
ÜLDKOGU PROTOKOLL (väljavõtetega)

Haapsalu 05.06.2020 nr.28
Algus kell 14.00, lõpp kell 16.00
Juhatas Margus Medell
Protokollis: Aivar Oruste

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

Võtsid osa ühingu liikmed: Ene Sarapuu (esindatus Vormsi vallavalitsus, Vormsi
Kalapüüdjate Ühing MTÜ, Rälby külaselts MTÜ), Helen Rammu, Madis Otsa (esindatus
Otsapoisid OÜ, MTÜ Riguldi Jahi ja Kalameeste Selts), Mati Liivlaid, Eedi Suurküla, Jaak
Kaabel, Lauri Liivlaid, Kaido Erik (esindatus MTÜ Rannakalurite Selts Topu, Kaido Erik),
Aivar Oruste, Taavi Suitsberg, Tarmo Mereväli, Arvo Eerik, Raivo Eerik, Jaak Hansman,
Mart Vahtel (esindatus MTÜ Dirhami Kalurite Koda, MTÜ Dirhami Külaselts), Indrek Loo
(esindatus Inderk Loo, MTÜ Pusku Lauter), Marko Ulla, Boriss Grigorjev, Jonne Berggren,
Mihkel Nõlvak, Neeme Mereväli, Mati Malein, Tarmo Viikmaa, Eimar Matsik, Ervin Silm,
Jaan Sims, Endel Heinleht, Ants Sibul, Tõnu Tiidussalu, Jaak Otisalu, Andrus Eltmaa, Enn
Kirs, Hillar Silm, Ilis Gemst, Hans Laht, Olev Silde, Endel Oolup, Ott Liivlaid, Ants Ale,
Ilmar Koppelmaa.
Volituse alusel: Mikk Lõhmus, Arno Peksar, Kalle Täht, Indrek Jõgisoo, Andres Habak, Alar
Kruusmaa, Lauri Lilleoks, Kersti Täht, Tarmo Eerik, Aare Laos, Jaak Sünt, Heino Niklas,
Toomas Nõlvak, Arne Mägi, Heiki Silm.
Tegevmeeskond: Margus Medell
Kvoorum: seltsil on 89 liiget, kohal või volituse alusel esindatud  61 liiget, esindatus  68,5%.
KOV - esindatud 4 liiget 6,6%
Kalanduse äriühingud - esindatud 7 liiget 11,5%
MTÜd ja eraisikud - esindatud 20 liiget 32,8%
Kalanduse FIEd - esindatud 21 liiget 34,4%
Kalandussektori välised - esindatud 9 liiget 14,7%
seega on üldkogu otsustusvõimeline.
Päevakord:

1 MTÜ Läänemaa Rannakalanduse Selts 2020 aasta taotlusvooru üle 60 000 € toetusega
projektide paremusjärjetuse tutvustamine ja kinnitamine .

2 MTÜ Läänemaa Rannakalanduse Seltsi 2020 aasta taotlusvooru alla 60 000€ toetusega
projektide paremusjärjetuse tutvustamine.

3 MTÜ Läänemaa Rannakalanduse Selts 2019 aasta aruande arutelu ja kinnitamine.
4 Läänemaa kalanduspiirkonna tegevusstrateegia 2015-2025 muudatuste arutelu ja

kinnitamine.



5 2021 aasta projektitoetuste rakenduskava arutelu ja kinnitamine.
6 2021 aasta koostööprojektide rakenduskava arutelu ja kinnitamine.
7 Muud küsimused.

Tehti ettepanek, et ühingu üldkoosolekut juhataks ja päevakorda käsitleks Margus Medell.
Koosoleku protokollijaks võiks olla Aivar Oruste
Otsustati
Määrata ühingu üldkoosoleku juhatajaks ja päevakorra käsitlejaks Margus Medell.
Protokollijaks Aivar Oruste
Hääletustulemus
osales 61 liiget
poolt hääletas 61 liiget
vastu hääletas 0 liiget
erapooletu 0 liiget.

