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   Päevakord:   

1 2012 aasta teise taotlusvooru alla 63911€ mahtudega projektide paremusjärjestuse 

arutelu ja kinnitamine.      

2 2013 aasta halduskulude rakenduskava arutelu ja kinnitamine.   

3 2013 aasta ühingu eelarve arutelu ja kinnitamine.   

4 Läänemaa kalanduspiirkonna tegevusstrateegia 2009-2015 muutmine. Finantsjaotise 

muutmine.  

5 2013 aasta projektide rakenduskava arutelu ja kinnitamine..  

6 2013 aasta taotlusvooru toimumisaja määramine.  

7 2012 aasta üldkogu aja ja päevakorra määramine. 

8 Projektide lisavahendite jaotuse arutelu ja kinnitamine. 

9 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. 2012 aasta teise taotlusvooru alla 63911€ mahtudega projektide paremusjärjestuse 

arutelu ja kinnitamine. 

Margus Medell: hindamiskomisjon hindas 2012 aasta teises taotlusvoorus 8 projektitaotlust, 

avatud oli neli strateegiatelge kus oli projekte järgmiselt.  

Kalandustoodete töötlemine ja otseturustamine 1 taotlus. 

Kalandusega seotud turismi arendamine ja rannakülade taaselustamine 3 taotlust. 

Tegevuste mitmekesistamine 1 taotlus  

Koolitustegevused 3 taotlus. 

Konkurents tekkis koolitustegevuse teljes. Kõikides teistes telgedes vahendeid jätkus ning 

ükski taotlus ei jäänud alla 3 punti piiri. Arvan, et on mõistlik kui nimetan teile taotleja, 

taotluse, hindaiskomisjoni poolt kinnitatud toetussumma, keskmised hindepunktid ja koha 



paremusjärjestuses. Seejärel avan arutelu. Iga strateegiatelje projektide paremusjärjestuse 

kinnitame eraldi, sest kõik juhatuse liikmed ei saa konkreetse telje paremusjärjestuse 

kinnitamises osaleda. Kas kõik on ettepanekuga nõus? 

Vastuväiteid polnud. 

Kalandustoodete töötlemine ja otseturustamine  

1.Kipperi kala OÜ taotlus „Lihula suitsukalatsehhi neljas etapp“ keskmine hindepunktide 

summa 4,41 (toetus 3085€)  

Kalandusega seotud turismi arendamine ja rannakülade taaselustamine.  

1.Lauri Antsu talu  FIE,  taotlus „lumepuhuri ja niiduki soetamine“, keskmine hindepunktide 

summa 3,95 (toetus 3264€) 

2.Andrus Eltmaa FIE,  taotlus „loodusturismi ja kalastusretkede korraldamine“, keskmine 

hindepunktide summa 3,78 (toetus 1297€ 

3.Triovara Halduse OÜ taotlus „paadirent metskapteni turismitalus “, keskmine 

hindepunktide summa 3,60 (toetus 2290€) 

Tegevuste mitmekesistamine 

1.Tarmo Viikmaa  FIE taotlus „rookatuste ehitamine“, keskmine hindepunktide summa 3,94 

(toetus 3047€ 

Koolitustegevus 

1.Kipperi Kala OÜ taotlus „kala töötlemise tehnoloogia ja seadmete kasutamise koolitus 

Kipperi Kala OÜ töötajatele“, keskmine hindepunktide summa 4,44 (toetus 4800€) 

2.Dirhami Kalurite Koda MTÜ  taotlus „koolitus, kalatoitude valmistamine ja kohalikult 

lossitud kala jaemüügis“, keskmine hindepunktide summa 4,40 (toetus 4712€) 

3.Mõhk ja Tölpa OÜ taotlus „ süstasõidu ohutuse koolitus-treening“, keskmine hindepunktide 

summa 3,36 (toetus 2620€) 

Margus Medell: sellised on siis tulemused, nagu juba eelnevalt mainisin on konkurents 

vahenditele koolitustegevuse teljes, seega viimasele kohale jäänud Mõhk ja Tölpa OÜ taotlus 

jääb vahendite lõppemise tõttu toetuseta. Avan nüüd läbirääkimised. Konkreetse telje 

tulemuste kinnitamisest peavad ennast taandama need juhatuse liikmed kes on seotud kas 

taotluse hindamisega või siis on seotud kinnitusaluse strateegiatelje taotlusega, selle kanname 

ka eraldi protokolli.  

