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9 Liikmemaksu määrade suurendamine 2014 aastaks.   

10 Muud küsimused       

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

Otsustati 

Kinnitada päevakord esitatud kujul.  

Hääletustulemus  

Poolt: 7 

Vastu: 0 

Erapooletu: 0 

 

1. 2013 aasta esimese taotlusvooru alla 63912€ mahtudega projektide paremusjärjestuse 

arutelu ja kinnitamine. 

Margus Medell: hindamiskomisjon hindas 2013 aasta teises taotlusvoorus 9 projektitaotlust, 

avatud oli kaks strateegiatelge kus oli projekte järgmiselt.   

Kalandustoodete töötlemine ja otseturustamine 5 taotlust. 

Kalandusega seotud turismi arendamine ja rannakülade taaselustamine 4 taotlust. 

Konkurents tekkis kalandustoodete töötlemise ja kalandusega seotud turismi arendamise  

teljes. 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 Kas kõik on ettepanekuga nõus? 

Vastuväiteid polnud. 

Kalandustoodete töötlemine ja otseturustamine  



Derhanm OÜ,  taotlus „Dirhami kalanduskeskuse kolmas etapp – kiirkülmutusseadme 

ostmine “, keskmine hindepunktide summa 4,67. Toetus 7170€ 

Kalasaba OÜ Taotlus „ Kalatoodete pakendamine“ keskmine hindepunktide summa 4,52. 

Toetus 1500€ 

Kipperi Kala OÜ,  taotlus „müügitelgi 3x3m ostmine“, keskmine hindepunktide summa 4,44. 

Toetus 1855€ 

Paisumaa OÜ taotlus „külmiku ja suitsuahjude soetamine“ keskmine hindepunktide summa 

4,38. Toetus 815€ 

Virtsu Fishing OÜ taotlus „Virtsu kala esmakokkuostu ja logistikakeskuse jäämasina 

ostmine“, keskmine hindepunktide summa 4,16. 2500€ 

 

Kalandusega seotud turismi arendamine ja rannakülade taaselustamine  

1.Leidrek OÜ taotlus  “Nina talumajutuse tubadesse mööbli ja tehnika soetamine“ keskmine 

hindepunktide summa 4.22, toetus 10101€€ 

2.Estnature OÜ taotlus „toitlustusseadmete  ost“ keskmine hindepunktide summa 4,22, toetus 

2788€ 

3.Triovara Halduse OÜ taotlus „Metskapteni turismitalu mänguväljaku ehitamine“ keskmine 

hindepunktide summa 3,98, toetus 3938€ 

4.Laja OÜ taotlus  „meresüstade komplekti ost“ keskmine hindepunktide summa 3,43, toetus 

3994.36€ 

 

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

vahenditele kalandustoodete töötlemise ja kalandusega seotud turismi arendamise  teljes.  

Virtsu Fishing OÜ taotluse  vähendati summani 2500€, taotlejaga on räägitud ning ta teeb 

korrektuurid taotlusesse  

Vahendite lõppemise tõttu jäävad toetuseta järgmised taotlejad.  

Trioavara Halduse OÜ taotlus „Metskapteni turismitalu mänguväljaku ehitamine“ keskmine 

hindepunktide summa 3,98, toetus 3938€  

Laja OÜ taotlus  „meresüstade komplekti ost“ keskmine hindepunktide summa 3,43, toetus 

3994.36€ 

Mõlemale taotlejale olen saatnud ka sellekohase kirja ning pakkusin neile võimalust tulla 

juhatuse koosolekule kus neil oleks olnud võimalik esitada oma vastuväiteid, kumbki taotleja 

seda võimalust kasutada ei soovinud.   

Avan nüüd läbirääkimised. Konkreetse telje tulemuste kinnitamisest peavad ennast taandama 

need juhatuse liikmed kes on seotud kinnitusaluse strateegiatelje taotlusega, selle kanname ka 

eraldi protokolli. 

