
 

 
MTÜ LÄÄNEMAA RANNAKALANDUSE SELTS  JUHATUSE KOOSOLEKU  

PROTOKOLL  

                     04.03. 2011 nr.27 

Osalesid.  
Juhatuse liikmed: Indrek Jõgisoo , Eldur Lepik, Koit Kõiveer, Madis Otsa, Andres Habak, Tiit 

Randla, Arno Peksar, Jaak Sünt. 

Tegevmeeskond: Margus Medell 

Algus: 13.00 

Lõpp:15.00   

   Päevakord:   

1 2011 aasta esimese taotlusvooru alla 63 916 € ( 1 miljon krooni) projektide 

paremusjärjestuse kinnitamine.    

2 2010 aasta majandusaasta aruande arutelu ja kinnitamine  

3 Juhatuse ja revisjonikomisjoni valimiste arutelu 

4 Muud küsimused   

 

Indrek Jõgisoo: kas, kellelgi on juhatuse päevakorda mingeid punkte lisada. 

Otsustati 

Kinnitada päevakord esitatud kujul.  

Hääletustulemus  

Poolt: 8 

Vastu: 0 

Erapooletu: 0  

 

 1.2011 aasta esimese taotlusvooru projektide paremusjärjestuse kinnitamine  

Margus Medell: ettepanek on, et tutvustan kõikki projekte, nimetan toetuse summa ning 

hindamiskomisjonilt saadud punktide arvu.  

Indrek Jõgisoo: esmalt peaksime selgitama, kes saavad kinnitamisel osaleda ja kes mitte.  

Margus Medell: õigus, hindamiskomisjonis osalesid Madis Otsa ning Jaak Sünt. Taotlustega 

on seotud Koit Kõiveer, Indrek Jõgisoo . Need juhatuse liikmed peavad ennast taandama ning 

otsustajate ringi kuuluksid 4 juhatuse liiget. Pool juhatusest on saab hääletamises osaleda, 

seega on juhatus otsustusvõimeline.  

Margus Medell teeb juhatusele ülevaate projektidest ning edastab juhatusele 

hindamiskomisjoni hindepunktid  

 

Otsustati  

Kinnitada 2011 aasta esimese taotlusvooru projektide  63 911 € (alla 1 miljoni krooni) 

paremusjärjestus alljärgnevas pingereas ning esitada pingerida PRIAle.  

Kalandustoodete töötlemine ja otseturustamine  

1. Puise kalakuuri ehitus ja suitsuahju soetamine, taotleja Ahko Kala TÜ, toetuse suurus 

15 367 eurot, keskmine hindepunktide summa  4,35  

2. Jääpurumasina soetamine, taotleja Enn Soop FIE, toetuse suurus 1740 eurot, keskmine 

hindepunktide summa  4,17  



3. Külmikveoki ja otseturustusvahendite soetamine, taotleja Eedi Suurküla FIE, toetuse 

suurus 11 691 eurot, keskmine hindepunktide summa  3,92 

Kalandusega seotud turismi arendamine ja rannakülade taaselustamine 

1. turistidele kalatoitude pakkumiseks  mõeldud inventari soetamine, taotleja Rumpo 

Mäe Talu FIE, toetuse suurus 3810 eurot, keskmine hindepunktide summa  4,44  

2. Dirhami kalanduskeskuse teine etapp „Kalaturismi ja teabekeskus“  , taotleja MTÜ 

Dirhami Kalurite Koda, toetuse suurus 31 955 eurot, keskmine hindepunktide summa 

4,21 

3. endise tootmishoone osaline ümberehitus toitlustusasutuseks (kogre kõrts teine etapp), 

taotleja Leidrek OÜ, toetuse suurus 31 950 eurot keskmine hindepunktide summa  

4,17 punkti 

4. Ranna puhkebaasi personalihoone renoveerimine 2 etapp, taotleja MSE-NET OÜ, 

toetuse summa 31 747, keskmine hindepunktide summa 3,68. 

