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Võtsid osa: liikmete nimekiri registreerimislehel 
 
Päevakord: 

1. Ettemaksed toetuse saajale osaliselt tasutud kuludokumentide alusel 
2. Muud küsimused 

 
Sissejuhatus 
Kalamajandusosakonna juhataja tutvustas sissejuhatuseks koosoleku eesmärki, milleks 
on arutada kalandusturu korraldamise seaduse § 1910. Euroopa Kalandusfondi toetuse 
väljamaksed ja tegevuse rahastamine enne kulutuste tegemist.  Ettemakset osaliselt 
tasutud kuludokumentide alusel sai teha kulude eest, mille eest peab olema tasutud 
meetme tingimustes sätestatud tähtaja jooksul, kuid hiljemalt 2013. aasta 1. 
detsembriks. Meetme 4.1 raames on projektitoetuse saajatel probleeme projektide 
elluviimisega ilma ettemakse võimaluseta peale 1. detsembrit 2013. a, kuna 
omavahendeid koguinvesteeringu jaoks ei ole ning pangad laenu ei anna MTÜdele. 
Eelkõige on probleem seotud kalasadamate investeeringutega. Toetuse saaja raskused 
kulude tasumisel seab ohtu projekti elluviimise: osad projektid võivad jääda pooleli/või 
loobutakse üldse, samuti jäävad kasutamata selleks ettenähtud Euroopa Kalandusfondi 
toetusvahendid.  
 
Esta Tamm: teen ettepaneku kaasata aruteludele Rahandusministeerium kui tegemist 
ühishuviga. Samuti, et saadetaks protokoll kõigile osalejatele. 
Ain Soome: nõustume. 
Olavi Petron: palju neid projekte on, mida ellu ei viida? Mis on lahendus? 
Urmas Pirk: Rannapungerja sadam. Tegevused on tehtud, aga raha ei saa kätte. 
Esta Tamm: pankade poolt intressid ja lepingu sõlmimise tasud ei ole väiksed summad. 



 

 

