
 
 

 

 
MTÜ LÄÄNEMAA RANNAKALANDUSE SELTS  JUHATUSE KOOSOLEKU  
PROTOKOLL 

          15.12.2022  nr.140 
Algus: 18.00 
Lõpp: 20.00 
 
Osalejad: Taavi Suitsberg, Andres Habak, Mart Vahtel, Olev Silde, Aivar Oruste, Kaido 
Erik, Meelis Kaustel 
Puudusid: Ene Sarapuu, Madis Otsa 
 
Kutsutud: tegevjuht Raina Jeeberg, revisjonikomisjoni liikmed Lauri Lilleoks, Eedi Suurküla 
 
Juhatas: Taavi Suitsberg 
Protokollis: Raina Jeeberg 
 
Päevakord:   

1. Avaldused liikmeskonnast väljaastumiseks (FIE Endel Heinleht, FIE Toivo Tulvik) 
2. Juhatuse esimehe lepingu lõpetamine 
3. Avatud kalasadamate päeva sadamate arutelu 
4. Kokkuvõte 2022. aasta tegemistest 
5. Kokkuvõte möödunud perioodist 
6. Ülevaade 2023. aasta plaanidest 
7. Uuest perioodist (talveseminari info) 
8. Muud küsimused  

 
 
1. Avaldused liikmeskonnast väljaastumiseks (FIE Endel Heinleht, FIE Toivo Tulvik) 
 
Raina Jeeberg: Liikmeskonnast väljaastumise soovi on avaldanud 23.11.2022 FIE Endel 
Heinleht (reg. 10559493) ja 24.11.2022 FIE Toivo Tulvik (reg. 10263404) ning paluvad end 
välja arvata 31.12.2022 seisuga. 
 
Toimus arutelu. 
 
Otsustati: Arvata FIE Endel Heinleht ja FIE Toivo Tulvik liikmeskonnast välja 31.12.2022 
seisuga ning suunata otsus kinnitamiseks üldkoosolekule. 
 
 
Hääletustulemus 
Poolt: 7 
Vastu: 0 
Erapooletu: 0 
 



 
 

2. Juhatuse esimehe lepingu lõpetamine 
 
Raina Jeeberg: Juhatuse esimees Taavi Suitsberg on avaldanud soovi juhatuse liikme lepingu 
nr 3 lõpetamiseks seoses töötuna arvele võtmisega alates uuest aastast.  Edaspidi on võimalik 
töö eest tasuda vastavalt ajutise töötamise tingimustele: 

- Lepingu kestvus kuni 8 päeva 
- Lubatud töötamise päevade arv kuus on kaheksa 
- Töötamise liik võib olla tööleping, võlaõiguslik leping, avalik teenistus 
- Brutotasu on mitte rohkem kui 290 eurot. 
- Tööampse võib töötuna arvel oleku ajal teha kokku kuni 12 kuul 24 kuu jooksul. 

 
Otsustati: Lõpetada juhatuse liikme leping  nr 3 31.12.2022 seisuga ning tasuda edaspidi 
vastavalt ajutise töötamise tingimustele. 
 
Hääletustulemus 
Poolt: 6 
Vastu: 0 
Erapooletu: 0 
Taandatud: 1 (Taavi Suitsberg) 
 
3. Avatud kalasadamate päeva sadamate arutelu 
 
Raina Jeeberg: 24.10 toimunud juhatuse koosolekul arutasime Avatud sadamate päeval 
osalevaid sadamaid ning planeerisime eelarvet koostööprojekti esitamiseks. Tänaseks on 
projekt esitatud ja rahastusotsuse ootel. 
  
