
 
 
 
  

ÜLDKOGU  PROTOKOLL (väljavõtetega) 
 
Haapsalu         28.10.2021 nr. 30 
Algus kell 15.00, lõpp kell 18.00 
Juhatas: Raina Jeeberg 
Protokollis: Aivar Oruste    
 
Võtsid osa ühingu liikmed: Helen Rammu, Ene Sarapuu (esindatus Vormsi Vallavalitsus, 
Rälby külaselts MTÜ), Tarmo Viikmaa, Eimar Matsik, Meelis Kaustel, Heino Niklas, Jaak 
Otisalu, Andrus Eltmaa, Toomas Nõlvak, Hillar Silm, Olev Silde, Endel Oolup, Kalle Täht, 
Indrek Jõgisoo, Madis Otsa (esindatus Otsapoisid OÜ, MTÜ Riguldi jahi ja Kalameeste 
Selts), Kaido Klaamas (esindatus Lääne Kalur OÜ, MTÜ Läänemaa Külaarendus), Markko 
Liivlaid, Krister Kuuskmann, Kaido Erik (esindatust Kaido Erik, Kuld OÜ, MTÜ 
Rannakalurite Selts Topu), Sulev Vahar, Indrek Loo (esindatus MTÜ Pusku Lauter, Indrek 
Loo), Mart Vahtel (esindatus MTÜ Dirhami Külaselts, Mart Vahtel), Ilmar Koppelmaa, Jonne 
Berggren (esindatus Mangese Talu FIE, MTÜ Vormsi Kalapüüdjate Ühing), Aivar Oruste, 
Taavi Suitsberg, Andres Habak, Tarmo Mereväli, Arvo Erik, Raivo Eerik, Lauri Lilleoks, 
Kersti Täht, Sulev Jaksman, Mihkel Nõlvak. 
 
Veebi teel: Janno Randmaa, Jaak Sünt, Tiit Randla, Ants Ale 
 
Volituse alusel: Andres Hirvela, Neeme Mereväli, Enn Soop, Jaan Sims, Endel Heinleht, 
Toivo Tulvik, Ants Sibul, Tõnu Tiidussalu, Eldur Lepik, Allan Nõupuu, Eedi Suurküla, Jaak 
Kaabel, Lauri Liivlaid (esindatus Vinnutajad OÜ, Agretten OÜ), Indrek Loorens, Siim 
Saareväli, Heiki Silm, Uno Tali, Alar Kruusmaa, Boriss Grigorjev, Rasmus Ollema, Tiit 
Mansberg, Tarmo Eerik 
 
Tegevmeeskond: Raina Jeeberg 
 
Kvoorum: seltsil on 84 liiget, kohal või volituse alusel esindatud 69 liiget, esindatus 82,14 %.  
KOV - esindatud 4 liiget 4,76 % 
Kalanduse FIEd – esindatud 19 liiget 22,62 % 
Kalanduse äriühingud - esindatud 15 liiget 17,86 % 
Kalandussektori välised - esindatud 9 liiget 10,71 % 
MTÜd ja eraisikud – esindatud 22 liiget 26,19 % 
Üldkogu on otsustusvõimeline. 
  
Päevakord: 
 

1. Liikmete välja arvamine MTÜ Läänemaa Rannakalanduse Seltsi liikmeskonnast 
2. MTÜ Läänemaa Rannakalanduse Seltsi juhatuse liikmete valimine ja määramine 



3. Revisjonikomisjoni liikmete määramine 
4. Hindamiskomisjoni volituste pikendamine 
5. Põhikirja muudatuste arutelu ja kinnitamine 
6. Läänemaa kalanduspiirkonna tegevusstrateegia 2015-2025 muudatuste arutelu ja 

kinnitamine 
7. 2022. aasta projektitoetuste rakenduskava arutelu ja kinnitamine  
8. 2022. aasta koostööprojektide rakenduskava arutelu ja kinnitamine 
9. Muud küsimused 

     
Üldkoosolek jätkub kell 17 kalandusalase infopäevaga, kus peamiseks teemaks on Matsalu 
kaitse-eeskirja muutmine. Teemat tutvustavad ja küsimustele on avatud Keskkonnaameti ja 
Keskkonnaministeeriumi esindajad. 
 