 

Otsustati 

Kinnitada MTÜ Läänemaa Rannakalanduse Seltsi 2012 aasta teise taotlusvooru 

projektide paremusjärjestus kalandustoodete töötlemise ja otseturustamise  teljes ja 

teha Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ametile ettepanek määrata toetus 

järgmistele taotlejatele.  

 Kipperi kala OÜ taotlus „Lihula suitsukalatsehhi neljas etapp“ keskmine 

hindepunktide summa 4,41 (toetus 3085€) 

 

Hääletustulemus  

Poolt:5 

Vastu: 0 

Erapooletu 0 

Hääletamisest taandunuid: 2 (Andres Habak, Jaak Sünt)  

 

Kinnitada MTÜ Läänemaa Rannakalanduse Seltsi 2012 aasta teise taotlusvooru 

projektide paremusjärjestus kalandusega seotud turismi arendamise ja rannakülade 

taaselustamise  teljes ja teha Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ametile 

ettepanek määrata toetus järgmistele taotlejatele.  

 .Lauri Antsu talu  FIE,  taotlus „lumepuhuri ja niiduki soetamine“, keskmine 

hindepunktide summa 3,95 (toetus 3264€) 

 Andrus Eltmaa FIE,  taotlus „loodusturismi ja kalastusretkede korraldamine“, 



keskmine hindepunktide summa 3,78 (toetus 1297€ 

 Triovara Halduse OÜ taotlus „paadirent metskapteni turismitalus “, keskmine 

hindepunktide summa 3,60 (toetus 2290€) 

Hääletustulemus  

Poolt:5 

Vastu: 0 

Erapooletu 0 

Hääletamisest taandunuid: 2 (Tiit Randla, Jaak Sünt) 

 

 Kinnitada MTÜ Läänemaa Rannakalanduse Seltsi 2012 aasta teise taotlusvooru 

projektide paremusjärjestus tegevuste mitmekesistamise  teljes ja teha Põllumajanduse 

Registrite ja Informatsiooni Ametile ettepanek määrata toetus järgmistele taotlejatele.  

 Tarmo Viikmaa  FIE taotlus „rookatuste ehitamine“, keskmine hindepunktide summa 

3,94 (toetus 3047€) 

 

Hääletustulemus  

Poolt:6 

Vastu: 0 

Erapooletu 0 

Hääletamisest taandunuid: 1 (, Jaak Sünt) 

 

Kinnitada MTÜ Läänemaa Rannakalanduse Seltsi 2012 aasta teise taotlusvooru 

projektide paremusjärjestus koolitustegevuste  teljes ja teha Põllumajanduse Registrite 

ja Informatsiooni Ametile ettepanek määrata toetus järgmistele taotlejatele.  

 Kipperi Kala OÜ taotlus „kala töötlemise tehnoloogia ja seadmete kasutamise koolitus 

Kipperi Kala OÜ töötajatele“, keskmine hindepunktide summa 4,44 (toetus 4800€) 

 

 Dirhami Kalurite Koda MTÜ  taotlus „koolitus, kalatoitude valmistamine ja kohalikult 

lossitud kala jaemüügis“, keskmine hindepunktide summa 4,40 (toetus 4712€) 

 

Teha Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ametile mitte  toetada Mõhk ja 

Tölpa OÜ taotlust vahendite lõppemise tõttu strateegiateljes.  

 Mõhk ja Tölpa OÜ taotlus „ süstasõidu ohutuse koolitus-treening“, keskmine 

hindepunktide summa 3,36 (toetus 2620€) 

 

Hääletustulemus  

Poolt:5 

Vastu: 0 

Erapooletu 0 

Hääletamisest taandunuid: 3 ( Madis Otsa, Jaak Sünt, Tiit Koel) 

 

2. 2013 aasta halduskulude rakenduskava arutelu ja kinnitamine.  

