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Võtsid osa juhatuse liikmed: Indrek Jõgisoo, Tiit Koel , Jaak Sünt, Eldur Lepik, Arno Peksar,
Tiit Randla, Koit Kõiveer.
Kutsutud: ühingu tegevjuht Margus Medell
Päevakord:
1 uute liikmete vastuvõtmine
2 projektide algatamine. Meriforelli asustamiseks ja seirepüügiks, rahastusallikas KIK.
3 Tagasiside andmine strateegia töödokumendile.
4 Ühingu finantsseis ja sügisene tegevuskava
5 Jooksvad ja kohapeal tekkivad teemad.
Kuulati
Margus Medell: liikmeks astumise avalduse on esitanud
Pusku Lauter MTÜ (esindaja Indrek Loo)
Otsustati
Arvata MTÜ Läänemaa Rannakalanduse Selts liikmete hulka Pusku Lauter MTÜ reg kood
80271291 aadress Haapsalu 90505 Rüütli 5
Hääletustulemus
Poolt 7
Vastu 0
Erapooletu 0

Kuulati
Margus Medell: kavas on algatada kaks projekti mille rahastajaks oleks Keskkonna
Investeeringute Keskus. Üks projekt käsitleks meriforellide asustamist ja teine seirepüüki.
Mõlema projekti ettevalmistamine on suhteliselt töö ja ajamahukas, sestap teen ettepaneku
palgata projektide ettevalmistajaks Tiit Koeli, põhjuseks eelkõige see, et Koelil on kõige
suuremad kogemused selliste projektidega. Küsimus mida juhatus peaks eelkõige otsustama
on Tiit Koeli töötasu, juhul kui projektid on edukad on võimalik Koeli tasu arvestada projekti
kulude hulka ning seltsil kulusid kanda ei tule. Samas on võimalik, et taotlused ei ole edukad,
kuid Tiit on siiski oma töö teinud ja tasu tuleb talle maksta. Koeliga on kokku lepitud, et ta
nõustub tasuga 1000.- krooni netto 1 taotluse kohta, millele lisanduvad maksud.
Eldur Lepik: arvan, et see on mõistlik mõte, sest kui riik nende asjadega ei tegele, peab selts

