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Lisa hindamiskomisjoni protokollile nr 11 (18.10.2017) 
Lisa juhatuse protokollile nr 81 (20.10.17) 

 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 lisa täistekstiga ühingu kontoris.                             

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

JAH/EI 
XXX MTÜ Lestapüügifestivali 

XXX lest 2018 
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    

4.71 JAH 

XXX 
vallavalitsus  

Noortelaager "noored 
ja meri 2" 

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. Oluliseks peeti 2017 aasta 
suvel toimunud lastelaagrit mis sai väga 
positiivset tagasisidet  

4.56 JAH 

MTÜ XXX  Kalurite maja 
sisustamine ja 
haljastus  

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

4.43 JAH 

XXX 
vallavalitsus 

Kalandus 
jätkusuutlikus XXX 
saarel  

Taotlus vastab  Läänemaa 
Kalanduspiirkonna strateegia 
eesmärkidele. Oluliseks peeti uue 
kalandussündmuse lisandumist Vormsi 
kultuurikalendrisse. Puudustena toodi 
välja projekti suhteliselt nõrka 
vormistulikku taset.  Hindamiskomisjon 
leidis, et kavandatav sündmus kindlasti 
edendab piirkonna kalandustraditsiooni. 
Õppereisi osas toonitas komisjon, et 
õppereisi osalejad ei võiks olla vaid 
vallaametnikud, vaid ka kindlasti 
kohaliku kogukonna ja eelkõige 

3.87 JAH 
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kalurkonna liikmed.  

MTÜ XXX Rannakalanduse 
traditsioonide 
tutvustamine läbi 
Läänemaa 
traditsiooniliste 
kalaroogade 
valmistamise 

Taotluse sisemine sidusus ja 

süsteemne läbimõeldus on väga nõrk. 

Taotlus on väga üldsõnaline ning ei ole 

võimalik aru saada, kus korraldatakse 

sündmus, milline sündmus 

korraldatakse ning kes selle korraldab.  

Puudub sündmuse päevakava, 

taotlusest ei ole võimalik aru saada 

millised trükiseid valmistatakse ja 

mille jaoks. 

Puuduvad viited, kuidas kavatsetakse 

teavitada laiemat avalikust sündmuse 

toimumisest. Taotluses märgitakse, et 

sündmusele planeeritakse vähemalt 

5000 inimese külastus, samas ei ole 

selge kuidas see saavutatakse.  

Taotlusest ei selgu, kui palju ja 

milliseid trükised valmistatakse ning 

mis on trükiste sisu.  

Taotlusele lisatud hinnapakkumine 

sisaldab rida "ürituse korraldamine", 

paraku ei selgu millised siis on ürituse 

korraldamisega seotud kulud. 

Hinnapakkumine sisaldab rida "muud 

kulud" laiendiga projektijuhtimine ja 

transport, mis on taotluse eelarvest 

pea 1/3. Hindamiskomisjon leidis, et 

nii suurt osa kulutada pelgalt 

projektijuhtimiseks ja transpordiks ei 

ole kuidagi põhjendatud. Võimalik, et 

mõeldi nende kulude all midagi muud, 

kuid see ei selgu ei taotlusest ega 

hinnapakkumisest.  

Taotlus sai keskmiseks hindepunktide 

summaks alla 3 hindepunkti. Seega 

vastavalt Läänemaa 

Kalanduspiirkonna strateegia 

peatükile 8.3.7 (kl57) ei ole võimalik 

teha PRIAle ettepanekut taotlusele 

määrata toetust.      

2.87 EI 

 