Küsimus juhatuselt: mis nende taotlustega saab mis jäid ilma toetuseta.  

Margus Medell: vastavalt määrusele tuleb need esitada PRIAle.      

 

Otsustati 

Kinnitada MTÜ Läänemaa Rannakalanduse Seltsi 2013 aasta teise taotlusvooru 

projektide paremusjärjestus kalandustoodete töötlemise ja otseturustamise   

strateegiateljes ja teha Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ametile ettepanek 

määrata toetus järgmistele taotlejatele.  
Derhanm OÜ,  taotlus „Dirhami kalanduskeskuse kolmas etapp – kiirkülmutusseadme 

ostmine “, keskmine hindepunktide summa 4,67. Toetus 7170€ 

Kalasaba OÜ Taotlus „ Kalatoodete pakendamine“ keskmine hindepunktide summa 4,52. 

Toetus 1500€ 

Kipperi Kala OÜ,  taotlus „müügitelgi 3x3m ostmine“, keskmine hindepunktide summa 4,44. 

Toetus 1855€ 

Paisumaa OÜ taotlus „külmiku ja suitsuahjude soetamine“ keskmine hindepunktide summa 

4,38. Toetus 815€ 



Virtsu Fishing OÜ taotlus „Virtsu kala esmakokkuostu ja logistikakeskuse jäämasina 

ostmine“, keskmine hindepunktide summa 4,16. 2500€ 

Hääletustulemus  

Poolt:6 

Vastu: 0 

Erapooletu 0 

Hääletamisest taandunuid: 1 (Andres Habak)  

 

Kinnitada MTÜ Läänemaa Rannakalanduse Seltsi 2013 aasta teise taotlusvooru 

projektide paremusjärjestus kalandusega seotud turismi arendamise ja rannakülade 

taaselustamise  strateegiateljes ja teha Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni 

Ametile ettepanek määrata toetus järgmistele taotlejatele.  

 Leidrek OÜ taotlus  “Nina talumajutuse tubadesse mööbli ja tehnika soetamine“ 

keskmine hindepunktide summa 4.22, toetus 10101€€ 

 2.Estnature OÜ taotlus „toitlustusseadmete  ost“ keskmine hindepunktide summa 4,22, 

toetus 2788€ 

Teha Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ametile ettepanek mitte  toetada 

järgmisi taotlusi vahendite lõppemise tõttu kalandusega seotud turismi arendamise ja 

rannakülade taaselustamise strateegiateljes 

 Trioavara Halduse OÜ taotlus „Metskapteni turismitalu mänguväljaku ehitamine“ 

keskmine hindepunktide summa 3,98, toetus 3938€  

 Laja OÜ taotlus  „meresüstade komplekti ost“ keskmine hindepunktide summa 3,43, 

toetus 3994.36€ 

Hääletustulemus  

Poolt:6 

Vastu: 0 

Erapooletu 0 

Hääletamisest taandunuid: 1 ( Indrek Jõgisoo)  

 

2 Juhatuse liikmete valimine    

 

Margus Medell: sellel sügisel saab täis istuva juhatuse 3 aastane tähtaeg ning vaja on valida 

uus juhatus. Kui eelmistel kordadel oleme juhatuse määranud siis seekord oleks mõistlik 

korraldada valimised, kus kõik ühingu liikmed saavad esitada kandidaate ning juhatus 

valitakse salajase hääletuse teel. Põhjus on eelkõige selles, et ühing on niivõrd tuntud, et 

regionaalsel printsiibil määratud juhatus ei ole enam oluline ja otstarbekas. Tehniliselt näeks 

asi välja nii, et kuupäevaks X esitatakse juhatuse liikme kandidaadid ning hääletamine toimub 

salajaselt, igal ühingu liikmel on 9 häält ehk siis iga liige valib juhatuse koosseisu mis talle 

meeldib, hiljem leotakse hääled kokku ja formeerubki uus juhatus.  

