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Lisa hindamiskomisjoni protokollile nr 10 (07.04.2017) 
Lisa üldkoosoleku protokollile nr 22 (21.04.17)                                  

Kalandusturu korraldamise seaduse § 8 lg 1 alusel arvatakse hindamiskomisjoni 

protokoll 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 
MTÜ XXX XXX sadama 

kalatöötlushoone 
rekonstrueerimine 

Taotlus vastab otseselt  Läänemaa 
Kalanduspiirkonna strateegia 
eesmärkidele. Sadam on oluline 
lossimiskoht piirkonna kaluritele, 
vajadused on hästi põhjendatud. Peale 
investeeringut täidab kalasadam kõikki 
lossimiskoha funktsioone ning avalike 
vahendite abi enam ei vaja.   

4.60 JAH 

XXX 
vallavalitsus  

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. 
Isegi vähendatud tegevustega on võimalik 
püstitatud eesmärgid saavutada. 
Investeeringuga lõpetatakse sadama 
arendamine ning avalikke vahendeid 
sadam enam ei vaja. Üldkoosoleku 
otsusega lubati taotlust rahastada 
vähendatud ulatuses summas 90888€  

4.60 JAH 

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.    

4.52 EI 

XXX 
vallavalitsus  

XXX sadama 
renoveerimine 

Taotlus vastab otseselt  Läänemaa 
Kalanduspiirkonna strateegia 
eesmärkidele. Taotlus on nõrgalt koostatud 
ning investeeringute seos kalandusega on 
nõrk. Puuduvad 2016 aasta kalurite 
andmed. Projekti finantseerimine ei ole 
selge. Taotlust ei rahastatud vahendite 
lõppemise tõttu strateegiateljes.     

4.38 EI 

 

Kalandustoodete töötlemine ja otseturustamine  
Taotleja  Projekti nimetus  Põhjendused  Punktid  Toetus 

JAH/EI 
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XXX OÜ Mobiilse 
kalarestorani 
inventari 
soetamine 

Taotlus vastab otseselt  Läänemaa 
Kalanduspiirkonna strateegia eesmärkidele. 
Taotleja väärindab oma püütud saake ostab 
piirkonna kaluritelt kokku kala. Tegevused 
on atraktiivsed mis kaudselt 
populariseerivad kalandust. Tegevused 
toetavad Läänemaa kalanduspiirkonna 
strateegiliste eesmärkide saavutamist. 
Investeering loob juurde hooajalisi 
töökohtasid.   

4.57 JAH 

XXX OÜ Kalatöötlemissead
mete - 
dehüdraatori ja 
jääpurumasina 
soetamine 

Taotlus vastab otseselt  Läänemaa 
Kalanduspiirkonna strateegia eesmärkidele. 
Taotleja väärindab seni kasutamata kalaliike 
ning aitab seega kaasa Läänemaa 
kalanduspiirkonna strateegia eesmärkide 
saavutamisele 

4.24 JAH 

XXX OÜ Kalatöötlemise 
seadmete 
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.   

4.22 JAH 

XXX OÜ XXX kala 
esmakokkuostu ja 
logistikakeskuse 
rajamine 4 etapp 

Taotlus vastab otseselt  Läänemaa 
Kalanduspiirkonna strateegia eesmärkidele. 
Ettevõte teeb aktiivset koostööd kohalike 
kaluritega (kala kokkuost, jääga 
varustamine, saakide hoiustamine) 

4.21 JAH 

XXX OÜ  Kalatöötlemissead
mete soetamine  

Taotlus vastab otseselt  Läänemaa 
Kalanduspiirkonna strateegia eesmärkidele. 
Ettevõte tegutseb suitsukala müümise turul, 
teeb aktiivset koostööd kohalike kaluritega. 
Ettevõte soovib laiendada juba 
olemasolevat tegevust ning hõivata uusi 
turge. Panustatakse müügi atraktiivsemaks 
muutmisele.   

4.17 JAH 

XXX FIE Jääpurumasina 
soetamine 

Taotlus vastab otseselt  Läänemaa 
Kalanduspiirkonna strateegia eesmärkidele. 
Ettevõtja laiendab oma tegevust ning soovib 
enam panustada otseturundusse ning kala 
kvaliteedi tõstmisesse.  