Eelarve jagunes järgmiselt: 
MTÜ Läänemaa Rannakalanduse Selts (partner 3) 
Tegevus  Summa  EMKF toetus 90% OF 10% 
Avatud sadamate päev Sadamas 1 3 333,33 3000 333,33 
Avatud sadamate päev Sadamas 2 12 642,77 11 378,49 1264,28 
Avatud sadamate päev Sadamas 3 12 642,77 11 378,49 1264,28 
Ürituse turundus 3 333,33 3000 333,33 
Kokku  31 952,20 28 756,98 3195,22 

 
Tänase seisuga oleme esitanud Haapsalu Linnavalitsusele taotluse omafinantseeringu 
katmiseks Puise sadamas. Toetuse taotlemine on võimalik ka teistes omavalitsustes (Lääne-
Nigulas kevadvoor, Vormsis tähtaeg 15.03). 
 
Lisaks on Kalanduse teabekeskus valmis korraldama ürituse ühes piirkonna sadamas, mis peab 
vastama järgmistele kriteeriumitele: 

- Peab olema kindlasti kalasadam. Ülioluline on, et sadamas oleks kala, kalatooted jm on 
boonuseks. 

- Asjalikud ja aktiivsed sadamate eestvedajad. 
Tagasisidet sadama osas soovivad nad aasta lõpuks, pärast hanke korraldamist ei ole võimalik 
enam sadamat muuta. 
 
Toimus arutelu. 
 
Otsustati:  
 
MTÜ Läänemaa Rannakalanduse Selts korraldab avatud sadamate päeva Sviby, Puise ja 



 
 

Dirhami sadamas. Kalanduse teabekeskusele pakutakse ürituse korraldamiseks Nõva sadam. 
 
Hääletustulemus: 
Poolt: 7 
Vastu: 0 
Erapooletud: 0 
 
 
4. Kokkuvõte 2022. aasta tegemistest 
 
Raina Jeeberg andis ülevaate 2022. aastast: 
 
2022. aasta tegemised kokkuvõtvalt: 

• Kaks üldkoosolekut (üks neist otsuse vastu võtmine e-kirja teel) 
• 10 juhatuse koosolekut (5 e-kirja teel) 
• Üks taotlusvoor 
• Viis koostööprojekti 
• Perioodi analüüs, strateegia ettevalmistamine 
• Gurmeeturg 
• Matsalu, püügiõiguste vähendamine, kormoranid-hülged 

 
Üldkoosolekud: 

- 31.03.2022 üldkoosolek Haapsalu Kultuurikeskuse rõdusaalis: 
o Osalejaid kokku 55 liiget 83-st nii koha peal kui volitustega, esindatus 66,26%. 
o Olulisemad teemad: LRSi strateegia 2022-2030+ ettevalmistamisest, 2021. 

majandusaasta aruande kinnitamine, taotlusvooru alla 60 000 euro toetuse 
projektide paremusjärjestuse tutvustamine ja üle 60 000 euro toetusega 
projektide paremusjärjestuse kinnitamine. 

- 22.08.2022 üldkogu otsuse vastuvõtmine ilma üldkoosolekut kokku kutsumata: 
o Otsuse eelnõu saadeti 82-le liikmele (liikmeid kokku 84), vastust oodati 7 

päeva jooksul ning otsuse vastuvõtmiseks oli vajalik vähemalt 50%+1 liikmete 
tagasiside ehk vähemalt 43 vastust. Tagasiside andis 58 liiget. 

o Olulisemad teemad: Läänemaa kalanduspiirkonna tegevusstrateegia 2015-2025 
muutmine, 2022. aasta rakenduskava muutmine 

 
Juhatuse koosolekud: 

- Majandusaasta aruanne, liikmeavalduste läbivaatamine, rakenduskava muudatused, 
uue perioodi strateegia arutelud, koostööprojektide nimekirjade kinnitamine, 
töökeskkonna spetsialisti määramine ja ohutusjuhise kinnitamine. 

- Palju aega läks väärindamise telje vigade korrigeerimisele, kahjuks tulemusteta. 
 