Taavi Suitsberg: arvan, et juhatuse regionaalse määramise printsiip ei ole siiski paha mõte, 

liiati on erinevate piirkondade kalurite arv erinev seega, võib juhtuda, et juhatus läheb mõne 

piirkonna poole kaldu.  

Koit Kõiveer: olen sama meelt. Lisaks sellele on järgmine aasta strateegia koostamise aasta, 

seega võib regionaalne printsiip olla parem.  

Arno Peksar: ega valimine ei tähenda seda, et juhatus ei tule regionaalne vaja on lihtsalt 

seda, et igast piirkonnast oleksid väljas oma tugevad kandidaadid.  

Eldur Lepik: mina ka ei näe selles tonti, liiati ei anna juhatusse kuulumine mingeid eeliseid 

lihtsalt kohustusi on enam.  

Margus Medell: olen nõus sellega, et juhatusse kuulumine ei anna eeliseid. Juhatus ei saa 

kuidagi mõjutada näiteks hindamiskomisjoni lisaks sellele tuleb nii ehk teisti kõik juhatuse 

otsused kinnitada üldkogul. Olen nõus ka sellega, et salajane valimine ei pruugi rikkuda 

regionaalset printsiipi ja kui mingi piirkond jääbki juhatuse liikmega katmata siis hoolitseb 



info liikumise eest ühingu tegevjuht.  

Arno Peksar: võib olla peaks andma igale ühingu liikmele 1 hääle, see muudab 

häältelugemise komisjoni töö lihtsamaks.  

Margus Medell: ei pea seda päris õigeks, siis võibki juhtuda, et domineerima hakkavad 

suuremad kalurite kogukonnad, kui iga liige saab valida nn oma juhatuse siis vaadatakse 

kindlasti Läänemaad laiemalt.  

Arno Peksar: võib ka nii, suurt vahet ei ole. Mis ajaks peaks juhatuse liikmete kandidaadid 

olema esitatud.  

Margus Medell: minu rehkenduste järgi hiljemalt 2.detsembriks, siis jõuab hääletusssedelid 

ette valmistada.  

Koit Kõiveer: võib olla peaksime lubama esitada kandidaate ka üldkogu päeval.  

Arno Peksar: ei pea seda õigeks kord peab siiski olema majas. Kui teated 25. Oktoobril välja 

saata siis on piirkondades piisavalt aega kandidaatide üle järele mõelda ja valikuid teha. 

pigem võiks mõelda sellele, et mis juhtub siis kui kandidaate ei kogune piisavalt.  

Margus Medell: ma ei arva, et selline stsenaarium rakendub. Usun, et hea teavitus aitab 

olukorda lahendada, kui selline olukord peaks tekkima siis on seda ette näha ja saame 

tegutseda.  

 

Otsustati  

Valida uus juhatus perioodiks 2013-2016 salajase hääletuse teel. 

Igal ühingu liikmel on 9 häält 

Kandidaate juhatuse liikme kohale saab esitada kuni 2.detsembrini 2013 

Teade kandidaatide esitamise võimaluse kohta saata laiali e-maili teel 25. Oktoobril.  

Lisada kandidaatide esitamise tähtaeg üldkogu väljakuulutamise teatele Lääne Elus.  

Hääletustulemus  

Poolt:7 

Vastu: 0 

Erapooletu 0 

 

3 Ühingu põhikirja muutmine   

 

Margus Medell: vastavalt EKF meetme 4.1 määrusele peame tegema muudatuse oma 

põhikirja punkti 1.3.1 mis hetkel kõlab järgmiselt „Ühing on asutatud tähtajatult, kuid ühingu 

tegevust ei lõpetata enne 31.detsebrit 2013“ peame aasta edasi lükkama. Arvestades seda, et 

uus periood kestab aastani 2020 siis võiks see aastaarv olla vähemalt 2022.  

Arno Peksar: vastavalt määrusele peab projektiga seotud dokumente alles hoidma aastani 

2025 seega võiks olla see number juba suurem.  

