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MTÜ Läänemaa Rannakalanduse Selts on asutatud 20. Veebruaril 2008 ja kantud registrisse
11. Märtsil 2008. Seltsil on käesoleval hetkel 69 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 69 juriidilisest isikust ja FIEst liiget, nende hulgas
6 omavalitust, 57 kalandusega tegelevat ettevõtete ja füüsilisest isikust ettevõtjat, 4 kalureid
ühendavat mittetulundusühingut, 1 kalandussektori välist ettevõtet ja 1 külaselts. Seltsi
liikmete arv on tegevusaasta jooksul tõusnud 2 liikme võrra, seltsi on kaasatud ca 50%
Läänemaal tegutsevatest kutselistest kaluritest. Ühingu üldkogu on aasta jooksul pidanud 2
üldkoosolekut.
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 6 koosolekut, neist 3 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.
Publikatsioonid
Ühtekokku on MTÜ Läänemaa Rannakalanduse Seltsi tegevusest kohalikus ja üleriigilises
meedias ilmunud 5 uudist.
16. veebruar Läänemaa portaal „Läänemaa kalurid külastasid paadimessi“
14.november Lääne Elu „Rannakalurite elujärge parandab kopsaks toetus“
14.novemner Lääne Elu juhtkiri „Tõhus toetus kaluri jonnile“
14.november Postimees „Rannakalurite elujärge parandab kopsaks toetus“

23.november EER uudised „Läänemaa rannakülad saavad eurotoetuste abil uue hingamise“

Koolitused
Ühing on aasta jooksul oma liikmetele korraldanud 6 infopäeva ja koolitust, sealhulgas:
1. Kala töötlemise infopäev – osalejaid 22. Infopäeva eesmärgiks oli tutvustada kala
töötlemise tingimusi ja nõudeid.
2. Ehitusnõuete infopäev – osalejaid 16. Infopäeva eesmärgiks oli tutvustada osalejatele
ehitusnõudeid, ehitusjärelvalve nõudeid ja ehitusega seotud lepinguid.
3. Mereohutuse infopäev - osalejaid 28. Infopäeva eesmärgiks oli osalejatele
tutvustada väikelaevadele esitatavaid ohutusnõudeid, nõudeid väikesadamatele uue
sadamaseaduse valguses ning väikesadamate registrisse kandmise temaatikat.
4. EKF meetme 1.4 infopäev – osalejaid 6. Infopäeva eesmärgiks oli tutvustada EKF
meetme 1.4 „Väikesemahuline rannapüük“ tingimusi ja võimalusi.
5. Esmaabi koolitus – osalejaid 19. Koolituse eesmärk oli anda liikmete elementaarseid
teadmisi esmaabist. Koolitusel läbinud said ka vastava tunnituse.
6. Äriplaani koolitus – osalejaid 11. Koolituse eesmärk oli anda osalejatele teadmisi
äriplaani koostamisest. Koolitus oli kahepäevane.

Õppereisid
Aasta jooksul on korraldatud 4 õppereis, sealhulgas:
1. Õppereis rahvusvahelisele paadimessile „Paat 2009“ Helsingis – osalejaid 16.
Õppereis eesmärk oli seltsi liikmetele anda võimalus tutvuda rahvusvahelise
paadiehituse kogemusega.
2. Õppereis rahvusvahelisele kalandusmeesile „kalandus 2009“ Helsingis – osalejaid 25.
Õppereis eesmärgiks oli seltsi liikmele tutvustada uuemaid trende euroopa
kalanduses
3. Õppereis Liu paadivabrikusse Pärnumaal – osalejaid 8. Õppereis eesmärk oli seltsi
liikmetele tutvustada laevaehitusvõimalusi Eestis.
4. Õppereis Ahvenamaale – osalejaid 37. Eesmärk oli tutvuda Ahevanamaa kalandusega.

Ühingu tehniline ja finantsiline toimimine
ühingu peamised vahendid tulevad EKF meetmest 4.1 „kalanduspiirkondade säästev areng“
vahenditest ja laekunud liikmemaksudest. Selleks, et 2009 aastal kavandatud tegevusi ellu
viia võttis ühing Maaelu Edendamise SAst 1 aastaks laenu summas 400 000.- krooni, laen
tagastati ennetähtaegselt 28. Detsembril 2009.

