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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
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Kaustel, Olev Silde, Taavi Suitsberg, Kaido Erik.
Osalesid revisjonikomisjoni liikmed: Lauri Lilleoks.
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Juhatas: Taavi Suitsberg
Protokollis: Margus Medell
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5 Muud küsimused

1. 2019 aasta aruande arutelu ja kinnitamine.
Margus Medell: revisjonikomisjon on majandusaasta aruannet arutanud on-line koosolekul,
tagasisidet on andnud Eedi Suurküla ning tal ühingu tegevusele mingeid märkusi ei olnud,
ülejäänud revisjonikomisjoni liikmed tagasisidet andnud ei ole, seega eeldan, et ka neil
märkusi ei ole.
Margus Medell annab juhatusele ülevaate ühingu liikmekonnast, rahalisest seisust ja
tegevustest.
Margus Medell: probleem on liikmemaksudega, nimelt on võlgnevused kasvanud. 2019
aastast on liikmemaks tasumata 7 liikmel summas 245.00 eurot ja 2020 aastast on liikmemaks
tasumata 9 liikmel summas 315.00 eurot. Liikmetele on saadetud korduvalt meeldetuletusi,
kuid asi pole märkimisväärselt paranenud. Liikmemaksu võlglaste hulgas on kindel muster,
seega võib arvata, et need isikud ei soovi enam olla ühingu liikmed.
Küsimus juhatuselt: kes need liikmed on?
Margus Medell: 2019 aasta arve on tasumata XXX OÜ, XXX, XXX FIE, XXX FIE, XXX
FIE, XXX OÜ, XXX OÜ. Täpselt samadel liikmetel on tasumata ka 2020 aasta liikmemaks,
lisaks veel XXX FIE, XXX FIE, tõenäoliselt võivad need liikmed veel aasta jooksul oma
võlgnevused tasuda.
Küsimus juhatuselt: mida nende liikmetega teha?
Margus Medell: suure tõenäosusega tuleb 2019 aasta liikmemaksu võlglased ühingust välja
arvata ja liikmemaksu võlgnevused maha kanda. Põhikirja järgi saame liikme välja arvata siis
kui tasumata on 1 aasta liikmemaks, arvan, et välja arvamisega ei maksa praegu kiirustada,



selle juurde võiks tagasi tulla sügisel.

Otsustati
1.Kinnitada ühingu 2019 aasta aruanne ja esitada aruanne ühingu üldkoosolekule arutamiseks
ja kinnitamiseks.
2.Arutada liikmemaksu võlgnevuste teemat sügisesel juhatuse koosolekul.
Hääletustulemus
Poolt 8
Vastu 0
Erapooletu 0

2. Läänemaa kalanduspiirkonna tegevusstrateegia 2015 – 2025 muudatuste arutelu ja
kinnitamine.

Margus Medell: Strateegia muudatus puudutab strateegia rahasuskava muutmist, seega on
tegemist väga olulise muudatusega, praegusel hetkel on projektivahendite jäägid väga
minimaalsed ning jutt käib muudatusest lisavahendite kontekstis. Jäägid praegusel hetkel on
järgmised.
Kalasadamate ja lossimiskohtade uuendamine – 1.87 eurot
Kalandustoodete töötlemine ja otseturustamine – 526.18 eurot
Majandustegevuste mitmekesistamine – 5.24 eurot
Kudealade taastamine – 2.36 eurot
Kalandus/merendustraditsioonide edendamine – 2928.88 eurot
Kokku – 3464.53 eurot
Praegu on 2020 aasta taotlusvoor PRIAs menetlemisel ning teoreetiliselt on võimalik, et
jäägid suurenevad, kuid tänasel päeval on seis selline. Lisavahendid on kokku 496 599.66
eurot ja seda summat tegelikult arutelu puudutabki.
Juhatuse liige: teada on , et mõnel piirkonnal on raskusi eelarvevahendite jaotamisega, kas
on võimalik, et ühing võiks veel lisavahendeid saada.
Margus Medell: see on ülimalt ebatõenäoline ning tuleb arvestada ikkagi sellega mis praegu
laual on.
Juhatuse liige: millal võib alata uus periood?
Margus Medell: periood algab tegelikult 2021, kuid taotlusvoorudeni võime jõuda võib olla
aastal 2023 või isegi 2024. Seega võib taotlusvoorudesse tekkida suurem paus. Praegusel
hetkel on laekunud juhatuselt kaks ettepanekut

1. Lõpetada kudealade strateegiatelg ja vabanevad vahendid 3% ulatuses suunata
majandustegevuste strateegiatelge.

2. Vähendada kalandustoodete töötlemise strateegiatelje vahendeid 7% ning telje
vahendite mahuks jääks 23% ning suunata vahendid tegevuste mitmekesistamise telge,
seega suureneks majandustegevuste mitmekesistamise telje vahendite maht 37%ni.

