
 

 
MTÜ LÄÄNEMAA RANNAKALANDUSE SELTS  JUHATUSE KOOSOLEKU  
PROTOKOLL (väljavõtetega) 
                     08.06.2017 nr.78 
Koosolek on läbi viidud e-kirja teel 
Protokollis ja juhatas Margus Medell  
 
Juhatuse protokollis olevaid ettevõtteid ei avalikustata, isikud kellel on õigustatud huvi, 
võivad originaalprotokolliga tutvuda ühingu kontoris 
 
e-kiri saadeti juhatuse liikmetele: Indrek Jõgisoo, Andres Habak, Aivar Oruste, Mart Vahtel, 
Ene Sarapuu, Meelis Kaustel, Olev Silde, Andrus Eltmaa, Arne Mägi  
 Päevakord:  
 1. Kalanduspiirkonda tutvustavate filmide tootmine  
 
Margus Medell: Ühingul on probleem, et erinevatel seminaridel ja koosolekutel puudub nii 
öelda visuaalne pilt piirkonnast, sestap oleks mõistlik kui toodaksime piirkonda tutvustava 
filmilõigu. Filmi tootmiseks  koostasin pisukese visiooni mida filmid võiksid sisaldada ja 
võtsin ka pakkumused. 
Pakkumused oleks järgmised.  
Pakkuja  Produtsent Hind KMita Hind KMiga 
XXX OÜ XXX 9590.90 11 509.08 
XXX OÜ XXX 15 000.00 18 000.00 
XXX OÜ XXX 8357.00 10 050.00 
Odavaima pakkumuse esitas XXX OÜ, lisaks filmide produktsioonile pakub XXX OÜ 
boonusena lõiku saatesse "Merevaade".. 
Filmide hind ja alla 10 000 euro ilma KMita, seega riigihankesse pole vaja minna.   
Filmide esialgne visioon on järgmine  
1. Filmi pikkus ca 15 - 17 minutit.  Film peaks käsitlema kalapüüki, kala töötlemist, 
turismiobjekte, väikesadamaid jms. Võttekohtadest pakkusin välja järgmised teemad ja kohad.  
Nõva - piirkonnas tegutseb ettevõtja kes tegeleb lestapüügiga ning välitoitlustusega. Ettevõtja 
valmistab kalaroogasid.  
Noarootsi - Dirhami sadamas on välja arendatud kalurite maja, väike kalatööstus ning 
kalakohvik.  
Ridala vald - Puise sadam. Tegutseb turismiettevõtja, tegutsevad kutselised kalurid.  
Ridala vald - Haeska küla. Tuulingu turismitalus tegutseb ettevõtja, kes kasutab teenuse 
pakkumiseks peamiselt piirkonna loodusressurssi.  
Lihula vald - Lihulas tegutseb väike kalatööstus.  
Film peaks eelkõige kajastama erinevaid tegevusi, mitte keskenduma objekti 
dokumenteerimisele.  
Film peab olema kindlasti varustatud inglisekeelsete subtiitritega.  
Film on mõeldud esitamiseks erinevatel seminaridel koosolekutel jne. Film on suunatud nii 
Eesti kui ka rahvusvahelisele tasandile.  
2. Filmi pikkus ca 3-4 minutit. Film peaks anda lühida ülevaate Läänemaa 



kalanduspiirkonnast alates Nõvast lõpetades Virtsuga ehk siis kogu rannik. Film peaks 
koosnema lühidatest võtetest, kus oleks näha sadamad, loodukaunid kohad, kalandusega 
seotud tegevused, inimesed jne. Film peaks olema kaadrite rida, kus teksti ei ole, lihtsalt 
helitaust.  
Film on mõeldud kasutamiseks erinevatel messidel ning peaks olema kõlblik näitamiseks n.ö 
taustal.  
Siin on kindlasti mõttekas kasutada droonivõtteid, seda XXX OÜ ka suudab.  
Ajakava - andsin ette eelduse, et võtted toimuksid kindlasti suvel ja peaks valmima selle 
aasta septembriks. XXX OÜ on valmis alustama kasvõi homme  
Visioon on kindlasti esialgne ning antud tootjatele vaid selleks, et nad enam vähem aru saaks 
mida me soovime. Täpne rezii ja võttekohad pannakse paika siis kui oleme otsustanud kas 
läheme asjaga edasi või mitte.  
Rahalised võimalused - rahaliselt saaksime asjaga ilusasti hakkama, eelmisest aastast on 
meil jääk ca 12 000 eurot. Haldusvahendeid on ühingul piisavalt ning jääb isegi üle, sestap on 
oht, et vahendid võivad jääda perioodi lõpuks kasutamata.          
 
Otsustati  
Tellida XXX OÜlt kaks Läänemaa kalanduspiirkonda tutvustavat filmi pikkusega 15-17 
minutit ja 3-4 minutit.        
Hääletustulemus 
Poolt 9 Vastu 0 Erapooletu 0                                    
 
Margus Medell (juhataja/protokollija)   