Margus Medell: Kas kellegi on päevakorra suhtes ettepanekuid täiendamiseks?
Täiendusi ei olnud.
Otsustati
Kinnitada üldkoosoleku päevakord esitatud kujul.
Hääletustulemus
osales 61 liiget
poolt hääletas 61 liiget
vastu hääletas 0 liiget
erapooletu 0 liiget.

1. MTÜ Läänemaa Rannakalanduse Seltsi 2020 aasta taotlusvooru üle 60 000€ toetusega
projektitoetuste taotluste paremusjärjetuse tutvustamine ja kinnitamine.
Margus Medell: Ühingu üldkoosolekul tuleb kinnitada kolme strateegiatelje taotluste
paremusjärjestus, need on:

1. Kalasadamate ja lossimiskohtade uuendamine.
2. Kalavarude taastootmine ja kudealade taastamine.
3. Kalandustoodete töötlemine ja otseturustamine.

Põhjuseks see, et kõigis strateegiatelgedes on vähemalt üks taotlus mille toetus ületab 60 000€
piiri. Teen ettepaneku, et kinnitame paremusjärjetused strateegiatelgede kaupa.
Kalasadamate ja lossimiskohtade uuendamise strateegitelg.
Margus Medell: ühtekokku esitati 2020 aasta taotlusvooru 4 taotlust ning toetust küsiti
466196.19 € ulatuses, toetusvõimalused taotlusvoorus olid 115 554.47 €, seega võimalik oli
toetada ainult ühte taotlust. Hindamiskomisjoni paremusjärjetus kujunes järgmiseks.
1.XXX vallavalitsus – „XXX sadama rekonstrueerimine 1 etapp”(833020000XX). Toetus
116 552.60. Hindepunktide summa 29.48 punkti, keskmine hindepunktide summa 4.21
2.XXX vallavalitsus – „XXX sadama rekonstrueerimine 1 etapp”(833020000XX). Toetus
116 549.47. Hindepunktide summa 28.82 punkti, keskmine hindepunktide summa 4.12.
3.MTÜ XXX – „XXX sadama püünistekuuri rekonstrueerimine” (833020000XX). Toetus
116 552.00. Hindepunktide summa 28.81 punkti, keskmine hindepunktide summa 4.12.
4.XXX vallavalitsus – „XXX kalasadama rekonstrueerimine 5 etapp”(833020000XX). Toetus
116 524.12. Hindepunktide summa 25.24 punkti, keskmine hindepuntide summa 3.61
Toimus arutelu.



Otsustati.
Kinnitada MTÜ Läänemaa Rannakalanduse Seltsi 2020 aasta esimese taotlusvooru
projektide paremusjärjestus kalasadamate ja lossimiskohtade uuendamise
strateegiateljes ja teha Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ametile ettepanek
määrata toetus järgmisele taotlejale.
1.XXX vallavalitsus – „XXX sadama rekonstrueerimine 1 etapp”(833020000XX). Toetus
116 552.60. Hindepunktide summa 29.48 punkti, keskmine hindepunktide summa 4.21
Teha ettepanek Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ametile ettepanek mitte
määrata toetust vahendite lõppemise tõttu kalasadamate ja lossimiskohtade uuendamise
strateegiateljes järgmistele taotlejatele
1.XXX vallavalitsus – „XXX sadama rekonstrueerimine 1 etapp”(833020000XX). Toetus
116 549.47. Hindepunktide summa 28.82 punkti, keskmine hindepunktide summa 4.12.
2.MTÜ XXX – „XXX sadama püünistekuuri rekonstrueerimine” (833020000XX). Toetus
116 552.00. Hindepunktide summa 28.81 punkti, keskmine hindepunktide summa 4.12.
3.XXX vallavalitsus – „XXX kalasadama rekonstrueerimine 5 etapp”(833020000XX). Toetus
116 524.12. Hindepunktide summa 25.24 punkti, keskmine hindepuntide summa 3.61

Hääletustulemus
osales 49 liiget
poolt hääletas 49 liiget
vastu hääletas 0 liiget
erapooletu 0 liiget.
Hääletamisest taandunud 12 liiget: Ene Sarapuu (Vormsi vallavalitsus, MTÜ Vormsi
Kalapüüdjate Ühing, MTÜ Rälby Külaselts), Jonne Berggren, Mikk Lõhmus, Arno Peksar,
Aivar Oruste, Lauri Lilleoks, Kaido Erik (esindatus Kaido Erik, MTÜ Rannakalurite Selts
Topu), Mihkel Nõlvak, Jaak Sünt.

