksude arutelu ja kinnitamine.
Otsustati
Kinnitada päevakord esitatud kujul koos Margus Medelli lisaettepanekutega.
Hääletustulemus
osales 41 liiget
poolt hääletas 41 liiget
vastu hääletas 0 liiget
erapooletu 0 liiget
Kaja Lotman teeb ülevaate liikumistingimustest Matsalu lahel ja Silma loodukaitsealal, saalist
esitatakse küsimusi.
Otsustati
Võtta informatsioon teadmiseks.
1.2010 aasta halduskulude rakendus ja tegevuskava muudatuste arutelu ja kinnitamine.
Margus Medell: 2010 aasta rakenduskavas oli ühingul planeeritud 48625.- krooni uuringute
tegemiseks ja ekspert hinnangute tellimiseks. Aasta jooksul me seda summat kasutanud ei ole
ja suure tõenäosusega ka kasutama ei hakka. Seepärast tundub mõistlik kui see summa ümber
tõsta koolituste, infopäevade ja seminaride reale, seal leiab summa oluliselt mõistlikuma
rakenduse.
Arvamus saalist: Summa on liiga väike selleks, et sealt mingit uuringut saada, liiati
korraldatakse neid juba tsentraalselt üpriski palju.
Otsustati
Viia 2010 aasta rakenduskavasse sisse järgmine muudatus.
Summa 48625.- krooni kanda eelarverealt 1.2.1 „eksperthinnangud ja uuringud“ reale 1.2.2
„koolitused, infopäevad ja seminarid“
Hääletustulemus
osales 41 liiget
poolt hääletas 41 liiget
vastu hääletas 0 liiget
erapooletu 0 liiget
2.2010 aasta projektitaotluste rakenduskava muudatuste arutelu ja kinnitamine.
Margus Medell: tulevaks 2011 aastaks on ühingul võimalik sadamate ja lossimikohtade
uuendamiseks kasutada 5 604 449.- krooni. See tekitab olukorra kus me tegelikult ei saa
toetada kõikki taotlusi täies mahus. Hetkel on minuni jõudnud info, et kaks kohalikku
omavalitust on valmis tuleva aasta alguses esitama esimesse strateegiatelge taotluse, võib olla
lisandub ka veel kolmas.
Küsimus saalist: millised sadamad need on
Margus Medell: Ridala vallast Puise sadam, Hanila vallast Virtsu vanalinna sadama ja Võib
olla Noarootsi Österby sadama teise etapiga.
Küsimus saalist: mis saab teiste väikesadamatega.
Margus Medell: hetkel tean ainult neid kolme. Sadama rekonstrueerimise ettevalmistustööd

on suhteliselt pikad, minu hinnangul ca 5 kuud, seepärast ma kahtlen kas kevadvooru neid
rohkem jõuab, kuid kui jõuab siis tekib kindlasti konkurents. Suuremaid muudatusi
rakenduskavas teha poleks mõistlik sest siis hakkaksid teised teljed kannatama.
Küsimus saalist: kus see raha tulla võiks ja kui suur see peaks olema.
Margus Medell: vajadus sadamate ja lossimimiskohtade telge raha lisada on 400 000.krooni. Vahendid võiksime võtta tegevuste mitmekesistamise teljest. Peale seda muudatust
jääks 2011 aastal tegevuste mitmekesistamiseks 1 402 844.- krooni. Eelmise aasta kogemus
näitas, et selles teljes on taotluste keskmine maht 240 000.- krooni, telge jääva summaga
suudaksime siis eeldatavalt rahastada ca 6 taotlust. Mul on hea alus arvata, et seda on
piisavalt.
Küsimus saalist: mis saab siiski teistest väikesadamatest, mul on jäänud meelde kokkulepe,
et kõik väikesadamad saavad toetust, mind huvitab näiteks Rooglaiu.
Margus Medell: mina sellist kokkulepet ei mäleta ning sellist kokkulepet ei saagi olla.
Rooglaiu kuulub Hanila valla munitsipaalomandisse, seega saaks taotleja olla vald. Vald on
meie strateegias Rooglaiu nimetanud strateegiliselt oluliseks, kuid praegusel hetkel tegeldakse
Virtsu sadama arendamisega. Miks on selline otsus langetatud, seda tuleb küsida vallalt. Kõik
toetuse saajad otsustab ühingu projektide hindamise komisjon ja kõikki projekte hinnatakse
kriteeriumite järgi, lõpliku kinnituse annab ühingu üldkogu. Seega, mingeid eelnevaid
kokkuleppeid ei saa olla.
Otsustati
Teha 2010 aasta projektide rakenduskava järgmine muudatus:
Tõsta strateegiateljest „tegevuste mitmekesistamine“ 400 000.- krooni strateegiatelge
„ sadamate ja lossimiskohtade uuendamine.“
Hääletustulemus
osales 41 liiget
poolt hääletas 41 liiget
vastu hääletas 0 liiget
erapooletu 0 liiget
3.2011 aasta halduskulude rakendus ja tegevuskava arutelu ja kinnitamine.
Margus Medell: 2011 aastal on ühingul oma halduskuludeks võimalik kasutada 626 120.krooni mis jaguneks eelarveridade vahel järgnevalt.
1.1.1 personali ja lähetuskulud 313 944.- krooni
1.1.2 üldkulud 39 914,. Krooni
1.1.3 kontoritehnika ja mööbli soetamine 0.- krooni
1.1.4 veebilehe haldamine ja infomaterjali trükkimine 8688.- krooni
1.2.1 ekspertteenused ja uuringud 0.- krooni
1.2.2 koolitused, infopäevad ja seminarid 0.- krooni
1.3.1 riigisisesed ja välisreisid 263 574.- krooni
2011 aasta vahenditele lisanduvad jäägid 2010 aastast. Jäägid esitatud Power Point esitlusega
täiendavalt.
Otsustati
Kinnitada 2011 aasta halduskulude rakenduskava esitatud kujul.
Hääletustulemus
osales 41 liiget
poolt hääletas 41 liiget
vastu hääletas 0 liiget
erapooletu 0 liiget

