MTÜ LÄÄNEMAA RANNAKALANDUSE SELTS JUHATUSE ERAKORRALISE
KOOSOLEKU PROTOKOLL (väljavõtetega)
20.04.2018 nr.90
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: 13.00
Lõpp: 14.00
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 Ühingu 2018 aasta projektitaotlusvooru alla 60 000 euro toetusega projektide
paremusjärjestuse muutmine majandustegevuste mitmekesistamise ja kudealade
taastamise strateegiateljes.
1. Ühingu 2018 aasta projektitaotlusvooru alla 60 tuhande euro toetusega projektide
paremusjärjestuse muutmine.
Margus Medell: Ühingu 2018 aasta taotlusvooru projektidega on majandustegevuste
mitmekesistamise ja kudealade taastamise strateegiateljes tekkinud tõsine probleem, nimelt
oleme teinud PRIAle ettepaneku määrata toetus suuremas summas kui tegelikult ühingul 2018
aasta rakenduskava järgi jagada on. Selgitan lähemalt.
majandustegevuste mitmekesistamise strateegiatelg - nagu mäletate siis XXX OÜ taotlust ei
saanud rahastada täies mahus ning pakkusime taotlejale toetuseks summat 15398.00 eurot.
XXX OÜ loobus sellest ning jäägi arvelt otsustasime toetada järgmisi taotlusi XXX OÜ
(toetus 4191.60 eurot) ja XXX OÜ (toetus 2893.40 eurot). Paraku olin teinud arvestuses vea
ning majandustegevuste mitmekesistamise strateegiatelje jääk oli ainult 2208.00 eurot, seega
ei ole võimalik toetada ei XXX OÜ, XXX OÜ ega XXX OÜ taotlust, sest strateegiateljes
selleks vahendeid ei ole.
kalavarude taastootmise ja kudelade taastamise strateegiatelg - XXX linnavalitsuse taotlusele
tegime ettepaneku määrata toetus summas 54 117.00 eurot, kuid strateegiateljes oli vahendeid
ainult 54087.43 eurot, vahe on 29.57 eurot. Viga selgus kui PRIA hakkas taotlusi oma
andmebaasidesse kandma, ülekulu projektide arvestuses olla ei saa.
Küsimus juhatuselt: kuidas selline viga tekkida sai, et ühingu ja PRIA andmed on erinevad?
Margus Medell: tegelikult on ühingu ja PRIA andmed ühesugused, arvutusvea tegin mina.
Kuidas see juhtus, eks ikka tähelepanematus ja kiirustamine.
Küsimus juhatuselt: kuidas praegu käituda taotlejatega?
Margus Medell: võtsin eile telefonitsi ühendust taotlejatega ning selgitasin tekkinud
situatsiooni, eks nad ole pahased aga siiski mõistavad tekkinud olukorda. Probleemsed on
XXX OÜ ja XXX OÜ kes jäävat toetusest sootuks ilma XXX linnavalitsusega pole probleemi
sest vähenemine on ainult 30 eurot.

Küsimus juhatuselt: kas mingeid lahendusi on veel?
Margus Medell: paraku mitte, püüdsin eile pealelõunal lahendusi leida, arutasime PRIAga
kas on võimalik vahendeid leida tuleva aasta arvelt, paraku on see võimatu ja tõenäoliselt
poleks see ka õiglane. Kaalusime ka seda kas on võimalik kasutada neid vahendeid mis
võiksid tulla vähenemiste arvelt aga seegi on väga vähe tõenäoline ning selle peale minna ei
saa.
Küsimus juhatuselt: kuidas peame nüüd käitama?
Margus Medell: meil tuleb teha uus otsus nii majandustegevuste mitmekesistamise kui ka
kudealade taastamise telje osas. PRIA soovis, et teeksime uue otsuse siis on asjad selged ja
olemas ka asjaolud miks uus otsus tehti.
Majandustegevsute mitmekesistamise strateegiatelg.
Margus Medell: majandustegevuste mitmekesistamise strateegiatelge esitati kokku 10
taotlust ning toetust küsiti 185 585.90 eurot, toetusvõimalusi oli ainult 122 103.90 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 - "XXX 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 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: toetuse määramise ettepaneku saame viimasena teha FIE XXX taotlusele,
peale seda on strateegiatelje jääk 2208.00 eurot, summa on niivõrd väike, et seda järgnevatele
taotlejatele pakkuda ei ole mõtet, pigem jääb see jääki ning jagatakse laiali tulevastes
taotlusvoorudes.
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 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
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
2.XXX OÜ - "puidutööpingi soetamine siseviimistlus ja puusepa teenuse pakkumuseks".
Toetus 4191.60€. Hindepunktide summa 3.95 punkti
3.XXX OÜ - "ranniku puhkekeskuse pääs merele". Toetus 2893.43€. Hindepunktide summa
3.84 punkti
Hääletustulemus
Poolt 6
Vastu 0
Erapooletu 0
Hääletamisest taandunuid 3 (XXX, XXX, XXX)

Kalavarude taastootmise ja kudealade taastamise strateegiatelg
Margus Medell: strateegiatelge esitati ainult üks taotlus ning XXX linnavalitsus küsib kogu
strateegiatelje mahu Jaama oja suudmeala puhastamiseks ja kalade läbipääsu tagamiseks.
1.XXX linnavalitsus - "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. Kuna strateegiatelje toetusvahendite maht on ainult 54087.43€ siis saame teha
PRIAle ettepaneku toetust määrata 54087.43 euro ulatuses. Taotleja on sellega nõus.
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.XXX linnavalitsus - "Asuküla peakraavi (Jaama oja) suudmeala puhastamine kalade
läbipääsu tagamiseks". Toetus 54 087.43€ Hindepunktide summa 4.62 punkti.
Hääletustulemus
Poolt 9
Vastu 0
Erapooletu 0
Hääletamisest taandunuid 0
Margus Medell (protokollija)
Indrek Jõgisoo (juhataja)

