
 

 
MTÜ LÄÄNEMAA RANNAKALANDUSE SELTS  JUHATUSE KOOSOLEKU  

PROTOKOLL 

                     22.12. 2009 nr.14 

Juhatas Indrek Jõgisoo 

Protokollis Margus Medell  

 

osalesid juhatuse liikmed: Indrek Jõgisoo, Tiit Koel ,  Jaak Sünt, Eldur Lepik, Koit Kõiveer, 

Madis Otsa, Andres Habak.   

   Päevakord:   

1 2009/2010 aasta eelarve rakenduskava ja tegevuskava arutelu. 

2 2010 aasta projektikonkursside rakenduskava arutelu. 

3 Info meetme 4.1 kavandatavatest muudatustest. 

4 Projektide hindamise komisjoni moodustamine. 

5 Kalastamislubade elektroonilise taotlemise temaatika. 

6 Muud küsimused.     

     

1.Kuulati 

Margus Medell:  2010 aastal on meil kasutada 2009 ja 2010 aasta halduskulude vahendid 

kokku summas 1 247 400.- krooni. Lähtuvalt eelmise perioodi kogemusest olen koostanud 

järgmise halduskulude eelarve.  

Personali ja lähetus kulud: kokku 339 262.- krooni 

Tegevjuhi töötasud 262 884.- krooni (kulud ei suurene) 

Raamatupidaja töötasud 30636.- krooni (kulud suurenevad, sest otstarbekas on koondada 

raamatupidaja tasum meetme 4.1 vahendite alla, et hoida kokku seltsi omavahendeid) 

Juhatuse esimehe kompensatsioon 20424.- krooni (kulud ei suurene) 

Hindamiskomisjoni kompensatsioon 15 318.- krooni ( arvestatud on sellega, et iga 

hindamiskomisjoni liikme tasu tehtud töö eest on 1000.- krooni netto. Praktika näitab et 

komisjoni töö ühiskondlikel alustel ei toimi). 

Lähetuskulud 10 000.- krooni (kulud on planeeritud juhuks kui keegi seltsi liikmetest peab 

esindama seltsi kohtades kus tuleb ise kulusid kanda).  

Üldkulud: kokku 63 348.- krooni  

Bürootarbed 4475.- krooni (kulud ei suurene) 

Autokompensatsioon 25 873.- krooni (kulud suurenevad, sest strateegia rakendamise 

perioodil on sõitis tõenäoliselt rohkem, samuti tuleb arvestada juhatuse liikmete sõiduki 

kompensatsioonidega. 

Kommunaalkulud ja rent 13000.- krooni (kulud ei suurene) 

Teavituskulud 20000.- krooni (kulud suurenevad sest lähtuvalt määrusest tuleb meil 

projektkonkurssiide väljakuulutamsel liikmeid teavitada ning tekstimahud on väga suured.  

Kontoritehnika ja mööbli soetamine. Kokku 10 000.- krooni  

Mööbel 10000.- krooni (kulud on vajalikud vähemalt ühe lukustatava kapi soetamiseks, sest 

tulevikus peab tagama projektidokumentide hoiustamse. 

Veebilehe haldamine ja infomaterjali trükkimine: kokku 26 488.- krooni    

Serveri ja veebilehe haldamine 5188.- krooni (koosneb serveri rendist ja võimalikest 



kodulehekülje remonditöödest, sest kodulehekülje garantiiaeg on lõppenud). 

Strateegiadokumendi trükkimine ja kujundamine 6000.- krooni  

Infovoldiku trükkimine 5000.- krooni. 

Muude seltsi tutvustavate materjalide trükkimine 15 300.- krooni. 

Ekspertteenused uuringute elluviimiseks 50 000.- krooni   

Ühistegevuste uuring 50 000.- krooni. 

Koolitused infopäevad ja seminarid: kokku 143 00.- krooni 
Projektijuhtimise koolitus 2 päevane 

Kala ja mereturismi alane koolitus 

Keskkond ja kala taastootmine 

Kalatotude valmistamine 

Koolitus hindamiskomisjoni liikmetele  

Turunduskava koostamine 

Äriplaani koolitus 

Esmaabi koolitus 

Keskkonnanõuded ehitusel 

Ühistegevusealane koolitus  

Infopäevad 

Riigisisesed ja välisreisid: kokku 615 302.-  krooni  
Riigisisene 2 õppereis ( 1 Võrtsjärve piirkonda ja 1 Peipsi piirkonda) 

Välisreisid 2 korda ( 1 Soome ranniku väikesadamatesse ja 1 Taani) 

Liikmete lähetamine välisreisidele teiste tegevusgruppidega. 

Messikülastused.  

Jaak Sünt: kas on mõtet kulutada niipalju oma seltsi tarbeks, parem on see projektideks laiali 

jagada.  

Margus Medell: tegemist on kahe erineva rahaga, mida ei saa segamini ajada. 