Margus Medell: ühingu lõpetamine ja dokumentide alalhoidmine ei ole päris üks ja sama asi, 

kuid ettepanek on mõistlik.  

Indrek Jõgisoo: arvan ka, et see aastaarv peaks olema 2025 siis pole tulevikus vaja uusi 

formaalseid muudatusi teha, liiati ma arvan, et ühing tegutseb selle ajani.  

Taavi Suitsberg: aga mis saab siis kui soovime ühingu varem lõpetada.  

Margus Medell: me ei saa ühingut varem lõpetada kui seda lubab meetme määrus, kui 

vastuolu määrusega ei ole siis võib üldkogu teha otsuse seda punkti muuta.  

Arno Peksar: ka sellised nõuded tulevad ka uude meetme määrusesse.  

Margus Medell: arvan, et jah seepärast olekski mõistlikum kui määraksime aastaks 2025.  

 

Otsustati  

Teha ühingu üldkogule ettepanek muuta ühingu põhikirja punkti 1.3.1 ning uus sõnastus oleks 

järgmine.    

Ühing on asutatud tähtajatult, kuid ühingu tegevust ei lõpetata enne 31.detsebrit 2025 

Hääletustulemus  



Poolt:7 

Vastu: 0 

Erapooletu 0 

 

4 Ühingu Projektide hindamise komisjoni liikmete volituste pikendamine.  

 

Margus Medell: probleem on selles, et sellel aastal lõpevad ühingu projektide hindamise 

komisjoni volitused. Läänemaa ühing on tänaseks päevaks kõik vahendid laiali jaganud ning 

hetkel ei ole võimalik enam taotlusvoorusid korraldada. Ma tean, et PÕM valmistab ette 

määruse muudatust, et need tegevusgrupid kus jääke on saaksid taotlusvoorusid korraldada ka 

2014 aastal. On olemas teoreetiline võimalus, et PÕM jagab teistest piirkondadest tekkinud 

jäägid ümber ning Läänemaale võivad tekkida lisavahendid, ise ma seda võimalust eriti ei 

usu, kuid valmis peaks selleks olema. Seega kui tekivad lisavahendid siis võime me olla 

olukorras kus meil ei ole volitustega hindamiskomisjoni ning peame hakkama kiiresti kokku 

kutsuma erakorralist üldkogu.  

Taavi Suitsberg: kui me need volitused pikendame siis mis kohustused  tekivad ühingule.  

Margus Medell: õigupoolest mitte mingeid, me oleme lihtsalt ette valmistatud selleks, et 

korraldada taotlusvoor ning jagada toetusi. Kui lisavahendeid ei teki siis hindamiskomisjon 

tööle ei asu.  

 

Otsustati  

Teha ühingu üldkogule ettepanek pikendada praegu tegutseva projektide hindamiskomisjoni 

volitusi 31.detsembrini 2014.    

Hääletustulemus  

Poolt:7 

Vastu: 0 

Erapooletu 0 
 

 

5 2014 aasta halduskulude rakenduskava arutelu ja kinnitamine. 

Margus Medell: 2014 aastaks on ühingul kasutada 43207.92€ jääk eelmistest perioodidest on 

3191.92€ ja 2014 aasta rakenduskava maht on 40016€. Olen varemalt ka juhatusele saatnud 

eelarve kavandi ning kordan selle ka hetkel üle.  

Personalikulud – 2014 rakenduskava maht on 24281€ muutusi ei ole.  

Üldkulud – prognoosisin oktoobri, novembri ja detsembri kulusid ning 2014 aasta 

rakenduskavaga tuleb lisada 3993€. Suurendanud olen autokompensatsiooni kulusid sest uue 

perioodi strateegia ettevalmistamine nõuab tihedamat liiklemist Läänemaal, liiati kavandab ka 

kalandusvõrgustiku büroo erinevaid tegevusi mis nõuab ka kohalolekut. Suurendasin ka 

sidekulusid sest meil tuleb tasuda eraldi interneti püsiühenduse eest. Muud kulud on eelmiste 

aastate tasemel.  

