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Lisa hindamiskomisjoni protokollile nr 9 (11.11.16) 
Lisa üldkoosoleku protokollile nr 21 (25.11.16)                                  

Kalandusturu korraldamise seaduse § 8 lg 1 alusel arvatakse hindamiskomisjoni 

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   XXX sadama 

rekonstrueerimine 
1 etapp 

Sadamas on kasutajaid palju, seega kasu 
kalanduspiirkonnale suurim. Vald on 
valmis panustama suurema 
omafinantseeringuga, seega saavutatakse 
kordistav mõju. Sadam vajab hädasti 
investeeringut, sest taristu on väga 
lagunenud. Lähipiirkonnas puuduvad 
lossimiskohad, investeering loob 
tingimused kala lossimiskoguste 
suurenemiseks sest olemas on kalurkond 
kes aktiivselt kasutab sadamat juba praegu. 
Vald annab sadama vabakasutusse ning 
sadama hoolduskulud kaetakse 
vallaeelarvest.  

4.54 JAH 

XXX 
vallavalitsus  

XXX kalasadama 
rekonstrueerimine 
4 etapp  

Sadamas on suur lossimine ning arvukalt 
kasutajaid. Virtsu sadam on kõige olulisem 
sadam Lõuna Läänemaal. Sadamasse on 
tehtud suuri investeeringuid ning sadam on 
kalapüügiks kasutatav. Oluline on 
turismipotentsiaal. Taotlust ei rahastatud 
vahendite lõppemise tõttu strateegiateljes.   

4.49 EI 

XXX 
vallavalitsus 

XXX sadama 
rekonstrueerimine 

Suur kordistav mõju, vald on valmis 
panustama märkimisväärse summa 
omafinantseeringuna (hindamiskomisjon 
kahtles kas vald on võimeline lubatud 
omafinantseeringu täitma). Kasutajate arv 
on suhteliselt suur, samuti on potentsiaal 
lossimiskoguste suurenemiseks. Sadamat 
peetakse piirkonna arengumootoriks.  
Taotlust ei rahastatud vahendite lõppemise 
tõttu strateegiateljes.   

4.44 EI 

MTÜ XXX XXX sadama 
olmehoone ja 
kalatöötlushoone 
rekonstrueerimine  

Sadama kasutusaktiivsus on suur, lähedal 
on head püügipiirkonnad, sadamasse on 
tehtud eelmisel perioodil investeeringuid 
ning sadam on kalapüügiks hästi kasutatav. 
Taotlust ei rahastatud vahendite lõppemise 
tõttu strateegiateljes.    

4,43 EI 
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Kalandustoodete töötlemine ja otseturustamine  
Taotleja  Projekti nimetus  Põhjendused  Punktid  Toetus 

JAH/EI 
XXX OÜ kalatöötlemissead

mete soetamine 
Taotlus vastab otseselt  Läänemaa 

Kalanduspiirkonna strateegia 

eesmärkidele. Tegevused keskenduvad 

seni vähekasutatud liikide  töötlemisele. 

Ettevõte on pika 

kalatöötlemiskogemusega, olemas on 

oskustega personal.   

4.48 JAH 

XXX OÜ Külmutusauto 
soetamine 

Taotlus vastab otseselt  Läänemaa 

Kalanduspiirkonna strateegia 

eesmärkidele. Taotlejal on tugev 

kalapüügi ja kala töötlemise taust. 

Olemas on välja arendatud 

müügivõrgustik. Oma tooteid müüakse 

erinevatel üritustel, koostöö teiste 

piirkonna kaluritega tooraine hankimisel 

on tugev.    

4.44 JAH 

XXX OÜ Kala 
esmahoiutingimust
e parandamine 
kala 
otseturustamisega 
alustamiseks  

Taotlus vastab otseselt  Läänemaa 

Kalanduspiirkonna strateegia 

eesmärkidele. Ettevõtjal on tugev 

kalapüügitaust ning taotlus keskendub 

otseturustamisele, et saada suuremat 

kasu oma püütud saakidest ning 

kontrollida kogu turustusahelat püügist - 

müügini. Puudusena toodi välja nõrka 

koostööd teiste piirkonna kaluritega.  

