
 

 
MTÜ LÄÄNEMAA RANNAKALANDUSE SELTS  JUHATUSE KOOSOLEKU  
PROTOKOLL (väljavõtetega) 
                     20.10.2017 nr.81  
 
Kalandusturu korraldamise seaduse § 8 lg 1 alusel arvatakse juhatuse protokoll 
asutusesiseseks  kasutamiseks, seega konkreetseid taotlejate nimesid ei avalikustata. Asjasse 
puutuvatel isikutel on õigus tutvuda õigustatud nõude korral protokolli täistekstiga ühingu 
kontoris. 
 
Osalesid juhatuse liikmed: Aivar Oruste, Indrek Jõgisoo, Andrus Eltmaa, Arne Mägi, Olev 
Silde, Ene Sarapuu, Mart Vahtel.  
Puudusid juhatuse liikmed: Meelis Kaustel, Andres Habak 
Revisjonikomisjoni liikmed: Taavi Suitsberg 
Tegevjuhtkond: Margus Medell 
Kutsutud külalised: Kaido Erik   
   Päevakord:   

1 2017 aasta EMKF meetme "kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia 
rakendamine" teise taotlusvooru projektide paremusjärjestuse arutelu ja kinnitamine. 

2 2017 aasta koostööprojektide rakenduskava muudatuste arutelu ja kinnitamine. 
3 2018 aasta projektide rakenduskava arutelu ja kinnitamine. 
4 2018 aasta halduskulude rakenduskava arutelu ja kinnitamine. 
5 2018 aasta koostööprojektide rakenduskava arutelu ja kinnitamine. 
6 Projektide hindamiskomisjoni valimise korraldamine. 
7 Üldkoosoleku korraldamine. 
8 2018 aasta projektitaotluste vooru väljakuulutamine 
9 Muud küsimused.        

1. 2017 aasta EMKF meetme "kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine" 
teise taotlusvooru projektide paremusjärjestuse arutelu ja kinnitamine.  
Margus Medell: 2017 aasta teises taotlusvoorus laekus merendus/kalandus traditsioonide 
edendamise strateegiatelge 5 toetustaotlust, kokku küsiti toetust 67293.32 euro ulatuses, 
toetusvõimalusi voorus oli 66118.00 eurot. Kõik taotlused saadeti hindamisele. Kudealade 
taastamise strateegiatelge ei esitatud ühtegi taotlust. Hindamiskomisjon moodustas järgmise 
paremusjärjestuse. 
  
1.XXX MTÜ - "lestafestivali XXX lest 2018 korraldamine". Toetus 9469.82€. hindepunktide 
summa 4.71 punkti. 
2.XXX vallavalitsus - "noortelaagri noored ja meri 2". Toetus 9220.50€. hindepunktide 
summa 4.56 punkti. 
3.MTÜ XXXX - "Kalurite maja sisustamine ja haljastus". Toetus 36 615.00€. hindepunktide 
summa 4.43 punkti. 
4.XXX vallavalitsus - "kalandus jätkusuutlikuks XXX saarel". Toetus 7506.00€. 
Hindepunktide summa 3.87 punkti. 
5.MTÜ XXX - "Rannakalanduse traditsioonide tutvustamine läbi Läänemaa traditsiooniliste 



kalaroogade valmistamise". Toetus 4482.00. Hindepunktide summa 2.87. 
 
MTÜ XXX taotlus sai ainult 2.87 hindepunkti, seega vastavalt Läänemaa Kalanduspiirkonna 
tegevusstrateegia peatükile 8.3.7 ei saa seda taotlust paremusjärjestusse asetada ning 
ettepanekut PRIAle toetuse määramiseks teha ei saa.  
 