Kalavarude taastootmise ja kudealade taastamise strateegiatelg.
XXX linnavalitsus – „XXX peakraavi (XXX oja) suudmeala puhastamine kalade läbipääsu
tagamiseks”(833020000XX). Toetus 81 165.03. Hindepunktide summa 31.59 punkti,
keskmine hindepunktise summa 4.51.
Margus Medell: strateegiatelje jääk on 2.36 eurot, taotlusvooru esitati üks taotlus mida on
võimalik rahastada täies mahus.
Toimus arutelu

Otsustati
Kinnitada MTÜ Läänemaa Rannakalanduse Seltsi 2020 aasta esimese taotlusvooru
projektide paremusjärjestus  kalavarude taastootmise ja kudealade taastamise
strateegiateljes ja teha Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ametile ettepanek
määrata toetus järgmisele taotlejale.
1.XXX linnavalitsus – „XXX peakraavi (XXX oja) suudmeala puhastamine kalade läbipääsu
tagamiseks”(833020000XX). Toetus 81 165.03. Hindepunktide summa 31.59 punkti,
keskmine hindepunktise summa 4.51.

Hääletustulemus
osales 60 liiget
poolt hääletas 60 liiget
vastu hääletas 0 liiget
erapooletu 0 liiget.
Hääletamisest taandunuid: 1 (Helen Koppa)



Kalandustoodete töötlemise ja otseturustamise strateegiatelg.
Margus Medell: kokku esitati 2020 aasta taotlusvooru 10 toetustaotlust ning toetust küsiti
153 284.56 € ulatuses, toetusi oli võimalik anda 131 928.35 € ulatuses, seega kõikki projekte
rahastada ei ole võimalik. Hindamiskomisjoni paremusjärjetus kujunes järgmiseks:
1.XXX OÜ – „vaakumpakendaja ja kalakuivatuskapi soetamine”.(833020000XX).  Toetus
474.48. hindepunktide summa 29.59 punkti, keskmine hindepunktide summa 4.23.
2.XXX OÜ – „SKIN tehnoloogial pakkeliini soetamine”(833020000XX). Toetus 64 126.16.
Hindepunktide summa 28.60 punkti, keskmine hindepunktide summa 4.09.
3.XXX OÜ – „kaubiku Ford Transit 350L 2.0 Eco Blue soetamine”.(833020000XX).  Toetus
16 900.00. Hindepunktide summa 28.48 punkti, keskmine hindepunktise summa 4.07.
4.XXX OÜ – „seadmed kalahakkliha tootmise efektiivsuse tõstmiseks ning veebisüsteem
tellimuskeskuse ning ringturundus/reklaamikeskuse loomiseks” (833020000XX). Toetus
16 387.20. hindepunktide summa 28.48 punkti, keskmine hindepunktide summa 4.07.
5.XXX OÜ – „jääpurumasina Metos soetamine”(833020000XX). Toetus 1595.83.
hindepunktide summa 28.38 punkti, keskmine hindepunktise summa 4.05.
6.XXX FIE – „isotermilise kaubiku soetamine kala transporditingimuste
parandamiseks”.(833020000XX)  Toetus 27517.80. Hindepunktoide summa 27.90 punkti,
keskmine hindepunktise summa 3.99.
7.XXX OÜ – „XXX kalapoe küttelahendus” (833020000XX). Toetus 12 862.20.
hindepunktide summa 27.03 punkti, keskmine hindepunktise summa 3.86.
8.XXX OÜ – „taastuvenergia tootmise rajamine kalandusettevõtte energiatõhususe
parandamiseks ja taastuvenergia suurendamine ettevõttes” (833020000XX). Toetus 4926.88.
Hindepunktide summa 26.13 punkti, keskmine hindepunktise summa 3.73.
9.XXX OÜ – „jääpurumasina ja fritüüride soetamine ning kodulehekülje uuendamine”
(833020000XX). Toetus 2219.63. Hindepunktide summa 25.92 punkti, keskmine
hindepunktise summa 3.70.
10.XXX FIE – „päikeseelektrijaam”(833020000XX). Toetus 5374.57. Hindepunktide summa
25.04 punkti, keskmine hindepunktise summa 3.58.
Margus Medell: Hindamiskomisjoni ettepanekul  saatsin 23. Märtsil kirja järgmiste
ettepanekutega taotluste osaliseks rahastamiseks.
XXX OÜ taotlus (833020000XX) – taotlust on võimalik rahastada summas 4926.88 (taotleja
küsis 12 862.20 eurot). XXX OÜ loobus osalisest rahastusest.
Kuna XXX OÜ loobus osalisest rahastamiseks siis tegin ettepaneku paremusjärjetuses
järgmisele taotlejale XXX OÜ
XXX OÜ taotlus (833020000XX) – Taotlust on võimalik rahastada summas 4926.88 eurot
(taotleja küsis 5826.69 eurot). XXX OÜ nõustus osalise rahastusega.
Seega jääksid toetuseta XXX OÜ. XXX OÜ ja XXX FIE taotlused.
Toimus arutelu