4.33 JAH 

XXX FIE Seadmete 
hankimine 
kalatoodete 
otseturustamisega 
alustamiseks  

Taotlus vastab otseselt  Läänemaa 

Kalanduspiirkonna strateegia 

eesmärkidele. Ettevõtjal on tugev 

kalapüügitaust ning taotlus keskendub 

otseturustamisele, et saada suuremat 

kasu oma püütud saakidest ning 

kontrollida kogu turustusahelat püügist - 

müügini. Puudusena toodi välja nõrka 

koostööd teiste piirkonna kaluritega. 

4.29 JAH 

XXX OÜ Kalapoe avamine 
XXX  

Taotlus vastab otseselt  Läänemaa 

Kalanduspiirkonna strateegia 

eesmärkidele. Ettevõtjal on tugev 

kalapüügi taust ning märkimisväärne 

kogemus kalatoodete töötlemisel ja 

turustamisel. Oluliseks nimetati uue 

kalapoe tekkimist Läänemaale, samuti 

4.25 JAH 
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märgiti oluliseks, et planeeritav 

investeering toetab ja täiendab juba 

varem tehtud investeeringuid.   

XXX OÜ Otseturustamiseks 
vajalike seadmete 
soetamine  

Taotlus vastab otseselt  Läänemaa 

Kalanduspiirkonna strateegia 

eesmärkidele. Ettevõtja on teinud 

iseseisvaid investeeringuid kala 

müügipunkti soetamiseks. Taotlusega 

seotud tegevused muudavad taotleja 

müügitegevuse paindlikumaks ning 

laiendab oluliselt kohtasid kus ta saab 

oma tooteid müüa.  

4.19 JAH 

XXX OÜ XXX 
kalasäilituskeskuse 
loomine ja 
käivitamine 

Taotlus vastab otseselt  Läänemaa 

Kalanduspiirkonna strateegia 

eesmärkidele. Oluliseks peeti, et 

investeering tehakse Vormsi saarele kus 

siiani puuduvad igasugused kala 

hoiustamise võimalused ning ei ole 

võimalik saada jääd kala säilitamiseks.  

4.02 JAH 

XXX OÜ Suurem väärtus 
enda püütud kalale  

Seos Läänemaa kalanduspiirkonna 

strateegiaga nõrk. Ettevõte ei ole 

orgaaniliselt seotud Läänemaa 

kalanduspiirkonnaga ning tegevused 

lähevad kalanduspiirkonnast välja, seega 

ka loodav kasu piirkonnale on väike. 

Ettevõtte jätkusuutlikkus on nõrk, sest 

ühingule teadaolevalt on firma peamised 

tootmisvahendid (kalapüügiõigus) kohtu 

määrusega arestitud, samuti on ühingule 

teadaolevalt ettevõtte juhatuse liige 

eraisikuna pankrotis. Koostöö teiste 

piirkonna kaluritega on olematu. Seega 

jäi ettevõtte taotluse koondhinne alla 3 

punkti lävendi ning ühingu üldkoosolek 

ei ole nõus toetuse määramise 

ettepanekut PRIAle tegema.     

2.71 EI 

  

 

Majandustegevuste mitmekesistamine  
Taotleja  Projekti nimetus  Põhjendused  Punktid  Toetus 

JAH/EI 
XXX TÜ Veoki ja 

paadiveohaagise 
soetamine 

Taotlus vastab otseselt  Läänemaa 

Kalanduspiirkonna strateegia 

eesmärkidele. Tegevused tekitavad  

piirkonda väikelaevade hoolduse ja 

püügivahendite tootmisega   seotud 

tegevuse. Kaluri eesmärk on 

vähendada oma sõltuvust palgatööst.  

