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Lisa hindamiskomisjoni protokollile nr 12 (26.03.2018) 
Lisa üldkoosoleku protokollile nr 24 (06.04.18) 
Lisa juhatuse protokollile nr 88 (06.04.2018)                                  
Kalandusturu korraldamise seaduse § 8 lg 1 alusel arvatakse üldkogu protokolli lisa 

asutusesiseseks  kasutamiseks, seega konkreetseid taotlejate  nimesid ei avalikustata. 

Asjasse puutuvatel isikutel on õigus tutvuda õigustatud nõude korral protokolli 

täistekstiga ühingu kontoris 

Kalasadamate ja lossimiskohtade uuendamine  
Taotleja  Projekti nimetus  Põhjendused  Punktid  Toetus 

JAH/EI 
XXX valitsus  XXX kalasadama 

jahutushoone 
ehitamine ja 
inventari 
soetamine 

Taotlus vastab otseselt  Läänemaa 
Kalanduspiirkonna strateegia 
eesmärkidele. Sadamas on suured 
lossimised ning sadamat kasutavate arv on 
suur. Vajadused on hästi põhjendatud. 
Investeeringuga lõpetatakse sadama 
arendamine ning avalikke vahendeid 
sadam enam ei vaja.  

4.54 JAH 

MTÜ XXX XXX sadama kai 
nr 5 pikendamine 
ja slipi rajamine  

Taotlus vastab otseselt  Läänemaa 
Kalanduspiirkonna strateegia 
eesmärkidele. Sadamas on arvestatavad  
lossimised ning sadamat kasutavate arv on 
suur. Vajadused on hästi põhjendatud. 
Investeeringul on oluline mõju turismi 
arengule ning kogukonnateenuste arengule 
 Taotlust ei rahastatud vahendite 
lõppemise tõttu strateegiateljes.    

4.52 EI 

XXX 
Vallavalitsus  

XXX kalasadama 
rekonstrueerimine 
4 etapp 

Taotlus vastab otseselt  Läänemaa 
Kalanduspiirkonna strateegia 
eesmärkidele. Investeeringud ei keskendu 
otsesele kalurite vajadustele. Taotlust ei 
rahastatud vahendite lõppemise tõttu 
strateegiateljes.    

4.33 EI 

XXX 
Vallavalitsus  

XXX sadama 
rekonstrueerimine 
1 etapp 

Taotlus vastab otseselt  Läänemaa 
Kalanduspiirkonna strateegia 
eesmärkidele. Investeering keskendub 
kogukonnateenuse arengule, seos 
kalandusega on nõrk, seda tulenevalt 
saarelistest probleemidest  Taotlust ei 
rahastatud vahendite lõppemise tõttu 
strateegiateljes.    

4.27 EI 

 

Kalandustoodete töötlemine ja otseturustamine  
Taotleja  Projekti nimetus  Põhjendused  Punktid  Toetus 

JAH/EI 
XXX OÜ Jääpurumasina ja Taotlus vastab otseselt  Läänemaa 4.43 JAH 
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kala kaalumise 
seadmete 
soetamine  

Kalanduspiirkonna strateegia eesmärkidele. 
Ettevõtja teeb investeeringu mis lubab tal 
täita seadusest tulenevaid kohustusi ning 
parandab oluliselt kala kvaliteeti, 
investeering tagab, et ettevõtjal on võimalus 
tegeleda suuremahulise kalapüügiga (räime 
püük) 

XXX OÜ Isotermilise 
kaubiku Ford 
Transit soetamine 

Taotlus vastab otseselt  Läänemaa 
Kalanduspiirkonna strateegia eesmärkidele. 
Ettevõtja soetab isotermilise kaubiku mis 
lubab tal edasi arendada juba olemasolevad 
ärimudelit, suitsukala valmistamine ja müük 
otsetarbijale.   