juhatuse liige: miks sai MTÜ XXX nii vähe punkte?  
Margus Medell: hindamiskomisjon arutles selle taotluse üle väga pikalt. Taotlus oli 
koostatud väga nõrgalt, ei selgunud milline sündmus korraldatakse kus see korraldatakse ning 
kes seda korraldab. Taotluse raames sooviti teha erinevaid trükiseid, kuid ei saa aru kui palju 
trükiseid on ja mida need sisaldavad, samuti oli taotluse eelarve väga segane, näiteks 
pakkumuses oli rida projektijuhtimine ja transport mis moodustas kogu eelarvest pea 1/3, 
komisjon leidis, et nii suurt osa kellegi töötasuks maksta on ilmselge liialdus.  
juhatuse liige: kas taotleja ei saanud sellele vastata hindamiskomisjoni koosolekul?  
Margus Medell: taotleja ei tulnud hindamiskomisjoni koosolekule, kuigi kutse saadeti  
juhatuse liige: kui suurt sündmust oli plaanis korraldada? 
Margus Medell: taotluses oli kirjas ainult fakt, et sündmusele oodatakse vähemalt 5000 
inimest.  
juhatuse liige: 5000 eurose projektiga ei ole võimalik kohale saada nii suurt hulka inimesi. 
Küsimus juhatuselt: milline oli hindamiskomisjoni üldine meelsus? 
Margus Medell: üldiselt positiivne, peale MTÜ XXX projekti sai kriitikat XXX 
vallavalitsuse projekt. Komisjon oli rahul sündmusega mis saarel korraldatakse, kuid 
rahulolematu oldi õppereisiga mida planeeritakse korraldada projekti teise osana. Komisjon 
saatis üpris jõulise sõnumi, et kui õppereisil osalevad ainult vallaametnikud siis on asi kurjast, 
pigem peaks õppereis hõlmama kohalikku kogukonda ja samuti ka kindlasti kalurkonda, 
samuti leidis komisjon, et õppereis oleks pidanud olema pigem 50% toetusega. Hinded polnud 
küll kõrged, kuid üle 3 punkti see läks. 
Põhjendused protokolli lisas 
Otsustati  
Kinnitada MTÜ Läänemaa Rannakalanduse Seltsi 2017 aasta teise taotlusvooru 
projektide paremusjärjestus kalandus/merendus traditsioonide edendamise ja sotsiaalse 
heaolu edendamise   strateegiateljes ja teha Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni 
Ametile ettepanek määrata toetus järgmistele taotlejatele. 
1.XXX MTÜ - "lestafestivali XXX lest 2018 korraldamine". Toetus 9469.82€. hindepunktide 
summa 4.71 punkti. 
2.XXX vallavalitsus - "noortelaagri noored ja meri 2". Toetus 9220.50€. hindepunktide 
summa 4.56 punkti. 
3.MTÜ XXX - "Kalurite maja sisustamine ja haljastus". Toetus 36 615.00€. hindepunktide 
summa 4.43 punkti. 
4.XXX vallavalitsus - "kalandus jätkusuutlikuks XXX saarel". Toetus 7506.00€. 
Hindepunktide summa 3.87 punkti. 
Teha Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ametile ettepanek mitte määrata 
toetus järgmistele taotlejatele. 
5.MTÜ XXX - "Rannakalanduse traditsioonide tutvustamine läbi Läänemaa traditsiooniliste 
kalaroogade valmistamise". Toetus 4482.00. Hindepunktide summa 2.87. 
 
Hääletustulemus 
poolt: 6 
Vastu: 0 
Erapooletu: 0 
Hääletamisest taandunuid: 1 (XXX) 
 



2. 2017 aasta koostööprojektide rakenduskava muudatuste arutelu ja kinnitamine. 
Margus Medell: muutmist vajab meie Islandi õppereisi summa, esialgses rakenduskavas oli 
planeeritud õppereisi toetuseks 19 500.00 eurot. Lõplikuks hinnaks kujunes 20 020.00 eurot. 
Meil tuleb muuta üldkoosolekul summa õigeks.  
 