Arvan, et on mõistlik kui käsitleksime mõlemat ettepanekut eraldi, sest argumendid on
erinevad.
Juhatuse liige: arvan, et kudealade telje vahendite vähendamine oleks ennatlik, sest
kudealade taastamine annab üldiselt kõige suuremat tulu. Esimese tööna tuleks kohe ette
Riguldi jõesuudme puudulike tööde lõpetamine.
Margus Medell: esilagu pean kohe märkima, et Riguldi jõe suudme puudulike tööde
toetamine rannakalandusfondist pole kuidagi võimalik, sest kaks korda anda toetust ühele ja
samale tööle ei ole võimalik. Lisaks sellele tuleb vaadata milline näeb välja praegune
strateegia eesmärkide seis. Strateegia püstitab kaks eesmärki
1.kaardistatakse olukord milliseid vooluveekogusid on vaja kudealade kontekstis



rekonstrueerida. Eesmärk on täitetud Eesti Mereinstituut on kaardistamise juba teinud 2015
aastal ja see on aluseks kogu kudealade taastamise programmile.
2. rekonstrueeritakse vähemalt üks kudeala – ka see eesmärk on täidetud. Haapsalu
linnavalitsus on esitanud taotluse Asuküla peakraavi (jaama oja) rekonstrueerimiseks, projekt
ootab üldkoosoleku kinnitust. Seega on eesmärgid kudealade strateegiateljes 100% täidetud.
Peamine probleem on selles, et juhul kui jätkame kudealade teljega siis summa teljes on
kõigest 14 897.99 €, sellega pole võimalik ühtegi mõistlikku projekti ellu viia.
Juhatuse liige: on tulnud ka ettepanek tegeleda kalade asustamisega, kuid ka siin on summad
oluliselt suuremad ja lisaks pole teada mida oleks üldse mõistlik asustada.
Margus Medell: kui hakata tegelema kalade asustamisega, tuleb strateegiat oluliselt muuta,
olemas peab olema asutamiskava ja erinevad eksperthinnangud, see pole sugugi lihtne.
Juhatuse liige: arvan, et peaksime enne endale selgeks tegema milliseid kraaviotsasid on
vaja süvendada, need tööd pole sugugi kallid.
Margus Medell: Kordan üle, et Eesti Mereinstituut on koostanud nimistu milliste kudealade
taastamine on perspektiivikas, need on jaotatud riiklikult tähtsateks kudealadeks mille
taastamiseks meie toetust anda ei saa ja kalanduspiirkonnas olulisteks kudealadeks mida meie
võime toetada. Jutt ei ole kraaviotstest, vaid oma ala teadlaste poolt koostatud analüüsist mille
kvaliteedis kahelda pole mingit põhjust.
sõnavõtja: kust selle uuringu leiab, mina pole seda küll näinud.
Margus Medell: uuring asub ühingu koduleheküljel, palun vaata.
Juhatuse liige: millised probleemid üldse on kudealade taastamise taotlemisega.
Margus Medell: taotlemine on suhteliselt keerukas, vaja on mitmeid kooskõlastusi, kindlasti
ka projekti, ehitusluba, veerikasutusluba jms. Seega on projekti elluviimine jõukohane
KOVile MTÜd sellega vaevalt toime tulevad.
sõnavõtja: perspektiivsete kudealade nimistus on XXXjõgi, võiksin rääkida vallaga kas nad
on valmis asjaga edasi minema.
Margus Medell: võib olla on see nii, kuid sellisel juhul tuleb meil suurendada kudealade telje
vahendeid, sest praeguse 14 897 euroga ei ole võimalik ühtegi projekti teha.
Juhatuse liige: siis tuleks suurendada kudealade telge kalandus/merendus traditsioonide telje
vahenditega, kuid ainult sellisel juhul kui meil on kindel teadmine, et keegi seda toetusosa
kasutama hakkab.
Juhatuse liige: olen üpriski kindel, et XXX vald selle küsimusega tegelema ei hakka, liiati on
kohalikud valimised tulemas ja teema ei paku huvi.
Margus Medell: juhin tähelepanu sellele, et kalandus/merendus traditsioonide telje
eesmärgid on täidetud osaliselt ja siin tuleb veel omajagu tegutseda, liiati on telg väga
populaarne ning telje lõpetamist oleks taotlejatele väga keerukas selgitada.
sõnavõtja: juhul kui taotlejaid ei tule siis saab summad ju traditsioonide edendamise telge
tagasi panna.
Margus Medell: perioodi lõpp on juba väga lähedal ja tuleb mõelda sellele kuidas vahendeid
võimalikult efektiivselt kasutada, liiati ei ole selline vahendite suvaline tõstmine mitte eriti
tõsiselt võetav. Argumente on esitatud mitmesuguseid, kuid peame nüüd tegema vaheotsuse.
Otsustati
Lõpetada kudealade taastamise telje rahastamine ja suunata vahendid majandustegevuste
mitmekesistamise strateegiatelge. Juhatus lähtus järgmistest argumentidest.
1.kalavarude taastootmise ja kudealade taastamise strateegiatelje eesmärgid on täidetud 100%.
2.olemasolevad vahendid ei võimalda ellu viia selliseid projekte millel oleks laiem mõju
kalavarudele.
3.on suur tõenäosus, et huvi kudelade taastamise vastu on vähene, sest summad teljes oleksid
väikesed, vahendite lisamine kalandus/merendus traditsioonide  telje arvelt seaks
traditsioonide telje väga suure surve alla ja ei võimaldaks täita püstitatud eesmärke.