4.57 JAH 
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XXX OÜ Liigendiga 
traktor/laaduri 
soetamine 

Taotlus vastab otseselt  Läänemaa 

Kalanduspiirkonna strateegia 

eesmärkidele. Ettevõtja mitmekesistab 

oma tegevusi kalanduse kõrvalt võttes 

kasutusele uusi teenuseid ning 

arendab edasi olemasolevaid. 

Tegevuste kaudu võetakse paremini 

kasutusele kohalikku ressurssi.   

4.48 JAH 

XXX OÜ XXX talu 
küttesüsteemi ja 
soojavee tootmise 
seadmete 
paigaldamine 

Taotlus vastab otseselt  Läänemaa 

Kalanduspiirkonna strateegia 

eesmärkidele. Kasutusele võetakse 

keskkonnasõbralikud 

küttelahendused. Turismiarendus on 

komplekselt läbi mõeldud ja terviklik, 

olemas head turunduskanalid mis 

tagavad ettevõtte jätkusuutlikkuse. 

Komplekselt kasutatakse ära kõikki 

ettevõtte ressursse kaasa arvatud 

kalapüük.    

4.41 JAH 

XXX FIE Roolõikuse 
kogumisprotsessi 
tõhustamine 

Taotlus vastab otseselt  Läänemaa 

Kalanduspiirkonna strateegia 

eesmärkidele. Kasutusele võetakse  

kohalikku ressurssi (pilliroog), 

väheneb surve looduskeskkonnale. 

Ettevõtja arendab edasi juba 

olemasolevat teenuspaketti, kaluri 

tegevused mitmekesistuvad ning see 

lubab püügihooajal keskenduda 

põhitegevusele.    

4.37 JAH 

XXX FIE Lammaste 
kogumisaedade ja 
auto haagise ostmine 

Taotlus vastab otseselt  Läänemaa 

Kalanduspiirkonna strateegia 

eesmärkidele. Mitmekesistub kaluri 

tegevus, kasutusele võetakse Vormsi 

saarele omaseid tegevusi.  

4.35 JAH 

XXX OÜ Väikelaevade tõstuki 
soetamine 

Taotlus vastab otseselt  Läänemaa 

Kalanduspiirkonna strateegia 

eesmärkidele. Tegevus innovaatiline, 

soetatakse seade mis lisab kaudset 

tulu mitte ainult ettevõtjale vaid ka 

kogu piirkonnale. Teenuse osutamine 

toob piirkonda maksujõulisi kliente 

kes kasutavad ka teiste ettevõtjate 

teenuseid, arendatakse edasi 

läänemaale omast tegevust 

(väikelaevade hooldus). Kordistavad 

mõjud töökohtade loomiseks 

piirkonnas   

4.24 JAH 

XXX FIE Karjaaedade ning 
lambaveohaagise 

Taotlus vastab otseselt  Läänemaa 

Kalanduspiirkonna strateegia 

4.24 EI 
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soetamine  eesmärkidele. Arendatakse edasi 

teenuseid mis on Läänemaale ja 

Matsalu piirkonnale omased, väheneb 
kaluri sõltuvus tööandajast.  Taotlust ei 
rahastatud vahendite lõppemise tõttu 
strateegiateljes.    

XXX FIE Halumasina 
soetamine 

Taotlus vastab   Läänemaa 

Kalanduspiirkonna strateegia 

eesmärkidele. Arendatakse edasi juba 

olemasolevat teenust. Puudustena 

toodi välja teenusmahtude vähest 

kasvu ning vähest kasumlikust mis ei 

loo kindlust tegevuse jätkusuutlikkuse 
osas. Taotlust ei rahastatud vahendite 
lõppemise tõttu strateegiateljes.    

4.17 EI 

XXX OÜ Kodumajutusteenuse 
pakkumisega 
alustamine 
madalenergia talus 

Taotlus vastab   Läänemaa 

Kalanduspiirkonna strateegia 

eesmärkidele. Uus toode piirkonnas,  

hea perspektiiviga. Teenus kavandatud 

komplekselt. Kasutusele võetakse 

keskkonnasõbralikud lahendused. 