Otsustati
Kinnitada MTÜ Läänemaa Rannakalanduse Seltsi 2020 aasta esimese taotlusvooru
projektide paremusjärjestus  kalandustoodete töötlemise ja otseturustamise
strateegiateljes ja teha Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ametile ettepanek
määrata toetus järgmisele taotlejale.
1.XXX OÜ – „vaakumpakendaja ja kalakuivatuskapi soetamine”.(833020000XX).  Toetus
474.48. hindepunktide summa 29.59 punkti, keskmine hindepunktide summa 4.23.
2.XXX OÜ – „SKIN tehnoloogial pakkeliini soetamine”(833020000XX). Toetus 64 126.16.
Hindepunktide summa 28.60 punkti, keskmine hindepunktide summa 4.09.
3.XXX OÜ – „kaubiku Ford Transit 350L 2.0 Eco Blue soetamine”.(833020000XX).  Toetus
16 900.00. Hindepunktide summa 28.48 punkti, keskmine hindepunktise summa 4.07.
4.XXX OÜ – „seadmed kalahakkliha tootmise efektiivsuse tõstmiseks ning veebisüsteem



tellimuskeskuse ning ringturundus/reklaamikeskuse loomiseks” (833020000XX). Toetus
16 387.20. hindepunktide summa 28.48 punkti, keskmine hindepunktide summa 4.07.
5.XXX OÜ – „jääpurumasina Metos soetamine”(833020000XX). Toetus 1595.83.
hindepunktide summa 28.38 punkti, keskmine hindepunktise summa 4.05.
6.XXX FIE – „isotermilise kaubiku soetamine kala transporditingimuste
parandamiseks”.(833020000XX)  Toetus 27517.80. Hindepunktoide summa 27.90 punkti,
keskmine hindepunktise summa 3.99.
7.XXX OÜ – „taastuvenergia tootmise rajamine kalandusettevõtte energiatõhususe
parandamiseks ja taastuvenergia suurendamine ettevõttes” (833020000XX). Toetus 4926.88.
Hindepunktide summa 26.13 punkti, keskmine hindepunktise summa 3.73.
Teha ettepanek Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ametile ettepanek mitte
määrata toetust vahendite lõppemise tõttu kalandustoodete töötlemise ja
otseturustamise strateegiateljes järgmistele taotlejatele
1.XXX OÜ – „XXX kalapoe küttelahendus” (833020000XX). Toetus 12 862.20.
hindepunktide summa 27.03 punkti, keskmine hindepunktise summa 3.86.
2.XXX OÜ – „jääpurumasina ja fritüüride soetamine ning kodulehekülje uuendamine”
(833020000XX). Toetus 2219.63. Hindepunktide summa 25.92 punkti, keskmine
hindepunktise summa 3.70.
3.XXX FIE – „päikeseelektrijaam”(833020000XX). Toetus 5374.57. Hindepunktide summa
25.04 punkti, keskmine hindepunktise summa 3.58.