5. Aerupaatide soetamine, taotleja Virtsu fishing OÜ, toetuse suurus 4107 eurot, 

keskmine hindepunktide summa 3,57  

Mitte toetada vahendite lõppemise tõttu  

Ei kuulu avalikustamisele, põhjendatud huviga isikutel on võimalik infot saada ühingu 

kontorist  

Tegevuste mitmekesistamine  

1. Lumepuhuri soetamine, taotleja Paralepa Sadam OÜ, toetuse suurus 2188 eurot, 

keskmine hindepunktide summa   4,21  

2. Tõstukiga metsaveokäru soetamine, taotleja Lauri-Antsu talu FIE, toetuse suurus 

12800 eurot, keskmine hindepunktide summa  4,16 

3. Teenuse müük maastiku hooldamiseks, taotleja Eedi Suurküla FIE, toetuse suurus 

2184 eurot, keskmine hindepunktide summa  4,16 

4. Küttepuude tootmine, taotleja Tarmo Viikmaa FIE, toetuse suurus 8254 eurot, 

keskmine hindepunktide summa  3,96  

5. halumasinaJA375TRE 5,6 ostmine, taotleja Väljasepa talu FIE, toetuse suurus 5675 

eurot, kesmine hindepunktide summa  3,83 

6. halumasina soetamine, taotleja Halukalur OÜ, toetuse suurus 10 619 eurot, keskmine 

hindepunktide summa   3,83 punkti 

koolitustegevus  

1. Navigatsiooni ja kalaseireseadmete koolitus, taotleja MSE-NET OÜ, toetuse suurus 

2780 eurot, keskmine hindepunktide summa 4,39 

Hääletustulemus  

Hääletamisest taandatuid 4 

Poolt: 4 

Vastu: 0 

Erapooletu: 0  

 

Margus Medell: tahaksin selle päevakorrapunkti juures veel peatuda ja rääkida kahest asjast.  

Ei kuulu avalikustamisele, põhjendatud huviga isikutel on võimalik infot saada ühingu 

kontorist  

 

Otsustati  

Võtta informatsioon teadmiseks. Mingeid tegevusi ette ei võeta enne kui konkreetne vaie on 

laekunud.  

 

Margus Medell: teine probleem on oluliselt ebameeldivam.  

Ei kuulu avalikustamisele, põhjendatud huviga isikutel on võimalik infot saada ühingu 

kontorist  

 



 

Otsustati  

Võtta informatsioon teadmiseks ja teavitada juhtunust hindamiskomisjoni liikmeid.  

 

Margus Medell: kuna kõikki vahendeid esimeses taotlusvoorus laiali ei jagatud saame ja 

lausa peame korraldama teise taotlusvooru. Arvestades PRIA taotluste vastuvõtmise aegasid 

oleks minu meelest taotlusi vastu võtta 29. Augustist kuni 3 septembrini. See tähendab, et me 

jõuame teha ära menetlustoimingud, kutsuda kokku hindamiskomisjon ja vajadusel ka 

üldkogu. Avatud oleksid sügises voorus kalandustoodete töötlemise ja otseturustamise telg 

ning mitmekesistamise ja koolituse telg  

 

Otsustati  

Teha üldkogule, ettepanek  

Võtta sügisese taotlusvooru taotlusi vastu 29. Augustist kuni 3 septembrini  

Sügisvoor kuulutada välja 9. Juulil  

Avatud on  

1. Kalandustoodete töötlemine ja otseturustamine 

2. Tegevuste mitmekesistamine 

3. Koolitustegevus. 

 

Hääletustulemus  

Poolt: 8 

Vastu: 0 

Erapooletu: 0 

 

 

2. 2010 aasta majandusaasta aruande arutelu ja kinnitamine  

Margus Medell annab ülevaate ühingu majandusseisust ja tegevusest. Tutvustab 

revisjonikomisjoni otsust. 

Margus Medell: tegin revisjonikomisjonile ettepaneku, et võiks maha kanda pikalt võlgu 

olevad liikmemaksud. Komisjon sellega ei nõustunud, sest siis võib tekkida olukord kus enam 

liikmemakse ei makstagi. 

