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1. Juhatuse esimehe valimine
Raina Jeeberg: Tulenevalt LRSi põhikirja punktist 5.4 valib juhatus endi hulgast juhatuse
esimehe. Juhatuse esimehega sõlmitakse juhatuse liikme leping ning seetõttu peame kokku
leppima ka teise juhatuse liikme, kes lepingu allkirjastab.
Taavi Suitsbergi tänane juhatuse esimehe leping lõppeb 20.12.2021.
Seega ootan ettepanekuid juhatuse esimehe kandidaadi osas ning lepingu allkirjasta osas.
Juhatuse liige: Teen ettepaneku juhatus esimehe kandidaadiks – Taavi Suitsberg. Ta on enda
sobivust sellel kohal juba näidanud ja saab asjaga hästi hakkama.
Juhatuse liige: Arvan samuti, et Taavi sobib ka edaspidi meid juhtima.
Juhatuse liige: Esimeheks Taavi Suitsberg.
Juhatuse liige: Taavi sobib meist kõige paremini juhatuse esimeheks, loodame, et ta ise ka
ikka nõus. Mina olen Taavi Suitsbergi poolt.
Juhatuse liige: Loodan, et Taavi jätkab.
Taavi Suitsberg: Olen nõus.
Juhatuse liige: Nõus hr. Suitsbergi valimisega.
Juhatuse liige: Nõus Taavi kandidatuuriga juhatuse esimehe kohale, sobib hästi esimeheks.

Raina Jeeberg: Kuna keegi ei nimetanud kedagi, kes võiks juhatuse esimehe lepingule teise
allkirja anda, siis teen ettepaneku määrata allkirjastajaks Ene Sarapuu.
Tema allkirjastab ka tavapärase praktika kohaselt juhatuse esimehega seotud korraldused.
Juhatuse liige: Sobib.
Juhatuse liige: Nõus.
Juhatuse liige: Nõus.
Juhatuse liige: Mina olen igati Taavi jätkamise poolt ja Enega ka nõus.
Otsustati:
1. Valida MTÜ Läänemaa Rannakalanduse Seltsi juhatuse esimeheks Taavi Suitsberg.
2. Määrata lepingu teiseks allkirjastajaks Ene Sarapuu.
Hääletustulemus
Poolt: 8
Vastu: 0
Erapooletu: 0
Hääletamisest taandunuid: 1 (Taavi Suitsberg)
2. Taotlusvooru toimumise aja kinnitamine
Raina Jeeberg: Läänemaa rannakalanduspiirkonna strateegia näeb ette, et taotlusvooru
avamisest tuleb kohalikus lehes ette teavitada vähemalt 60 päeva. Seega peaksime teate Lääne
Elus avaldama üsna kiiresti, kui vooru jaanuari lõpus-veebruari alguses avada tahame (ja
mida varem me vooru avame, seda parem).
Minu ettepanek on avaldada teade 23.11 Lääne Elus, mis võimaldaks meil vooru avada 24.01.
Taotlusvoor oleks avatud 24.01-02.02.2022.
Vooru vahenditest (teadmiseks, siin enam midagi kinnitada pole vaja) – ministeerium on
heaks kiitnud meie strateegiamuudatuse, mis puudutas lisavahendite jaotust. Kui saame paika
taotlusvooru aja, saan esitada PRIAle ka 2022. aasta rakenduskava. Hetkel oleks vahendite
jaotus telgede vahel järgnev:
Vabad
Lisavahendid
vahendid*
KOKKU
Väärindamine
60 501,93
13 076,79
73 578,72
Mitmekesistamine
60 081,78
12 985,98
73 067,76
Sadamad
68 484,83
14 802,20
83 287,03
Kudealad
0
0
0,00
Traditsioonid
21 007,62
4 540,55
25 548,17
210 076,16
45 405,53
255 481,69
*vabad projektitoetuse vahendid sisaldab nii odavnemisi, katkestamisi, loobumisi kui ka seni
välja jagamata toetusvahendeid, sh koostööprojektide vahendeid
Kui tekib veel odavnemisi või loobumisi, siis võib vahendeid juurde tekkida. See tähendab, et
peaksime jaanuaris enne vooru avamist veel rakenduskava muutma. Eile PRIAga suheldes

arvati, et see ei tohiks probleem olla. Vooru avalikustamise teates peame avaldama küll ka
telgede vahendid, kuid saame lisada juurde, et tegemist on esialgsega ehk see võib veel
muutuda.
Otsustati: kinnitada EMKF meetme 3.3 „Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia
rakendamine” 2022. aasta taotlusvooru taotluste vastuvõtmise aeg 24.01-02.02.2022,
avaldada vooru avanemise teade 24.11.2021 Lääne Elus ja LRSi kodulehel.
Hääletustulemus
Poolt: 9
Vastu: 0
Erapooletu: 0
3. Algatusrühmade talveseminar
Raina Jeeberg: 1.-2. detsembril toimub algatusrühmade talveseminar Haapsalus Fra Mares.
Esimesel päeval on seminari osa (võtmekohaks on strateegiate koostamine uueks
eelarveperioodiks), teisel päeval toimub ringsõit piirkonnas. Igast piirkonnast on oodatud kuni
3 osalejat.
Eelregistreerimine 23.11 kell 12ks aadressil
https://www.kalateave.ee/et/2-uncategorised/9753-kalanduse-teabekeskus-algatusruhmadetalveseminar-1-2-detsembril-haapsalus
Juhatuse liige: Soovin talveseminaril osaleda.
Juhatuse liige: Seminarist osa võtta ei soovi.
Juhatuse liige: Võtan seminarist osa.
Otsustati: algatusrühmade talveseminaril osalevad tegevjuht, juhatuse esimees Taavi
Suitsberg ja juhatuse liige Kaido Erik.
Hääletustulemus
Poolt: 9
Vastu: 0
Erapooletu: 0
4. Muud küsimused
Raina Jeeberg: Ma olen aru saanud, et LRSil on traditsiooniks olnud korraldada detsembris
veidi pidulikum aastat kokkuvõttev laiendatud juhatuse koosolek. Eelmisel aastal jätsime selle
viiruse leviku tõttu ära. Kas sellel aastal võiksime selle siiski korraldada või mitte?
Kui korraldada, siis ootan ettepanekuid kuupäeva ja aja osas, et saaksin kohta otsima hakata.
Juhatuse liige: Pidulikuma koosviibimise poolt olen, kui olukord seda vähegi lubab.
Juhatuse liige: Kui on võimalik, siis võiks ikka teha.
Juhatuse liige: Võiks toimuda kas enne jõule või uue aasta alguses.
Juhatuse liige: Aastalõpu koosolek võiks toimuda.

Otsustati: korraldada aastat kokkuvõttev laiendatud juhatuse koosolek ning leida selleks
jooksvalt enamikele sobiv toimumise aeg.
Hääletustulemus
Poolt: 9
Vastu: 0
Erapooletu: 0
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