 
Otsustati  
Esitada üldkoosolekule ettepanek muuta 2017 aastal toimunud Islandi õppereisi uueks 
maksumuseks 20 020.00 eurot.  
Hääletustulemus 
poolt: 7 
Vastu: 0 
Erapooletu: 0 
 
3. 2018 aasta projektide rakenduskava arutelu ja kinnitamine.  
Margus Medell: 2018 aastal on ühingul projektitoetusteks kasutada 508 511 eurot, mis 
koosneb 2017 aasta jääkidest summas 57 532 eurot ja 2018 aasta vahenditest summas 450 979 
eurot. Strateegiatelgede vaheliselt jaguneb see järgmiselt.  
Strateegiatelg  Jääk 2017 Vahendid 2018 Kokku  
Kalasadamate ja lossimiskohtade uuendamine 0 135294 135294 
Kalandustoodete töötlemine ja 
otseturustamine 

13329 135294 148623 

Majandustegevuste mitmekesistamine  339 121764 122103 
Kalavarude taastootmine ja kudealade 
taastamine  

40558 13529 54087 

Kalandus/merendus traditsioonide 
edendamine. Sotsiaalse heaolu edendamine  

3306 45098 48404 

kokku 57532 450979 508511 
Siinkohal meil mingeid võimalusi tegelikult ei ole, sest eelarve jaotuse sätestab meie 
strateegia.  
Küsimus juhatuselt: kuidas üldse meil vahendite jaotamisega on? 
Margus Medell: minu hinnangul päris hästi, oleme niiöelda omalt poolt määranud pisut 
vähem kui 1,3 miljonit eurot, väljamakseid on tehtud ca 0,5 miljoni euro ulatuses.  
Küsimus juhatuselt: kudealade strateegiatelg ei ole käivitunud, mida me sellega peaksime 
tegema? 
Margus Medell: hetkel on töös üks kudealade projekt, see on Jaama oja suudmeala 
puhastamine, lootsin, et Haapsalu linnavalitsus jõuab sellega sügisvooru, kuid seda ei 
juhtunud. Tean kindlasti, et see soov on jätkuv ning talvisesse vooru on nad kindlasti tulemas. 
Paraku on see ka ainus kindel asi millega kudealade teljes tegeletakse, seega rohkem 
taotlejaid ma hetkel ei näe, seega on meil tuleval aastal teemaks, mida teha edasi. Reaalne on, 
et ühingul tuleb algatada strateegia muudatus ning vahendid ümber tõsta teistesse 
strateegiatelgedesse.  
Küsimus juhatuselt: kuidas mõjutab meie projektitoetuste jagamist haldusreform?  
Margus Medell: Üpris omajagu, siinkohal tuleb vaadata vähese tähtsusega riigiabi ja 
haldusreformi koosmõju. Rahandusministeeriumi praegune tõlgendus on, et ühinenud 
KOVide varem saadud riigiabi liidetakse kokku, seega langeb ära pea kaheks aastaks Nõva 
sadama arendamine, samuti hakkab täis tiksuma Haapsalu linna VTA määr, seoses 
liitumisega Ridala vallaga. Nii, et väikene probleem on. 
Küsimus juhatuselt: kas ühing saab teha midagi, et seda regulatsiooni muuta? 
Margus Medell: paraku mitte, tegemist ei ole siseriikliku regulatsiooniga, vaid riigiabi 
nõuded tulevad EU määrustest, mille muutmine on väga keerukas kui mitte võimatu.  
 



Otsustati  
Esitada 2018 aasta projektide rakenduskava üldkoosolekule kinnitamiseks järgmisel kujul. 
Kalasadamate ja lossimiskohtade uuendamine 135 294 eurot 
Kalandustoodete töötlemine ja otseturustamine 135 294 eurot 
majandustegevuste mitmekesistamine 121 764 eurot 
Kalavarude taastootmine ja kudealade taastamine 13 529 eurot 
Kalandus/merendustraditsioonide taastamine ja edendamine. sotsiaalse heaolu edendamine 
45098 eurot. 
Hääletustulemus 
poolt: 7 
Vastu: 0 
Erapooletu: 0 
 