Hääletustulemus
Poolt 8
Vastu 0
Erapooletu 0
Margus Medell: nüüd tuleb meil minna teise ettepaneku juurde, ehk siis vähendada
kalandustoodete töötlemise ja otseturustamise telje vahendeid 7% võrra ja suunata vahendid
majandustegevuste mitmekesistamise strateegiatelge. Juhin tähelepanu, et kalandustoodete
töötlemise ja otseturustamise strateegiateljes on meil täitmata mitmeid eesmärke.
Juhatuse liige: tuleb arvestada sellega, et majandustegevuste teljes on kõige suurem
konkurents ja kalandustoodete töötlemise teljes on eesmärke mille seadmine on omajagu
ebaõnnestunud, kuid tulemused mis on saavutatud on siiski märkimisväärsed.
Margus Medell: kalandustoodete telje eesmärgid on tõepoolest seatud niivõrd kõrged, et me
suure tõenäosusega neid ka täisrahastuse juures ei saavuta.
1.eesmärgiks seati, et perioodi lõpuks on töödelduna müüdud kala hulk 50% ahvenast, haugist
ja lestast müüakse töödelduna. Lesta puhul oleme me eesmärgi täitnud, haugi ja ahvena puhul
oleme eesmärgist tegelikult väga kaugel. Põhjuseks eelkõige see, et oleme mõõdiku seadnud
valesti, protsenti arvestatakse väljapüükide ja töödeldud kala vahekorras. Paraku on
väljapüügid võrreldes 2015 aastaga kordades tõusnud, siiski on ka töödelduna müüdud kala
kogused kasvanud ahvena puhul 2,5 korda ja haugi puhul 2,3 korda, samuti on edu märgata
muude liikide töötlemise puhul, seega mõjud strateegitelje eesmärkide saavutamisele on
märkimisväärsed.
2.eesmärgiks seati, et Läänemaa piirkonnas on loodud ühistulisel põhimõttel toimiv kalurite
organisatsioon millel on oma müügipunktid Haapsalus ja Tallinnas. Eesmärk on täielikult
täitmata ja suure tõenäosusega jääbki täitamata. Põhjus ei ole mitte vahendite nappus vaid
asjaolu, et oleme endale võtnud liiga suure eesmärgi mille lahendamine nõuab sootuks
teistsuguseid meetodeid kui meil pakkuda on.
Juhatuse liige: kas eesmärkide täitmata jäämine võib kaasa tuua ka mingeid sanktsioone?
Margus Medell: eesmärgid paraku alati ei saagi täituda ja ma arvan, et positiivsed mõjud on
märkimisväärsed, töödeldud kala müük on kordades kasvanud ning osa projekte on ka veel
ellu viimata seega mõjud veel kindlasti paranevad. Ühistulise tegevuse arendamisel oleme
võtnud endale liiga ambitsioonika eesmärgi. Arvan, et mingeid sanktsioone meile nüüd küll ei
järgne.
Juhatuse liige: kui kaua ja kui suurelt me sadamaid veel toetame, kas ei hakka juba küll
saama.
Juhatuse liige: sadamaid on vaja veel kindlasti toetada, suurendamist ma ei toeta, samuti
mitte ka vähendamist.
Margus Medell: sadamate puhul on meil ka eesmärgid täitmata, kokku oleme toetanud 6
sadama projekti ja suures osas on piirkonnal ring peal, toetused on praegu mööda läinud veel
Vormsi saarest. Kui me suurendaksime sadamate osa lubatud 10% võrra siis mille arvelt,
samuti oleks summa ca 15 tuhat eurot mis eriti palju asja edasi ei aitaks, samuti tekiks meil
probleem 35% piiriga mis võib minna KOVidele, see piir on meil üpriski lähedal.
Vähendamine pole ka kõige mõistlikum, sest summa on niigi juba üpriski väike.
Juhatuse liige: olen kas sea meelt, et sadamate telg peaks jääma praegu puutumata.
Otsustati
Vähendada kalandustoodete töötlemise ja otseturustamise telje vahendite mahtu 7% võrra ja
suunata vahendid majandustegevuste mitmekesistamise telge. Juhatus lähtus järgmistest
argumentidest.
1.majandustegvsute mitmekesistamise telg on kõige suurema konkurentsiga telg ning nõudlus