 
Taavi Suitsberg: Teen ettepaneku, et ühingu üldkoosolekut juhataks ja päevakorda käsitleks 
tegevjuht Raina Jeeberg. Koosoleku protokollijaks võiks olla Aivar Oruste. 
   
Otsustati 
Määrata ühingu üldkoosoleku juhatajaks ja päevakorra käsitlejaks tegevjuht Raina Jeeberg. 
Protokollijaks määrata Aivar Oruste. 
 
Hääletustulemus  
osales 69 liiget 
poolt hääletas 69  liiget 
vastu hääletas 0 liiget 
erapooletu  0 liiget 
 
Raina Jeeberg: Kas kellegi on päevakorra osas ettepanekuid täiendamiseks või võime selle 
sellisel kujul kinnitada? 
 
Täiendusi ei olnud.  
 
Otsustati  
Kinnitada üldkoosoleku päevakord esitatud kujul. 
 
Hääletustulemus  
osales 69 liiget 
poolt hääletas 69  liiget 
vastu hääletas 0 liiget 
erapooletu  0 liiget 
 
 
1. Liikmete välja arvamine MTÜ Läänemaa Rannakalanduse Seltsi liikmeskonnast 
 
Raina Jeeberg: Kaido Erik on esitanud 24.05 avalduse liikmeskonnast väljaastumiseks seose 
OÜ Kuld liikmeks võtmisega. Ühingu juhatus on 23.09.2021 otsusega nr 123 arvanud Kaido 
Eriku liikmete hulgast välja. Tulenevalt ühingu põhikirja p 2.10 kinnitab juhatuse otsuse 
üldkoosolek. 
 
 
Otsustati: Arvata Kaido Erik liikmeskonnast välja. 
 



Hääletustulemus: 
osales 69 liiget 
poolt hääletas 69  liiget 
vastu hääletas 0 liiget 
erapooletu  0 liiget 
 
 
2. MTÜ Läänemaa Rannakalanduse Seltsi juhatuse liikmete valimine ja määramine 
 
Raina Jeeberg: Seoses sellega, et 02.11.2021 lõppevad juhatuse volitused, tuleb 
üldkoosolekul valida uus juhatus. Kandidaate sai esitada kuni 25.10.2021, kokku esitati 12 
kandidaati järgmiste isikutena: Kaido Erik, Taavi Suitsberg, Ene Sarapuu, Aivar Oruste, 
Meelis Kaustel, Olev Silde, Andres Habak, Indrek Jõgisoo, Jaak Sünt, Mart Vahtel, Madis 
Otsa, Tarmo Mereväli. Kõik kandidaadid on andnud kirjaliku nõusoleku kandideerimiseks 
ning juhatuse töös osalemiseks valituks osutudes. 
 
Juhatuse liikmete valimine toimub salajase hääletuse teel. Selleks antakse igale ühingu 
liikmele allkirja vastu valimissedel. Igal ühingu liikmel on 9 häält ehk iga ühingu liige saab 
valida endale sobiva juhatuse koosseisu. Juhul kui hääletussedelil on märgitud rohkem kui 9 
isiku eelistus, loetakse sedel kehtetuks, väiksem arv eelistusi on lubatud sedelile märkida. 
Juhatuse liikmeks valitakse need 9 kandidaati, kes on kogunud enim hääli. 
 
Veebi teel osalejatele edastatakse link, millel on samuti võimalik salajaselt hääletada. Kuna 
veebi teel osalejaid on neli, siis arvestame, et meieni peab jõudma samuti neli sedelit. Juhul 
kui peaks laekuma enam, peame veebi teel valimise uuesti läbi viima. 
 