Arne Taggo: pangad ei anna lisakrediiti kui nt omafinantseeringu jaoks on juba võetud. 
Samuti ajakulu asjaajamisel pankadega ja ajaraamistik, mis on ees projekti 
elluviimiseks. 
Esta Tamm: tegevusgruppide puhul on ettemaks. Projektitoetuse saaja puhul peavad 
tegevused olema tehtud. Need on kaks eri asja, selletõttu saime teistmoodi ka aru. 
Olavi Petron: tegemist oli erandiga ikkagi. 
Arne Taggo: aga Leader’s ei ole tähtaega. 
Olavi Petron: aga mis see lahendus on? Kas tähtaega pikendada? 
Arne Taggo: kuidas PRIAga suhelda? PRIA ei taha pikendamisi teha enam. 
Margus Medell: meil ei jää kellelgi midagi tegemata, kuna õnneks on ettevõtjad. Aga 
toetuse saajad olid väga pahased. Oleme andnud liisingusse. PRIA seisukohta oleks 
vaja. 
Piret Ilves: praegu on case by case kaupa läbivaadatud. Hästi peab olema ära 
põhjendatud. 
Margus Medell: teine võimalus võiks olla MES (Maaelu Edendamise Sihtasutus), aga 
seal pangagarantiid maksavad ja ei ole pankadele veenvad. Ja tülikas saada. Kas 
MTÜdel oleks võimalik saada MESist reaalset laenu? 
Madis Reinup:  Garantii küsib meilt pank ise, kuid kui tal ei ole huvi, siis ei ole midagi 
teha. Ettevõtjatele täna otse me ei saa laenata, kuid me tegeleme selle skeemiga, kuid 
millal see käiku läheb - 2 kuu pärast ma arvan, et on liiga optimistlik. 
Olavi Petron: siis saaks need, kes viimases taotlusvoorus toetuse said. 
Margus Medell: MTÜde puhul peavad praegu MTÜ liikmed oma isikliku vara panti 
panema, et laenu saada. 
Ain Soome: kas see uus süsteem sadama MTÜsid ka aitab? 
Madis Reinup: iga laenu puhul peab olema tagatis 50% vastavalt Euroopa uute vähese 
tähtsusega abi reeglitele. 
Olavi Petron: PRIAga pikendamise osas peame leidma kokkuleppe. 
Piret Ilves: paluksin tegevusgruppidel saata need projektid, millega tõesti on probleeme. 
Nimekirjad. Siis saame vaadata projekti kaupa. Meil oleks vaja ülevaadet. 
Olavi Petron: kui saab pikendused tehtud, siis saab edasi juba MESiga. 
Arne Taggo: kõige teravam probleem on objektiga nt kalurite olmehoone, mis niikuinii 
midagi tagasi ei teeni. 
Urmas Pirk: meil on kolmel sadamal viimane etapp. 
Arne Taggo: kui seadust muuta kaua see aega võtab? 
Olavi Petron: vähemalt pool aastat. Kaalume ka seda varianti.  
Kalle Liebert: peate rääkima uue ministriga. Kui tahe on olemas, siis võimalik enne 
jaanipäeva ära teha. 
Ain Soome: siiski kehtivad riigiabi reeglid. 
Olavi Petron: ka PRIA ettemaksetele kehtivad need reeglid, mis hakkavad 1. juulist 
2014 kehtima. 
Olavi Petron: Esimene samm katsume pikendamised ära teha ja PRIAga arutada. Ja 
üritame need probleemsed projektid läbi MESi teha. 
Ain Soome: sadamate MTÜdega on ikka probleem. 
Madis Reinup: kellel on probleeme kirjutage ja kirjutage konkreetne case. Võime otsida 
lahendusi (pangaga suhelda). Kõik probleemid on väga erinevad. Vaatame, kas saame 
midagi omaltpoolt teha. 
Margus Medell: mis saab järgmine periood? 
Olavi Petron: tegemist oli ikkagi erandiga. Muudel riikidel selliste skeemide 
rakendamisel tulevad tagasinõuded. 
Margus Medell: pehmete tegevuste puhul pidi olema mingi võimalus. 
Olavi Petron: kalanduse riigiabi reeglid ei ole veel paigas. 



 

 

 
Edasised tegevused: 
 
Olavi Petron: aprill-mai äkki tuleme kokku, kui saab meetmelehti hakata arutama. Siis 
saab ka neid teemasid täpsemini arutada. Anname teada seaduse ja MESi skeemi kohta, 
mis on edasised arengud. 
Margus Medell: uue perioodi tegevussuunad? 
Ain Soome: mis puudutab tegevussuundasid, siis ootame rahanumbreid. Siis me saame 
asjad kindlalt paika panna. Tegevussuunad oleme ka varasemalt öelnud. 
Margus Medell: millal strateegiaid ootate? 
Olavi Petron: veel ei oska öelda. Arvatavasti jääb järgmise aasta algusesse. 
 
 
 
Soovitused probleemsete projektidega tegelemiseks 
 
- Tegevusgrupid annavad PRIAle teada probleemsed projektid; 
- PRIA teeb vajadusel pikendamised ning vaatab igat projekti eraldi; 
-Välja töötamisel uus skeem läbi MESi, mis peaks käiku minema kõige 
optimistlikuma stsenaariumi järgi 2-3 kuu pärast ning mida saavad toetuse saajad 
kasutada; 
- MES on valmis probleemseid projekte nõustama ning otsima lahendusi. Selleks 
saata konkreetne juhtumi kirjeldus. 
- Põllumajandusministeerium otsustab seaduse muutmise ning annab sellest 
tegevusgruppidele teada. Samuti MESi skeemi kohta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

(allkirjastatud digitaalselt) 
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