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1. 2020. majandusaasta aruande ülevaade ja kinnitamine
Raina Jeeberg: 06.04.2021 saatsin revisjonikomisjoni liikmetele e-kirja koos 2020.
majandusaasta aruande ja protokolli eelnõuga, milles kirjeldasin möödunud 2020. aasta
peamisi tegemisi, ühingu rahalist seisu, liikmemaksudega seonduvat jm. Tagasisidet andis
Eedi Suurküla ning temal ühingu tegevusele märkusi ei olnud. Majandusaasta aruandele ega
protokolli eelnõule täiendavaid küsimusi ega kommentaare ei laekunud. Hetkel on
revisjonikomisjoni protokoll allkirjastamise ringil.
Järgnevalt annan ülevaate ka teile:
Majandusaasta aruanne – 2020. aasta majandusaasta aruanne on lisatud e-kirja manusesse.
Aruande aasta tulem on positiivne, 2094 eurot. 2020. aastal laekus ühingu arvele PRIA
ettemaks summas 30 000 eurot. Selle kasutamise põhimõtted on samad, mis ka varasemalt
ning see tuleb nö tasaarveldada 2022. aasta lõpuks.
Ühingu rahaline seis – 06.04.2021 seisuga oli ühingu arvel 47 161,04 eurot, millest 30 000
eurot on eelpool mainitud PRIA ettemaks ning 566 eurot on Lääneranna Vallavalitsuse toetus
Avatud Sadamate päeva korraldamise omafinantseeringu katmiseks. Viimase kasutamine
õnnestus möödunud aastal edasi lükata ning Lääneranna Vallavalitsus oli nõus meie lepingut
pikendama korraldamaks üritus 2021. aastal. Nagu tänaseks teame, ei õnnestu ka sel aastal
üritust läbi viia. Olen esitanud taotluse lepingu pikendamiseks veel aasta võrra, kuid vastust ei
ole hetkel veel saanud. Seega on ühingu omavahendid 16 595,04 eurot. Hetkel on PRIA-le
veel esitamata ka kuludeklaratsioon perioodi eest alates 01.01.2021 kuni tänaseni, st
halduskulud jm on veel laekumata. Seega on ühingu rahaline seis hea.

Liikmeskonna ja liikmemaksude osas annan ülevaate järgmiste päevakorrapunktide raames.
Juhatuse liige: Kommentaare ei ole, olen nõus kinnitama.
Juhatuse liige: Nõus, ühing on rahaliselt hästi hoitud.
Juhatuse liige: Nõus.
Otsustati:
Kinnitada ühingu 2020. majandusaasta aruanne ning esitada aruanne ühingu
üldkoosolekule arutamiseks ja kinnitamiseks.
Hääletustulemus
Poolt: 9
Vastu: 0
Erapooletu: 0
2. Liikmeavalduste läbivaatamine
Raina Jeeberg: Avalduse ühingu liikmeks astumiseks on esitanud neli ettevõtet: Aktronte
Grupp OÜ, Kuld OÜ, Siim Varad OÜ ja Tanginvest OÜ. Kuivõrd füüsiliselt ei ole võimalik
juhatuse koosolekut kokku kutsuda ning neil end tutvustama tulla, siis palusin esitada
motivatsioonikirjad. Järgnevalt annan ülevaate ettevõtetest ja motivatsioonikirjade sisust:
Aktronte Grupp OÜ – Motivatsioonikirjas kirjutab ettevõtja, et on rannakalandusega kaudselt
seotud olnud üle 20 aasta ning peab enda õpetajateks kalureid Lembit Orustet, Endel
Heinlehte ja Aivar Orustet, kellega on merel käidud. Eelmisel aastal soetas ajaloolise
püügiõiguse ning sellest tulenevalt on plaanis tegeleda rohkem kalapüügi ja püütud kala
väärindamisega. Ettevõtja peab mõistlikuks ja vajalikuks osaleda LRSi kui
katuseorganisatsiooni tegevuses.