4.10 JAH 

XXX OÜ Mobiilse vetika ja 
kalakuivati 
soetamine 

Taotlus vastab otseselt  Läänemaa 
Kalanduspiirkonna strateegia eesmärkidele. 
Ettevõtte elujõulisus nõrk. Ettevõte on 
varem saanud toetust vetikate töötlemiseks 
LEADER meetmest, kuid projekti 
elluviimisega pole alustatud, seega on oht, 
et taotlust ei viida ellu.  Taotlust ei 
rahastatud vahendite lõppemise tõttu 
strateegiateljes.    

3.79 EI 
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XXX OÜ Suurem väärtus 
omapüütud kalale 

Taotlus vastab otseselt  Läänemaa 
Kalanduspiirkonna strateegia eesmärkidele. 
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 esindaja 
eraisikuna pankrotis. Ettevõtte omanikfirma 
ei ole esitanud majandusaasta aruannet 
aastast 2013, samuti puudub ettevõtte 
omanikfirmal müügitulu. Ettevõtte 
jätkusuutlikkus ei ole piisav.  Taotlust ei 
rahastatud vahendite lõppemise tõttu 
strateegiateljes.     

3.05 EI 

  

Majandustegevuste mitmekesistamine  
Taotleja  Projekti nimetus  Põhjendused  Punktid  Toetus 

JAH/EI 
XXX TÜ Püünistekuuri 

renoveerimine 1 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.    

4.75 JAH 

XXX OÜ Roolõikuse tootmise 
laiendamine ning 
optimeerimine 

Taotlus vastab otseselt  Läänemaa 
Kalanduspiirkonna strateegia 
eesmärkidele. Projekt võtab kasutusele 
Läänemaa kodaliku ressursi, taotleja 
laiendab oma tegevust ning loob 
töökohtasid. Taotlus vastab Läänemaa 
kalanduspiirkonna tegevusstrateegia 
eesmärkidele   

4.60 JAH 

XXX OÜ XXX talu 
talumajutuse 
vastuvõtu 2 etapp ja 
multifunktsionaalse 
saali 
rekonstrueerimine 

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.    

4.38 JAH 
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XXX FIE Tõstukiga 
metsaveohaagise 
soetamine metsa 
väljaveoks ning 
teenuse osutamiseks  

Taotlus vastab Läänemaa 
kalanduspiirkonna tegevusstrateegia 
eesmärkidele. Taotleja laiendab oma 
teenusspektrit ning mitmekesistab oma 
majandustegevust, mis omakorda 
võimaldab tal paremini planeerida 
püügihooaega ning tegeleda kutselise 
kalandusega.  

4.35 JAH 

XXX FIE  Karjaaedade ja 
lambaveohaagise 
soetamine 

Taotlus vastab Läänemaa 
kalanduspiirkonna tegevusstrateegia 
eesmärkidele. Ettevõtja laiendab oma 
tegevust aladele mis on omased 
Läänemaa rannaaladel eelkõige Matsalu 
lahe piirkonnas.  

4.27 JAH 

XXX OÜ Kodumajutusteenuse 
pakkumusega 
alustamine 
madalenergia talus  

Taotlus vastab Läänemaa 
kalanduspiirkonna tegevusstrateegia 
eesmärkidele. Kasutusele võetakse 
keskkonnasäästlikud lahendused.   

4.22 JAH 

XXX FIE Mesindustarvikute 
soetamine 

Taotlus vastab Läänemaa 
kalanduspiirkonna tegevusstrateegia 
eesmärkidele. Taotleja mitmekesistab 
oma tegevust. Oluliseks peetakse taotleja 
saarelist paiknemist.    

4.13 JAH 

XXX FIE Halumasina 
soetamine 

Taotlus vastab Läänemaa 
kalanduspiirkonna tegevusstrateegia 
eesmärkidele. Taotleja laiendab 
majandustegevust.  

4.13 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.    

4.13 EI 

XXX FIE Mee tootmise 
efektiivistamine 

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.    