Margus Medell: 2013 aasta halduskulude rakenduskava on teile nädalapäevad tagasi laiali 

saadetud, seega olete saanud sellega juba tutvuda ja annan asjast vaid lühida ülevaate. 2013 

aasta rakenduskavasse läheks plaani järgi 3 kulurida, ülejäänud kuluridasid on võimalik 

hallata eelmiste perioodide jäägi arvelt. Personalikulud 24081€, reale on planeeritud 10% 

raamatupidamisteenuse kasvu, muud numbrid ei muutu. Üldkulud 3953€, planeeritud on 10% 

üürikulude kasvu, sest LAKi ruumide rendiga on siiani asjalood pisut segased ning võib olla 

on meil vaja tuleval aastal hakata kolima. Kolmas kulurida on õppereiside korraldamise kulud 

kuhu on võimalik suunata 11982€, koos eelmise aasta jääkidega saaksime korraldada selle 

summaga 1 õppereisi ca 25 inimesele. Teistele kuluridadele pole mõtet vahendeid panna, sest 

seal on piisavalt jääke.  



Eldur Lepik: kas tuleva aasta õppereisi kohta on ka mingeid plaane? 

Margus Medell: hetkel pole aga mõtted käivad Rootsi ranniku üle.  

Küsimus juhatuselt: kuidas on ühingu finantseerimisega perioodil 2014 ja 2015, võib olla 

peaksime hetkel sellega arvestama?  

Margus Medell: hetkel on ministeerium andnud selge signaali, et ühinguid rahastatakse 2014 

täies mahus ehk siis halduskuludega 40016€ ja 2015 aastal poolega sellest summast, peale 

seda peaks olema uus periood käivitunud.  

Küsimus juhatuselt: milliseid kulusid rahastatakse? 

Margus Medell: hetkel on info, et rahastatakse kõikki kulusid, seega saame ise selle üle 

otsustada, kuid kindel on see alles siis kui määruse muudatus on allkirjadega laual. Järgmisel 

aastal tuleb hakata kindlasti mõtlema uue strateegia peale, seega võib selle koostamisse minna 

olulisi vahendeid.  

Arno Peksar: vana strateegia on ju olemas, mis seal ikka leiutada!  

Margus Medell: ma ei ole selles päris kindel, nelja aasta jooksul on Läänemaa kalanduses 

väga palju muutunud.  

 

Otsustati  

Teha üldkogule ettepanek kinnitada 2013 aasta rakenduskava halduskulud järgmisel kujul.  

1.personali ja lähetuskulud 24081€ 

2.üldkulud 3935  

3.õppereisdide korraldamise kulud 11982€ 

 

Hääletustulemus  

Poolt:8 

Vastu: 0 

Erapooletu 0 

 

3. 2013 aasta ühingu eelarve arutelu ja kinnitamine.  

Margus Medell: ühingu kogueelarve eesmärgiks on eelkõige analüüsida milline on ühingu 

rahaline reis, välja on toodud kulud mis on kaetavad meetmest 4.1 ja millised tuleb kanda 

ühingu omavahenditest. Hetkel on ühingul kasutada 21566€, sellest 10588 on PRIA poolt 

tehtud ettemaks mis tuleb tagastada 2013 aasta lõpuks, seega hetkel on ühingul omavahendeid 

10978€ ning tuleva aasta liikmemaksude prognoosi arvestades peaks see suurenema 2045€ 

võrra.  

Jaak Sünt: see tähendab, et liikmemaksu tõstmiseks põhjust pole.  

Margus Medell: hetkel ei ole, kuid kui arvestada seda, et liikmemaks pole juba 4 aastat 

tõusnud siis võib olla on põhjust seda kaaluda tuleval aastal.  

 

Otsustati  

Teha ühingu üldkogule ettepanek kinnitada ühingu 2013 aasta koondeelarve esitatud kujul.    

 

Hääletustulemus  

Poolt:8 

Vastu: 0 

Erapooletu 0 

 

4. Läänemaa kalanduspiirkonna tegevusstrateegia 2009-2015 muutmine. Finantsjaotise 

muutmine.  

Margus Medell: eelarvejaotise muutmine on tingitud sellest, et olema varemalt vahendite 

paindlikumaks kasutamiseks kasutanud võimalust muuta rakenduskava, see seab meid 

olukorda, et nüüd peame rakenduskava muudatused viima vastavusse oma strateegia 

eelarvelise jaotusega. Muudatused on tegelikult väga väiksed ja seega on mul põhjust arvata, 



et ühingu koostatud strateegia on üpriski härgi toimiv.  