Ühingul on avatud ja sisustatud oma bürooruumid aadressil Haapsalu, Lihula mnt 3. Büroo
töötab äripäeviti kella 8.00 – 17.00. ühingul on olemas oma kodulehekülg www.lrs.ee ning
regulaarselt tutvustatakse ühingu tegevust kohaliku meedia kaudu.
Läänemaa kalanduspiirkonna strateegia 2009 – 2015 koostamine
Strateegiadokumendi koostamine sai alguse 2008 aastal. Strateegia koostamisel seati sihiks
kujundada välja strateegilised valikud, mille abil on võimalik tagada Läänemaa kalanduse ja
rannakülade traditsioonide säilimine ning läänemaa kalanduspiirkonna jätkusuutlik areng.
Strateegia koostamise käigus korraldati kokku 21 erinevat arengufoorumit ja töökoosolekut,
kus osales 315 inimest. Nende hulgas oli kalureid, kohaliku omavalituses ametnikke,
turismiettevõtjaid, looduskaitsjaid jne. strateegia koostamisel osalenud huviliste
mitmekesine taust on taganud selle, et koostaud strateegiadokument vaatab Läänemaa
kalandust ja rannaelu palju laiemalt ning kavandatud meetmed tagavad paremini püstitaud
eesmärkide saavutamise.
Arengustrateegia peamisteks eesmärkideks on:
1. Luua Läänemaa piirkonda multifunktsionaalsete sadamate võrk, mis vastaks
mereohutuse ja sanitaarnõuetele ning kataks piirkonna kalurite vajadused.
2. Kujundada Läänemaa rannakalurite suutlikus aastaringselt pakkuda tarbijatele
kvaliteetseid lisandväärtusega kalatooteid.
3. Aidata kaasa Läänemaa rannakalanduse traditsioonide säilimisele ja integreerida
kalandus piirkonna majandusega.
Nende eesmärkide saavutamiseks on Läänemaa piirkonna rannakaluritel kasutada 38,5
miljonit krooni, mis jaotatakse laiali projektitoetust näol. Projektide hindamine on usaldatud
MTÜ läänemaa Rannakalanduse Seltsi poolt moodustatud 9 liikmelisele projektide
hindamise komisjonile.
Pöördumised riigi instantsidesse.
MTÜ Läänemaa Rannakalanduse Selts on pöördunud märgikurjadega kõrgematesse
instantsidesse 3 korral, eesmärgiga kaitsta ühingu liikmete ja Läänemaa kalurite huve.
04 veebruar 2009 – pöördumine Keskkonnaministri poole. Kiri koostati eesmärgiga pärida
aru angerjarüsade 15% vähendamise kohta.
02 oktoober 2009 – pöördumine Põllumajandusministeeriumi poole. Kiri koostati
eesmärgiga teha ettepanekuid meetme 4.1 „kalanduspiirkondade säästev areng“
taotlusvormide muutmiseks ja sama meetme määruse muutmiseks.
14 oktoober 2009 – pöördumine Riigikogu maaelu komisjoni poole. Kiri koostai eesmärgiga
teha ettepanekuid sadama maaaladega seotud seadustiku muutmiseks.

KAVANDATAVAD TEGEVUSED AASTAKS 2010
Läänemaa kalanduspiirkonna tegevusstrateegia 2009 – 2015 rakendamine.
Strateegia rakendamiseks on 2010 aastal Läänemaa piirkonna kalandusettevõtjatel kasutada
15 miljonit krooni, mis jagunevad strateegia telgede vahel järgmiselt
1. Sadamate ja lossimiskohtade uuendamine 50% vahenditest
2. Kala töötlemine ja otseturustamine 20% vahenditest
3. Kalandusega seotud turismi arendamine ja rannakülade taaselustamine 15%
vahenditest.
4. Tegevuste mitmekesistamine 12% vahenditest
5. Koolitustegevused 3% vahenditest
Kalas on välja kuulutada vähemalt 1 taotlusvoor iga strateegia telje kohta, juhul kui esimese
taotlusvoorus kõikki vahendeid välja ei jagata, kuulutatakse välja täiendav taotlusvoor.
Esimene taotlusvoor kuulutatakse välja veebruaris/märtsis 2010.
MTÜ Läänemaa Rannakalanduse Selts rakenduskava elluviimine
2010 aastaks on ühingul kasutada 1 247 400.- krooni. Vahendid tulevad EKF meetmest 4.1
„kalanduspiirkondade säästev areng“. Vahenditest makstakse palka ühingu palgalistele
töötajatele, kaetakse ühingu üld ja teavituskulud. Valdav osa vahenditest suunatakse
tegevustele mis pakuvad ühingu liikmele uusi teadmisi ja suurendavad Läänemaa kalurkonna
suutlikust toime tulla projektide koostamise ja nende elluviimisega.
Kavandatakse järgmisi koolitusi:
a) Projektitaotluste koostamine ja projektide elluviimine
b) Kala ja mereturismi korraldamine
c) Keskkond ja jätkusuutlik kala taastootmine
d) Kalatoitude valmistamine ja pakkumine (suunatud eelkõige kala ja mereturismi
ettevõtjatele)
e) Turunduskava ja äriplaani koostamine
f) Esmaabi koolitus
g) Ühistegevuse alused
h) Keskkonnanõuded vesiehitusel
i) Infopäevad (erinevatel teemadel
Kavandatakse järgmisi uuringuid:
Ühistegevuse alane uuring – eesmärgiks on välja selgitada mis on suurimateks takistusteks
ühistegevuse arendamisel, millistel suundadel on ühistegevuse potentsiaal kõige suurem
ning millistele sihtgruppidele kalurite hulgas oleks mõttekas suunata proaktiivsed tegevused.

Kavandatakse järgmisi õppereise:
Eelnevate perioodide kogemused on näidanud, et parim viis saada uusi teadmisi ja tekitada
kalurite hulgas ühistegevuse soovi on õppereisid, seepärast on märkimisväärne hulk
vahendeid suunatud just õppereiside korraldamisse. Planeeritakse vähemalt 2 pikemat
õppereis välisriikidesse ja 2 siseriiklikku õppereisi. Lisaks neile veel igemeid messikülastusi.
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