
 

 
MTÜ LÄÄNEMAA RANNAKALANDUSE SELTS  JUHATUSE KOOSOLEKU  
PROTOKOLL (väljavõtetega) 
                     06.04.2018 nr.88  
 
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 
Algus: 12.00 
Lõpp: 12.45  
Kohal viibisid:  Indrek Jõgisoo, Andres Habak,, Aivar Oruste, Mart Vahtel, Ene Sarapuu, 
Meelis Kaustel, Olev Silde, Andrus Eltmaa, Arne Mägi 
Kutsutud:  Margus Medell  
Päevakord:   

1 Majandusaasta aruande kinnitamine.  
2 2018 aasta projektitaotlusvooru õiguspärasuse kinnitamine. 
3 Ühingu 2018 aasta projektitaotlusvooru alla 60 000 euro toetusega projektide 

paremusjärjestuse arutelu ja kinnitamine.   
4 Uute liikmete vastuvõtmine.   
5 Muud küsimused.    

 
1. Majandusaasta aruande kinnitamine. 
Kuulati 
Margus Medell: tutvustab ühingu majandustulemusi ja ühingu tegevust. 
küsimus juhatuselt: kui palju on liikmemaksuvõlglasi.  
Margus Medell: võlglasi on 4 ja liikmemaksu võlasumma on 125.00 eurot. Suurim võlglane 
on XXX FIE (50 eurot), tal on tasumata 2 aasta liikmemaks. XXX OÜ tasumata 25.00 eurot, 
liiati on ettevõte ühingust lahkunud. Samuti on 25 eurone liikmemaksuvõlg XXX OÜl ja 
XXX OÜl, kõigile on saadetud korduvaid meeldetuletusi, kuid kasu pole sellest midagi olnud.  
Toimus arutelu liikmemaksuvõlgade teemal.  
 
Otsustati 
Kanda maha XXX OÜ liikmemaks summas 25.00 eurot, kui väga suure tõenäosusega 
mittelaekuv summa.  
Jätkata tööd teiste liikmemaksuvõlglastega.  
Esitada ühingu 2017 aasta aruanne üldkoosolekule kinnitamiseks. 
   
Hääletustulemus 
Poolt 9 
Vastu 0 
Erapooletu 0 
 
2. Projektitaotlusvooru õiguspärasuse kinnitamine. 



kuulati 
Margus Medell: 2018 aasta taotlusvoor kujunes nii, et juhatusel on õigus kinnitada tegevuste 
mitmekesistamise, kudealade taastamise ja kalandus/merendustraditsioonide edendamise 
strateegiatelje taotluste paremusjärjestus. Kalasadamate ja lossimiskohtade ning 
kalandustoodete töötlemise ja otseturustamise strateegiatelje taotlused tuleb saata 
kinnitamiseks üldkoosolekule, sest neis telgedes on taotlusi mille toetus ületab 60 000 euro 
piiri. Eraldi otsusena peame kinnitama 2018 aasta taotlusvooru toimumise ja läbiviimise 
õiguspärasuse. Seega tuleb meil selle päevakorrapunkti juures kaks otsust.  
 
Otsustati  
Saata ühingu üldkoosolekule kinnitamiseks  
1. Kalasadamate ja lossimiskohtade strateegiatelje projektide paremusjärjestus  
2. Kalandustoodete töötlemise ja otseturustamise strateegiatelje projektide paremusjärjestus  
 
Ühingu juhatus kinnitab, et: 
1.2018 aasta taotlusvoor viidi läbi vastavalt meetme määrusele, seonduvatele seadustele  ja 
Läänemaa Kalanduspiirkonna tegevusstrateegia nõuetele. 
2.Hindajate taandamisel järgiti meetme määrust, seonduvaid seadusi ja Läänemaa 
Kalanduspiirkonna strateegia nõudeid.  
3.Projektitoetuste taotluste vastuvõtmine oli korrektne ning kõikki taotlejaid koheldi võrdselt. 
4.Projketide hindamine oli läbipaistev ning hindamisprotsessi oli kaasatud ühingu 
kontrollorganid (revisjonikomisjon)  
   
Hääletustulemus 
Poolt 9 
Vastu 0 
Erapooletu 0 
 
3. Ühingu 2018 aasta projektitaotlusvooru alla 60 tuhande euro toetusega projektide 
paremusjärjestuse arutelu ja kinnitamine. 
Margus Medell: paremusjärjestuse peame kinnitama strateegiatelgede kaupa ja tegema iga 
strateegiatelje paremusjärjestuse kinnitamisel eraldi otsuse, sest pea kõigis strateegiatelgedes 
on taotlejaid, kes on seotud telge esitatud taotlustega ning peavad ennast paremusjärjestuse 
kinnitamisest taandama.  
 