Hääletustulemus
osales 47 liiget
poolt hääletas 47 liiget
vastu hääletas 0 liiget
erapooletu 0 liiget.
Hääletamisest taandunuid 14 liiget: Lauri Lilleoks, Mart Vahtel (esindatus MTÜ Dirhami
Kalurite Koda, MTÜ Dirhami Külaselts), Eedi Suurküla, Indrek Loo (esindatus Indrek Loo,
MTÜ Pusku Lauter), Alar Kruusamaa, Tarmo Mereväli, Neeme Mereväli, Andres Habak,
Ants Ale, Ott Liivlaid, Lauri Liivlaid, Mati Liivlaid.

2. Läänemaa Rannakalanduse Seltsi 2020 aasta taotlusvooru alla 60 000€ toetusega
projektitoetuste taotluste paremusjärjetuse tutvustamine.
Margus Medell: ühingu juhatus kinnitas majandustegevuste mitmekesistamise ja
kalandus/merendus traditsioonide strateegiatelje taotluste paremusjärjetuse 4.aprilli on-line
koosolekul. PRIAle tehti ettepanek määrata toetus.
Majandustegevuste mitmekesistamine – 7 taotlusele summas 94 677.08€. Ühtekokku esitati
strateegiatelge 8 taotlust summas 133 004.51, toetusvõimalusi teljes oli 94 682.32.
Strateegiatelje jääk on 5.24€.
Kalandus/merendus traditsioonide edendamine – 7 taotlusele summas 50 389.69€. Ühtekokku
esitati strateegiatelge 10 taotlust summas 106 327.25€, toetusvõimlusi teljes oli 53 319.16€.
strateegiatelje jääk on 2928.88€.
Praeguseks hetkeks on mõlema telje taotlused PRIAs menetluses ja suures osas ka positiivsed
otsused peale saanud.
Küsimus liikmetelt: kui palju üldse on perioodil toetusi määratud ja kuidas need jagunevad.



Margus Medell: koos täna arutuse all oleva taotlusvooruga on perioodil toetusi jagatud
järgnevalt.
Strateegiatelg summa Toetuste arv Jääk
Sadamate ja lossimiskohtade uuendamine 781 672 6 1.87
Kalandustoodete töötlemine 779 595 37 526.18
Majandustegevuste mitmekesistamine 702 474 35 5.24
Kudealade taastamine 81 165 1 2.36
Kalandus/merendus traditsioonide edendamine 257 619 29 2928.88
Kokku 2 602 526 108 3464.53
Praeguseks hetkeks on projekte lõpetatud summas 1 786 843€ mis on 69% ja 76 projekti mis
on 70% toetuse saanud projektidest, katkestamisi on suhteliselt vähe ainult üks projekt.
Küsimus liikmetelt: kas tulemas on veel taotlusvoorusid?
Margus Medell: jah on küll, ühing on saanud ministeeriumilt lisavahendeid summas
496 559.66€, kuid see on juba järgmiste päevakorrapunktide teema.

Otsustati
Võtta informatsioon teadmiseks.

3. MTÜ Läänemaa Rannakalanduse Seltsi 2019 aasta aruande arutelu ja kinnitamine

Margus Medell tutvustab ühingu majandustulemusi, rahalist seisu ja tegevusi.
Toimus arutelu

Otsustati
Kinnitada MTÜ Läänemaa Rannakalanduse Seltsi 2019 aasta aruanne esitatud kujul

Hääletustulemus
osales 61 liiget
poolt hääletas 61 liiget
vastu hääletas 0 liiget
erapooletu 0 liiget

4. Läänemaa Kalanduspiirkonna 2015 – 2025 strateegis muudatuste arutelu ja kinnitamine.
Margus Medell: Strateegia muudatus puudutab suurel määral lisavahendeid, kuna perioodi
lõpp on suhteliselt lähedal tuleb tähelepanu pöörata projekti vahendite maksimaalselt
efektiivsele kasutamisele. Juhatus on teinud üldkoosolekule arutamiseks järgmise
muudatusettepaneku.