Enne hääletuse algust peame valima häältelugemise komisjoni. Teen ettepaneku, et komisjoni 
võiksid kuuluda Andrus Eltmaa ja Kersti Täht. 
 
Otsustati  
Määrata häältelugemise komisjoni Andrus Eltmaa ja Kersti Täht.   
 
Hääletustulemus: 
osales 68 liiget 
poolt hääletas 68  liiget 
vastu hääletas 0 liiget 
erapooletu  0 liiget 
 
Toimus salajane hääletus. 
 
Kandidaadid kogusid hääli järgnevalt: 
Kaido Erik - 41 
Taavi Suitsberg - 65 
Ene Sarapuu - 47 
Aivar Oruste - 40 
Meelis Kaustel - 44 
Olev Silde - 38 
Andres Habak - 39 
Indrek Jõgisoo - XXX 
Jaak Sünt - XXX 
Mart Vahtel - 36 
Madis Otsa - 51  



Tarmo Mereväli - XXX 
 
Enim hääli kogunud 9 kandidaadist moodustub juhatus: Taavi Suitsberg (65 häält), Madis 
Otsa (51 häält), Ene Sarapuu (47 häält), Meelis Kaustel (44 häält), Kaido Erik (41 häält), 
Aivar Oruste (40 häält), Andres Habak (39 häält), Olev Silde (38 häält), Mart Vahtel (36 
häält).  
 
Otsustati: 
1. MTÜ Läänemaa Rannakalanduse Seltsi juhatuse liikmed on: Taavi Suitsberg (65 häält), 
Madis Otsa (51 häält), Ene Sarapuu (47 häält), Meelis Kaustel (44 häält), Kaido Erik (41 
häält), Aivar Oruste (40 häält), Andres Habak (39 häält), Olev Silde (38 häält), Mart Vahtel 
(36 häält).  
 
2. Juhatuse liikmete volitused algavad 03.11.2021 ja lõppevad 03.11.2024. 
  
  
3. Revisjonikomisjoni liikmete määramine 
 
Raina Jeeberg: Ühtlasi saavad läbi ka revisjonikomisjoni volitused ning põhikirjast 
tulenevalt kuulub revisjoni määramine üldkoosoleku pädevusse. Revisjon kontrollib ühingu 
juhtorganite poolt vastu võetud otsuste ja muude aktide täitmist, vara ja vahendite kasutamist 
ja käsutamist vähemalt üks kord aastas, so 4 kuu jooksul pärast majandusaasta lõppemist. 
Revisjonikomisjon on kuni kolme liikmeline. Kas on ettepanekuid revisjonikomisjoni 
liikmeteks? 
 
Taavi Suitsberg: Teen ettepaneku määrata revisjonikomisjoni liikmeteks Eedi Suurküla, 
Lauri Lilleoks ja Andrus Eltmaa. Kõik nimetatud on andnud oma nõusoleku 
revisjonikomisjoni töös osalemiseks. 
 
Otsustati  
Määrata revisjonikomisjoni liikmeteks Eedi Suurküla, Lauri Lilleoks ja Andrus Eltmaa. 
 
Hääletustulemus: 
osales 68 liiget 
poolt hääletas 68  liiget 
vastu hääletas 0 liiget 
erapooletu  0 liiget 
 
4. Hindamiskomisjoni volituste pikendamine 

Raina Jeeberg: Hindamiskomisjon on valitud MTÜ Läänemaa Rannakalanduse Selts’i 
22.11.2019.a üldkoosoleku otsusega nr 27. Komisjoni volitused kehtivad 2 aastat. See 
tähendab, et käesoleval aastal lõppevad nende volitused. Järgmise aasta alguses on meil 
võimalik tänu lisavahenditele läbi viia veel üks taotlusvoor ning pärast seda läheb ilmselt aega 
enne, kui uue perioodi vahenditega õnnestub voore korraldada (2023. või 2024. aastal). Seega 
ei ole mõistlik hakata hetkel uut hindamiskomisjoni valimist ainult ühe vooru läbiviimiseks 
korraldama. Olen üle küsinud kõikidelt senistelt hindajatelt ning nad on nõustunud jätkama 
tööd veel ühe aasta. 