Küsimus juhatuselt: kas eelarvelist jaotist on veel võimalik uuta? 

Margus Medell: ei, enam ei ole. See jään nii nagu ta tuleb. 

Küsimus juhatuselt: kas tuleva aasta projektide rakenduskava numbrid arvestatakse juba uue 

jaotuse alusel.  

Margus Medell: jah nii see on, see muudab ka kohati numbreid üpris oluliselt. 

Küsimus juhatuselt: see tähendab, et eelarvejaotise muutmine on nii-öelda formaalne otsus.  

Margus Medell: otsus on tõepoolest formaalne, me lihtsalt viime oma strateegia vastavusse 

rakenduskava muudatustega.   

 

Otsustati  

Teha ühingu üldkogule ettepanek muuta Läänemaa kalanduspiirkonna tegevusstrateegia 

2009-2015 eelarvelist jaotist järgmisel kujul. 

strateegiatelg Vana jaotus % Uus jaotus % Muutus % 

Kalasadamate ja lossimiskohtade uuendamine  50 51,3 +1,3 

Kalandustoodete töötlemine ja 

otseturustamine  

20 21,2 +1.2 

Kalandusega seotud turismi arendamine ja 

rannakülade taaselustamine  

15 15 0 

Tegevuste mitmekesistamine  12 9,6 -2,4 

Koolitustegevus  3 2,9 -0,1 

Hääletustulemus  

Poolt:8 

Vastu: 0 

Erapooletu 0 

 

5. 2013 aasta projektide rakenduskava arutelu ja kinnitamine 

Margus Medell: 2013 aasta baasfinantseering on kokku 495698€ ja sellele lisanduvad 

käesoleva 2012 aasta väikesed jäägid, kokku oleks siis 2013 aastal baasfinantseeringuna 

jagada 5012012€. Strateegiatelgede osakaalude arvestamisel on arvesse võetud juba uut 

finantsplaani. Seega oleksid telgede kaupa summad järgmised.  

Strateegiatelg  Jääk 2012 Vahend 2013 Kokku  % 

Kalasadamate ja lossimiskohtade 

uuendamine  

5€ 254293€ 254298€ 51,3 

Kalandustoodete töötlemine ja 

otseturustamine  

463€ 105088€ 105551€ 21,2 

Kalandusega seotud turismi arendamine ja 

rannakülade taaselustamine  

3103€ 74355€ 77458€ 15 

Tegevuste mitmekesistamine  763€ 47587€ 48350€ 9,6 

Koolitustegevus 1169€ 14375€ 15544€ 2,9 

    

Otsustati  

Teha ühingu üldkogule ettepanek kinnitada 2013 aasta projektide baasfinantseeringu mahud 

järgneval kujul  

Kalasadamate ja lossimiskohtade uuendamine 245293€ 

Kalandustoodete töötlemine ja otseturustamine 105088€ 

Kalandusega seotud turismi arendamine ja rannakülade taaselustamine 74355€ 

Tegevuste mitmekesistamine 47587€ 

Koolitustegevus 14375€  

 

 

 



Hääletustulemus  

Poolt:8 

Vastu: 0 

Erapooletu 0 

 

6. 2013 aasta taotlusvooru toimumisaja määramine 

Margus Medell: Projektide vastuvõtmise aja määramisel tuleb arvesse võtta mitmeid 

asjaolusid. Eelkõige seda, et PRIA võtab taotlusi vastu 5-19 märtsini, alates aasta algusest 

kuni selle tähtajani peame ära menetlema taotlused, tegema hindamise ja kutsuma kokku ka 

üldkogu, seega arvan, et taotluste vastuvõtmise aeg peaks olema 14-18 jaanuarini 2013. 

Sellisel juhul peaksime jõudma kõik toimingud ära teha. 

Küsimus juhatuselt: mis ajal peaksime siis taotlusvooru välja kuulutama?  

Margus Medell: vastavalt meie strateegiale peame seda tegema hiljemalt 17. Novembril.  

 

Otsustati  

Võtta meetme 4.1 „kalanduspiirkondade säästev areng taotlusdokumente vastu 14-18 

jaanuarini 2013.  