Jaak Sünt: uuringu koostamisel tuleb asjade üle ennem põhjalikult plaani pidada, sest 

varemalt tehtud uuringud ei ole mingit tulemust andnud. Samuti ei maksa kalatotude 

valmistamise koolitusele kutsuda restorani kokkasid vaid kasutada kohapealseid kokkasid.  

Koit Kõiveer: mõte on siiski hea ja professionaalsete kokkade kasutamine oleks siiski 

mõttekas.  

Tiit Koel. Teen ettepaneku lisada koolituste nimekirja noorkalurite koolituse, see tooks noori 

kalanduse juurde, samuti tasuks kaaluda kalurite päeva tähistamist.    

 Otsustati  
Esitada 2009/2010 aasta rakendus ja tegevuskava eelarve üldkogule kinnitamiseks.  

   

Hääletustulemus  

Poolt 7 

Vastu 0 

Erapooletu 0 

 

2.kuulati:  

Margus Medell: projektikonkursside rakenduskava juures meil suurt midagi arutada ei ole 

sest strateegia paneb juba eelnevalt summad paika. Seega on meil 2010 aastal jagada 

15 008 000,- krooni. 

Sadamate ja lossmiskohtade uuendamine 7 504 000.- krooni  

Kalandustoodete töötlemine ja otseturustamine 3 001 600.- krooni 

Kalandusega seotud turismi arendamine ja rannakülade taaselustamine 2 251 200.- krooni 

Tegevuste mitmekesistamine 1 800 960.- krooni  

Koolitustegevus 450 000.- krooni 

Otsustati  
Esitada 2010 aasta projektitoetuste rakendus ja tegevuskava eelarve üldkogule kinnitamiseks.  



Hääletustulemus  

Poolt 7 

Vastu 0 

Erapooletu 0 

 

3. Margus Medell: meetmes 4.1 on kavandatud olulised muudatused, nimelt saab uue 

määruse muudatusega tegevusgrupp taotleda ettemaksu kulude katmiseks kuni 30% eelarvest. 

Olulisem on, et ka toetuse taotlejad saavad määruse muudatusega taotleda nn osaliste kulude 

katmist. See tähendab, et tekib võimalus esitada PRIAle osaliselt tasutud arved: tasutud on 

ainult omafinantseeringu osa, toetuse osa kantakse 25 tööpäeva jooksul taotlejale, mille 

taotleja peab omakorda üle kandma hankijale vähemalt 7 päeva jooksul. See tähendab, et 

taotlejatele muutub projektide elluviimine oluliselt lihtsamaks sest ei ole vaja enam laenata 

sildfinantseeringu osa.   

Otsustati 

Võtta info teadmiseks 

  

4. Margus Medell: 15. Jaanuaril toimuval üldkogul tuleb meil esitada kandidaadid projektide 

hindamise komisjoni moodustamiseks. Vastavalt eelnevale kokkuleppele esitab kandidaadid 

ühingu liikmeskond, kuid kas juhatusel on ettepanekuid.  

Jaak Sünt: ma tean, et Margus Medell on varemalt nimetanud mõnda nime.  

Margus Medell: olen tõesti asjale mõelnud ning teen ettepaneku alustada läbirääkimisi Kersi 

Piirsoo, Ingrit Kera ja Kaja Lotmaniga neljandat kandidaati ei oska ma praegi nimetada.  

Koit Kõiveer: leian, et nimetaud inimesed võiksid kuuluda komisjoni.  

Indrek Jõgisoo: minu ettepanek oleks Ants Ale 

Andres Habak: omalt poolt pakun Margus Källe. 

Margus Medell: panen need inimesed kirja, kuid inimesi peab olema siiski enam, seega on 

mõistlik saata liikmetele kiri vastava teatega ning hiljemalt 5. Jaanuariks ootan neilt 

ettepanekuid. 

Jaak Sünt: liikmetele peaks siiski jätma võimaluse esitada kandidaate ka üldkogu päeval.  

Margus Medell: selle võimaluse jätame kindlasti. 

Koit Kõiveer: kui hakkame valikuid tegema siis peaksime üldkogul kasutama salajase 

hääletuse meetodit, sest tegemist on siiski konkreetsete isikutega. 

 

 Otsustati 

saata liikmetel kiri palvega esitada kandidaate hindamiskomisjoni liikmeteks. Alustada 

läbirääkimisi eelpool nimetatud isikutega 

   

 Poolt 7 

Vastu 0 

Erapooletu 0 

 

5 Tiit Koel: kuigi harrastuslike kalapüügilubade elektroonilise taotlemise temaatika on 

leidnud lahenduse Harrastuspüüdjate liidu tegevusel. Siis püügipäevade reguleerimine Saunja 

lahel ei ole mingit lahendust leidnud, sestap oleks ikkagi mõistlik antud küsimuses pöörduda 

õiguskantsleri poole. Kirjale oleks ka mõistlik lisada angerjarüsade teema.  

 

Otsustati 

Koostada õiguskantslerile vastavasisuline kiri  

 

Poolt 7 

Vastu 0 

Erapooletu 0 



 

  

 

Protokollis                                                                                   juhatas   

Margus Medell                                                                            Indrek Jõgisoo  

 

  