Seoses hindamiskomisjoni liikme Madis Otsa juhatuse liikmeks valimisega, ei ole tal 
võimalik hindamiskomisjonis tööd jätkata ning tema volitusi pikendada ei saa. 



Seega teeb juhatus üldkoosolekule ettepaneku  pikendada hindamiskomisjoni liikmete volitusi 
ühe aasta võrra.  

Sealjuures taastada hindamiskomisjoni liikmete Ants Ale ja Arno Peksari volitused. Ants 
Ale’le võimaldada tasuda vastavalt ajutise töötamise tingimustele (tööamps).  

Mitte pikendada hindamiskomisjoni liikme Madis Otsa volitusi seoses juhatuse liikmeks 
valimisega ning lõpetada tema leping hiljemalt 02.11.2021. 

Otsustati  
1. Pikendada hindamiskomisjoni liikmete volitusi ühe aasta võrra, st kuni 22.11.2022. 
2. Taastada hindamiskomisjoni liikmete Ants Ale ja Arno Peksar’i volitused ning võimaldada 
Ants Ale’le tasuda vastavalt ajutise töötamise tingimustele (tööamps). 
3. Mitte pikendada hindamiskomisjoni liikme Madis Otsa volitusi seoses juhatuse liikmeks 
valimisega ning lõpetada temaga leping hiljemalt 02.11.2021. 
 
Hääletustulemus: 
osales 68 liiget 
poolt hääletas 68  liiget 
vastu hääletas 0 liiget 
erapooletu  0 liiget 
 
5. Põhikirja muudatuste arutelu ja kinnitamine 
 
Raina Jeeberg: Põhikirjas on märgitud ühingu aadressiks Tallinna mnt 83, Ridala vald 
(Tallinna mnt 83, Uuemõisa alevik, Haapsalu linn). Seetõttu on aastast aastasse olnud ka 
majandusaasta aruandel vale aadress (sh äriregistris). Kuna see on põhikirjas sätestatud, ei saa 
seda pelgalt kandemuudatusega ka äriregistris muuta. Selleks on oluline teha muudatus ka 
põhikirjas. 
Juhatuse 17.05.2021 otsusega nr 123 teeb juhatus üldkoosolekule ettepaneku muuta põhikirjas 
ühingu aadress ning määratleda see asustusüksuse täpsusega Haapsalu linn, Lääne maakond 
 
Põhikirjast tulenevalt on ka liikmemaksu üle otsustamine kord aastas üldkoosoleku pädevus. 
Siiani ei ole sellest rangelt kinni peetud. Seega ma leian, et ei ole mõistlik, et põhikirjas on nn 
reeglid, millest me kinni ei pea. Küsimus on selles, kas hakata nüüdsest igal aastal 
liikmemaksu summat üle vaatama ja selle üle otsustama või teha seda vastavalt vajadusele 
liikmete või juhatuse ettepanekul. 
 
Juhatuse 17.05.2021 otsusega nr 123 teeb juhatus üldkoosolekule ettepaneku muuta põhikirja 
p 2.8 sõnastust ning sõnastada see järgnevalt: „Liikmemaksu tasuvad kõik ühingu liikmed. 
Liikmemaksu suuruse üle otsustamine kuulub üldkoosoleku pädevusse.” 
 
Otsustati 
1. Ühingu aadressiks määrata põhikirjas Haapsalu linn, Lääne maakond. Põhikirja punkt 1.2 
sõnastada järgmiselt: „Ühingu nimi on MTÜ Läänemaa Rannakalanduse Selts ja ühingu 
asukoht on Haapsalu linn, Lääne maakond.” 
2. Muuta põhikirja punkti 2.8 ja sõnastada see järgnevalt: „Liikmemaksu tasuvad kõik ühingu 
liikmed. Liikmemaksu suuruse üle otsustamine kuulub üldkoosoleku pädevusse.” 
 