4.33 JAH 

XXX OÜ Mobiilse 
kalarestorani 
inventari 
vedamiseks 
piduritega 
furgoonhaagise 
soetamine  

Taotlus vastab otseselt  Läänemaa 
Kalanduspiirkonna strateegia eesmärkidele. 
Ettevõtja arendab edasi juba toimivad 
äriplaani, investeeringuga muudetakse 
ettevõtte tegevus efektiivsemaks ning 
kasumlikumaks.  

4.19 JAH 

XXX OÜ Kalafileerimismasi
na CT 2630 
soetamine 

Taotlus vastab otseselt  Läänemaa 
Kalanduspiirkonna strateegia eesmärkidele. 
Ettevõtja loob investeeringuga töökohtasid 
ääremaale ning rakendab kala töötlemisel 
innovatsiooni. Ettevõtte jätkusuutlikkus on 
hea ning ettevõte on kogunud olulist 
populaarsust.   

4.14 JAH 

XXX FIE FIE XXX külm ja 
jahekamber  

Taotlus vastab otseselt  Läänemaa 
Kalanduspiirkonna strateegia eesmärkidele. 
Ettevõtja arendab endale välja kala 
hoiustamise tingimused.   

4.11 JAH 

XXX FIE Kaubiku Ford 
Transit 350L 
Trend VP 
soetamine 

Taotlus vastab otseselt  Läänemaa 
Kalanduspiirkonna strateegia eesmärkidele. 
ettevõtja arendab välja kala transportimise 
võimalused, olulisena toodi välja olulist 
koostööd kalurite vahel  

4.02 JAH 

XXX talu 
FIE 

Haagise CP372-
DLH soetamine  

Taotlus vastab otseselt  Läänemaa 
Kalanduspiirkonna strateegia eesmärkidele. 
Ettevõtja parendab kala transportimise 
võimalusi  

3.83 JAH 

XXX OÜ XXX kala 
esmakokkuostu ja 
logistikakeskuse 
rajamise 5 etapp 

Taotlus vastab otseselt  Läänemaa 
Kalanduspiirkonna strateegia eesmärkidele. 
Puudustena toodi välja objekti puudulikku 
projekteerimist, seega ei ole ka võimalik 
teada investeeringu õiget maksumust.   
Taotlust ei rahastatud vahendite lõppemise 
tõttu strateegiateljes.    

3.71 EI 

XXX OÜ Suurema 
lisandväärtuse 
andmine enda 

Taotlus vastab otseselt  Läänemaa 
Kalanduspiirkonna strateegia eesmärkidele. 
Puudustena toodi välja ettevõtte 

3.29 EI 
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püütud kalale jätkusuutlikkus, valdav osa püügiõigusest 
on renditud, samuti leidis 
hindamiskomisjon, et ettevõte mis on 
seotud ja karistatud röövpüügi eest ei peaks 
olema toetuse saaja. Taotlust ei rahastatud 
vahendite lõppemise tõttu strateegiateljes.    

 

Kalavarude taastootmine ja kudealade taastamine   
Taotleja  Projekti nimetus  Põhjendused  Punktid  Toetus 

JAH/EI 
XXX valitsus  Asuküla 

peakraavi (Jaama 
Oja) suudmeala 
puhastamine 
kalade läbipääsu 
tagamiseks  

Taotlus vastab otseselt  Läänemaa 
Kalanduspiirkonna strateegia 
eesmärkidele. Kudeala mida taastatakse on 
Läänemaa kalanduspiirkonna kontekstis 
oluline. Haapsalu linnavalitsus suudab 
tagada investeeringu säilimise ja hilisema 
hoolduse  

4.62 JAH 

  

 

Majandustegevuste mitmekesistamine  
Taotleja  Projekti nimetus  Põhjendused  Punktid  Toetus 

JAH/EI 
XXX TÜ Püünistekuuri 

renoveerimine 2 etapp 
Taotlus vastab otseselt  Läänemaa 

Kalanduspiirkonna strateegia 
eesmärkidele. Projekt taastab 
Läänemaal kaduva merelise tegevusala - 
püüniste ehitamise. Taotlus vastab 
Läänemaa kalanduspiirkonna 
tegevusstrateegia eesmärkidele. Kalur 
loob töökoha eelkõige iseendale ning 
pakub tööd teistele kogukonna 
liikmetele.    

