
 

 
MTÜ LÄÄNEMAA RANNAKALANDUSE SELTS  JUHATUSE KOOSOLEKU  
PROTOKOLL 
                     11.02.2021 nr.117 
 
Kalandusturu korraldamise seaduse § 8 lg 1 alusel arvatakse juhatuse protokoll 
asutusesiseseks  kasutamiseks, seega konkreetseid  nimesid ei avalikustata. Asjasse puutuvatel 
isikutel on õigus tutvuda õigustatud nõude korral protokolli täistekstiga ühingu kontoris. 
 
Koosolek on läbi viidud e-kirja teel 
Protokollis ja juhatas Raina Jeeberg   
E-kiri saadeti juhatuse liikmetele: Taavi Suitsberg, Aivar Oruste, Andres Habak, Mart Vahtel, 
Meelis Kaustel, Olev Silde, Ene Sarapuu, Kaido Erik, Indrek Jõgisoo.  
Revisjonikomisjoni liikmetele: Lauri Lilleoks, Eedi Suurküla, Andrus Eltmaa.   
Päevakord:   

1 Hindamiskomisjoni koosseisu määramine 2021. aasta taotlusvooru taotluste 
hindamiseks.  

2 Hindamisele minevate taotluste nimekirja kinnitamine. 
  

1. Hindamiskomisjoni koosseisu määramine 2021. aasta taotlusvooru taotluste 
hindamiseks.  
 

Raina Jeeberg: Taotlusvoorus on üsna palju taandamisi. Taandamise aluseks on meetme 
määruse § 14 ja haldusmenetluse seaduse § 10. Üle on kontrollitud hinnapakkujate, 
teenusepakkujate ja hindajate seosed. Järgnevalt toon välja taandamised strateegiatelgede 
kaupa: 
 
Kalandustoodete töötlemise ja otseturustamise teljest on taandatud 
Kersti Palmiste  – seotud strateegiatelge esitatud taotlusega kui teenuspakkuja projekti 
koostamisel. 
Kaja Karlson - seotud strateegiatelge esitatud taotlusega kui teenuspakkuja projekti 
koostamisel. 
Madis Otsa - seotud strateegiatelge esitatud taotlusega kui taotleja juhatuse liige. 
Indrek Loo - seotud strateegiatelge esitatud taotlusega kui taotleja juhatuse liige. 
Mihkel Nõlvak - seotud strateegiatelge esitatud taotlusega kui taotleja juhatuse liige. 
 
Majandustegevuste mitmekesistamise teljest on taandatud 
Kaja Karlson - seotud strateegiatelge esitatud taotlusega kui teenuspakkuja projekti 
koostamisel, seotud strateegiatelge esitatud taotlusega haldusmenetluse seaduse § 10 mõistes. 
Kersti Palmiste - seotud strateegiatelge esitatud taotlusega kui teenuspakkuja projekti 
koostamisel. 
Mihkel Nõlvak - seotud strateegiatelge esitatud taotlusega kui taotleja juhatuse liige, seotud 
strateegiatelge esitatu taotlusega huvitatud osapoolena. 
Tiit Mansberg - seotud strateegiatelge esitatud taotlusega kui taotleja esindaja, seotud 



strateegiatelge esitatud taotlusega huvitatud osapoolena. 
Madis Otsa - seotud strateegiatelge esitatud taotlusega kui taotleja juhatuse liige. 
 
Sadamate ja lossikohtade taastamise teljest on taandatud 
Tiit Mansberg - seotud strateegiatelge esitatud taotlusega haldusmenetluse seaduse § 10 
mõistes. 
Mihkel Nõlvak - seotud strateegiatelge esitatud taotlusega kui taotleja juhatuse liige. 
 
Kudelade taastamise teljest on taandatud 
Helen Rammu - seotud strateegiatelge esitatud taotlusega kui taotleja juhtiv töötaja. 
 