Ettevõte on registreeritud Haapsalusse, kontaktisik Sulev Vahar. Püügivõimaluste 2021. aasta
jaotus kalapüügiks kaluri kalapüügiloa alusel on ettevõttel 7 rivimõrda ja 11 nakke-või
raamvõrku.
Juhatuse liige: Ei ole vastu, Aivar võiks kommenteerida, mis mehega tegu on.
Juhatuse liige: Tunnen Sulevit juba 30 aastat. Elupõline läänlane, kes on asjades, mida ette
võtab väga pühendunud. Ühingusse igati sobilik liige. Liikmeks astumise avalduse esitamise
ettepaneku tegin talle mina.
Juhatuse liige: Nõus.
Juhatuse liige: Sulev Vaharit isiklikult ei tunne. Arvan, et püügiaktiivsus on Nõva rannas
suhteliselt talutav ja kuna ta ilmselt ka kala püüab, siis tema liikmelisusele vastuväiteid ei ole.
Raina Jeeberg:
Kuld OÜ – Ettevõte on tegutsenud alates 2013. aastast ning olnud tihedalt seotud Topu
sadama arendamisega. Kalapüügiõiguse omandas ettevõte 2020. aasta lõpus ja selle loogilise
jätkuna soovib astuda seltsi liikmeks. Ettevõtte esindaja Kaido Erik on olnud LRSi liige
pikemat aega. Oma tegevuses plaanib ettevõte arendada kalandust ja ühendada kalureid, leida

paremaid kala turustamise kanaleid. Tulevikus plaanib pühenduda rohkem kalapüügile.
Ettevõte on registreeritud Haapsalusse, kontaktisik Kaido Erik. Püügivõimaluste 2021. aasta
jaotus kalapüügiks kaluri kalapüügiloa alusel on ettevõttel 10 rivimõrda.
Juhatuse liige: Praegu on Kaido liige eraisikuna ja MTÜ Rannakalanduse Selts Topu
esindajana ka. Arvan, et eraisikuna peaks ta siis LRS-ist välja astuma.
Juhatuse liige: Nõus.
Juhatuse liige: Nõus XXXiga.
Juhatuse liige: Kaidot tunneme- teame. Ka usaldame. Kui arvab, et mõte on hea, andku tuld.
Juhatuse liige: Olen päevakorrapunktist taandatud, kuid selgituseks ütlen, et minu mõte oligi
eraisikuna välja astuda ja ettevõttega, mis on kalandusega seotud, liikmeks astuda.
Raina Jeeberg:
Siim Varad OÜ – Ettevõtja üheks huviks on kalapüük ning sellega seoses on soetanud 16
ajaloolist nakkevõrguluba. Kahjuks ei ole olnud täna aega võrgupüügiga tegeleda, kuid
loodab, et tulevikus tekib seda võimalust rohkem (hetkel on lubanud ühel kaluril endale
kuuluvaid lube kasutada). Sõbraga kahasse on soetatud ka Rönnqvisti kalapaat. Ühingusse
kuulumisest loodab, et tekib lisasünergiat ning mõtteid, kuidas kalandussektoris edasi liikuda
ja toimetada.
Ettevõte on registreeritud Haapsalusse, kontaktisik Siim Saareväli. Püügivõimaluste 2021.
aasta jaotus kalapüügiks kaluri kalapüügiloa alusel on ettevõttel 16 nakke-või raamvõrku.
Juhatuse liige: Ei ole vastu. Vaevalt, et päris kutseliseks kaluriks hakkab, aga tegemist on
igal juhul ettevõtliku inimesega.
Juhatuse liige: Nõus.
Juhatuse liige: Nõus XXXiga.
Juhatuse liige: Siimu ka natukene tean, küll mitte kalandusega seonduvalt. Pea lõikab, läbi ja
lõhki ärimees. Äris teadupärast on mängureeglid mängijate kehtestatud. Tema puhul oleks
mõistlik teada, mis plaanis. Samas oleme demokraatlik ühendus ja suudame ilmselt seltsi
erastamise ära hoida.