4.2011 aasta projektikonkursside rakenduskava arutelu ja kinnitamine.
Margus Medell : 2011 aasta rakenduskava järgi on ühingul võimalik toetusteks laiali jagada
7 504 000.- krooni, mis jaguneb strateegiatelgede vahel järgmiselt.
Sadamate ja lossimikohtade uuendamine 50% vahenditest 3 752 000.- krooni
Kalandustoodete töötlemine ja otseturustamine 20% vahenditest 1 500 800.- krooni
Kalandusega seotud turismi arendamine ja rannakülade taaselustamine 15% vahenditest
1 125 600.- krooni
Tegevuste mitmekesistamine 12% vahenditest 900 480.- krooni
Koolitustegevused 225 120.- krooni.
Küsimus saalist. Millal toimub 2011 aasta esimene taotlusvoor.
Margus Medell: ettepanek üldkogule on kuulutada voor välja detsembri esimesel nädalal ja
taotlusi vastu võtta 31. Jaanuarist – 4 veebruarini. Selle ajakava järgi jõuaksime taotlused
menetleda, taotlusi hinnata ja kutsuda kokku ka üldkogu. Esimese vooru taotlused saaksime
esitada PRIAle hiljemalt 16. Märtsil 2011.
Otsustati
Kinnitada 2011 aasta projektide rakenduskava esitatud kujul ning võtta 2011 aastal taotlusi
vastu 31. Jaanuarist – 4. Veebruarini.
Hääletustulemus
osales 41 liiget
poolt hääletas 41 liiget
vastu hääletas 0 liiget
erapooletu 0 liiget
5.üle 1 miljoni krooni maksvate projektitaotluste arutelu ja kinnitamine.
Margus Medell: ühingule on esitatud 1 taotlus mille toetuse summa on 1 097 208.- krooni.
Taotluse esitajaks on Kipperi Kala OÜ, hindepunkte sai taotlus keskmiselt 4,01. Tegemist on
Lihula suitsukala tsehhi teise etapiga, mille käigus soovitakse soetada kala töötlemiseks
vajalikud seadmed.
Küsimus saalist: kuidas on Kipperi Kalal läinud esimese etapiga.
Andres Habak: esimese etapi toetusotsus PRIAlt on käes ja ehitustööd on alanud.
Küsimus saalist: millal investeering lõplikult valmis saab ja millal tuleb esimene toodang.
Andres Habak. Plaanis on asjad lõpetada hiliskevadeks, seadmed on praegusel hetkel juba
tellitud.
Otsustati
Kinnitada hindamiskomisjoni otsus ning anda toetust OÜle Kipperi Kala projekti „Lihula
suitsukalatsehhi 2 etapp“ elluviimiseks summas 1 097 208.- krooni.
Hääletustulemus
osales 41 liiget
poolt hääletas 41 liiget
vastu hääletas 0 liiget
erapooletu 0 liiget
6.info kavandatavate räimekvootide kohta
Margus Medell annab ülevaate muudatustest räimekvootides ja läbirääkimiste käigust teiste
kalanduspiirkondadega
Otsustati
Võtta informatsioon teadmiseks

7.info muudatuste kohta kalalaeva registris.
Margus Medell annab ülevaate asjade käigust ja hetkeolukorrast kalalaevastiku registris
Otsustati
Võtta informatsioon teadmiseks
8.info avanevate kalandussektori toetusmeetmete kohta.
Margus Medell annab ülevaate meetme 4.1 „kalanduspiirkondade säästev areng“ ja meetme
1.4 „väikesemahuline rannapüük“ kohta
Otsustati
Võtta informatsioon teadmiseks
9.muud küsimised (liikmemaksude kehtestamine 2011 aastaks)
Margus Medell: nagu te kõik teate kehtib Eesti 2011 aastas Euro, seepärast oleks meil vaja
teha mõningad muudatused liikmemaksudes.
Ettepanek on
Liikmemaks FIE, MTÜ, OÜ, AS 20 EUR aastas
Liikmemaks KOV 100 EUR aastas.
Küsimus saalist: kas KOV liikmemaks ei peaks olema suurem.
Margus Medell: ma arvan, et mitte, hetkel on ühingu rahaline seis rahuldav.
Otsustati
Kinnitada 2011 aasta liikmemaksu määraks
FIE, MTÜ, OÜ, AS 20 eurot aastas
KOV 100 eurot aastas
Hääletustulemus
osales 41 liiget
poolt hääletas 41 liiget
vastu hääletas 0 liiget
erapooletu 0 liiget

Koosolekut juhatas
Margus Medell

protokollis
Indrek Jõgisoo

