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MTÜ Läänemaa Rannakalanduse Selts on asutatud 20. Veebruaril 2008 ja kantud registrisse 
11. Märtsil 2008. Seltsil on käesoleval hetkel 78 liiget, seltsi tegevust juhib 9 liikmeline 
juhatus, juhatuse tegevust kontrollib 3 liikmeline revisjonkomisjon.  
 
Ühingu eesmärgid  
Edendada kalandussektoris tegutsevate 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 78 juriidilisest isikust ja FIEst  liiget, nende hulgas 
6 omavalitust, 63 kalandusega tegelevat ettevõtet ja füüsilisest isikust ettevõtjat, 4 kalureid 
ühendavat mittetulundusühingut, 3 kalandussektori välist ettevõtet ja 1 külaselts. Seltsi 
liikmete arv on tegevusaasta jooksul tõusnud 3 liikme võrra, seltsi on kaasatud ca 60% 
Läänemaal tegutsevatest kutselistest kaluritest. Ühingu on aasta jooksul pidanud 2 
üldkoosolekut.  
 
Ühingu juhatus ja juhtimine  
Ühingut juhib 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 9 koosolekut, neist 7 koosolekut onlines. 
 
Ühingu palgalised töötajad  
MTÜ Läänemaa Rannakalanduse Seltsi palgal on 2 inimest. Tegevjuht, kes töötab põhikohaga 
ja juhatuse esimees, kes töötab ja saab kompensatsiooni juhatuse liikme lepingu alusel.    
  
Publikatsioonid  
Ühtekokku on MTÜ Läänemaa Rannakalanduse Seltsi tegevusest kohalikus ja üleriigilises 
meedias ilmunud 8 uudist.  
24. märts Lääne Elu „Lihula ettevõtja ehitab suitsukalatsehhi“ 
26.märts Lääne Elu  „Suurim  toetus läks sadamate ehituseks“ 
26.märts Lääne Elu juhtkiri „saab küll kui tahta “ 
4.august Lääne Elu  „Hanila ehitab miljoni eest sadama“ 
24.september Lääne Elu „Lihula kalatsehhi suitsuahi ootab Saksamaalt äratoomist“    
6.oktoober Lääne Elu Rannakalandus areneb euroraha toel“ 
26.november Lääne Elu „Kalalaevade register läheb peagi taas lukku“ 
19.detsember ERR uudised „Virtsu kalurid saavad uue sadama“ 
 

 
 
 



 

 

Koolitused   
Ühing on aasta jooksul oma liikmetele korraldanud 1 infopäeva.  

1. Infopäev „teadlik Kalur“  – osalejaid 30. Infopäeva eesmärgiks oli tutvustada 
mereohutusnõuded ja kaalpüügieeskirju. 

   

Õppereisid 
Aasta jooksul on korraldatud 4 õppereisi, sealhulgas:   

1. Õppereis rahvusvahelisele kalandusmessile Brüsselis  „Seafood 2011“   – osalejaid 11. 
Õppereis eesmärk oli seltsi liikmetele tutvustada uuemaid trende Euroopa 
kalanduses .  

2. Õppereis Norrasse Fofootidele – osalejaid 25. Õppereis eesmärgiks oli seltsi liikmele 
Norra kalapüügi, turustamise ja töötlemise kogemusi.     

3. Õppereis Soome – osalejaid 1. Ühingu juhatuse liige käis koostöös MTÜ Kodukant 
Läänemaaga sõlmimas kontakte Soome LEADER tegevusgruppidega.  

4. Õppreis Taani – osalejaid 25. Külastati messi Danfish 2011 ja tehti õppereis Taani 
põhjaosas, eesmärgiks tutvustada uusimaid trende kutselises püügis ning tutvuda 
Taani kalandustraditsioonide ja tehnoloogiatega.  .     

 

Ühingu tehniline ja finantsiline toimimine 
ühingu peamised vahendid tulevad EKF meetmest 4.1 „kalanduspiirkondade säästev areng“ 
vahenditest ja laekunud liikmemaksudest. Selleks, et 2011 aastal kavandatud tegevusi ellu 
viia võttis ühing Maaelu Edendamise SAst 0.5 aastaks laenu summas 7500.- eurot, laen 
tagastati ennetähtaegselt.  
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.  
    
Pöördumised riigi instantsidesse.  

MTÜ Läänemaa Rannakalanduse Selts on pöördunud märgukirjadega kõrgematesse 

instantsidesse 4 korral, eesmärgiga kaitsta ühingu liikmete ja Läänemaa kalurite huve.  

10 mai 2011 – Pöördumine Keskkonnaameti Läänemaa regiooni poole palvega korrastada 

kooskõlastuste väljaandmist Matsalu lahel ja vaadata üle püügipiirangud Matsalu lahel.   

16 juuni 2011 – pöördumine Keskkonnaministeeriumi ja Põllumajandusministeeriumi poole, 

palvega vaadata üle traalpüüdjate ja rannapüüdjate vaheline räimepüügikvoot 

12.august 2011 – infopäring Põllumajandusministeeriumile EKF meetme 4.1 

„kalanduspiirkondade säästev areng“ abikõlblike kulude asjus.  

05. oktoober 2011 – palvekiri Põllumajanduse Registrite ja informatsiooni Ametile 

korraldada 2012 aastal täiendav EKF meetme 1.4 „väikesemahuline rannapüük“ taotlusvoor    

 

Taotlusvoorude korraldamine ja rannakalandustoetuste jagamine.  
2011 aastal korraldati meetme 4.1 „kalanduspiirkondades säästev areng“ elluviimiseks 
Läänemaal 2 taotlusvooru. Kokku laekus  29 taotlust millest 27 said ühingu projektide 
hindamise komisjonilt positiivse hinnangu 2 taotlust lükati tagasi . 2011 aastal jagati 
rannakalanduse toetusteks 760212 eurot   
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 Kalasadamate ja lossimiskohtade uuendamine 380575 eurot . 2 taotlust 

 Kalandustoodete töötlemine ja otseturustamine 164693 eurot. 7 taotlust. 

 Kalandusega seotud turismi arendamine ja rannakülade taaselustamine 103569 
eurot. 5 taotlust. 

 Tegevuste mitmekesistamine 97851 eurot. 10 taotlust. 

 Koolitustegevus 13524 eurot. 3 taotlust.  
Oluliseks tuleb pidada, et taotlusi esitati kõikidesse strateegiatelgedesse.     
  

KAVANDATAVAD TEGEVUSED AASTAKS 2012        

Läänemaa kalanduspiirkonna tegevusstrateegia 2009 – 2015 rakendamine. 
Strateegia rakendamiseks on 2012 aastal Läänemaa piirkonna kalandusettevõtjatel kasutada 
495697  eurot, 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 

Kavas 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 jaanuaris 2012.  
 
MTÜ Läänemaa Rannakalanduse Selts rakenduskava elluviimine 
2012 aastaks on ühingul kasutada 52962 eurot. 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 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 1 pikem 
õppereis välisriikidesse ja 2 siseriiklikku õppereisi. Lisaks neile veel  messikülastusi.          
 

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

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

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

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

Arno Peksar …………………………………….          

 