4. 2018 aasta halduskulude rakenduskava arutelu ja kinnitamine.  
Margus Medell: halduskulude eelarve on meile vaba, peame järgima ainult seda, et 
jooksvateks kuludeks saame kasutada 90% vahenditest ja strateegia elavdamiseks 10% 
vahendititest, seega võime eelarvet ridade vahel muuta millal ise soovime. Samuti tasub 
tähele panna, et 2017 aasta jäägid on indikatiivsed, sest aasta ei ole veel lõppenud. Kulud 
eelarves on planeeritud järgmiselt.  
1. tegevjuhi töötasu - 24 084 eurot 
2. juhatuse esimehe kompensatsioon - 3546 eurot 
3. Raamatupidamisteenus - 2244 eurot 
4. Juhatuse liikmete ja töötajate lähetuskulud - kulud on planeeritud 0, sest eelnevatest 
perioodidest on jääk 3850 eurot 
5. Juhatuse liikmete ja töötajate koolituskulud - kulud on planeeritud 0, sest eelnevatest 
perioodidest on jääk 6000 eurot 
6. Tööruumide parenduskulud - 0 
7. kontoritehnika ja sisustuse ostmise kulud - 1000 eurot millele lisandub jääk 1333 eurot. 
8. bürookulud - 311 eurot 
9. sidekulud - 420 eurot millele lisandub jääk 42.75 eurot 
10. kontori rent ja kommunaalkulud - 1512 eurot 
11. mootorsõiduki ostmise kulud - 0 eurot 
12. mootorsõiduki kasutamise kompensatsioon - 1700 eurot, millele lisandub jääk 352.80 
eurot. 
13. Veebilehe haldamise ja arendamise kulud - 95 eurot, millele lisandub jää 94.62 eurot. 
14. koolituste, teabepäevade korraldamise kulud - 2000 eurot, millele lisandun jääk 2216.61 
eurot 
15. ekspertteenuse ostmise kulud - 6485 eurot millele lisandub jääk 2594.13 eurot. 
16. külaliste ja partnerite vastuvõtmise kulud - 2500 eurot millele lisandub jääk 400 eurot. 
17. tõlketeenuse kulud - 0 jääk 182.17 eurot 
18. strateegia elavdamise kulud - 9115 eurot. 
19. strateegia seire ja hindamise kulud - 0 eurot,  jääk 1100 eurot. 
20. õigusabi kulud - 0 eurot, jääk 1100 eurot. 
Kokku 65 088.74 eurot, millest jääk on 10076.74 eurot ja 2018 aasta vahendid 55012.00 
eurot. 
Küsimus juhatuselt: kuidas halduskulude kulutamisega on? 
Margus Medell: üldiselt kipub halduskulusid üle jääma? 
Mart Vahtel:  kui vahendeid on piisavalt siis pakun, et võiks ühingule osta korraliku 
kohvimasina, külalisi käib kontoris palju ning pätikohvi pakkuda on pisut piinlik. 
Taavi Suitsberg: pakun omalt poolt, et võiks ühingule teha erinevaid kingitusi, näiteks 
fliisid, fileerimisnugade komplektid jms.  
Margus Medell: võtan ettepanekud arvesse. 



Küsimus juhatuselt: kas peame halduskulude rakenduskavaga üldkogu ette minema.  
Margus Medell: tegelikult ei pea, kuid oleme seda kogu aeg teinud, seega ei näe ma põhjust 
miks peaks seekord selle tegemata jätma.  
 
 
 
Otsustati 
Esitada üldkoosolekule 2018 aasta halduskulude rakenduskava järgmisel kujul.  
1. tegevjuhi töötasu - 24 084 eurot 
2. juhatuse esimehe kompensatsioon - 3546 eurot 
3. Raamatupidamisteenus - 2244 eurot 
4. Juhatuse liikmete ja töötajate lähetuskulud - kulud on planeeritud 0 
5. Juhatuse liikmete ja töötajate koolituskulud - kulud on planeeritud 0 
6. Tööruumide parenduskulud - 0 
7. kontoritehnika ja sisustuse ostmise kulud - 1000 eurot. 
8. bürookulud - 311 eurot 
9. sidekulud - 420 eurot  
10. kontori rent ja kommunaalkulud - 1512 eurot 
11. mootorsõiduki ostmise kulud - 0 eurot 
12. mootorsõiduki kasutamise kompensatsioon - 1700 eurot 
13. Veebilehe haldamise ja arendamise kulud - 95 eurot. 
14. koolituste, teabepäevade korraldamise kulud - 2000 eurot. 
15. ekspertteenuse ostmise kulud - 6485 eurot. 
16. külaliste ja partnerite vastuvõtmise kulud - 2500 eurot. 
17. tõlketeenuse kulud - 0  
18. strateegia elavdamise kulud - 9115 eurot. 
19. strateegia seire ja hindamise kulud - 0 eurot. 
20. õigusabi kulud - 0 eurot. 
 