selle töö üle võtma.
Jaak Sünt: seirepüüke on tehtud ka varem, paraku ei ole selle kohta olnud näha ühtegi
aruannet.
Tiit Koel: selle projekti puhul saab aruande MTÜ LRS, sest ta on töö tellija.
Margus Medell: usun, et peale projekti oleks mõistlik teha üks eraldi seminar, mis tutvustaks
projekti tulemusi.
Otsustati
Algatada kaks projekti, millest üks käsitleb meriforelli asustamist ja teine seirepüüki.
Projektide ettevalmistajaks ja kirjutajaks palgata Tiit Koel tasuga 1000.- krooni netto 1
projekti kohta. Asjasse puutuvad maksud tasub MTÜ Läänemaa Rannakalanduse Selts
omavahenditest.
Hääletustulemus
Poolt 7
Vastu 0
Erapooletu 0
Kuulati
Margus Medell: MTÜ LRS strateegia töödokumendi tagasiside andmise tähtaeg oli 17. Juuli,
ühtegi
kirjalikku
täpsustust
ei
ole
laekunud.
Ainus
tagasiside
oli
Põllumajandusministeeriumilt ja see oli positiivne. Aega strateegia kinnitamiseni on meil
oktoobri lõpuni (vastavalt varasematele plaanidele). Selleks, et strateegia tuleks kvaliteetne
peaksime me korraldama veel vähemalt 4-5 arengufoorumit ja seda perioodil august –
oktoober:
Tiit Koel: ma arvan, et selts ja kalurite kogukond ei kannata üle 4 arengufoorumi välja ning
keskenduda tuleks siiski pigem sügisperioodile.
Arno Peksar : arengufoorumitel tuleks keskenduda eelkõige hindamiskriteeriumitele ja
taotluste hindamissüsteemile. Õppida on palju Lääne Maavalituse komisjonide tööst ning ka
Kodukant Läänemaa kogemusest.
Margus Medell: ma toetan seda seisukohta, need teemad millele Arno viitas on tõepoolest
väga olulised, strateegia ülejäänud osa vajab ainult kohandamist ning ma usun, et 4 foorumiga
suudame asja lõpetada. Saan 4. Augustil kokku ka meie konsultantidega ning arutan seda asja.
Otsustati
Võtta strateegia seis teadmiseks ning korraldada sügisesel perioodil 4 täiendavat
arengufoorumit.
Kuulati
Margus Medell: ühing on tänaseks päevaks meile PÕM poolt arveldatud vahenditest ära
kulitanud 428 592.- krooni, seda on 37% kogu eelarvest, suurem kulutus tuleb kohe sest on
vaja tasuda õppereisi eest. Intresse oleme MESile tasunud 9480.- krooni ja intressitulu
deposiithoiusest oleme saanud 7290.- krooni, seega reaalsed kulud laenule on 2550.- krooni,
mida on oluliselt vähem kui planeeritud. Kui meie õppereisi eest laekub PRIAlt raha
(hinnanguliselt septembri lõpus), siis vähendame MESi ees oma kohustusi 250 000.- krooni
võrra. Seega planeerin aastaseks intressikuluks kuskil 10 000.- krooni piires.
Tegevuskavaga oleme ka enam vähem graafikus, mõningane mahajäämus on koolituspaketi
osas, kuid praegu käivad läbirääkimised ja hinnapakkumiste võtmised Esmaabi koolituse
kohta ja planeerin ka äriplaani ja projektijuhtimise koolitust. Esmaabi koolitust planeerin
augusti viimasesse nädalasse.
Jaak Sünt: teeks esmaabi koolituse parem septembri esimesel poole ning kas on võimalik
koolitusel keskenduda rohkem veega seotud probleemidele.

Margus Medell: sobib ka septembri esimene pool, kooliuskavasse saab kindlasti teha
muudatusi ning keskenduda enam veeõnnetustele. Koolituse läbinule antakse ka tunnistus,
mis on aktsepteeritav ka päästeameti poolt. Ülejäänud koolitused korraldame tõenäoliselt
hilissügisel.
Oluliseks probleemiks on liikmemaksude halb laekumine, hetkel on võlgnevusi 6100.- krooni
eest, mida o liiga palju, sestap teen ettepaneku saata võlglastele kordusarved, kui ka siis raha
ei laeku tuleb midagi muud ette võtta.
Tiit Koel: kas on võimalik panna liikmemaksu võlglaste nimekiri koduleheküljele üles.
Margus Medell: ma ei pea seda mõislikuks, sest võlgnevustel võib olla mitmeid põhjuseid,
kõikki liikmemakse me kindlasti kätte ei saa.
Otsustati
Võtta ühingu finantsseis ja tegevuskava teadmiseks, saata liikmemaksu võlglastele uued
liikmemaksu arved.
Kuulati
Margus Medell: teen ettepaneku kompenseerida OÜle Leidrek esitatud sõiduki kasutamise
arved. Probleem on selles, et Indrek Jõgisoo käis MTÜ Läänemaa Rannakalanduse Seltsi
esindamas Hiiumaal kalandusvõrgustiku suvepäevade ja Tallinnas merepäevadel, sellega
kaasnesid auto kasutamise kulud. Kuna Indrek Jõgisool isikliku autot ei ole, ei saa me talle
maksta kompensatsiooni sõidupäeviku alusel vaid Leidrek OÜ esitab meile arved.
Otsustati
Kinnitada arvete 9007 ja 9005 arvete tasumine sõiduki kasutamise eest summas 1684.8
krooni OÜle Leidrek.
Hääletustulemus
Poolt 7
Vastu 0
Erapooletu 0
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