1. Vähendada kalavarude taastootmise ja kudealade taastamise strateegiatelje vahendeid
14897.99 eurot (3%) ja suunata vahendid majandustegevuste mitmekesistamise
strateegiatelge. Kudealade strateegiatelg lõpetada.

2. Vähendada kalandustoodete töötlemise ja otseturustamise strateegiatelje vahendeid
34761.98 eurot (7%) ja suunata vahendid majandustegevuste mitmekesistamise
strateegiatelge. Kalandustoodete töötlemise telje vahendid 2021 aasta taotlusvoorus
oleks 114217.92 eurot.

3. Majandustegevuste mitmekesistamise strateegiatelje vahendite maht 2021 aastal oleks
183 741.87 eurot (37%)

Küsimus liikmetelt: milline oleks strateegia rahastus kava muudatus tervikuna võrreldes
praegu kehtivaga?



Margus Medell: Muudatus on suhteliselt väike ja oleme terve perioodi suhteliselt hästi ja
täpselt planeerinud.
Strateegiatelg Kehtiv jaotus Uus jaotus muutus
Kalasadamate ja lossimiskohtade uuendamine 30% 30% 0%
Kalandustoodete töötlemine ja otseturustamine 30% 28.8% -1.2%
Majandustegevuste mitmekesistamine 27% 28.6% +1.6%
Kalavarude taastootmine ja kudealade taastamine 3% 2.6% -0.4%
Kalandus/merendustraditsioonide edendamine 10% 10% 0%
Rahatuskava muutmisel tuleb vaadata mitut komponenti.
1.projektitoetuste vahendite jäägid on praegusel hetkel väga väiksed ja saame rääkida ainult
lisavahenditest summas 496 559.66 eurot.
2.periood hakkab lõppema ja jälgida tuleks võimalikult efektiivset vahendite kasutamist.
3.suure tõenäosega on praegu kõne all olevad vahendid viimased sellel perioodil ja tegemist
on viimase suurema taotlusvooruga.
Küsimus liikmetelt: kas on võimalik, et ühing saab veel lisavahendid ja milline oleks
summaline jaotus 2021 aasta taotlusvoorus?
Margus Medell: teoreetiliselt on täiendavate lisavahendite saamine võimalik aga praktikas
ma sellesse ei usu, seega saame rääkida vaid nendest numbritest mis praegu on kindlasti
teada. Vahendite jaotus 2021 aasta voorus oleks järgmine.

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 49659.97

Kalavarude taastootmise ja
kudelade taastamine

3% 14897.99 0 0 -14897.99

Kalandus/merendus
traditsioonide edendamine

10% 49659.97 10% 49659.97 0

Küsimus liikmetelt: juhul kui 2020 aasta taotlusvooru puhul selgub, et mõni taotlus ei saa
PRIAlt toetust, siis mis nendest summadest saab.
Margus Medell: sellisel juhul läheb see summa tagasi samasse telge ja liidetakse 2021 aasta
vahenditega. Meie fookus on siiski praegu lisavahenditel, liiati arvan, et sellist situatsiooni ei
teki, kui tekib siis on see uus reaalsus.
Küsimus liikmetelt: millistele argumentidele juhatus oma ettepanekus toetus?
Margus Medell: argumente oli mitu ja lühidalt on need järgmised.
1.Majandustegevuste mitmekesistamise teljes on konkurents ülekaalukalt kõige suurem ning
kõige enam on taotlejaid jäänud toetuseta vahendite nappuse tõttu. Eesmärgid on küll
täidetud, silmas tuleb pidada konkurentsi ja rahavajadust strateegiateljes.
2.Kudealade taastamise strateegiateljes on ühingu püstitatud eesmärgid on täidetud 100%.
Summad mis reaalselt kudealade teljes olemas on ei võimalda ellu viia ühtegi suuremat
projekti millele oleks märkimisväärne mõju, tegelikult ei ole olemasolevate vahenditega
võimalik ellu viia ka väiksemaid projekte. Potentsiaalseid taotlejaid praegusel hetkel ei ole.
3.Kalandustoodete töötlemise teljes on küll eesmärgid täitmata, kuid projekte on palju töös ja
eesmärkide täitmine kindlasti paraneb.
Eesmärgiks seati, et vähemalt 50% ahvena, haugi ja lesta saakidest müüakse töödelduna.
Lesta osas oleme oma eesmärgid saavutanud, ahvena ja haugi osas on eesmärgid saavutamata,