Kuulutada meetme taotlusvoor välja 17. Novembril 2012.  

 

 Hääletustulemus  

Poolt:8 

Vastu: 0 

Erapooletu 0 

 

7. 2012 aasta üldkogu aja ja päevakorra määramine.  

Margus Medell: üldkogu aja määramisega oleme samuti seotud meetme 4.1 määrusega. 

Selleks, et teha toiminguid seoses tuleva aasta rakenduskavadega peame üldkogu välja 

kuulutama vähemalt 20 tööpäeva enne selle toimumist, vaadates praegust ajagraafikut ei ole 

üldkogu võimalik kokku kutsuda enne kui 14.detsembril, tegemist on reedese päevaga 

alguseks võiks olla traditsiooniliselt 15.00 kohaks nagu alati Läänemaa Arenduskeskuse suur 

saal. Päevakorda peame kindlasti panema 2013 aasta haldus ja projektide rakenduskava 

kinnitamise, ühingu eelarve kinnitamise, strateegiamuudatuste kinnitamise ja lisavahendite 

jaotuse kinnitamise.  

 

Otsustati  

Korraldada ühingu üldkogu 14.detsembril algusega kell 15.00 Läänemaa Arenduskeskuse 

suures auditooriumis. 

Kuulutada üldkogu välja 13.novembri Lääne Elus.  

Üldkogu päevakord on järgmine  

2013 aasta halduskulude rakenduskava arutelu ja kinnitamine. 

2013 aasta ühingu kogueelarve arutelu ja kinnitamine. 

Läänemaa kalanduspiirkonna strateegia 2009 – 2015  muudatuste arutelu ja kinnitamine. 

2013 aasta projektide rakenduskava arutelu ja kinnitamine. 

Lisavahendite paigutamine strateegiatelgede vahel. 

Muud küsimused.  

 

Hääletustulemus  

Poolt:8 

Vastu: 0 

Erapooletu 0 

 

 



8. Projektide lisavahendite jaotuse arutelu ja kinnitamine. 

Margus Medell: viimase päevakorrapunktina on otsustada väga oluline asi, ehk siis 

lisavahendite jaotus strateegiatelgede vahel. Selleks oleme ka juhatuse koosolekule kutsunud 

revisjonikomisjoni ja ka ühingu liikmeid. Teen ettepaneku, et ka revisjonikomisjoni liikmetel 

ja ühingu liikmetel on selle päevakorrapunkti juures hääleõigus.  

Vastuväiteid polnud 

Margus Medell: selgunud on, et meil on projektidele võimalik saada lisavaheneid 139157€, 

ütlen kohe, et see summa on indikatiivne, see võib veel muutuda seepärast saamegi rääkida 

ainult suhtarvudest ehk siis protsentidest, sellise ettepaneku teeme ka üldkogule. Olen võtnud 

aluseks eelmiste taotlusvoorude praktikad ja minuni jõudnud info potentsiaalsete taotluste 

kohta ning välja töötanud 4 varianti mille üle võiksime arutleda. Kindlasti võiks neid variante 

genereerida lõpmatult, kuid see pole vist teab mis viljakas. Variandid on esialgsed ja neisse 

võib teha muudatusi. Seega variandis on järgmised.  

1 variant – jagada lisavahendid ära vastavalt protsentidele, seega lisavahendite jaotus oleks 

51,3% sadamad ja lossimiskohad, 21,2% kalandustoodete töötlemine, 15% kalandusega 

seotud turism, 9,6% tegevuste mitmekesistamine, 2,9% koolitustegevused. Variandi 

nõrkuseks on see, et me ei suudaks finantseerida vähemalt 3 sadamate taotlust ja samal ajal 

paigutaksime vahendeid koolitustelge mis on olnud kogu aeg suhteliselt vähese täituvusega.  

2 variant – lisavahenditest 100% sadamate telge ja teistesse mitte midagi. Nõrkuseks on see, 

et saaksime finantseerida küll 3 sadama projekti, kuid mitte 4 ehk siis neljas jääks väga 

väikeseks. Lisaks sellele nõrgestaksime kalandustoodete töötlemise ja otseturustamise telge 

kuhu on oodata rohkelt taotlusi.  