Kalandus/merendus traditsioonide edendamise strateegiateljest on taandatud 
Helen Rammu - seotud strateegiatelge esitatud taotlusega kui taotleja juhtiv töötaja. 
Tiit Mansberg - seotud strateegiatelge esitatud taotlusega haldusmenetluse seaduse § 10 
mõistes. 
Inderk Loo - seotud strateegiatelge esitatud taotlusega haldusmenetluse seaduse § 10 mõistes. 
Mihkel Nõlvak - seotud strateegiatelge esitatud taotlusega kui taotleja juhatuse liige. 
Madis Otsa - seotud strateegiatelge esitatud taotlusega haldusmenetluse seaduse § 10 mõistes. 
Jonne Berggren - seotud strateegiatelge esitatud taotlusega kui taotleja juhtiv töötaja. 
 
Kõik taandatud hindajad on esitanud avalduse hindamisest taandamiseks.  
 
Tulenevalt taandamistest on 2021. aasta vooru hindajad telgede kaupa järgmised: 
 
Kalandustoodete töötlemise ja otseturustamine – hindajate nimesid ei avalikustata, asjasse 
puutuvatel isikutel on võimalik protokolli täistekstiga tutvuda ühingu kontoris. 
 
Majandustegevuste mitmekesistamine – hindajate nimesid ei avalikustata, asjasse puutuvatel 
isikutel on võimalik protokolli täistekstiga tutvuda ühingu kontoris. 
 
Sadamate ja lossikohtade taastamine – hindajate nimesid ei avalikustata, asjasse puutuvatel 
isikutel on võimalik protokolli täistekstiga tutvuda ühingu kontoris. 
 
Kudelade taastamine – hindajate nimesid ei avalikustata, asjasse puutuvatel isikutel on 
võimalik protokolli täistekstiga tutvuda ühingu kontoris. 
 
Kalandus/merendus traditsioonide edendamine – hindajate nimesid ei avalikustata, asjasse 
puutuvatel isikutel on võimalik protokolli täistekstiga tutvuda ühingu kontoris. 
 
Otsustati: 
 
Kinnitada 2021. aasta taotlusvooru projektide hindamise komisjon järgmiselt: 
  
Kalandustoodete töötlemise ja otseturustamine – hindajate nimesid ei avalikustata, asjasse 
puutuvatel isikutel on võimalik protokolli täistekstiga tutvuda ühingu kontoris. 
 
Majandustegevuste mitmekesistamine – hindajate nimesid ei avalikustata, asjasse puutuvatel 
isikutel on võimalik protokolli täistekstiga tutvuda ühingu kontoris. 
 
Sadamate ja lossikohtade taastamine – hindajate nimesid ei avalikustata, asjasse puutuvatel 
isikutel on võimalik protokolli täistekstiga tutvuda ühingu kontoris. 
 



Kudelade taastamine – hindajate nimesid ei avalikustata, asjasse puutuvatel isikutel on 
võimalik protokolli täistekstiga tutvuda ühingu kontoris. 
 
Kalandus/merendus traditsioonide edendamine – hindajate nimesid ei avalikustata, asjasse 
puutuvatel isikutel on võimalik protokolli täistekstiga tutvuda ühingu kontoris. 
 
Hääletustulemus 
Poolt 9 
Vastu 0 
Erapooletu 0 
 

2. Hindamisele minevate taotluste nimekirja kinnitamine 
   

Raina Jeeberg: 2021. aasta taotlusvooru taotlused on kõik menetletud ning taotlused on 
abikõlblikud. Taotlused on järgmised:  
 
Kalandustoodete töötlemine ja otseturustamine    

Taotleja  Taotlus  Toetus  

XXX OÜ 
Järelhaagiste soetamine 
transporditingimuste parandamiseks. 2760 

XXX OÜ 
Püügimobiilsuse suurendamine ja varustuse 
hoiutingimuste parendamine 8494,6 

XXX OÜ XXX  kalapoe küttelahendus 13866,6 

XXX FIE 
FIE XXX Lihahunt ja roostevabast terasest 
laud 1254 

XXX OÜ 
XXX suvekohviku markiis ja XXX talu 
joogivee UV-steriliseerija 997,99 

XXX OÜ 
FORD TRANSIT CONNECT 230L 1,5 
EcoBlue Limited LWB 12199,99 

XXX OÜ Vaakum doseerimis seadme soetamine 41580 

XXX OÜ 

Seadmed kalatoodete pakkimiseks ja 
hoiustamiseks ning bränding/etikettide 
kujundus 2874,6 