Majandustegevsute mitmekesistamise strateegiatelg.  
Margus Medell: majandustegevuste mitmekesistamise strateegiatelge esitati kokku 10 
taotlust ning toetust küsiti 185 585.90 eurot, toetusvõimalusi oli ainult 122 139.00 eurot, 
seega üpriski terav konkurents. Hindamiskomisjoni hindepunktide alusel kujunes 
paremusjärjestus järgmiseks.    
1.XXX TÜ - "püünistekuuri renoveerimine 2 etapp". Toetus 23 040.50.00€. Hindepunktide 
summa 4.57 punkti 
2.XXX OÜ - "kohviku, väliterrassi ja peosaali mööbli soetamine". Toetus 10190.90€. 
Hindepunktide summa 4.43 punkti 
3.XXX OÜ - "otsapoiste jõevähikasvatuse täiendamine ". Toetus 8050.00 €. Hindepunktide 
summa 4.38 punkti 
4.XXX OÜ - "ratastraktori TYM 754 SM SG ja frontaallaaduri soetamine". Toetus 
22428.00€. Hindepunktide summa 4.32  punkti 
5.XXX OÜ - "XXX talu külalistemaja õueala sillutamine". Toetus 37299.50€. Hindepunktide 
summa 4.21 punkti 
6.XXX OÜ - "töövahendite soetamine". Toetus 7267.00€. Hindepunktide summa 4.16 punkti 
7.XXX FIE - "heina ja silorullija ning silokiletaja soetamine". Toetus 11 620.00 



Hindepunktide summa 4.11 punkti 
8.XXX OÜ - "majutusteenuse pakkumine XXX". Toetus 58 605.00€. Hindepunktide summa 
4.08 punkti 
9.XXX OÜ - "puidutööpingi soetamine siseviimistlus ja puusepa teenuse pakkumuseks". 
Toetus 4191.60€. Hindepunktide summa 3.95 punkti 
10.XXX OÜ - "ranniku puhkekeskuse pääs merele". Toetus 2893.43€. Hindepunktide summa 
3.84 punkti 
Margus Medell: paremusjärjestuses tekkis olukord kus XXX OÜ (8 koht, hindepunktid 4.08) 
taotlust on võimalik rahastada vaid osaliselt. Toetust küsis taotleja 58605.00 eurot, kuid 
pakkuda on vaid 15398 eurot, seega ainult veerand küsitust. Saatsin XXX OÜle kirja kus 
pakkusin talle soovi korral võimalust kasutada olemasolevat jääki. XXX OÜ juhatuse liige 
XXX teatas mulle telefonitsi, et ta ei soovi jääki kasutada ning jätab projekti ellu viimata. 
Kuna XXX OÜ juhatuse liige XXX on ka juhatuse liige ning viibib praegu koosolekul, siis 
palun see ka veel üle kinnitada.  
XXX:  sellise toetussummaga ei ole võimalik projektitegevusi ellu viia ning ma tõepoolest ei 
soovi pakutud summat 15 398.00 eurot kasutada. 
Margus Medell: kuna XXX OÜ toetuse jääki kasutada ei soovi siis avaneb võimalus toetada 
neid kahte taotlust mis olid hinnete poolest tagapool, selleks peab juhatus tegema eraldi 
otsuse.  
Toimus juhatuse arutelu, kus üksmeelselt leiti, et mõistlik on toetada neid kahte projekti mis 
jäid hinnete poolest XXX OÜ taotlusest paremusjärjestuses tahapoole.  
 