Hääletustulemus 
poolt: 7 
Vastu: 0 
Erapooletu: 0 
 
5. 2018 aasta koostööprojektide rakenduskava arutelu ja kinnitamine.  
Margus Medell: koostööprojektide vahendite kulutamisega oleme üldiselt kõvasti graafikust 
maas, seega tuleb sellele rohkem tähelepanu pöörata.  
 
Toimus arutelu ning otsustati üldkoosolekule esitada järgmised potentsiaalsed 
koostööprojektid.  
Breemeni kalandusmessi külastus. Eelarve 10 000 eurot 
Brüsseli kalandusmessi külastus. Eelarve 10 000 eurot. 
Toidumess Sööma 2018 osalemine. Eelarve 8000 eurot. 
Tallinna Toidumess Food fair 2018 osalemine. Eelarve 12 000 eurot. 
Helsingi Toidumess Gastro 2018 osalemine. Eelarve 15 000 eurot 
Tartu maamessil 2018 toidualal osalemine. Eelarve 15 000 eurot.  
Õppereis Prantsusmaa kalanduspiirkondadesse. Eelarve 25 000 eurot 
Õppereis Gottlandi kalanduspiirkonda. Eelarve 15 000 eurot. 
Õppereis Itaalia kalanduspiirkondadesse. Eelarve 25 000 eurot. 
Õppereis Bulgaaria kalanduspiirkondadesse. Eelarve 20 000 eurot. 
Kohaliku toidu festivali korraldamine. Eelarve 15 000 eurot. 
Roteeruva kalandusürituse "täna on kalapäev" korraldamine. Eelarve 15 000 eurot. 



Üldkoosolekul koguda veel täiendavat infot võimalike koostööprojektide kohta.  
 
Hääletustulemus 
poolt: 7 
Vastu: 0 
Erapooletu: 0 
 
6. Projektide hindamise komisjoni valimise korraldamine.  
Margus Medell: sellel sügisel saavad läbi hindamiskomisjoni liikmete volitused ning meil 
tuleb korraldada uue komisjoni valimised.  
Ene Sarapuu: kuidas praegune komisjon toimib? 
Margus Medell: üldiselt hästi, tegemist on valdavas osas oma ala professionaalidega, minu 
meelest on hindamine ka ilma regionaalse kallutatuseta.  
Ene Sarapuu: siis teen mina ettepaneku pakkuda kandideerimist praegustele hindajatele ning 
saata ühingu liikmetele teade, et nad esitaksid veel täiendavaid kandidaate. 
Margus Medell: see on mõistlik mõte, räägin läbi praeguste hindajatega ning saadan ka 
ühingu liikmetele teate, et esitataks kandidaate. Kuna hindamiskomisjoni valimine on meil 
olnud kogu aeg salajane siis peaksime määrama tähtaja, mis ajani saab kandidaate esitada.  
Küsimus juhatuselt: milline see tähtaeg olla võiks? 
Margus Medell: plaan on korraldada üldkoosolek 24.novembril, seega võiks viimane tähtaeg 
millal saab kandidaate hindamiskomisjoni esitada 22.november (kaasa arvatud), siis 
jõuaksime valmissedelid ja nimekirjad ette valmistada. Üldkogule esitatakse kõik esitatud 
kandidaadid, samuti lähevad komisjoni kõik kandidaadid, kes saab rohkem hääli läheb 
põhikomisjoni, kes vähem need saadud häälte põhjal asendusliikmeteks. Traditsiooniliselt 
saab iga ühingu liige valida 9 komisjoni liiget. 
 
otsustati  
1. korraldada hindamiskomisjoni valimine 24. novembri üldkoosolekul. 
2. kandidaate hindamiskomisjoni saab esitada kuni 22. novembrini (kaasa arvatud) 
3. Hindamiskomisjoni valimine korraldada salajase valimise teel. 
4. saata ühingu liikmetele teade hindamiskomisjoni liikmekandidaatide esitamise võimaluse 
kohta. 
 