Kontortehnika ja mööbli soetamiseks kulusid ei plaanita.  

Veebilehe haldamise ja infomaterjali trükkimise kulureal on jääke piisavalt ning 2014 aasta 

rakenduskavast midagi lisama ei pea.  

Ekspertteenuste ja uuringute reale planeerisin 4000€ konsultantide palkamiseks, sest 

strateegia koostamise protsessis me ilma nendeta hakkama ei saa, vähemasti on karta, et ilma 

konsultante kaasamata kannatab uue perioodi strateegia kvaliteet. 

Koolituste ja seminaride reale planeerisin 500€ lisaks juba olemasolevatele vahenditele. 

Põhjuseks eelkõige see, et strateegia koosolekute korraldamiseks on vaja rantida ruume. 

Kokku on selleks 1516€ mis paistab olevat piisav.  

Õppereiside reale planeerisin kõik selle mis jäi üle ehk siis 7242€ koos eelmise perioodi 

jäägiga on seda kokku 7888€. 

Taavi Suitsberg: õppereiside kulud on seega oluliselt madalamad kui varem.  



Margus Medell: jah on küll ning põhjus on selles, et strateegia koostamiseks on meil vaja 

vahendeid.  

Indrek Jõgisoo: see nüüd küll probleem ei ole, õppereisi saame ikka korraldada, lihtsalt 

omaosalus on suurem. 

Arno Peksar: mille alusel sa arvad, et saame 4000€ eest konsultandid palgatud.  

Margus Medell: ausalt öelda lihtsalt arvan. Olen konsultantidega ka pisut suhelnud, kuid 

mingit numbrit saanud ei ole. Hetkel pole ka ülesanded ühingu ja konsultantide vahel 

jaotatud.   

 

Otsustati  

Teha üldkogule ettepanek kinnitada 2014 aasta halduskulude rakenduskava järgmisel kujul.  

Personali ja lähetuskulud 24281€ 

Üldkulud 3993€ 

Ekspertteenuste ja uuringute ostmise kulud 4000€ 

Koolituste ja seminaride korraldamine 500€ 

Riigisiseste ja välisreiside korraldamine 7242€ 

Kokku 40016€ 

 Hääletustulemus  

Poolt:7 

Vastu: 0 

Erapooletu 0 

 

6  2014 aasta projektide rakenduskava arutelu ja kinnitamine. 

Margus Medell: probleem on tegelikult sama mis hindamiskomisjoni volituste pikendamise 

puhul, me ei tea milline on PÕM tegevusplaan ning kas Läänemaale tekib lisavahendeid või 

mitte. vastavalt meetme määrusele peame projektide rakenduskava strateegiateljed määrama 

üldkogul ning planeeritavad strateegiateljed peavad olema toodud ära ka üldkogu teates. 

Sestap oleks mõistlik kui me selle punkti päevakorda lisame, kui saame enne üldkogu teada, 

et lisavahendid tekivad on meil võimalik teha kiire juhatuse koosolek määratleda juhatuse 

ettepanek ja minna sellega üldkogule. Juhul kui meil sellist päevakorra punkti ei ole siis 

peame kokku kutsuma täiendava üldkogu, see on aga väga tülikas. Ise arvan, et võiksime 

panna teatesse 4 telge ehk siis kalandustoodete töötlemine, kalandusega seotud truismi 

arendamine, tegevuste mitmekesistamine ja koolitustegevused.  

Jaak Sünt: miks mitte sadamate ja lossimiskohtade uuendamine.  

Margus Medell: kuna need summad ei saa olla suured siis sadamate strateegiatelje 

nimistusse panna poleks mõttekas.  

Koit Kõiveer: toetan seda seisukohta. Liigsete ootuste tekitamine ei ole otstarbekas liiati ei 

ole sugugi kindel, et mingeid lisavahendeid tuleb.  

Taavi Suitsberg: ega sadamate ja lossimiskohtade lisamine meile ju midagi ei maksa.  