 

Taotlusvoor: 
- Taotlusvoor toimus 24.01 – 02.02, taotlus esitati kokku 29 
- Kalandustoodete töötlemine 

o 2022. aastal taotlusi kokku 10 summas 144 783,87 eurot. 
Vahendeid  73 578 eurot. 

o Rahastati 5 taotlust täies mahus, üks osaliselt. Elluviimisele läks 5st 4. 
- Mitmekesistamine 

o 2022. aastal taotlusi kokku 10 summas 92 298,79 eurot. 
Vahendeid  73 067,76 eurot. 

o Rahastati 8 taotlust täies mahus, üks osaliselt. 



 
 

- Sadamad 
o 2022. aastal taotlusi kokku 2 summas 166 091,82 eurot. 

Vahendeid  83 287,03 eurot. 
o Rahastati 1 taotlus. 

- Kudealade telge 2022. aastal ei avatud 
- Traditsioonid 

o 2022. aastal taotlusi kokku 7 summas 49 509,04 eurot. 
Vahendeid  25 548,17 eurot. 

o Rahastati 5 taotlus, osaliselt rahastati üks taotlus. Neist 5-st üks loobus, ühele 
vähendamine. 

 
 
Koostööprojektid:  

- “Barcelona kalandusmessi külastus 2022” 
o Koostööpartnerid: MTÜ Saarte Kalandus, MTÜ Virumaa Rannakalurite Selts, 

MTÜ Peipsi Kalanduspiirkonna Arendajate Kogu 
o 25. 04. – 28.04.2022 
o LRSi osalejaid 6. Projekti maksumus 5146,72 (toetus 4117,37 eurot) 

 
- „Avatud sadamate päev 2020” (elluviimine 2022) 

o Sviby ja Virtsu kalasadam, aga ka Puise, Dirhami ja Topu 
o Virtsus külastajaid ca 300, Svibys 100.  
o Virtsus: Parkimiskorraldus, kala töötlemise ja harrastuspüügi õpitoad, 

kalalaeva juhtimise õpituba, mõrra ehituse õpituba, vetelpäästekoerad, Henrik 
Hinrikus ja Romet Alling jne 

o Svibys: ans Fookus, kalakoka õpituba, Vormsi merepääste selts, 
naiskodukaitse, Vormsi Kra:m 

o Plakatid, reklaam, PVC sildid  
o Projekti maksumus 8863,40 (toetus 7124,40 eurot) 

 
- “Kreeka kalanduse ja rannaturismi teemaline õppereis” 

o Koostööpartnerid: MTÜ Hiiukala ja Virumaa Rannakalurite Ühing 
o 15.-21.06.2022 ja 12.-18.10.2022 
o Kummaski 12 LRSi osalejat 
o I projekti maksumus 17 708,44 (toetus 14 166,75 eurot) 
o II projekti maksumus 20 290,40 (toetus 16 232,32 eurot) 

 
- “Osalemine Tallinn FoodFest toidumessil 2022” 

o Koostööpartnerid: MTÜ Peipsi Kalanduspiirkonna Arendajate Kogu  
o 29.09-01.10.2022 
o Dirhami kalatööstus ja Põhja-Peipsi köök.  
o Projekti maksumus 7637,26 (toetus 6109,80 eurot) 

 
Perioodi analüüs: 

• Neli piirkondlikku kaasamisseminari: Lihulas, Haeskas, Vormsis ja Roostal  
• Veebiküsitlus liikmeskonna seas (57 vastanut) 
• Kolm juhtrühma koosolekut 
• Üks fookusgrupi intervjuu kaluritega 
• Intervjuud KOV esindajatega (4) 
• Intervjuu SA Läänemaa esindajaga  

 
Gurmeeturg: 



 
 

• Kolmandat korda korraldas LRS koostöös SALi ja KKLMiga Gurmeeturgu 
• Põhifookus kalal. 
• Muutsime asukohta  - Haapsalu Raudteejaam 
• Peakokk ja päeva juht – Erlis Schönberg 
• Menüü – suitsukala kreem kõrres suitsutatud kartuliga, kohupiimasõrnik kuusevõrsete, 

naadi ja nõgesega ning kalarulaad, tipuks marineeritud põldmari; karboniseeritud 
tatramannakreem tatralaastul. 