Otsustati  
Kinnitada MTÜ Läänemaa Rannakalanduse Seltsi 2018 aasta esimese taotlusvooru 
projektide paremusjärjestus majandustegevuste mitmekesistamise  strateegiateljes ja 
teha Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ametile ettepanek määrata toetus 
järgmistele taotlejatele. 
1.XXX TÜ - "püünistekuuri renoveerimine 2 etapp". Toetus 23 040.50.00€. Hindepunktide 
summa 4.57 punkti 
2.XXX OÜ - "kohviku, väliterrassi ja peosaali mööbli soetamine". Toetus 10190.90€. 
Hindepunktide summa 4.43 punkti 
3.XXX OÜ - "otsapoiste jõevähikasvatuse täiendamine ". Toetus 8050.00 €. Hindepunktide 
summa 4.38 punkti 
4.XXX OÜ - "ratastraktori TYM 754 SM SG ja frontaallaaduri soetamine". Toetus 
22428.00€. Hindepunktide summa 4.32  punkti 
5.XXX OÜ - "XXX talu külalistemaja õueala sillutamine". Toetus 37299.50€. Hindepunktide 
summa 4.21 punkti 
6.XXX OÜ - "töövahendite soetamine". Toetus 7267.00€. Hindepunktide summa 4.16 punkti 
7.XXX FIE - "heina ja silorullija ning silokiletaja soetamine". Toetus 11 620.00 
Hindepunktide summa 4.11 punkti 
8.XXX OÜ - "puidutööpingi soetamine siseviimistlus ja puusepa teenuse pakkumuseks". 
Toetus 4191.60€. Hindepunktide summa 3.95 punkti 
9.XXX OÜ - "ranniku puhkekeskuse pääs merele". Toetus 2893.43€. Hindepunktide summa 
3.84 punkti 
 
Teha Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ametile ettepanek mitte  toetada 
järgmisi taotlusi vahendite lõppemise tõttu majandustegevuste mitmekesistamise  
strateegiateljes. 
1.XXX OÜ - "majutusteenuse pakkumine XXX". Toetus 58 605.00€. Hindepunktide summa 
4.08 punkti 
 
 



 
Hääletustulemus 
Poolt 6 
Vastu 0 
Erapooletu 0 
Hääletamisest taandunuid 3 (XXX, XXX, XXX) 
 
Kalandus/merendustraditsioonide edendamise. Sotsiaalse heaolu edendamise strateegiatelg  
Margus Medell: strateegiatelge esitati 6 taotlust, toetust küsiti 73 375.90 eurot, 
toetusvõimlusi strateegiateljes oli 48 866.00 eurot. Hindamiskomisjoni paremusjärjestus 
strateegiateljes kujunes järgmiseks 
1.XXX MTÜ - "Läänemaa kalapäev XXX". Toetus 10701.00€. hindepunktide summa 4.63 
punkti 
2.MTÜ XXX - "pere -merepäev 2018". Toetus 5034.60€. hindepunktide summa 4.52 punkti 
3.XXX MTÜ - "Kaluriküla traditsioonide taaselustamine XXX külas". Toetus 9498.60€. 
hindepunktide summa 4.33 punkti. 
4.XXXvalitsus - "kalandustraditsioonide taaselustamine - XXX kalamana". Toetus 1260.00€. 
Hindepunktide summa 4.33 punkti.  
5.MTÜ XXX - "rannakalanduse traditsioonide tutvustamine läbi Läänemaa traditsiooniliste 
kalaroogade valmistamise". Toetus 17 021.70€. Hindepunktide summa 3.67 punkti. 
6.XXX MTÜ - "veebiportaali eestikala.ee arendamine". Toetus 31 860.00€. Hindepunktide 
summa 2.92 punkti. 
Margus Medell: Kuna MTÜ XXX taotlus sai 2.92 punkti siis vastavalt meie strateegia 
nõuetele ei ole võimalik teha PRIAle ettepanekut taotlusele toetust määrata. Strateegia 
peatükk 8.3.7 (lk 59) sätestab, et taotlusi mis jäävad alla 3 hindepunkti ei asetata 
paremusjärjestusse. Kuna taotlus jäi viimasele kohale, ei ole võimalik taotlust toetada ka 
asjaolul, et toetusvahendeid strateegiateljes ei jätku, saaksime pakkuda MTÜ XXX 5350 
eurot, kuid seda on vaid 17% küsitud toetusesummast.  
Toimus arutelu taotluste paremusjärjestuse üle.  
 