Hääletustulemus: 
osales 68 liiget 
poolt hääletas 68  liiget 



vastu hääletas 0 liiget 
erapooletu  0 liiget 
 
6. Läänemaa kalanduspiirkonna tegevusstrateegia 2015-2025 muudatuste arutelu ja 

kinnitamine 
 
Raina Jeeberg: Strateegia muudatus puudutab rahastuskava muutmist. Eelkõige puudutab see 
meile eraldatavaid lisavahendeid, kuna meie enda jäägid on väga väikesed. Samuti tuleb 
arvestada, et käes on perioodi lõpp ning kõik vahendid tuleks võimalikult efektiivselt ära 
kasutada.  
 
Strateegia elluviimine: 
Strateegiatelg  Summa  Toetuste arv 

Kalandustoodete 
töötlemise ja 
otseturustamine 

893 785,08  44 

Majandustegevuste 
mitmekesistamine 

880 039,61  46  

Sadamate ja 
lossimiskohtade 
uuendamine 

938 370,88  7  

Kalavarude 
taastootmise ja 
kudelade 
taastamine 

81 165,03  1  

Kalandus/merendus 
traditsioonide 
edendamine 

296 322,14  34  

Kokku 3 089 682,74  132  

 
Lisavahendite suurus 2022. aasta projektivooruks on 210 076,16 eurot. 
 
Ettepanek: 
 
Strateegiatelg  Kehtiv 

jaotus  
Lisavahendid Lisavahendite 

Jaotus 
Vahendid Muutus 

Kalandustoodete 
töötlemise ja 
otseturustamine 

28,80% 60 501,93 28,80% 60 501,93 0 

Majandustegevuste 
mitmekesistamine 

28,60% 60 081,78 28,60% 60 081,78 0 

Sadamate ja 
lossimiskohtade 
uuendamine 

30% 63 022,85 32,60% 68 484,83 +5461,98 

Kalavarude taastootmise 
ja kudelade taastamine 

2,60% 5461,98 0,00% 0,00 -5461,98 

Kalandus/merendus 
traditsioonide edendamine 

10% 21 007,62 10,00% 21 007,62 0 

Kokku 100% 210 076,16 100,00% 210 076,16  

 

Strateegiatelg 
Kehtiv 
jaotus 

Uus 
jaotus 

Muutus 

Kalandustoodete 
töötlemise ja 
otseturustamine 

28,80% 28,92% +0,12% 



Majandustegevuste 
mitmekesistamine 

28,60% 28,49% -0,11% 

Sadamate ja 
lossimiskohtade 
uuendamine 

30% 30,51% +0,51% 

Kalavarude taastootmise 
ja kudelade taastamine 

2,60% 2,46% -0,14% 

Kalandus/merendus 
traditsioonide edendamine 

10% 9,62% -0,38% 

Kokku 100% 100,00%  

 
Juhatus teeb üldkoosolekule järgneva ettepaneku: 
1.  Ettepanek on lisavahendeid mitte suunata kalavarude taastootmise ja kudealade taastamise 
meetmesse, meedet mitte avada ning suunata need vahendid sadamate ja lossimiskohtade 
uuendamise telge. 
 
 
Põhjendused: 

- Kudealade telje eesmärgid on täidetud ning potentsiaalset uut taotlejat järgmises 
voorus oodata ei ole. Liiatigi on selliste projektide elluviimine pikaajaline ning 
elluviimise aeg võib jääda lühikeseks. 

- Kudealade telje vahendid suunata sadamate meetmesse, kuna seal on konkurents kõige 
suurem (viimases voorus taotleti  ca 500 000 eurot, jagada oli 156 702 eurot).  

