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Koosoleku juhataja: Heino Kalmus 
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Kohal viibisid juhatuse liikmed Ilmi Aksli, Indrek Kääramees, Ants Saarnak, Heino Kalmus, Andrus 
Maide, Marko Pruul ja Siim Rätsep ja tegevjuht Tuuli Tammla 

Päevakord 

1. 2020. aasta I taotlusvooru toimumise aeg ja mahud. 

2. Raamatupidamisteenuse pakkuja valimine ja lepingu sõlmimine 

3. Muud küsimused. 

 Koosoleku käik ja otsused: 

1. 2020. aasta I taotlusvooru toimumise aeg ja mahud. Taotlemist tutvustava infopäeva 
korraldamine 

Üldkoosoleku otsuse kohaselt toimub I taotlusvoor märtsis. Vaja kinnitada taotlusvooru toimumise 
aeg kuupäeva täpsusega. Samuti on PRIA-ga jääkide võrdlemise tulemusena täpsustunud summad.  

Leiti, et infopäev võiks toimuda varakult, et taotlejatel oleks aega ette valmistada. Mõnikord on 
olnud vahetult enne vooru algust. 

Lükkumine vahetult enne vooru algust on olnud teinekord tingitud asjaolust, et vastavalt meetme 
määrusele peab olema rakenduskava enne infopäeva kinnitatud. Samuti peab infopäevast ette 
teavitama 20 tööpäeva, nagu ka taotlusvoorust. Seni ongi teavitus koos ilmunud. On olnud arutusel 
koos Kalanduse teabekeskusega, et ühendada infopäev igakevadise kalurite teabepäevaga 
õigusaktidest.  

Taotlejate ringi suurendamiseks on hea kui on infopäeval rohkem osalejaid ja teemade ring laiem. 

Otsustati: 2019. Aasta I taotlusvooru projektitoetuse taotlusi võetakse vastu 17. märtsi kella 00:01 
kuni 30. märtsi kella 23:59. Taotlusvooru mahud on tegevussuundade kaupa alljärgnevad: 

1. Kalapüügi- või vesiviljelustoodete väärindamine või turustamine 107 370,43 eurot 

2. Majandustegevuse mitmekesistamine 165 711,09 eurot 

3. Kalasadamate uuendamine 90 965,94 eurot 



4. Koelmualade loomine või taastamine ja kalaliigi veekogusse asustamine riikliku 
majanduskava alusel 31 232,46 eurot 

5. Sotsiaalse heaolu ja kultuuripärandi edendamine 126 398,30 eurot 

Toetuse taotlemise infopäev toimub endise maavalitsuse saalis 28. veebruaril kell 15.  

2. Raamatupidamisteenuse pakkuja valimine ja lepingu sõlmimine 

Senise raamatupidamisteenuse pakkuja leping lõppes eelmise aasta lõpuga. Kuna  teenuse eeldatav 
maksumus perioodi lõpuni võib ületada 5 000 eurot, siis küsisin pakkumused kolmelt kohalikult 
teenusepakkujalt. Ühelt sain vastuse, et ei ole huvitatud teenuse osutamisest, kaks esitasid 
pakkumuse. Tehtud maksuvõlgade kontrolli järgi pole ühelgi pakkujal maksuvõlga. 

Otsustati: Sõlmida tähtajatu raamatupidamisleping odavaima pakkumuse teinud pakkujaga Simot 
Teenused OÜ-ga.  

3. Muud küsimused 

On viimane päev registreeruda Keskkonnaministeeriumi korraldatava aasta keskkonnateo 
auhinnagalale, kui kellelgi on huvi. Samuti ootab välja saatmist 16.-19. veebruaril toimuva Kesk-
Soome püünisteteemalise õppereisi info. 11. märtsil toimub Kalanduse teabekeskuse korraldusel 
kommunikatsioonikoolitus, kuhu oodatakse kuni kolme esindajat igast piirkonnast. 

Info võeti teadmiseks. 

 

Heino Kalmus          Tuuli Tammla 

juhataja    protokollija 