Raina Jeeberg:
Tanginvest OÜ – Tegemist on Läänemaa ettevõttega, mis on seni peamiselt tegelenud
erinevate varade haldamisega. Ettevõtja on olnud lapsest peale merega seotud, peamiselt
hobikalapüügi kaudu, millele kulub suur osa vabast ajast ka tänasel päeval, omab ka
väikelaevajuhi tunnistust ja 15 aastast kogemust. Tanginvest OÜ on soetanud 13 ajaloolist
nakkevõrgu püügiõigust ja neile sobiva kalapaadi, et proovida kätte ka kutselisel tasemel.
Selle loogiliseks jätkuks on astuda LRSi liikmeks. Ettevõtja loodab osaleda ühistes
ettevõtmistes, kaasa mõelda ja nii palju kui võimalik kaasa aidata Läänemaa rannakalanduse
edasiarendamisel. Loodab väga, et vahepeal varjusurmas olnud väikesadamate renoveerimine
ei mineta viimastel aastatel üles võetud hoogu. Kui on kohti, kust kõik soovijad saavad vabalt
ja turvaliselt merele, tuleb kindlasti juurde kalamehi, jätkuvad vanad kalapüügitraditsioonid ja
värske Läänemere kala, mitte Norra lõhe, on kõigil soovijail alati laual.
Ettevõte on registreeritud Haapsalusse, kontaktisik Andrus Tang. Püügivõimaluste 2021. aasta
jaotus kalapüügiks kaluri kalapüügiloa alusel on ettevõttel 13 nakke-või raamvõrku.

Juhatuse liige: Ei ole vastu. Vaevalt, et päris kutseliseks kaluriks hakkab, aga tegemist on
igal juhul ettevõtliku inimesega.
Juhatuse liige: Nõus.
Juhatuse liige: Nõus XXXiga.
Juhatuse liige: Tangi tean ka rohkem metsaärikana, aga lähemalt ei tunne. Vist ei ole ka
põhjust eemale tõugata. Ehk oleks ka meie organisatsioonil mõistlik kehtestada
kandidaadiaeg. Aasta jooksul oleks meiega ühinejal võimalik näidata, mis puust ta tehtud on.
Paneks või Ülesoo karjamaale kive lükkama, kondiproov.
Raina Jeeberg: Tulenevalt Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamise
määrusest ja LRSi põhikirjast ei tohi ükski huvirühm moodustada rohkem kui 49% liikmete
koguarvust. Vähemalt 60% ühingu liikmeskonnast peavad moodustama kutselised kalurid või
kalandusega seotud füüsilised isikud.
Aasta lõpu seisuga on ühingul 84 liiget, kes jagunevad järgnevalt:
- Avalik sektor - 4 liiget (4,76%)
- Füüsilisest isikust ettevõtjad - 34 liiget (40,47%)
- Juriidilisest isikust ettevõtjad - 12 liiget (14,29%)
- Sektorivälised ettevõtjad – 11 liiget (13,10%)
- MTÜ-d ja eraisikud – 23 liiget (27,38%)
Neist sektoriväliseid liikmeid 22 (26,19%) ja kalandussektoris tegevaid 62 (73,81%).
Seega ei takista uute liikmete vastuvõtmist liikmeskonna jagunemine huvirühmade või
sektorivälsite/sektoris tegevate liikmete vahel.
Juhatuse liige: Puudub arvamus uute liikmete vastuvõtu kohta, jään erapooletuks.
Juhatuse liige: Olen telefoni teel suhelnud juhatuse liikmetega ning ühist seisukohta uute
liikmete osas ei ole õnnestunud kujundada, motivatsioonikirjad ja avaldused ei anna piisavat
ülevaadet liikmeks soovijate motivatsioonist ja plaanidest. Seega on mõistlik hetkel jätta otsus
vastu võtmata ja paluda neil end juhatusele tutvustama tulla siis, kui on jälle võimalik
füüsiliselt kohtuda. OÜ Kuld osas peaks Kaido Erik esitama kõigepealt eraisikuna ühingust
väljaastumise avalduse, siis saame otsustada OÜ Kuld liikmelisuse üle.