4.11 EI 
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XXX OÜ Töövahendite 
soetamine 

Taotlus vastab   Läänemaa 
Kalanduspiirkonna strateegia 
eesmärkidele. Projekt on väga killustatud 
ning ei keskendu konkreetsetele 
tegevustele. Talvise püügiturismi teenuse 
pakkumiseks puudub kliendibaas, nõrgal 
on arendatud turundustegevust.  Taotlust 
ei rahastatud vahendite lõppemise tõttu 
strateegiateljes.    

4.02 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.    

3.95 EI 

XXX OÜ Metskapteni 
päikeseelektrijaam 

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.    

3.94 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. Ettevõte on mitme aasta 
lõikes kahjumis. Taotlust ei rahastatud 
vahendite lõppemise tõttu strateegiateljes 

3.83 EI 

XXX OÜ Süstaga merele Taotlus vastab  Läänemaa 
Kalanduspiirkonna strateegia 
eesmärkidele. Puudustena Toodi välja 
väga väike sihtgrupp, halvasti 
planeeritud turundustegevus, nii vähese 
arvu süstade rentimisega ei ole võimalik 
kasumlikult majandada. Taotlust ei 
rahastatud vahendite lõppemise tõttu 
strateegiateljes 

3.70 EI 

 

Kalandus/merendus traditsioonide edendamine. Sotsiaalse heaolu edendamine  
Taotleja  Projekti nimetus  Põhjendused  Punktid  Toetus 
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JAH/EI 
XXX MTÜ Lestapüügifestivali 

XXX lest 
korraldamine  

Taotlus vastab  Läänemaa 
Kalanduspiirkonna strateegia 
eesmärkidele. Oluliseks peeti, et kalurite 
kogukond võtab üle sündmuse 
korraldamise ning viib selle uuele 
kvalitatiivsele tasemel, oluliseks peeti ka 
projekti elluviijate suurt eelnevat 
kogemust ning korralduse head 
läbimõeldust    

4.73 JAH 

MTÜ XXX  XXX kalurite maja 
rekonstrueerimine  

Taotlus vastab  Läänemaa 
Kalanduspiirkonna strateegia 
eesmärkidele. Oluliseks peeti kalurite 
organisatsiooni soovi populariseerida 
Läänemaa kalanduspiirkonna kalandust 
ning traditsioonide jätkamist 

4.59 JAH 

XXX 
vallavalitsus  

Noortelaager "noored 
ja meri" 

Taotlus vastab  Läänemaa 
Kalanduspiirkonna strateegia 
eesmärkidele. Oluluiseks peeti, et 
laagriga tegeleb kohalik omavalitsus mis 
tagab ligipääsu laagrile laiale ringile 
lastele. Toonitati innovaatilisust, sest 
varem ei ole Läänemaa 
kalanduspiirkonnas sarnast lastelaagrit 
korraldatud   

4.51 JAH 

MTÜ XXX XXX vabatahtlike 
merepäästjate 
meeskonnavaruste 
soetamine 

Taotlus vastab  Läänemaa 
Kalanduspiirkonna strateegia 
eesmärkidele. Oluliseks peeti 
mereohutuse suurenemist 
kalanduspiirkonna äärealadel ning 
kohaliku kogukonna panust 
mereturvalisuse suurendamisel  

4.32 JAH 

MTÜ XXX Koolitusreis XXX 
kalapüüdjatele 

Taotlus vastab  Läänemaa 
Kalanduspiirkonna strateegia 
eesmärkidele. Oluliseks peeti Vormis 
kalanduskogukonna aktiviseerumist ning 
harrastuspüüdjate kaasamist 
tegevustesse. Puudustena toodi välja 
suhteliselt kitsast kasusaajate ringi.  

4.25 JAH 

XXX 
vallavalitsus 

Kalandus tegusaks 
XXX saarel  

Taotlus vastab  Läänemaa 
Kalanduspiirkonna strateegia 
eesmärkidele. Oluliseks peeti uue 
kalandussündmuse lisandumist Vormsi 
kultuurikalendrisse. Puudustena toodi 
välja projekti suhteliselt nõrka 
vormistulikku taset.   

4.24 JAH 

XXX valitsus  Kalandustraditsiooni 
taaselustamine XXX 
kalamana 

Taotlus vastab  Läänemaa 
Kalanduspiirkonna strateegia 
eesmärkidele. Oluliseks peeti uue 
kalandussündmuse lisandumist, 

4.21 JAH 
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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.  

 