Margus Medell: iseenesest on see õige, see ei maksa tõepoolest midagi, samas nõustun ka 

Koiduga, et liigsete ootuste tekitamine pole ka mõistlik.  

Taavi Suitsberg: revisjonikomisjoni liikmena pean küsima, et mida see ühingule kaasa toob.  

Margus Medell: juhul kui lisavahendid tekivad siis on määrusele vastav päevakorrapunkt 

olemas ja üldkogu saab määratleda selle kuidas lisavahendid strateegiatelgede vahel jagada. 

Kui lisavahendeid ei teki siis üldkogu seda päevakorrapunkti ei käsitle.  

 

Otsustati  

Teha üldkogule ettepanek avada võimalusel 2014 aastal projektitaotluste esitamiseks 

järgmised  strateegiateljed  

Kalasadamate ja lossimiskohtade uuendamine. 

Kalandustoodete töötlemine ja otseturustamine  

Kalandusega seotud turismi arendamine ja rannakülade taaselustamine.  



Tegevuste mitmekesistamine  

Koolitustegevused. 

 Hääletustulemus  

Poolt:7 

Vastu: 0 

Erapooletu 0 

 

     

    7.   Üldkogu korraldamine 

Margus Medell: ettepanek on korraldada üldkogu 6. Detsembril algusega kell 15.00 

Läänemaa Arenduskeskuse suures auditooriumis. Aega on sellega piisavalt, sest sel aastal 

pole meil vaja kinnitada üldkogus projektide paremusjärjestust. Ajalehe teate ilmutan Lääne 

Elus hiljemalt 29.oktoobril. päevakord oleks järgmine.  

2014 aasta ühingu halduskulude rakenduskava arutelu ja kinnitamine.  

2014 aasta ühingu kogueelarve ja liikmemaksumäärade muutmise arutelu ja kinnitamine.  

2014 aasta projektide rakenduskava arutelu ja kinnitamine. 

Ühingu põhikirja muutmine. 

Juhatuse liikmete valimine. 

Muud küsimused. 

 

Otsustati  

Korraldada ühingu üldkogu 6.detsembril algusega kell 15.00 Läänemaa Arenduskeskuse 

suures saalis aadressil Lihula mnt 3. Üldkogu päevakord kinnitada järgmisel kujul.  

2014 aasta ühingu halduskulude rakenduskava arutelu ja kinnitamine.  

2014 aasta ühingu kogueelarve ja liikmemaksumäärade muutmise arutelu ja kinnitamine.  

2014 aasta projektide rakenduskava arutelu ja kinnitamine. 

Ühingu põhikirja muutmine. 

Juhatuse liikmete valimine. 

Muud küsimused. 

Hääletustulemus  

Poolt:7 

Vastu: 0 

Erapooletu 0 

 

8. Perioodi 2014-2020 tegevusstrateegia koostamise kavandamine 

Margus Medell: olen olnud kontaktis konsultantidega ja olema paika pannud esialgse 

tegevuskava. Laias laastus on see järgmine.  

Arengufoorumid perioodil jaanuar-veebruar, parem oleks jaanuar. Tinglikult jagame 

Läänemaa kolmeks piirkonnaks Lõuna-Läänemaa (Hanila ja Lihula vald), kesk – Läänemaa 

(Ridala, Martna, ja Lääne-Nigula vald), Põhja – Läänemaa (Noarootsi ja Nõva vald). Vormis 

oma saarelise asukohaga jääb eraldi. Kogutud materjalide analüüs, strateegia 

kokkukirjutamine, kooskõlastamine jms jääks perioodi veebruar – september, valmis tahaks 

asjaga jõuda oktoobriks ja kinnitada novembriks.  

Arno Peksar: kuipalju saab kasutada olemasolevat strateegiat. 

Margus Medell: arvan, et päris suurel määral, tuleb vaadata kas eesmärgid sobivad jne. 31 

oktoobril on PÕMis koosolek, kus tuleb kõne alla need tegevused mis jäetakse 

rannapiirkondadele, loodan sealt olulisemat selgust strateegia planeerimiseks.  

