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MTÜ Läänemaa Rannakalanduse Selts on asutatud 20. Veebruaril 2008 ja kantud registrisse 

11. Märtsil 2008. Seltsil on käesoleval hetkel 67 liiget, seltsi tegevust juhib 9 liikmeline 

juhatus, juhatuse tegevust kontrollib 3 liikmeline revisjonkomisjon.  

Ühingu eesmärgid  

Edendada kalandussektoris tegelevate juriidiliste isikute ja füüsilistest isikutest ettevõtjate 

omaalgatust ja organiseerumist Läänemaa kalanduse arendamiseks, seda eelkõige „Euroopa 

Kalandusfondi 2007 – 2013 rakenduskava“ meetme 4.1 „kalanduspiirkondade säästev areng“ 

kaudu 

Edendada Läänemaa kalandussektoris koostöövõrgustiku teket. 

Edendada ja aidata kaasa Läänemaa rannakülade ja –elu arengule. 

Aidata kaasa traditsiooniliste mereliste tegevuste säilimisele ja arendamisele Läänemaa 

rannaaladel. 

Liikmeskond 

MTÜs Läänemaa Rannakalanduse Selts on 67 juriidilisest isikust ja FIEst  liiget, nende hulgas 

6 omavalitust, 53 kalandusega tegelevat ettevõtete ja füüsilisest isikust ettevõtjat, 3 kalureid 

ühendavat mittetulundusühingut, 2 kalandussektori välist ettevõtet ja 1 külaselts. Seltsi 

liikmete arv on tegevusaasta jooksul tõusnud 31 liikme võrra, seltsi on kaasatud ca 50% 

Läänemaal tegutsevatest kutselistest kaluritest. Ühingu üldkogu on aasta jooksul pidanud 3 

üldkoosolekut. 2 korral on muudetud ühingu põhikirja ning 2 korral määratud uusi juhatuse 

liikmeid.  

Ühingu juhatus ja juhtimine  

Ühingut juhid 9 liikmeline juhatus, mis on moodustatud piirkondlikul põhimõttel, nii et igast 

liikmes omavalitusest oleks juhatuses vähemalt 1 liige. Ühingu juhatus on aasta jooksul 

pidanud kokku 8 koosolekut, neist 1 koosoleku onlines. 

Ühingu palgalised töötajad  

MTÜ Läänemaa Rannakalanduse Seltsi palgal on 3 inimest. Tegevjuht, kes töötab 

põhikohaga. Juhatuse esimees, kes töötab ja saab kompensatsiooni juhatuse liikme lepingu 

alusel ning raamatupidaja, kes töötab töövõtu lepingu alusel.    

Ühinemine 

23. oktoobril 2008 registreeriti MTÜ Läänemaa Rannakalanduse Selts ja MTÜ Läänemaa 

kalurite ühing ühinemisleping. Ühinemise algataja oli MTÜ Läänemaa Kalurite Ühing, 

põhjuseks eelkõige see, mõlema seltsi eesmärgid ja liikmeskond olid suhteliselt sarnased 

ning kahe paralleelselt tegutseva organisatsiooni tegutsemine ei olnud otstarbekas. MTÜ 



 

 

Läänemaa Rannakalanduse selts üldkogu kinnitas ühinemislepingu 27.06.2008 ja MTÜ 

Läänemaa kalurite ühing 25.04.2008.  

Publikatsioonid  

Kohalikus lehes Lääne Elu on ilmunud 2 artiklit, mis tutvustavad seltsi tegemisi laiemale 

avalikkusele. Ajalehes Postimees on seltsi initsiatiivil ilmunud uudiste rubriigis artikkel mis 

selgitab MTÜ Läänemaa Rannakalanduse selts pikemaid eesmärke, lisaks sellele intervjuud 

KUKU raadios ja kirjutised erinevates interneti väljaannetes.   

Koolitused   

Ühingu juhatuse liikmed on osalenud 4 põllumajandusministeeriumi poolt meetme 4.1 

raames  korraldatud koolitusel Pärnus, hiiumaal, Saaremaal ja ida Virumaal. Koolituste 

eesmärk on olnud anda juhatuse liikmetele teadmisi strateegilisest planeerimisest ja 

meekonnatööst   

Tegevused meetme 4.1 raames 

2008nda aasta augustis esitas MTÜ Läänemaa Rannakalanduse Selts taotluse PRIAle meetme 

4.1 „kalanduspiirkondade säästev areng“ rahastuse saamiseks. Sellele eelnes aasta algusest 

kestnud töö taotluse ettevalmistamiseks ja organisatsiooni loomiseks. 2008nda aasta 

oktoobris saadi PRIAlt kinnitus, et ühingule on Läänemaa kalanduspiirkonna strateegia 

koostamseks ja koostöö arendamiseks eraldatud 1 138 400 krooni. Tegevusaasta lõpuks on 

piirkonna strateegia dokumendi koostamine alanud, korraldatud on 5 piirkondlikku 

arengufoorumit, kus osales ca 60 kalandusega seotud inimest.  

Algatatud on organisatsiooni arengukava koostamine, kus sõnastatakse organisatsiooni 

pikemaajalised eesmärgid ja fikseeritakse eesmärkide saavutamiseks vajalikud tegevused 

ning toimimismudelid.  

Seltsile on avatud oma kontor, mis on avatud äripäeviti, soetatud on kontoritehnika. 

Valmimas on organisatsiooni kodulehekülg millest peab saama oluline infovärav nii seltsi 

liikmetele kui ka laiemale avalikkusele 

Indrek Jõgisoo …………………………………..                    Jaak Sünt …………………………………………. 

Eldur Lepik ……………………………………….                     Andres Habak ………………………………….. 

Madis Otsa ………………………………………..                    Tiit Koel ………………………………………….  

Tiit Randla ……………………………………….                      Koit Kõiveer …………………………………… 

Arno Peksar …………………………………….          

 