• Menüü valmistasid ette Haapsalu Kutsehariduskeskuse kokaõpilased peakoka 
retseptide ja juhendamise järgi. 

• Osalejaid ca 30+, kalandusega seotud Suitsukalamaja, Puise Nina alu, Paisumaa talu, 
Dirhami kalatööstus, MSE-NET (Pusku kalahakkliha ja kotletid) 

• Lasteala eest hoolitses sel korral Kalanduse Teabekeskus, kes organiseeris kohale 
Tarmo Luksi, kes õpetas nii lastele kui ka täiskasvanutele lesta puhastamist, fileerimist 
ja valmistamist. 

 
Otsustati: Võtta informatsioon teadmiseks. 

 
 
5. Kokkuvõte 2014-2020 perioodist 
 
Raina Jeeberg andis ülevaate möödunud rahastusperioodist: 
 
Projektivoorud: 

- Kalandustoodete töötlemine 
o Kokku rahastatud 52 taotlust summas 949 820 eurot 
o Elluviimisel („pooleli”) on 3 projekti:  

 XXX OÜ „XXX kala esmakokkuostu- ja logistikakeskuse teenuste 
laiendamine” 

 XXX OÜ „Haagiskioski ja müügikaalu soetamine paremate 
müügitingimuste loomiseks ja püütud kala transpordi tingimuste 
parandamine” 

 XXX OÜ „Kala töötlemisega väärindamisega ja müügiga seonduvate 
tarvikute soetamine” 

o Odavnemised/tagasinõue 64 484 eurot 
o Katkestatud 2 
o Tagasinõue 1 

- Mitmekesistamine 
o Kokku on perioodil rahastatud 55 taotlust summas 948 784 eurot. 
o Elluviimisel („pooleli”) 4 projekti: 

 XXX OÜ „Töövahendite soetamine soojusisolatsiooni paigaldamis 
teenuse võimekuse tõstmiseks ja kvaliteedi parandamiseks” 

 XXX OÜ „XXX vähitiik”- tehtud, maksetaotlus esitamisel. 
 XXX OÜ „XXX OÜ majutusteenuse käivitamine (IV etapp)” – 

maksetaotlus esitatud. 
 XXX OÜ „Sügavkülma- ja jahutuskambri soetamine” 

o Odavnemine 2682 eurot 
o Katkestamisi ei ole 

- Sadamad 
o Kokku on perioodil rahastatud 8 taotlust summas 1 032 952eurot.  
o Toetust on saanud 6 erinevat sadamat:  Hara, Topu, Puise x2, Nõva x2 ja 

Rälby  
o Elluviimisel („pooleli”) 1 projekt 



 
 

- Kudealad 
o Perioodil on rahastuse saanud 1 taotlus summas 81 165 eurot. 

- Traditsioonid 
o Kokku on perioodil rahastatud 39 taotlust summas 330 847 eurot. 
o Elluviimisel („pooleli”) 1 projekt (tegelikult ellu viidud, maksetaotlus 

esitamata):  
 XXX Vallavalitsus „Kalandustraditsioonide edendamine XXX” 

o Odavnemised/katkestamised 16 550 eurot 
o Katkestatud 1 

 
Koostööprojektid: 

- Rahastusotsuse on seni saanud 27 koostööprojekti (sh 2023. aastaks planeeritud 
Hispaania õppereis, aga mitte veel avatud sadamate päev summas 28 756,98 eurot). 