Taavi Suitsberg: kas sellel aastal on ka mingeid tegevusi plaanis.  

Margus Medell: jah konsultandid sooviksid kohtuda juhatusega, et paika panna strateegia 

plaan, mõistlik on kui nendega kohtub uus detsembris valitud juhatus, seega peaks kohtumine 

jääma 6.detembri ja jõulude vahele.  

 



Otsustati  

Võtta informatsioon teadmiseks.  

 

9. Liikmemaksu määrade suurendamine 2014 aastaks 

Margus Medell: septembris tasaarveldasime PRIAga ära ettemaksu, seega hetkel ühingul 

mingeid võlgnevusi ei ole omavahendeid on ühingul ca 13 tuhat eurot. see on piisav, et täita 

kõik lepingulised kohutused, kuid seda jääb väheseks kui tulevad suuremad väljaminekud 

näiteks õppereisid. Liiati pole ühing liikmemaksusid tõstnud aastast 2009, kuigi ühingu 

liikmetele osutatakse tervet rida teenused. Seega tasuks kaaluda liikmemaksude tõstmist.  

Jaak Sünt: kui suured need siis peaksid olema.  

Margus Medell: ettepanek on tavaliikmele 25€ ja kohalikule omavalitsusele 125€. 

Jaak Sünt: arvan, et kohalik omavalitsus peaks maksma rohkem.  

Arno Peksar: kogu aeg on olnud ühetaolisuse printsiip liikmekasu suhtes ja seda rikkuda 

oleks halb. Kui ühing vajab lisatoetust KOVidel siis see peaks olema konkreetsete tegevuste 

elluviimine tarbeks, hetkel räägime siiski liikmemaksust.  

Margus Medell: jagan täiesti Arno Peksari seisukohta.  

Taavi Suitsberg: kuidas üldse liikmekasu laekumisega on. 

Margus Medell: päris hästi, sel aastal tuleb meil laekumata liikmemaksu maha kanda ca 

100€ kanti. Üks võlglane on ühingust lahkunud ja teine on surnud, seega neid makse enam 

kätte ei saa.  

Taavi Suitsberg: kas järgmise perioodi rahastuse arvestusel võetakse arvesse ka ühingu 

arvukust.  

Margus Medell: arvan, et ei. Arvesse võetakse seda, et vähemalt 60% Läänemaa 

kalurkonnast (välja arvatud Haapsalu) oleksid ühingu liikmed, see piir on täidetud.  

 

Otsustati  

Teha ühingu üldkogule ettepanek määrata ühingu liikmemaksumääraks 2014 aastal  

25€ tavaliige  

125€  kohalik omavaliotsus.  

Hääletustulemus  

Poolt:7 

Vastu: 0 

Erapooletu 0 

  

11 Muud küsimused 

Räimekvootide teema – Margus Medell annab ülevaate läbirääkimiste tulemusest.  

Ahvena alammõõdu teema – Margus Medell annab ülevaate arutelude käigust 

Keskkonnaministeeriumiga.  

Otsustati  

Võtta informatsioon teadmiseks 

 

MTÜ Eesti Kalapüüdjate Ühingust väljaastumine ja juhatuse liikme tagasikutsumine 

Arutelu puudutab konkreetseid isikuid seega protokolli täistekst ei kuulu avalikustamisele. 

Protokolli täistekstiga võivad asjasse puutuvad isikud tutvuda ühingu kontoris  

Otsustati  

Astuda välja MTÜ Eesti Kalapüüdjate Ühing liikmeskonnast  

Kutsuda tagasi juhatuse liige Indrek jõgisoo.  

Hääletustulemus  

Poolt:6 

Vastu: 0 

Erapooletu 1 

       



 

   

  

Koosolekut juhatas                                                                                    protokolli koostas 

Indrek Jõgisoo                                                                                           Margus Medell  

 

  

  