4.57 JAH 

XXX OÜ Kohviku, väliterrassi 
ja peosaali mööbli 
soetamine  

Taotlus vastab otseselt  Läänemaa 

Kalanduspiirkonna strateegia 

eesmärkidele. Ettevõtja parendab 

praegu olemasolevat tegevust 

mitmekesistavat tegevust. Ettevõte on 

jätkusuutlik. Ettevõttes kasutatakse 

ära kogu enda püütud kala.  

4.43 JAH 

XXX OÜ Otsapoiste 
jõevähikasvatuse 
täiendamine  

Taotlus vastab otseselt  Läänemaa 

Kalanduspiirkonna strateegia 

eesmärkidele. Ettevõtja parendab juba 

praegu toimivat tegevust 

mitmekesistavat ettevõtluse 

kõrvalharu   

4.38 JAH 

XXX OÜ Ratastraktori TYM 
754 SM AG ja 
frontaallaaduri 

Taotlus vastab otseselt  Läänemaa 

Kalanduspiirkonna strateegia 

eesmärkidele. Ettevõtja arendab edasi 

4.32 JAH 
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soetamine  juba praegu toimivat tegevust 

mitmekesistavat tegevust. Ettevõte on 

jätkusuutlik  

XXX OÜ XXX külalistemaja 
õueala sillutamine  

Taotlus vastab otseselt  Läänemaa 
Kalanduspiirkonna strateegia 
eesmärkidele. Turismiarendus on 
komplekselt läbi mõeldud ja terviklik, 
olemas head turunduskanalid mis 
tagavad ettevõtte jätkusuutlikkuse. 
Komplekselt kasutatakse ära kõikki 
ettevõtte ressursse kaasa arvatud 
kalapüük.    

4.21 JAH 

XXX OÜ Töövahendite 
soetamine  

Taotlus vastab otseselt  Läänemaa 

Kalanduspiirkonna strateegia 

eesmärkidele. Ettevõtja juba tegeleb 

metsamaterjali tootmisega ning on 

teinud arvestatavaid investeeringuid 

omavahenditest. Lisanduvad teenused 

pakuvad ettevõtjale lisateenistust 

püügivälisel hooajal.  

4.16 JAH 

XXX FIE Heina ja silorullija 
ning silokiletaja 
soetamine  

Taotlus vastab otseselt  Läänemaa 

Kalanduspiirkonna strateegia 

eesmärkidele. Ettevõtja arendab edasi 

juba toimivat lisandtegevust 

kalapüügile 

4.11 JAH 

XXX OÜ Majutusteenuse 
pakkumine XXX  

Taotlus vastab   Läänemaa 
Kalanduspiirkonna strateegia 
eesmärkidele.  Lihulasse tekib juurde 
majutuskohti, samas on piirkonnas veelgi 
majutuskohti, kasutusele ei võeta 
mingeid muid teenuseid seega jääb 
küsitavaks kas ainult majutus toob 
kliente, puudusena toodi välja 
hooajalisust ning ettevõtja vähest 
kompetentsust turismiettevõtjana. 
Taotlust ei rahastatud vahendite 
lõppemise tõttu strateegiateljes.   
Ettevõtjale pakuti vähendatud eelarvet 
kuid, taotleja loobus sellest  

4.08 EI 

XXX OÜ Puidutööpingi 
soetamine 
siseviimistlus ja 
puusepa teenuse 
pakkumiseks  

Taotlus vastab   Läänemaa 
Kalanduspiirkonna strateegia 
eesmärkidele. Ettevõtja alustab teenuse 
pakkumist majandustegevust 
mitmekesistaval tegevusalal. Taotlust on 
võimalik rahastada kuna Kipperi Kala 
OÜ loobus vähendatud eelarvest   