- 27-st üks on katkestatud („Toidumessi China SIAL 2020 külastamine”) 
- Kokku on rahastatud 249 658 euro eest (- 5998 eurot Hiina toidumessi külastus, 

odavnemised summas -1475 eurot), lisandub avatud sadamate päev 28 756,98 eurot.  
- Hetkel „pooleli” staatuses on kaks projektid – Kreeka õppereis II, mis loodetavasti 

siiski saab väljamakse otsuse ning järgmisesse aastasse planeeritud Hispaania 
õppereis. 

 
Otsustati: Võtta informatsioon teadmiseks. 
 
6. Ülevaade 2023. aasta plaanidest 
 
Raina Jeeberg andis ülevaate 2023. aasta olulisematest tegevustest 

• Planeeritud on kaks koostööprojekti  
• Uue perioodi strateegia kinnitamine 

 
Otsustati: Võtta informatsioon teadmiseks. 
 
7. Uuest perioodist (talveseminari info) 
 
Raina Jeeberg andis ülevaate 01.-02.12 toimunud talveseminaril jagatud infost: 
Strateegia ettevalmistamise toetus: 

 Ühikuhinnana summas 32 811 eurot.  
 Toetust makstakse lihtsustatud meetodiga ning kuludokumente ei kontrollita.  
 Toetust makstakse vaid neile MTÜdele, kes vastavad tegevusrühma nõuetele (võib 

tähendada põhikirja muudatust). 
 Kui need nõuded on täidetud siis makstakse toetus välja ilma, et MeM selle heaks 

kiitma peaks.  
 Toetustaotlust saab esitada aprillis 2023 (indikatiivne).  
 Väljamakse on planeeritud mai 2023 (indikatiivne) 

 
Tegevusrühma toetus: 
 

 Tegevusrühma toetus makstakse ühikuhinnana. Tegevusgrupp, kelle eelarve on üle 2 
miljoni euro, makstakse 0,2 eurot iga väljamakstud toetuseuro kohta. 

 Tegevusrühma toetust makstakse neile ühingutele, kes vastavad TG nõuetele (nõuded 
põhikirjale, nõuded liikmeskonnale), samuti ka KTKS § 47 lõige 2 tingimused. 

 Samuti on tegevusrühma toetuse saamise eelduseks kinnitatud kohaliku arengu 
strateegia.  



 
 

 Tegevusrühma toetust hakatakse maksma 1 kord kuus (eeldatavalt), loodetavasti saab 
see olema automaatne. 

 Tegevusrühma toetuse taotluse esitamise aeg on mai 2023 (indikatiivne).  
 Otsused peaks saama tehtud juuni või juuli, olenevalt kuidas laekuvad strateegiad ja 

kui kvaliteetsed need on. 
 
Strateegiaga koos tuleb esitada projektide hindamise kord.  
Strateegiate esitamist ootame mai 2023 (indikatiivne) 
 
Tegevussuunad 

 veeeluressursside väärindamise ja otseturustamine 
 majandustegevuste mitmekesistamine 
 sadamate taristu parendamine ja pakutavate teenuste mitmekesistamine 
 looduskeskkonna tingimuste parendamine 
 kalandus- ja merendustraditsioonide edendamine 
 kalurite teadmiste ja oskuste edendamine 

 
Otsustati: Võtta informatsioon teadmiseks. 

 
 
8. Muud küsimused  
 
Raina Jeeberg: Uuest aastast on võimalik väiksemaid koosolekuid pidada ka ühingu 
kontoris. Oleme soetanud selleks mööbli, uuendamisel on ühingu arvuti, programmid ja muu 
seonduv. 
 
Lisaks peame lähiajal mõtlema järgmise aasta elavdamise tegevuste peale ning otsustama, kas 
osaleme ka järgmisel aastal Gurmeeturu korraldamises. 
 
Otsustati: Võtta informatsioon teadmiseks. 
 
 
Raina Jeeberg (juhataja/protokollija) 