peamiselt seetõttu, et oleme mõõdiku seadnud valesti, nimelt on ahvena ja haugi saagid
võrreldes 2015 aastaga kordades tõusnud, siiski on mõjud kala töötlemisele väga positiivsed,
töödelduna müüdud ahvena osakaal on tõusnud 2,5 korda ja haugi puhul 2,3 korda.
Eesmärgiks seati, et perioodi lõpuks on Läänemaal ühistulistel alustel toimiv kalurite
tulundusühistu millel on müügipunktid Haapsalus ja Tallinnas, see eesmärk on täitmata
täielikult, peamiselt seepärast, et ühing on oma strateegias püstitanud liiga ambitsioonika
eesmärgi ning meie pakutavatest vahenditest eesmärgi saavutamiseks nii ehk teisti ei piisa.
Arvamus liikmelt: tegevjuht selgitas päris täpselt juhatuse ettepaneku motiive, toonitan seda,
et eesmärk on ikkagi rahuldada suurima konkurentsiga telje rahavajadusi, liiati hakkab
periood lõppema ja suure tõenäosusega on kõne all olev raha projektitaotlusteks lähiaastatel
viimane.
Arvamus liikmelt: kas kalandustoodete töötlemise telje muudatus peaks olema niivõrd suur,
pakun välja, et kalandustoodete töötlemise telje vahendeid vähendataks majandustegevuste
mitmekesistamise telje kasuks 4%.
Toimus vahendite jaotuse ümberarvutamine
Margus Medell: selle jaotuse alusel oleks muudatus kõigest ümmarguselt 19 tuhat eurot, kas
see aitaks eesmärkide saavutamisele oluliselt kaasa, kipun kahtlema.
Arvamus liikmelt: kui palju on tulemas tuleval aastal suuri üle 60 tuhande euroseid taotlusi.
Margus Medell: seda ma küll ei oska ette ennustada, kuid eks hindamiskomisjon peab
otsustama, milliseid projekte rahastada, arvan, et selles taotlusvoorus said nad selle
ülesandega väga hästi toime.
Arvamus liikmelt: võtan oma ettepaneku tagasi, tõepoolest on summad niivõrd väikesed, et
olulist mõju need ei avalda, liiati ei suuda me praegu kõikki asju ette näha.
Toimus arutelu võimalike toetavate tegevuste jms üle.

Otsustati
Muuta Läänemaa  kalanduspiirkonna tegevusstrateegia 2015-2025 rahastamise kava
järgmiselt
Strateegiatelg Kehtiv jaotus Uus jaotus muutus
Kalasadamate ja lossimiskohtade uuendamine 30% 30% 0%
Kalandustoodete töötlemine ja otseturustamine 30% 28.8% -1.2%
Majandustegevuste mitmekesistamine 27% 28.6% +1.6%
Kalavarude taastootmine ja kudealade taastamine 3% 2.6% -0.4%
Kalandus/merendustraditsioonide edendamine 10% 10% 0%