3 variant – 79,6% sadamate telge ja 20,4% kalandustoodete töötlemise telge. Nõrkuseks on 

see, et tegevuste mitmekesistamise telg jääks nõrgaks. Uus strateegia eelarvejaotis võtab niigi 

tegevuste mitmekesistamisest vahendeid vähemaks.  

4 variant – 79,6% sadamad ja lossimiskohad, 14,6% kalandustoodete töötlemine ja 5,7% 

tegevuste mitmekesistamine. Variant annab võimaluse tuleval aastal rahastada vähemalt 3 

sadamat, lisada vahendeid ka töötlemise telge kus on suur huvi ja tasandada tagasilööki 

tegevuste mitmekesistamise teljes.  

Küsimus juhatuselt: millised sadamad võivad tulla järgmisel aastal vahendeid taotlema.  

Margus Medell: minu teada on neid 4 Virtsu ja Puise sadama kolmandad etapid, Topu 

sadama esimene etapp ja Österby teine etapp. Rohkem neid hetkel ei ole ja minu teada pole 

keegi viies alustanud ettevalmistavate töödega.  

Küsimus juhatuselt: kas need sadamad tulevad ka välja ja kuidas neid on võimalik 

rahastada.  

Margus Medell: kes välja tulevad ma täpselt ei tea, rahastamise otsustab hindamiskomisjon. 

Olen juba öelnud, et ükskõik millise lisavahendite jaotuse korral on võimalik rahastada ainult 

kolme sadamat lähtudes juba kasutatud vahenditest ja minuni jõudnud plaanidest.  

Andres Habak: me ei peaks keskenduma ainult sadamatele, töötlemine on ka väga tähtis, 

seepärast arvan, et tasub kaaluda kolmandat varianti.  

Tiit Randla: tegevuste mitmekesistamine on ka oluline, see on suunatud otse kalurile ja seda 

tähelepanuta jätta ei saa.  

Üldine arutelu mille käigus tehti ettepanek.  

4 variant -  vähendati tegevuste mitmekesistamist ja suurendati töötlemise telge. Sadamate 

telg 79,6%, kalandustoodete töötlemine ja otseturustamine 16,8% ja tegevuste 

mitmekesistamine 3,6%.  

Margus Medell: mul on ettepanek, et võiksime üldkogu ette minna kahe variandiga ehk siis 3 

ja 4 variandiga, las liikmed ise otsustavad mis on mõistlikum.  

Arno Peksar: sellel pole mõtet, seal hakatakse tegema muudatusi ja asi võib kraavi minna.  

Margus Medell: mida arvab asjast revisjonikomisjon.  

Taavi Suitsberg: arvan, et kõige mõistlikum on kui me hääletame, kuidas edasi minna.   

Margus Medell: teema siis nii, hääletuse teel selgitame kas läheme üldkogu ette kahe 



variandiga  või ühe variandiga. Kui hääletus näitab, et läheme kahe variandiga siis valime 

välja need variandid mis saavad kõige enam hääli, kui ühe variandiga siis valime välja selle 

variandi mis üldkogule läheb.  

 

Ettepanek 1: valida välja kaks varianti lisavahendite jaotamiseks ja küsida üldkogult kumba 

nad eelistavad.  

Hääletustulemus  

Poolt:0 

Vastu: 13 

Erapooletu 0 

 

Ettepanek 2: valida välja laiendatud juhatusel 1 lisavahendite jaotuse variant ja esitada see 

üldkogule arutamiseks ja kinnitamiseks.  

Hääletustulemus  

Poolt:13 

Vastu: 0 

Erapooletu 0 

 

Otsustati  

Valida laiendatud juhatusel välja 1 lisavahendite jaotuse variant ja esitada see üldkogule 

arutamiseks ja kinnitamiseks.   

 

Margus Medell: mis siis ikka, esitan nüüd siis 4 erinevat varianti ning valime välja selle 

mille esitame üldkogule kinnitamiseks.  

 

Variant 1 – kalasadamate ja lossimiskohtade uuendamine 51,3%, kalandustoodete töötlemine 

ja otseturustamine  21,2%, kalandusega seotud turismi arendamine 15%, tegevuste 

mitmekesistamine 15%, koolitustegevus 2,9% lisavahenditest. 

