
 

 
MTÜ LÄÄNEMAA RANNAKALANDUSE SELTS  JUHATUSE KOOSOLEKU  
PROTOKOLL (väljavõtetega) 
                     03.10.2017 nr.80 
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  
 
Kalandusturu korraldamise seaduse § 8 lg 1 alusel arvatakse  protokoll asutusesiseseks  
kasutamiseks, seega konkreetseid taotlejate ja projektide hindajate nimesid ei avalikustata. 
Asjasse puutuvatel isikutel on õigus tutvuda õigustatud nõude korral protokolli täistekstiga 
ühingu kontoris.   
 
 Päevakord:   

1 2017 aasta teise taotlusvooru taotluste hindamisele saatmine. 
2 Hindamiskomisjoni koosseisu määramine 2017 aasta teise taotlusvooru projektide 

hindamiseks. 
3 Hindamiskomisjoni liikmete tasu määrad 2017 aasta teise taotlusvooru taotluste 

hindamisel.       
1. 2017 aasta teise taotlusvooru taotluste hindamisele saatmine.  
Margus Medell: 2017 aasta teises taotlusvoorus laekus merendus/kalandus traditsioonide 
edendamise strateegiatelge 5 toetustaotlust, kokku küsiti toetust 67293.32 euro ulatuses, 
toetusvõimalusi voorus oli 66118.00 eurot. Kõik taotlused on menetletud ja kontrollitud ning 
kõik 5 taotlust võib saata hindamisele. Kudealade taastamise strateegiatelge ei esitatud ühtegi 
taotlust.  
Otsustati  
Saata 2017 aasta teise taotlusvooru esitatud projekti hindamisele. Hindamisele minevate 
projektide nimekiri on järgmine.  

Kalandus/merendus traditsioonide edendamine. Sotsiaalse heaolu edendamine   
XXX MTÜ Lestafestivali XXX lest 2018 korraldamine 9469.82 
XXX 
vallavalitsus  

Noortelaager "Noored ja meri 2" 9220.50 

MTÜ XXX Kalurite maja sisustamine ja haljastus   36 615.00 
XXX 
vallavalitsus 

Kalandus jätkusuutlikuks XXX saarel 7506.00 

MTÜ XXX  Rannakalanduse traditsioonide tutvustamine läbi 
Läänemaa traditsiooniliste kalaroogade valmistamise  

4482.00 

Kokku  67293.32 
Toetusvõimalused  66118.00 
Üle/puudu -1175.32 
Hääletustulemus  
poolt: 8 
Vastu: 0 



Erapooletu: 0 
Hääletamisest taandunuid: 1 (Aivar Oruste) 
 
2. Hindamiskomisjoni liikmete kinnitamine 
Margus Medell: 2017 aasta teise taotlusvooru kalandus/merendustraditsioonide edendamise 
strateegiatelje taotluste hindamisest on ennast taandanud 
XXX (seotud strateegiatelge esitatud taotlusega) 
XXX (isiklikel põhjustel) 
Ennast taandanute hindajate asemele tuleb määrata asendusliikmed ning hindajad 2017 aasta 
teises taotlusvoorus oleksid järgmised.  
Kalandus/merendustraditsioonide edendamine -  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 saame tagada taotluste objektiivse ja 
sõltumatu hindamise  
 
Otsustati  
Kinnitada 2017 aasta esimese taotlusvooru projektide hindajateks, strateegiatelgede kaupa 
järgmised hindajad.  
Kalandus/merendustraditsioonide edendamine -  Hindamiskomisjoni liikmete koosseisu ei 
avalikustata , originaalprotokolliga saab tutvuda ühingu kontoris õigustatud nõude korral 
 
 
Hääletustulemus 
Poolt 9 
Vastu 0 
Erapooletu 0 
 
     
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. 
Ühingule läheb 2017 aasta teise taotlusvooru hindamine maksma hinnanguliselt 800 eurot mis 
on ka igati jõukohane.  
Otsustati  
Kinnitada hindamiskomisjoni liikmete tasumääraks 2017 aasta teise taotlusvooru  
projektitaotluste hindamise eest 13 eurot brutto ühele hindajale ühe projektitoetuse taotluse 
hindamise eest.        
Hääletustulemus 
Poolt 9 
Vastu 0 
Erapooletu 0 
 
   
 
Margus Medell (juhataja/protokollija)  
  