XXX OÜ 
XXX kala esmakokkuostu- ja 
logistikakeskuse teenuste laiendamine 30990 

Kokku 115017,78 
Toetusvõimalused 114 217,92 
Üle/puudu -799,86 

Majandustegevuste mitmekesistamine     

Taotleja  Taotlus  Toetus  

XXX OÜ 

Rookatuste ehitamise teenuse 
parendamiseks ja laiendamiseks vajalike 
töövahendite soetamine 6034,86 

XXX OÜ 

Ratastraktori ZETOR MAJOR CL 80 ja 
frontaallaaduri ning metsaveo käru 
ONIAR 9T soetamine. 31229,8 

XXX OÜ XXX Talu 15 kW päikesepargi rajamine 22636,84 

XXX TÜ 
Püünistekuuri soojustamine, tööriistade ja 
kaubiku soetamine 28019,5 



XXX FIE FIE XXX Muljurniiduk 17131,8 
XXX OÜ Metsa hoolduse ja raieseadmete ost.. 23856,4 

XXX OÜ 

Töövahendite soetamine 
soojusisolatsiooni paigaldamis teenuse 
võimekuse tõstmiseks ja kvaliteedi 
parandamiseks. 13960,26 

XXX OÜ 
Töövahendite soetamine tegevuste 
mitmekesistamiseks 8832,31 

XXX OÜ XXX Elho Scorpio kivikorjaja. 38472 

XXX OÜ 

Puidu töötlemis masinate soetamine, " 
Lintsaag Nova BS -400 " ja "Paksusmasin 
Nova MB -105 F" 3388,35 

XXX OÜ 
XXX OÜ majutusteenuse käivitamine (III 
etapp) 32910,5 

XXX OÜ  XXX vähitiik 9789,01 
XXX OÜ Maaviljelusvõimekuse loomine 34720 
XXX FIE Haljasalade hooldusteenuse käivitamine 4764,02 
Kokku 275745,65 
Toetusvõimalused 183 741,87 
Üle/puudu -92 003,78 

Kalasadamate ja lossimiskohtade uuendamine 

Taotleja  Taotlus  Toetus  

XXX MTÜ 

XXX sadama kalakohviku 
rajamine ja püünistehoidla 
rekonstrueerimine. 156640 

XXX VALLAVALITSUS 
XXX sadama rekonstrueerimise 
I etapp 156357,6 

XXX VALLAVALITSUS 
XXX sadama rekonstrueerimise 
II etapp 156698,68 

XXX VALLAVALITSUS 
XXX kalasadama 
rekonstrueerimise V etapp 156701,63 

Kokku 626397,91 
Toetusvõimalused 156 702,02 
Üle/puudu -469 695,89 

Kudealade taastamine       

Taotleja  Taotlus  Toetus  

XXX LINNAVALITSUS 

Asuküla peakraavi (Jaama oja) 
suudmeala puhastamine kalade 
läbipääsu tagamiseks 81165,03 

Kokku 81165,03 
Toetusvõimalused 81 167,39 
Üle/puudu 2,36 

Kalandus/merendus traditsioonide edendamine      

Taotleja  Taotlus  Toetus  
XXX LINNAVALITSUS Noortelaager " Noored ja Meri 5" 8554,5 



XXX MTÜ Kaluritepäev 2021 XXX sadamas 2087 

XXX MTÜ 
Läänemaa kalapäev XXX "KALA 
VEST 2021" 11421 

XXX MTÜ 

Ujuvkaide ja veeohutuse infotahvli 
koos päästevahendiga soetamine ning 
paigaldamine XXX sadamas. 7641 

XXX MTÜ 

Läänemaa rannakalanduse 
traditsioonide tutvustamine läbi 
traditsiooniliste kalaroogade 
valmistamise 22443,66 

XXX VALLAVALITSUS 
Kalandustraditsioonide edendamine 
XXX 8999,1 

Kokku 61146,26 
Toetusvõimalused 52 588,85 
Üle/puudu -8 557,41 
 
 
Otsustati: 
 
Saata kõik esitatud taotlused hindamisele. 
 
Hääletustulemus 
Poolt 9 
Vastu 0 
Erapooletu 0                               
 
 
 
Raina Jeeberg (juhataja/protokollija) 
 
  
  
 


