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Juhatuse koosoleku protokoll 

24. mail 2022 

Vabrikuväljak 1 Kärdla 

Koosoleku algus kell 1500 , lõpp kell 1610. 

Koosoleku juhataja: Kaja Hiis-Rinne 

Protokollija: Tuuli Tammla 

Kohal viibisid juhatuse liikmed Ilmi Aksli, Kaja Hiis-Rinne, Endel Kaevats, Virko Martin, Marko 
Pruul, Ants Saarnak ja Tõnis Teemets ning tegevjuht Tuuli Tammla.  

Päevakord 

1. Kreeka õppereisi reisijate nimekirja kinnitamine  

2. Kalanduspiirkondade ümarlaual selgunust 

3. Muud küsimused 

Koosoleku käik ja otsused: 

1. Kreeka õppereisi reisijate nimekirja kinnitamine 

Õppereisi 18 kohale registreeris end 18 liiget või liikme esindajat, seega konkurentsi 
kohtadele ei olnud ning seepärast ei ole tarvidust vaadata üldkoosolekutel osalemist ja 
üleüldist aktiivsust. Liikmemaksud on kõigil registreerunutel tasutud. 

Otsus: Kinnitada Kreeka õppereisi nimekiri koosseisus Meelis Potari, Randi Paat, 
Jaanus Pauklin, Imre Kivi, Ingrid Saarnak, Ants Saarnak, Eduard Riisna, Marko Pruul, 
Liili Eller, Meril Lauter, Veiko Roosimäe, Tarmo Rajang, Endel Kaevats, Krista Käit, 
Siim Saarnak, Reet Nisumaa, Hannes Aasma ja Tuuli Tammla 

 

2. Kalanduspiirkondade ümarlaual selgunust 

Tuuli Tammla ja Kaja Hiis-Rinne tutvustasid kalanduspiirkondade ümarlaual räägitut: 
Tegevuskulud on abikõlbulikud 30. juunini 2023, kuigi praegu on määruses 2022. aasta lõpp. 
Kalandusturu korraldamise seadus loodetakse riigikogus ühele poole saada oktoobris, mis 
võimaldab meetme määruse valmis saada kõige varem aasta algul. Pärast perioodi lõppu 
planeeritakse teha eraldi strateegia koostamise meede, mis makstakse välja lihtsustatud 
kulumeetodi alusel. Strateegiale leitakse hind ning strateegia heaks kiitmisel saab 
tegevusgrupp selle endale arvele valmis strateegia eest. Määruse detailides lõplikku selgust 
veel ei ole. Näiteks ei ole kindel, kas strateegia peab sisaldama abikõlbulike sadamate 
nimekirja või mitte. Küll aga on kindel et planeeritakse kuuendat tegevussuunda, mille alt 
saaksid ettevõtjad või ühingud korraldada koolitusi. Koostöömeedet ei tule ning neid kulusid 
nähakse ette tegevuskulude osana, nii nagu oli esimesel finantsperioodil. PRIA keskendub 
uuel perioodil rohkem tulemustele kui protsessile. Võimalikult palju lihtsustatud kulumeetodite 



kasutamist. Näiteks koolitustel osalemine ühikuhinnaga ja päikesepaneelide paigaldamine 
kilovati hinnaga. 

Otsus: Info võtta teadmiseks 

Kaja Hiis-Rinne         Tuuli Tammla 

juhataja    protokollija 