Otsustati  
Kinnitada MTÜ Läänemaa Rannakalanduse Seltsi 2018 aasta esimese taotlusvooru 
projektide paremusjärjestus kalandus/merendustraditsioonide edendamise. Sotsiaalse 
heaolu edendamise  strateegiateljes ja teha Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni 
Ametile ettepanek määrata toetus järgmistele taotlejatele. 
1.XXX MTÜ - "Läänemaa kalapäev XXX". Toetus 10701.00€. hindepunktide summa 4.63 
punkti 
2.MTÜ XXX - "pere -merepäev 2018". Toetus 5034.60€. hindepunktide summa 4.52 punkti 
3.XXX MTÜ - "Kaluriküla traditsioonide taaselustamine XXX külas". Toetus 9498.60€. 
hindepunktide summa 4.33 punkti. 
4.XXXvalitsus - "kalandustraditsioonide taaselustamine - XXX kalamana". Toetus 1260.00€. 
Hindepunktide summa 4.33 punkti.  
5.MTÜ XXX - "rannakalanduse traditsioonide tutvustamine läbi Läänemaa traditsiooniliste 
kalaroogade valmistamise". Toetus 17 021.70€. Hindepunktide summa 3.67 punkti. 
Teha Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ametile ettepanek mitte  toetada 
järgmisi taotlusi vahendite lõppemise tõttu kalandus/merendustraditsioonide 
edendamise. Sotsiaalse heaolu edendamise  strateegiateljes. 
6.XXX MTÜ - "veebiportaali eestikala.ee arendamine". Toetus 31 860.00€. Hindepunktide 
summa 2.92 punkti. 
 
 
 



 
Hääletustulemus 
Poolt 8 
Vastu 0 
Erapooletu 0 
Hääletamisest taandunuid 1 (XXX) 
 
Kalavarude taastootmise ja kudealade taastamise  strateegiatelg  
Margus Medell: strateegiatelge esitati ainult üks taotlus ning Haapsalu linnavalitsus küsib 
kogu strateegiatelje mahu Jaama oja suudmeala puhastamiseks ja kalade läbipääsu 
tagamiseks.  
1. XXX valitsus - "Asuküla peakraavi (Jaama oja) suudmeala puhastamine kalade läbipääsu 
tagamiseks". Toetus 54 117.00. Hindepunktide summa 4.62 punkti. 
Margus Medell - kuna XXX linnavalitsus oli selles strateegiateljes ainus taotleja, siis siin 
konkurentsi ei tekkinud ning kogu strateegiatelje vahendite maht läheb XXX linnavalitsuse 
taotlusele.  
Toimus arutelu ja tutvustati projekti tegevusi.  
 
Otsustati  
Kinnitada MTÜ Läänemaa Rannakalanduse Seltsi 2018 aasta esimese taotlusvooru 
projektide paremusjärjestus kalavarude taastootmise ja kudealade taastamise  
strateegiateljes ja teha Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ametile ettepanek 
määrata toetus järgmistele taotlejatele. 
1.XXXvalitsus - "Asuküla peakraavi (Jaama oja) suudmeala puhastamine kalade läbipääsu 
tagamiseks". Toetus 54 117.00. Hindepunktide summa 4.62 punkti. 
 
Hääletustulemus 
Poolt 9 
Vastu 0 
Erapooletu 0 
Hääletamisest taandunuid 0 
 
4. Uute liikmete vastuvõtmine. 
Margus Medell: Avalduse ühingu liikmeks astumuseks on esitanud Sulev Jaksman (Puise 
külast). Avalduse esitaja soovib ühingu liige olla eraisikuna. 
Avalduse ühingu liikmeks astumiseks on esitanud Enstrand OÜ, ettevõte tegeleb kalapüügiga 
Vormis saarel. Esindaja on Jaak Kaabel.  
Otsustati  
Arvata ühingu liikmeks Sulev Jaksman IK 34903112735.  
Arvata ühingu liikmeks Enstrand OÜ reg.nr 11395378. Enstrand OÜ esindaja Jaak Kaabel    
 
Hääletustulemus 
Poolt 9 
Vastu 0 
Erapooletu 0 
 
5. muud küsimused  
Margus Medell: MTÜ Peipsi Kalanduspiirkonna Arendajate Kogu on teinud ühingule 
ettepaneku korraldada 2018 aasta sügisel õppereis Horvaatiasse, kuna meil seda 
rakenduskavas ei ole siis peame tegema üldkoosolekul otsuse. 
Otsustati  
Teha ühingu üldkoosolekule ettepanek lisada koostööprojektide rakenduskavasse õppereisi 



korraldamine Horvaatiasse. Õppereisi eeldatav maksumus 25000 eurot.    
Hääletustulemus 
Poolt 9 
Vastu 0 
Erapooletu 0 
 
 
Margus Medell (juhataja) 
 
Indrek Jõgisoo (protokollija) 
  
  


