
 
 

 

 
MTÜ LÄÄNEMAA RANNAKALANDUSE SELTS  JUHATUSE KOOSOLEKU  
PROTOKOLL 

          24.10.2022  nr.139 
 

Kalandusturu korraldamise seaduse § 8 lg 1 alusel arvatakse juhatuse protokoll 
asutusesiseseks kasutamiseks, seega konkreetseid nimesid ei avalikustata. Asjasse puutuvatel 
isikutel on õigus tutvuda õigustatud nõude korral protokolli täistekstiga ühingu kontoris. 

 
Algus: 15.00 
Lõpp: 17.00 
 
Osalejad: Taavi Suitsberg, Andres Habak, Mart Vahtel, Olev Silde, Aivar Oruste, Kaido Erik 
Puudusid: Ene Sarapuu, Madis Otsa, Meelis Kaustel 
 
Kutsutud: tegevjuht Raina Jeeberg. 
 
Päevakord:   

1. Koostööprojektide jääkide jagamine  
2. Avatud kalasadamate päeva sadamate kinnitamine  
3. Muud küsimused  

 
 
1. Koostööprojektide jääkide jagamine  
 
Raina Jeeberg:  Tänane koosolek puudutab peamiselt järelejäänud koostööprojekte ja 
asjaolu, et 22.08.2022 üldkoosoleku otsusega nr 32 kinnitatud rakenduskava osas rakendub 
nüüd teine versioon. Nimelt ei õnnestunud meil täiendavaid vahendeid määrata OÜ-le XXX 
ja OÜ-le XXX. Tänaseks on nad ka PRIA-lt negatiivsed otsused saanud. Lühikese 
etteteatamisega juhatuse kokkukutsumise vajaduse tingis ka eelmisel esmaspäeval 
(17.10.2022) toimunud tegevusrühmade koosolek PRIA-ga, mille tulemusena tuleb kõik 
koostööprojektide taotlused ära esitada hiljemalt 31.10.2022 selleks, et need jõutaks ka aasta 
lõpuks menetletud. 
 
Kontrollisin üle ka maksimaalsed lubatud vahendid, mida koostööprojektideks kasutada 
lubatakse. Maaeluministri 24.03.2016 käskkiri nr 55 määras selleks 283 541,13 eurot. 
Tänaseks on meil koostööprojekte ellu viidud summas 220 934,91 euro ulatuses. Seega 
tuleme ilusti ka selle käskkirja piires vahenditega välja. 
 
2022. aastal oleme ellu viinud kaks planeeritud koostööprojekti ning nende tegelikud 
maksumused on osutunud odavamaks kui planeeritud. Reedel suhtlesin PRIA ametniku Tiina 
Möldriga, kes kinnitas, et saame järelejäänud vahendeid ridade vahel ilusti ringi tõsta ja 
sellest probleemi ei teki, kuna üldkogu poolt kinnitatud terviksumma ei muutu. 
 



 
 

2022. aastal ellu viidud projektidest on tekkinud jäägid: 
Koostööprojekt Eelarve Tegelik kulu Jääk 
Osalemine Tallinna 
toidumessil 2022 

8000 6109,80 1890,20 

Õppereisid Kreekasse 
(2 gruppi) 

32 000 30 399,07 1600,93 

Kokku 3491,13 
 
Projektid, mille vahel on võimalik antud jääk jagada: 
Koostööprojekt Eelarve 

Kalandust populariseeriv sündmus 25 265,85 

Õppereis Hispaaniasse 21 250 

 
Toimus arutelu. 
 
Otsustati: 
 
Suunata 2022. aastal ellu viidud kahe koostööprojekti jäägid summas 3491,13 eurot 
täiendavateks vahenditeks kalandust populariseerivasse sündmusesse (koostööprojekti 
kogumaksumus 28 756,98 eurot). 
 
Hääletustulemus 
Poolt: 6 
Vastu: 0 
Erapooletu: 0 
 
2. Avatud kalasadamate päeva sadamate kinnitamine  
 
Raina Jeeberg: Eelmisel nädalal saatsin võimalikele sadamatel kirja, et nad tänaseks teada 
annaksid oma põhimõttelisest huvist/valmisolekust avatud sadamata päeva korraldada ning 
võimalusel ka orienteeruvast eelarvest. 
 
Enda soovist on teada andud järgmised sadamad: 

- Topu – eelarve 13 200 eurot 
- Dirhami 
- Sviby – min 2000 eurot, realistlikum 2700 eurot. 
- Puise – eelarve ca 7000 eurot 

 
Kokku on eelarvet selleks 28 756,98 eurot. 
 
Toimus arutelu. 
 
Otsustati:  
Planeerida avatud sadamate päeva korraldus kolmes piirkonna sadamas ilma konkreetseid 
sadamaid veel välja valimata järgmiste eelarvetega: 

- Sadam 1 kuni 3000 eurot 
- Sadam 2 kuni 11 378,49 eurot 
- Sadam 3 kuni 11 378,49 eurot 

Ürituse reklaamiks ja turundamiseks arvestada 3000 eurot. Projekti maksumus kokku 
28 756,98 eurot. 



 
 

 
Hääletustulemus: 
Poolt: 6 
Vastu: 0 
Erapooletud: 0 
 
3. Muud küsimused  
 
Raina Jeeberg: Paar väiksemat teemat on veel, millele võiks korra mõelda: 
1) Hispaania reisi aeg – suhtlesin Hiiukala tegevjuhiga ja leidsime, et kõige sobivam aeg 
õppreisiks võiks olla aprilli või mai esimene pool (aprilli lõpu välistab avatud sadamate üritus 
ja  mai lõpus on hiidlastel tuulekala festival). 
 
Toimus arutelu. 
 
Otsustati: 
Sobivad mõlemad variandid, lähtume sellest, mida reisikorraldaja saab pakkuda. 
 
2) 17.10 saatsid algatusrühmad Maaeluministeeriumile ühise kirja palumaks selgitada, millal 
on plaanis muuta meetmete 3.3 ja 3.4 määrusi pikendamaks elluviimise tähtaegu kuni 
31.12.2023, palvega väljastada uue kalanduspiirkondade määruse eelnõu ning palumaks 
ümarlauda määruse osas (algatusrühmad, PRIA, MeM). Hetkel veel vastust saabunud ei ole. 
 
Informatsioon võeti teadmiseks. 
 
3) Kontori mööbel – Selleks, et saaksime seltsi kontoris hakata koosolekuid pidama, tuleks 
sinna mõningane mööbel soetada. Kuna ruum ei mahuta konverentsi või koosoleku lauda ning 
toole, siis on kõige mõistlikum soetada sinna sobiv nurgadiivan, diivanilaud jm vajaminev 
väiksemate koosolekute läbiviimiseks. 
 
Toimus arutelu. 

 
Otsustati: 
Tegevjuht valib vajaminevad ja sobivad mööbliesemed välja, kooskõlastab need juhatuse 
esimehega ning korraldab kontori valmisoleku koosolekute läbiviimiseks. 
 
 
Raina Jeeberg (juhataja/protokollija) 