 
Otsustati  
 
Muuta Läänemaa kalanduspiirkonna tegevusstrateegia 2015-2025 rahastamise kava 
järgmiselt: 
 
Strateegiatelg  Kehtiv 

jaotus  
Uus 
jaotus 

Muutus 

Kalandustoodete 
töötlemise ja 
otseturustamine 

28,80% 

28,92% 

+0,12% 

Majandustegevuste 
mitmekesistamine 

28,60% 

28,49% 

-0,11% 

Sadamate ja 
lossimiskohtade 
uuendamine 

30% 

30,51% 

+0,51% 

Kalavarude taastootmise 
ja kudelade taastamine 

2,60% 

2,46% 

-0,14% 

Kalandus/merendus 
traditsioonide edendamine 

10% 

9,62% 

-0,38% 

Kokku 100% 100,00%  

 
2022. aasta lisavahendite jaotus on järgnev: 
Strateegiatelg  Kehtiv 

jaotus  
Lisavahendid Lisavahendite 

jaotus 
Vahendid Muutus 

Kalandustoodete 
töötlemise ja 
otseturustamine 

28,80% 60 501,93 28,80% 60 501,93 0 

Majandustegevuste 
mitmekesistamine 

28,60% 60 081,78 28,60% 60 081,78 0 



Sadamate ja 
lossimiskohtade 
uuendamine 

30% 63 022,85 32,60% 68 484,83 +5461,98 

Kalavarude taastootmise 
ja kudelade taastamine 

2,60% 5461,98 0,00% 0,00 -5461,98 

Kalandus/merendus 
traditsioonide edendamine 

10% 21 007,62 10,00% 21 007,62 0 

Kokku 100% 210 076,16 100,00% 210 076,16  

 
 
Hääletustulemus: 
osales 68 liiget 
poolt hääletas 68  liiget 
vastu hääletas 0 liiget 
erapooletu  0 liiget 
 
 
7. 2022. aasta projektitoetuste rakenduskava arutelu ja kinnitamine  
 
Raina Jeeberg: Nii nagu eelmises päevakorrapunktis sai räägitud, on meil teada lisavahendite 
summa, millest lähtusime proportsioonide juures. Meil on vaja kinnitada ka 2022. aasta 
projektitoetuste rakenduskava. 
 
Juhatus teeb üldkoosolekule ettepaneku kinnitada 2022. aasta projektide rakenduskava 
järgnevalt: 
Strateegiatelg  Lisavahendite jaotus Vahendid 

Kalandustoodete 
töötlemise ja 
otseturustamine 

28,80% 60 501,93 

Majandustegevuste 
mitmekesistamine 

28,60% 60 081,78 

Sadamate ja 
lossimiskohtade 
uuendamine 

32,60% 68 484,83 

Kalavarude 
taastootmise ja 
kudelade taastamine 

0,00% 0,00 

Kalandus/merendus 
traditsioonide 
edendamine 

10,00% 21 007,62 

Kokku 100,00% 210 076,16 

 
Kuna vahenditele lisatakse ka varasemad telgede jäägid (sh odavnemised, elluviimata 
projektid jms), siis teeb juhatus üldkoosolekule ettepaneku lähtuda nende vahendite jagamisel 
samuti eeltoodud protsentidest telgede vahel järgnevalt: 
Strateegiatelg  Lisavahendite jaotus 
Kalandustoodete töötlemise ja 
otseturustamine 

28,80% 



Majandustegevuste 
mitmekesistamine 

28,60% 

Sadamate ja lossimiskohtade 
uuendamine 

32,60% 

Kalavarude taastootmise ja 
kudelade taastamine 

0,00% 

Kalandus/merendus 
traditsioonide edendamine 

10,00% 

Kokku 100,00% 
 
 
Otsustati 
 
1. Kinnitada 2022. aasta lisavahendite jaotus on järgnevalt: 
Strateegiatelg  Lisavahendite jaotus Vahendid 

Kalandustoodete 
töötlemise ja 
otseturustamine 

28,80% 60 501,93 

Majandustegevuste 
mitmekesistamine 

28,60% 60 081,78 

Sadamate ja 
lossimiskohtade 
uuendamine 

32,60% 68 484,83 

Kalavarude 
taastootmise ja 
kudelade taastamine 

0,00% 0,00 

Kalandus/merendus 
traditsioonide 
edendamine 

10,00% 21 007,62 

Kokku 100,00% 210 076,16 

 
2. Vabade ja vabanenud projektivahendite jagamisel telgede vahel lähtuda järgnevast 
jaotusest: 
Strateegiatelg  Lisavahendite jaotus 
Kalandustoodete töötlemise ja 
otseturustamine 

