
 

 
MTÜ LÄÄNEMAA RANNAKALANDUSE SELTS  JUHATUSE KOOSOLEKU  
PROTOKOLL (väljavõttega) 
                     03.10.2016 nr.70 
Koosolek on läbi viidud e-kirja teel 
Protokollis ja juhatas Margus Medell  
 
e-kiri saadeti juhatuse liikmetele: Indrek Jõgisoo, Andres Habak, Aivar Oruste, Mart Vahtel, 
Ene Sarapuu, Meelis Kaustel, Olev Silde, Andrus Eltmaa, Arne Mägi  
   Päevakord:   

1 Hindamiskomisjoni liikmete töö tasumäärad. 
2 Hindamiskomisjoni koosseisu määramine 2016 aasta esimese taotlusvooru projektide 

hindamiseks.      
1. Hindamiskomisjoni liikmete töö tasumäärad  
Margus Medell: Vastavalt eelarvele oleme planeerinud ühe hindaja tasuks ühe projekti 
hindamise eest 13 eurot brutto, millele lisanduvad riigimaksud. Olenevalt hindaja 
maksukoormusest kujuneb ühe projekti hindamise kuluks ühe hindaja kohta ca 17 eurot, 
olenevalt hindaja maksukoormusest. Ühingule läheb 2016 aasta taotlusvooru hindamine 
maksma hinnanguliselt 4300 eurot mis on ka igati jõukohane.  
Otsustati  
kinnitada hindamiskomisjoni liikmete tasumääraks 2016 aasta projektitaotluste hindamise eest 
13 eurot brutto ühele hindajale ühe projektitoetuse taotluse hindamise eest.        
Hääletustulemus 
Poolt 9 
Vastu 0 
Erapooletu 0 
 
2. hindamiskomisjoni kooseisu määramine 2016 aasta esimese taotlusvooru projektide 
hindamiseks.  
Margus Medell: Hindamiskomisjoni tööst taandumiseks on esitatud järgmised avaldused.  
Taandumine kogu taotlusvooru hindamisest.  
Marju Erit - isiklikel põhjustel. 
Alar Schönberg - isiklikel põhjustel. 
Kalev Sootalu - isiklikel põhjustel. 
Taandumine kalasadamate ja lossimiskohtade telje projektide hindamisest. 
Kaido Erik - seotud taotlusega. 
Arno Peksar - seotud taotlusega.  
Taandumine majandustegevuste mitmekesistamise telje projektide hindamisest.  
Ants Ale - seotud taotlusega.  
Kersti Palmiste - seotud taotlustega kui konsultatsiooniteenuse pakkuja.   
 
Ennast taandanute asemele tuleb määrata asendusliikmed ning 2016 aasta taotlusvooru 
projektide hindamiskomisjoni koosseis strateegiatelgede kaupa oleks järgmine.  
Kalasadamate ja lossimiskohtade uuendamine - Hindamiskomisjoni liikmete koosseisu ei 



avalikustata , originaalprotokolliga saab tutvuda ühingu kontoris õigustatud nõude korral 
Kalandustoodete töötlemine ja otseturustamine - Hindamiskomisjoni liikmete koosseisu ei 
avalikustata , originaalprotokolliga saab tutvuda ühingu kontoris õigustatud nõude korral 
Majandustegevuste mitmekesistamine - Hindamiskomisjoni liikmete koosseisu ei 
avalikustata , originaalprotokolliga saab tutvuda ühingu kontoris õigustatud nõude korral 
 
Kõik seosed taotlejate ja hindajate vahel on kontrollitud ning sellese jaotuse puhul mingit 
puutumust hindajate ja taotlejate vahel ei ole, seega saama tagada taotluste objektiivse ja 
sõltumatu hindamise  
 
Otsustati  
Kinnitada 2016 aasta esimese taotlusvooru projektide hindajateks, strateegiatelgede kaupa 
järgmised hindajad.  
Kalasadamate ja lossimiskohtade uuendamine - Hindamiskomisjoni liikmete koosseisu ei 
avalikustata , originaalprotokolliga saab tutvuda ühingu kontoris õigustatud nõude korral 
Kalandustoodete töötlemine ja otseturustamine - Hindamiskomisjoni liikmete koosseisu ei 
avalikustata , originaalprotokolliga saab tutvuda ühingu kontoris õigustatud nõude korral 
Majandustegevuste mitmekesistamine - Hindamiskomisjoni liikmete koosseisu ei 
avalikustata , originaalprotokolliga saab tutvuda ühingu kontoris õigustatud nõude korral 
 
Hääletustulemus 
Poolt 9 
Vastu 0 
Erapooletu 0 
   
 
    
 
 
 
 
Margus Medell (juhataja/protokollija)  
  