Hääletustulemus 
poolt: 7 
Vastu: 0 
Erapooletu: 0 
 
7. üldkoosoleku korraldamine  
Margus Medell: nagu varemalt olen teile teada andnud on mõistlik korraldada ühingu 
üldkoosolek korraldada 24. novembril Haapsalus spordihoone kohvikus algusega kell 15.00.  
arutama peame järgmisi küsimusi. 
1. hindamiskomisjoni valimine 
2. 2017 aasta teise taotlusvooru taotluste paremusjärjetuse tutvustamine. 
3. 2017 aasta koostööprojektide rakenduskava muutmine. 
4. 2018 aasta projektide rakenduskava kinnitamine.  
5. 2018 aasta halduskulude rakenduskava kinnitamine. 
6. 2018 aasta koostööprojektide rakenduskava kinnitamine. 
7. muud küsimused. 
üldkogu tuleb meil välja kuulutada vähemalt 20 tööpäeva enne üldkoosoleku toimumist, seega 
24. oktoobril.  
 



Otsustati  
korraldada ühingu üldkoosolek 24. novembril algusega kell 15.00 Haapsalus spordihoone 
kohvikus aadressil Lihula mnt 10 järgmise päevakorra alusel. 

1.  Läänemaa Rannakalanduse Seltsi  projektide hindamise komisjoni valimine. 
Kandidaate projektide hindamise komisjoni saab esitada kuni 22.novembrini 2017 e-
maili aadressile info@lrs.ee, telefonil 52 86 024 või ühingu kontoris aadressil 
Haapsalu Nurme 2 

2. Läänemaa Rannakalanduse Seltsi 2017 aasta teise taotlusvooru tulemuste 
tutvustamine.  

3. Läänemaa Rannakalanduse Seltsi koostööprojektide 2017 aasta rakenduskava 
muutmine.            

4. Läänemaa Rannakalanduse Seltsi 2018 aasta EMKF meetme" kalanduspiirkonna 
kohaliku arengu strateegia rakendamine" projektitoetuste rakenduskava arutelu ja 
kinnitamine. Projektitoetuste rakenduskava leiab ühingu koduleheküljelt www.lrs.ee 
alajaotusest dokumendid - aruanded. 

5. Läänemaa Rannakalanduse Seltsi 2018 aasta halduskulude rakenduskava arutelu ja 
kinnitamine. Halduskulude  rakenduskava leiab ühingu koduleheküljelt www.lrs.ee 
alajaotusest dokumendid - aruanded. 

6. Läänemaa Rannakalanduse Seltsi 2018 aasta EMKF meetme" algatusrühma 
koostöötegevused" koostööprojektide rakenduskava arutelu ja kinnitamine. 
Koostööprojektide  rakenduskava leiab ühingu koduleheküljelt www.lrs.ee 
alajaotusest dokumendid - aruanded.  

7. Muud küsimused.       
    
  
Hääletustulemus 
poolt: 7 
Vastu: 0 
Erapooletu: 0 
 
8. 2018 aasta projektitaotluste vooru korraldamine.  
Margus Medell: 2018 projektitaotluste vooru võiks korraldada 2018 aasta veebruari alguses. 
Sellel aastal korraldasime selle veebruari lõpus ning aeg kippus pitsitama. Vastavalt meie 
strateegiale peame taotlusvooru välja kuulutama kaks kuud enne vooru algust, seega 
novembri alguses.  
Toimus arutelu võimaliku taotlusvooru toimumise aja osas.  
 
Otsustati  
võtta 2018 aasta esimese vooru projektitoetuste taotlusi vastu 2018 aasta 6 nädal ehk siis 5-9 
veebruar.  
kuulutada 2018 aasta taotlusvoor välja 2017 aasta 48 nädalal ehk perioodil 27.november - 3. 
detsember.  
korraldada meetme infopäev 2018 aasta 3 nädal, ehk perioodil 15-21 jaanuar.  
 
Hääletustulemus 
poolt: 7 
Vastu: 0 
Erapooletu: 0 
 
9. muud küsimused  
arutati muid päevakajalisi küsimusi   
 



 
 
Indrek Jõgisoo (juhataja) 
Margus Medell (protokollija)  
  