28,80% 

Majandustegevuste 
mitmekesistamine 

28,60% 

Sadamate ja lossimiskohtade 
uuendamine 

32,60% 

Kalavarude taastootmise ja 
kudelade taastamine 

0,00% 



Kalandus/merendus 
traditsioonide edendamine 

10,00% 

Kokku 100,00% 
 
 
Hääletustulemus: 
osales 68 liiget 
poolt hääletas 68  liiget 
vastu hääletas 0 liiget 
erapooletu  0 liiget 
 
8. 2022. aasta koostööprojektide rakenduskava arutelu ja kinnitamine 
 
Raina Jeeberg: Käesoleval aastal on ellu viidud 2 koostööprojekti – Assooride 
kalanduspiirkondade külastus ja Danfish’i messikülastus. Nende kulu kokku on 19 010,45 
eurot. Avatud kalasadamate päev on taaskord lükatud uude aastasse. Seega on 
koostööprojektideks ühingul veel kasutada 60 700,55 eurot. Oluline on siin silmas pidada, et 
kõikide koostööprojektide taotlused tuleb PRIAle esitada hiljemalt 30.06.2022. Seega 
peaksime planeerima selliseid koostööprojekte, mida kindlasti ellu saame viia ja mille taotluse 
julgeme juba juunis esitada.  
Juhatus teeb üldkoosolekule ettepaneku kinnitada 2022. aasta koostööprojektide 
rakenduskava järgnevalt: 
 
Koostööprojekti nimetus  Eeldatav maksumus 
Osalemine Tallinna toidumessil 2022 8000,00  
Õppereisid Kreekasse (2 gruppi, kevad või sügis 2022) 26 000,00 
Barcelona kalandusmessi külastus   5000,00 
Kalandust populariseeriv sündmus  5000.00 
  
  
Kokku 44 000,00 
 
Ülejäänud vahendid osas summas 16 700,55 eurot teeb juhatus üldkoosolekule ettepaneku 
suunata need projektiteotustesse ning jaotada telgede vahel järgnevate protsentide alusel: 
 
Strateegiatelg  Jaotus % Vahendid 
Kalandustoodete töötlemine ja otseturustamine  28,8% 

 
4809,75 

Majandustegevuste mitmekesistamine 28,6% 4776,36 
Kalasadamate ja lossimiskohtade uuendamine 32,6 % 5444,39 
Kalavarude taastootmine ja kudealade taastamine  0% 0 
Kalandus/merendustraditsioonide edendamine  10% 1670,05 
  
Otsustati 
 
1. Kinnitada 2022. aasta koostööprojektide rakenduskava järgnevalt: 
Koostööprojekti nimetus  Eeldatav maksumus 
Osalemine Tallinna toidumessil 2022 8000,00  
Õppereisid Kreekasse (2 gruppi, kevad või sügis 2022) 26 000,00 
Barcelona kalandusmessi külastus   5000,00 



Kalandust populariseeriv sündmus  5000.00 
  
  
Kokku 44 000,00 
 
2. Suunata ülejäänud vahendid summas 16 700,55 eurot projektitoetustesse ning jaotada see 
telgede vahel samade protsentide alusel järgnevalt: 
Strateegiatelg  Jaotus % Vahendid 
Kalandustoodete töötlemine ja otseturustamine  28,8% 

 
4809,75 

Majandustegevuste mitmekesistamine 28,6% 4776,36 
Kalasadamate ja lossimiskohtade uuendamine 32,6 % 5444,39 
Kalavarude taastootmine ja kudealade taastamine  0% 0 
Kalandus/merendustraditsioonide edendamine  10% 1670,05 
 