Puudustena toodi välja , et eelnevad 

toetusega seotud tegevused ei ole täies 

mahus käivitunud, seega pisuke 

kahtlus jätkusuutlikkuse osas. 

Kalanduse osakaal ettevõtte käibes on 
väga väike.  Taotlust ei rahastatud 
vahendite lõppemise tõttu 
strateegiateljes.    

4.13 EI 

XXX FIE Mesi müügiks Taotlus vastab   Läänemaa 

Kalanduspiirkonna strateegia 

eesmärkidele. Kasutusele võetakse uus 

innovaatiline tehnoloogia. Puudustena 

toodi välja, et tehnoloogia keskendub 

ainult mee tootmisele ja lihtsamale 

kättesaamisele tarust, meesaak ei 

suurene. Kalanduse osakaal ettevõtte 

käibes on väga väike Taotlust ei 
rahastatud vahendite lõppemise tõttu 
strateegiateljes.    

4.05 EI 

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. Taotlust ei rahastatud 
vahendite lõppemise tõttu 

4.00 EI 
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strateegiateljes.    

XXX OÜ XXX juuksuritoa 
käivitamine 

Taotlus vastab   Läänemaa 

Kalanduspiirkonna strateegia 

eesmärkidele.  Mitmekesistuvad 

teenused. Puudustena toodi välja: hea 

idee kuid taotlusest ei tule see välja, 

taotlus liiga napisõnaline.  Puuduvad 

selgitused mil moel ennast 

reklaamitakse ning miks peaks sellist 

teenust tarbima suhteliselt kaugel 

keskustest. Kalanduse osakaal 

ettevõtte käibes on väga väike Taotlust 
ei rahastatud vahendite lõppemise tõttu 
strateegiateljes.    

3.84 EI 

XXX FIE Sõnnikulaoturi 
soetamine 

Taotlus vastab   Läänemaa 

Kalanduspiirkonna strateegia 

eesmärkidele.  Puudustena toodi välja: 

Kalanduse osakaal ettevõtte käibes on 

väga väike, investeeringu võiks teha 

pigem põllumajandusmeetmetest. 
Taotlust ei rahastatud vahendite 
lõppemise tõttu strateegiateljes.    

3.83 EI 

XXX OÜ Metskapteni 
päikeseelektri jaam  

Taotlus vastab  Läänemaa 

Kalanduspiirkonna strateegia 

eesmärkidele.  Kasutusele võetakse 

keskkonnasõbralikud tehnoloogiad. 

Puudustena toodi välja tegevuste 

vähene kasumlikkus ning ettevõtte 

vähene seotus kalandusega, kalanduse 

käive väga väike. Taotlust ei rahastatud 
vahendite lõppemise tõttu 
strateegiateljes.    

3.79 EI 

XXX OÜ Varustuse ostmine 
jalgrattamatkade 
korraldamiseks  

Taotlus vastab  Läänemaa 

Kalanduspiirkonna strateegia 

eesmärkidele. Puudustena toodi välja:   

Sihtgrupp väga väike.  Soetatavad 

vahendid ei võimalda korraldada 

matkasid suurematele gruppidele, 

seega teenuse jätkusuutlikkus ja 

kasumlikus on nõrgad. Ettevõtte 

kalanduslik käive on väga väike. 
Taotlust ei rahastatud vahendite 
lõppemise tõttu strateegiateljes.    

3.76 EI 

XXX OÜ XXX kohvik 
pagaritöökoja 
seadmete soetamine  

Taotlus vastab  Läänemaa 

Kalanduspiirkonna strateegia 

eesmärkidele. Puudustena toodi välja: 

Turundusplaan väga nõrk, puudub 

teave millised ressursid on taotlejal 

olemas (tööjõud, tooraine jne). Taotlus 

3.57 EI 
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on koostatud väga nõrgalt. Ettevõtte 

kalanduslik käive on olematu Taotlust 
ei rahastatud vahendite lõppemise tõttu 
strateegiateljes.    

 