vahendite järgi on suur.
2.kala töötlemise eesmärgid on positiivsed, kuid plaanitud mõõdikuni ei jõuta kindlasti, sest
mõõdik on ebaõnnestunult seatud.
3.ühistulise tegevuste toetamise eesmärki ei ole võimalik täita sest ühing on võtnud endale
liiga ambitsioonika eesmärgi. Ühistulise tegevuse käivitamise toetamine nõuab teistsuguseid
meetmeid mida ühingu pakkuda ei ole.

Hääletustulemus
Poolt 8
Vastu 0
Erapooletu 0

Otsustati
Esitada ühingu üldkoosolekule ettepanek muuta Läänemaa kalanduspiirkonna
tegevusstrateegia 2015-2025 rahastuse kava järgmiselt.
Strateegiatelg Kehtiv

jaotus
Vahendid Uus

jaotus
vahendid muutus

Sadamate ja
lossimiskohtade
uuendamine

30% 148979.90 30% 148979.90 0

Kalandustoodete töötlemise
ja otseturustamine

30% 149979.90 23% 114217.92 -34761.98

Majandustegevuste
mitmekesistamine

27% 134081.91 37% 183741.87 49659.96

Kalavarude taastootmise ja
kudelade taastamine

3% 14897.99 0 0 -14897.99

Kalandus/merendus
traditsioonide edendamine

10% 49659.97 10% 49659.97 0

Hääletustulemus
Poolt 8
Vastu 0
Erapooletu 0

3. 2021 aasta projektitoetuste rakenduskava arutelu ja kinnitamine.
Margus Medell: Kuna meil on teada lisavahendid siis on mõistlik kui kinnitame
üldkoosolekul ära ka 2021 aasta projektide rakenduskava, põhjus eelkõige see, et võib –olla
oleme sügisel uuesti koroona kriisis ja üldkogu kokkukutsumine on võimatu.
Juhatuse liige: kas on võimalik, et ministeerium ei kinnita meie strateegia muudatust?
Margus Medell: ikka on see võimalik, kui ministeerium meie strateegia muudatust ei kinnita
on see uus reaalsus ja tuleb vastavalt sellele tegutseda.
Juhatuse liige: millal me saame esitada rakenduskava PRIAle.
Margus Medell: põhimõtteliselt võiksime seda teha kohe peale strateegia muudatuse
kinnitamist. Ajaline horisont võiks olla järgmine. Juunis esitame strateegia muudatuse
ministeeriumile, ministeerium menetleb seda siis mingi aja, vastuse saame tõenäoliselt
augustis. Augustiks on meil selge ja 2020 aasta taotlusvooru tulemused, ehk siis PRIA on
otsused teinud, kui siin tekib mingeid vähendamisi või keeldumisi saame need summad lisada
rakenduskavale. Rakenduskava tervikuna esitame kindlasti kuskil september/oktoober ja
taotlusvooru korraldame 2021 aasta jaanaur/veebruar. Seega sügisest üldkoosolekut pole
võib-olla vaja üldse kokku kutsudagi.
Juhatuse liige: kui kaua saame veel taotlusvoorusid korraldada?
Margus Medell: põhimõtteliselt 2022 aasta lõpuni kui niikauaks vahendeid jätkub. Arvan, et



kui anname kogukonnale indikatsiooni, et tegemist on suure tõenäosusega viimase
taotlusvooruga sellel perioodil saab taotlusi olema rohkelt.