Hääletustulemus: 
osales 68 liiget 
poolt hääletas 68  liiget 
vastu hääletas 0 liiget 
erapooletu  0 liiget 
  
9. Muud küsimused. 
 
Raina Jeeberg: Peaksime arutama ka tuleva aasta taotlusvooru toimumise aega. Kõik 
järgmises vooru projektid peavad olema PRIAle edastatud hiljemalt 30.06.2022 ja ellu viidud 
(st maksetaotlused esitatud) hiljemalt 30.06.2023. See tähendab, et ellu viimiseks jääb napp 
aasta ja sellega tuleb kindlasti arvestada. 
Seega on juhatuse ettepanek korraldada 2022. aasta taotlusvoor jaanuaris/veebruaris. 
 
Lisaks peaksime mõtlema veel nn täiendavalt vabanevatele vahenditele. Ehk siis see puudutab 
neid vahendeid, mis tekivad siis, kui mõni projekti jääb ellu viimata või toimub odavnemine. 
Küsimus on selles, kas riskime sellega, et teeme ainult ühe vooru ja loodame, et palju 
odavnemisi/katkestamisi ei tule või jätame võimaluse täiendava vooru läbi viimiseks. 
Ajaraam selleks on muidugi äärmiselt napp. 
 
Siinkohal paneks ka südamele, et kui te teate, et mõni teie projekt, mis on saanud rahastuse, 
jääb suure tõenäosusega ellu viimata, siis oleks mõistlik loobumise otsus teha kohe ja mitte 
jääda viimast tähtpäeva ootama. Seda kiirem saame need vahendid uuesti käiku lasta. 
 
Toimus arutelu. 
 
Otsustati 
 
1. Korraldada 2022. aasta põhitaotlusvoor jaanuaris/veebruaris. Taotlusvoor hoitakse lahti 
vähemalt 10 päeva, juhatusel on õigus määrata taotlusvooru toimumise aeg kuupäevalise 
täpsusega. 
 
2. Korraldada täiendav taotlusvoor vahendite olemasolul. Jätta juhatusele õigus otsustada 
täiendava taotlusvooru korraldamine (taotluste esitamise tähtaeg ja ajavahemik pärast 
väljakuulutamist, avatavad strateegiateljed). 
 
 



Hääletustulemus: 
osales 68 liiget 
poolt hääletas 68  liiget 
vastu hääletas 0 liiget 
erapooletu  0 liiget 
 
Raina Jeeberg: Peame hakkama ette valmistama ka uue perioodi strateegiat.  Sügisel-
varakevadel on plaanis läbi viia kaasamiskoosolekud. Selleks on plaanis taaskord appi võtta 
konsultatsioonifirma.  
 
Aasta pärast peaksid strateegia valmis olema, et saaksime selle üldkoosolekul vastu võtta. 
Suures plaanis ei muutu midagi. Ministeeriumi poolt on meile ette antud EMKVF 2021-2027 
perioodi soovitused strateegia koostamiseks ja need on suuresti samad, millele vastab ka meie 
tänane strateegia. 
 
Kalanduspiirkondade muutus 2021-2027 perioodil – kogu Lääneranna vald liigub meie 
piirkonna alla. Rakenduskava mõiste kaob ning taotlusvoorude vahendid otsustakse 
üldkoosoleku otsusega. Lihtsustub strateegia muutmine. Üldkoosoleku otsusega võib 
strateegiat muuta 10% ulatuses perioodi eelarvest ning ühegi tegevussuuna eelarve ei muutu 
üle 15%. 
 
Otsustati 
Võtta informatsioon teadmiseks. 
 
 
Koosolekut juhatas                                                                            Protokollis  
Raina Jeeberg        Aivar Oruste  
 
/allkirjastatud digitaalselt/     /allkirjastatud digitaalselt/ 
 
 
 
 