Madis Otsa: eks ta õigus ju ole. See oleks teiste liikmete vastu ebaõiglane. Kui palju neid 

laekumata makse on. 

Margus Medell: hetkel 4000 krooni vanas rahas. Kusjuures kaks võlglast on ühingust 

lahkunud. 

Jaak Sünt: need maksud võiks küll maha kanda. 

Margus Medell: teen siis ettepaneku maha kanda Freakishe Goldfishi OÜ ja Aleksander 

Soome FIE liikmemaksud.       

 

Otsustati  

Võtta informatsioon teadmiseks ja esitada 2010 aasta majandusaasta aruanne üldkogule 

kinnitamiseks. Maha kanda Freakishe Goldfish OÜ ja Aleksander Soome FIE liikmemaksud.  

 

Hääletustulemus  

Poolt: 8 

Vastu: 0 

Erapooletu: 0 

 

3. Juhatuse ja revisjonikomisjoni valimiste arutelu 

Margus Medell: 3 aastat on täis saanud ning 11. Märtsil tuleb ühingule valida juhatus, ega 

meil siin suurt arutada ei ole, juhatuse otsustab siiski ühingu üldkogu. Kui liikmed uusi 



kandidaate ei esita siis oleks vast mõistlik kui teeksin ettepaneku üldkogule, et vana juhatus 

võiks jätkata. Emalt pean küsima, et kas kõik senised juhatuse liikmed on nõus sellega, et nad 

esitatakse uue juhtase koosseisus. 

Ei kuulu avalikustamisele, põhjendatud huviga isikutel on võimalik infot saada ühingu 

kontorist  

 

Otsustati  

Vajadusel, kui üldkogu ei esita uusi kandidaate, siis esitatakse üldkogule hääletamiseks 

praegune juhatuse koosseis. Kõik senised juhatuse liikmed on selleks nõusoleku andnud.        

 

Hääletustulemus 

Poolt: 8 

Vastu: 0 

Erapooletu: 0 

 

4. Muud küsimused 

Margus Medell: soovin käsitleda veel kolme teemat. 2 märtsil olime koos Indrekuga 

Keskkonnaministeeriumis kus teemaks oli räimekvootide jagamine maakondade vahel. 

Kvooti jagasid Lääne, Hiiu, Saare, Harju, Ida-viru ja Lääne – Viru tegevusgrupid. Eelnevalt 

leppisime hiidlastega oma strateegia kokku ning läksime välja ühise ettepanekuga, mis oli ka 

lõpuks edukas.  

Nende maakondade peale on selleks aastaks 1126 tonni räime. Meie ettepanek oli sellest 

lahutada 300 tonni ja määrata iga maakonna personaalseks kvoodiks 50 tonni, ülejäänud 826 

tonni on nii-öelda olümpiasüsteemis kõigile püüda, kui olümpiasüsteem ammendub siis 

hakkab iga maakond püüdma oma 50 tonni. Arvestades sellega, et läänlastel hakkab püük 

varem siis minu hinnangul on läänlased eelistatud positsioonil. 

Samal ümarlaual öeldi välja mõte, et aeg on hakata traalimeeste käest tagasi nõutama 

rannakvooti. Sellega on päri ka Keskkonnaministeerium. Esmalt on kindlasti vaja kokku 

leppida argumendid ja tegevustaktika ning moodustada algatusgrupp. Arvatavasti hakkavad 

asjad arenema kuskil suve poole ning plaanis on kaubelda rannakvoot praeguse 7% pealt 15% 

peale.  

Rääkisin põlluministeeriumi ametnikega ka kalalaevastiku teemal. Sealt on sõnum selline, et 

kalalaevastiku register avatakse kuskil teisel poolaastal hetkel käib rakendusmääruse 

koostamise, kuid sõnum on väga ühene, kalalaevaregister rannapüüdjatele avatakse. 

Jaak Sünt: see jutt tuleb kindlasti ära rääkida ka üldkogul.  

 

Otsustati  

Võtta informatsioon teadmiseks       

 

         

 

 

 

 

 

Margus Medell (protokollija)                              Indrek Jõgisoo (koosoleku juhataja)  

  