Otsustati:
Lükata uute liikmete (Aktronte Grupp OÜ, Siim Varad OÜ, Tanginvest OÜ ja Kuld
OÜ) liikmeavalduste arutelu ja otsustamine edasi ning panna teema järgmise füüsiliselt
kokku kutsutava juhatuse koosoleku päevakorda, kuhu kutsuda ka liikmeavalduse
esitanud ettevõtete esindajad.
OÜ Kuld esindajale Kaido Erik teha ettepanek esitada eraisikuna ühingust välja
astumise avaldus.
Hääletustulemus
Poolt: 7
Vastu: 0
Erapooletu: 1
Hääletusest taandunuid: 1

3. Liikme väljaarvamine
Raina Jeeberg: Liikmeskonnast väljaastumiseks on avalduse esitanud FIE XXX, kes soovib
enda väljaarvamist alates 01.04.2021.
15.03.2021 seisuga on kustutatud ettevõte XXX OÜ. Sellega seoses on ettepanek ta liikmete
hulgast välja arvata.
Ettepanek on mõlemad LRSi liikmeskonnast välja arvata.
Juhatuse liige: Olen väljaarvamise poolt.
Juhatuse liige: Poolt.
Juhatuse liige: Nõus XXXiga.
Otsustati:
Arvata liikmeskonnast välja FIE XXX (reg XXX) ja XXX OÜ (reg XXX).
Hääletustulemus
Poolt: 9
Vastu: 0
Erapooletu: 0
4. Liikmemaksu mahakandmine
Raina Jeeberg: 2019. aastast on liikmemaksu võlg summas 35 eurot üleval XXX OÜ-l.
2020. aasta lõpus püüdsin nendega ühendust võtta, kuid see ei õnnestunud. Kuupäevaga
15.03.2021 on ettevõte kustutatud. Seega ei ole palju lootust, et nendega ühendust saab või
nad võla tasuvad.
Ettepanek on kanda maha XXX OÜ liikmemaks summas 35,00 eurot (arve 219 XXX).
Juhatuse liige: Olen mahakandmise poolt.
Juhatuse liige: Nõus. Kuigi need maksmata arved on minu meelest põhimõttelised võlad.
Summad on väikesed, mis ei tohiks olla ületamatud. Igatahes tasub meeles pidada, kui samad
tegelased mingi teise ettevõttega püüavad liikmeks astuda siis kas rohkem samu riske võtta.
Juhatuse liige: Nõus.
Otsustati:
Kanda maha XXX OÜ liikmemaks summas 35,00 eurot (arve 219XXX).
Hääletustulemus
Poolt: 9
Vastu: 0
Erapooletu: 0
5. Jooksvad teemad ja küsimused

Raina Jeeberg: 29.03 sai Keskkonnaametile esitatud tagasiside seoses Vormsi
maastikukaitseala kaitse-eeskirja muutmise osas, dokument on lisatud e-kirja manusesse.
Taavi on tõstatanud teema reageerida ning koostada meiepoolne ametlik kiri seisukohtadega
Matsalu kaitse-eeskirja muutmise osas. Sellele juhatuse liikmetelt tagasisidet ei ole tulnud,
seega annan siin veelkord võimaluse sel teemal kaasa mõelda ja soovi korral sõna sekka
öelda.
Juhatuse liige: Seoses Vormsi maastikukaitseala kaitse-eeskirja muutmisega arvan, et
arvamust peaksid avaldama need, kes selles osas oskavad arvamust avaldada. Topu koha pealt
palusin meie inimestel kokku panna oma arvamus ja see sulle edastada. Ise ei tahaks teemal,
mida täielikult ei valda, sõna võtta. Arvamust võiks avaldada, aga see ei vii edasi.
Otsustati:
Võtta informatsioon teadmiseks, tegevjuhil koostada kiri LRS-i seisukohtadega seoses
Matsalu kaitse-eeskirja muutmisega.
Hääletustulemus
Poolt: 9
Vastu: 0
Erapooletu: 0
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