2021 aasta lisavahendite jaotus on järgmine
Strateegiatelg Kehtiv

jaotus
Vahendid Uus

jaotus
vahendid muutus

Sadamate ja
lossimiskohtade
uuendamine

30% 148979.90 30% 148979.90 0

Kalandustoodete töötlemise
ja otseturustamine

30% 148979.90 23% 114217.92 -34761.98

Majandustegevuste
mitmekesistamine

27% 134081.91 37% 183741.87 49659.97

Kalavarude taastootmise ja
kudelade taastamine

3% 14897.99 0 0 -14897.99

Kalandus/merendus
traditsioonide edendamine

10% 49659.97 10% 49659.97 0



Hääletustulemus
osales 61 liiget
poolt hääletas 61 liiget
vastu hääletas 0 liiget
erapooletu 0 liiget

5.2021 aasta projektide rakenduskava arutelu ja kinnitamine.
Margus Medell: kuna ühingul on teada lisavahendite summa mis meil kasutada on ja
eelmises päevakorrapunktis kinnitas üldkoosolek ka strateegia muudatuse on meil igati
mõistlik kinnitada ka 2021 aasta projektitoetuste rakenduskava. Mõistlik on ka see sellepärast,
et me ei tea milline olukord on sügisel ja kas meil on võimalik üldkoosolekut kokku kutsuda.
Küsimus liikmetelt: kas saab olla kindel, et ministeerium strateegia muudatusettepaneku
kinnitab.
Margus Medell: kindel selles olla ei saa. Juhul kui ministeerium meie strateegia muudatust ei
kinnita on see uus reaalsus ja tuleb vastavalt sellele tegutseda.
Küsimus liikmetelt: milline on strateegia muudatuse kinnitamise, rakenduskava esitamise ja
2021 aasta taotlusvooru ajaline horisont.
Margus Medell: kindlasti esitatakse strateegia muudatus ministeeriumile juunis, vastuse
võime saada arvatavasti augustis, selleks ajaks on kindlasti PRIAs lõppenud 2020 aasta
taotlusvooru taotluste menetlemine ja meil on teada kas on tekkinud mingeid jääke. Seejärel
saame esitada PRIAle rakenduskava, eeldatavalt september/oktoober ja kuulutada välja
taotlusvooru mis võiks toimuda 2021 aasta jaanaur/veebruar.
Toimus vaba arutelu

Otsustati.
Kinnitada 2021 aasta projektitoetuste 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/merendustraditsioonide edendamine 10 49 659.97
Kokku 496 599.66
Vahenditele lisatakse jäägid mis on strateegiatelgedes.

Hääletustulemus
osales 61 liiget
poolt hääletas 61 liiget
vastu hääletas 0 liiget
erapooletu 0 liiget

6.2021 aasta koostööprojektide rakenduskava arutelu ja kinnitamine.
Margus Medell: sarnaselt eelmisele päevakorrapunktile on ühingul mõistlik kinnitada 2021
aasta koostööprojektide rakenduskava sest ei ole kindel, et meil on võimalik sügisel kokku
kutsuda üldkoosolekut. Koostööprojektideks on ühingul kasutada 79 711.00 eurot. Sellel
aastal oleme teinud ainult ühe koostööprojekti (õppereis Soome) avatud sadamate päev on
edasi lükatud järgmisesse aastasse
Toimus vaba arutelu



Otsustati
Kinnitada 2020 aasta koostööprojektide rakenduskava järgmiselt:
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
osales 61 liiget
poolt hääletas 61 liiget
vastu hääletas 0 liiget
erapooletu 0 liiget.

7.Muud küsimised
Margus Medell: teemaks on tuleva aasta taotlusvoor, juhatuse ettepanek on korraldada 2021
aasta taotlusvoor jaanuaris/veebruaris 2021.
Toimus arutelu

Otsustati
Korraldada 2021 aasta taotlusvoor jaanuaris/veebruaris. Taotlusvoor hoitakse lahti vähemalt
10 päeva, juhatusel on õigus määrata taotlusvooru toimumise aeg kuupäevalise täpsusega.

Hääletustulemus
osales 61 liiget
poolt hääletas 61  liiget
vastu hääletas 0 liiget
erapooletu 0 liiget.

Koosolekut juhatas                                                                             protokollis
Margus Medell Aivar Oruste