 Hääletustulemus  

Poolt:0 

Vastu: 13 

Erapooletu 0 

 

Variant 2 – sadamate ja lossimiskohtade uuendamine 100% lisavahenditest, teistesse 

telgedesse 0%   

Hääletustulemus  

Poolt:0 

Vastu: 13 

Erapooletu 0 

 

Variant 3 – kalasadamate ja lossimiskohtade uuendamine 79,6% ja kalandustoodete 

töötlemine 20,4% lisavahenditest.  

Hääletustulemus  

Poolt:3 

Vastu: 10 

Erapooletu 0 

 

Variant 4 – kalasadamate ja lossimiskohtade uuendamine 79,6%, kalandustoodete töötlemine 

16,8%  ja tegevuste mitmekesistamine 3,6%  

Hääletustulemus  

Poolt:10 

Vastu: 3 



Erapooletu 0 

 

Otsustati  

Esitada üldkogule aruteluks ja kinnitamiseks lisavahendite jaotamise 4 variant järgmisel 

kujul. Kalasadamate ja lossimiskohtade uuendamine 79,6% lisavahendites, kalandustoodete 

töötlemine ja otseturustamine 16,8% lisavahenditest, tegevuste mitmekesistamine 3,6% 

lisavahenditest. Vajadusel selgitada üldkogule milliste variantide vahel laiendatud juhatus 

otsustas. 

 

9. Muud küsimused 

Silma LKA ja Matsalu LKA teema  

Margus Medell: 8. Novembril oli Keskkonnaametis koosolek kus oli teemaks Silma LKA 

laienemine. Arvan, et asi lahenes kalurite jaoks enam vähe positiivselt. Tegime ettepanekuid 

püügilubade suurendamise osas ja kooskõlastuste jagamise osas. Järgmisel aastal on meie 

ettepaneku järgi Silma LKAl senise 60 võrgu asemel 65 võrku ning igale loale antakse 5 

võrgu kooskõlastus, kokku antakse kooskõlastus 13 püügiloale. Kooskõlastuste saamine käib 

elava järjekorra alusel. 

Taavi Suitsberg: kuidas on Matsalu lubade kooskõlastusega? 

Margus Medell: hetkel on teada, et muutusi võib tulla ainult võrkude arvu osas muud 

püügivahendid peaksid jääma samaks. Üritan saada Keskkonnaametist täpsemat teavet ja 

soovin korraldada veel sel aastal temaatilise ümarlaua.  

Taavi Suitsberg: kuidagi peaks ikkagi lahendama olukorra, et kindlasti saaksid püügiloa 

need kes Matsalu lahe ääres elavad.  

Andres Habak: räägin seda juba aastaid, et valdav osa püügilubadest võetakse välja igaks 

juhuks ning reaalselt neid seal ei kasutata, seepärast jäävadki kohalikud kooskõlastuste ilma. 

Margus Medell: seaduse järgi ei saa keskkonnaamet kellelegi loast keelduda ega kedagi 

eelistada. Lahendus on kalurite endi käes, kui näiteks küsitaks kooskõlastus ainult neile 

võrkudele mida kasutatakse oleks probleem palju väiksem. Näiteks ei võeta kooskõlastust 

mitte 25 võrgule vaid ainult 10 mida reaalselt Matsalus kasutatakse.  

Andres Habak: kuidas seda saavutada? 

Margus Medell: ainus võimalus ongi kalurite omavaheline kokkulepe ja mõistlik 

tegutsemine, üritan saada Keskkonnaametist vajalikud andmed, siis püüame korraldada ühe 

temaatilise ümarlau kus teema arutusele tuleb.  

Taavi Suitsberg: millal see toimuma peaks ning kus ja millal hakatakse kooskõlastusi 

jagama.  

Margus Medell: koosoleku aega ma veel ei tea. Kooskõlastusi hakatakse andma Penijõel 

nagu ka eelmisel aastal, suure tõenäosusega koha tuleva aasta alguses.  

Kalalavade register. 

Sain paar tundi tagasi teate (9.november), et kalalaeva register on taas avatud. Registrisse 

võib kanda laevu ilma igasuguste piiranguteta, ehk siis kanda saavad ka need kellel juba on 

laev registris.   
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