3.95 JAH 

XXX OÜ Ranniku 
puhkekeskuse pääs 
merele  

Taotlus vastab   Läänemaa 
Kalanduspiirkonna strateegia 
eesmärkidele. Kalandussektori väline 
ettevõte arendab välja merelised 

3.84 JAH 



 
 

 

 

 
 

 
MTÜ Läänemaa Rannakalanduse Selts 

Nurme 2, 90501 Haapsalu | info@lrs.ee | www.lrs.ee 
 

tegevused pidades silmas eelkõige 
puuetega inimeste vajadusi. Taotlust on 
võimalik rahastada kuna Kipperi Kala 
OÜ loobus vähendatud eelarvest   

 

Kalandus/merendus traditsioonide edendamine. Sotsiaalse heaolu edendamine  
Taotleja  Projekti nimetus  Põhjendused  Punktid  Toetus 

JAH/EI 
XXX MTÜ Läänemaa kalapäev 

XXX 
Taotlus vastab   Läänemaa 
Kalanduspiirkonna strateegia 
eesmärkidele. Korraldatakse kogu 
Läänemaa rannakalandussektorit ja kala 
väiketöötlejaid hõlmav sündmus. 
Oluliseks peeti sündmuse head 
läbimõeldust ja keskendumist 
kalandusele.  

4.63 JAH 

XXX MTÜ Pere - merepäev 2018 Taotlus vastab   Läänemaa 
Kalanduspiirkonna strateegia 
eesmärkidele. Sündmust korraldatakse 
neljandat korda, tegemist on 
traditsioonilise sündmusega Lõuna 
Läänemaal. Oluliseks peeti sidusust 
mereliste tegevustega  

4.52 JAH 

XXX valitsus  Traditsiooni 
taaselustamine XXX 
kalamana  

Taotlus vastab  Läänemaa 
Kalanduspiirkonna strateegia 
eesmärkidele. Oluliseks peeti uue 
kalandussündmuse lisandumist, 
puudusena märgiti taotluse suhteliselt 
nõrka taset. Oluliseks peeti kohaliku 
omavalituse osa sündmuse 
korraldamisel, mis liidab kogukondasid 
eelkõige haldusreformi valguses.  
Puudusena märgiti taotluse suhteliselt 
nõrka taset, tegevused on lahti 
kirjutamata. 

4.33 JAH 

XXX MTÜ Kaluriküla 
traditsioonide 
taaselustamine XXX 
külas  

Taotlus vastab  Läänemaa 
Kalanduspiirkonna strateegia 
eesmärkidele. Oluliseks peeti uue 
merekultuuri populariseeriva sündmuse 
lisandumist Läänemaa kalanduspiirkonna 
suvesse.    

4.33 JAH 

XXX MTÜ Rannakalanduse 
traditsioonide 
tutvustamine läbi 
Läänemaa 
traditsiooniliste 
kalaroogade 
valmistamise  

Taotlus vastab  Läänemaa 
Kalanduspiirkonna strateegia 
eesmärkidele. Oluliseks peeti sündmuse 
kalandust populariseerivat aspekti, 
nõrkusena toodi välja taotluse suhteliselt 
nõrka taset  

3.67 JAH 

MTÜ XXX  Veebiportaali Taotluse seos Läänemaa 2.92 EI 
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eestikala.ee 
arendamine 

kalanduspiirkonna strateegiaga on nõrk. 
Taotlus nõrgalt koostaud. Ühingu seos 
Läänemaa kalanduspiirkonnaga on nõrk. 
Ühingu liikmeskond on väike ja liikmete 
seosed kalandusega väga vähesed. 
Tegevused halvasti läbi mõeldud. 
Taotlust ei rahastatud vahendite 
lõppemise tõttu strateegiateljes. 

 