Otsustati
Esitada ühingu üldkoosolekule 2021 aasta projektide rakenduskava järgmiselt.
Strateegiatelg Jaotus % Vahendid
Kalasadamate ja lossimiskohtade uuendamine 30 148 979.90
Kalandustoodete töötlemine ja otseturustamine 23 114 217.92
Majandustegevuste mitmekesistamine 37 183 741.87
Kalavarude taastootmine ja kudealade taastamine 0 0
Kalandus/merendus traditsioonide edendamine 10 49 659.97
Kokku 100 495 599.66

Hääletustulemus
Poolt 8
Vastu 0
Erapooletu 0

4. 2021 aasta koostööprojektide rakenduskava arutelu ja kinnitamine.
Margus Medell: sarnaselt projektivahendite rakenduskavale on mõistlik kinnitada ka
koostööprojektide rakenduskava, selle saab esitada samuti sügisel. Koostööprojektides on
ühingul kasutada 79 711.66 eurot. Sellel aastal oleme ellu viinud vaid ühe koostööprojekti
(õppereis Soome), sadamate päev lükatakse edasi järgmisesse aastasse, taotlus on kehtiv.
Toimus arutelu

Otsustati
Esitada ühingu üldkoosolekule ettepanek korraldada 2021 aastal järgmiseid koostööprojekte.
Koostööprojekti nimetus Eeldatav maksumus
Osalemine Tallinna toidumessil 2021 8000.00
Õppereis Kreekasse (kevad või sügis 2021) 13 000.00
Toidmessi China SIAL 2021 (18-20 mai) külastus 6500.00
Kalandusmessi Danfish 2021 (13-15 oktoober) külastus 10 000.00
Õppereis Jaapanisse (kevad või sügis 2021) 23 500.00
Kalandust populariseeriv sündmus 5000.00
Õppereis Assooridele (kevad või sügis 2021) 13 711.00
Kokku 79 711.00

Hääletustulemus
Poolt 8
Vastu 0
Erapooletu 0

5. Muud küsimused.
Margus Medell: koosoleku alguses märkis XXX, et tal on üks teema mida juhatus peaks
arutama, palun.
sõnavõtja: täna jõudis minuni teade, et Spithami lossimiskoht suletakse keelumärkidega ning
inimesi sealhulgas kalureid enam randa ei lasta, kas ühing peaks mingi seisukoha võtma.
Juhatuse liige: kes seda sulgeb ja miks peaks ühing sellele vastu olema, piirkonnas on



arvukalt sadamaid mida kalurid võivad kasutada.
sõnavõtja: märke seab üles vallavalitsus.
Margus Medell: sellisel juhul peaks sina kui vallavolikogu liige rääkima sellest volikogus, ka
mina ei mõista miks peaks ühing sellesse sekkuma.
Juhatuse liige: juhul kui vald keelaks kaluritel kasutada  mõnda toetust saanud sadamat siis
peaks ühing kindlasti sekkuma, kuid praegu ei näe ma sellel mingit mõtet, liiati ei tea me
kõikki asjaolusid miks neid märke üles seatakse ja keda konkreetselt keeltakse liikuma.
sõnavõtja: asi on üsna värske ja ega ma kõike ka ei tea, kuuldavasti siiski kaluritel läbikäik
lubatakse, põhjus pidi olema selles, et kohalikud suvitajad ei ole rahul autoliiklusega.
Juhatuse liige: sellisel juhul peaks ikkagi kõik asjaolud enne selgeks tegema ja alles siis
saame hakata arutama mingeid ühingu poolseid tegevusi kui selleks mingit põhjust on.

Otsustati
Võtta informatsioon teadmiseks.

Margus Medell (protokollija)
Taavi Suitsberg (juhataja)


