
 
 

 

 
MTÜ LÄÄNEMAA RANNAKALANDUSE SELTSI PROJEKTIDE  
HINDAMISKOMISJONI   PROTOKOLL (väljavõtetega) 
           10.03.2022 nr 18 
 
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. 
 
Algus 11.00 
Lõpp 14.00  
 
Osalesid komisjoni liikmed: 
Kersti Palmiste, Helmuth Kaljo, Kaja Karlson, Ants Ale, Tiit Randla, Kersti Täht, Mihkel 
Nõlvak, Jonne Berggren, Indrek Loo, Tiit Mansberg 
 
Osalesid revisjonikomisjoni liikmed: 
Eedi Suurküla 
 
Osalesid tegevjuhtkond: 
Raina Jeeberg 
 
Kutsutud külalised: 
Katrin Kadakas (Skype vahendusel), Taivo Kaus, Aivar Oruste, Kaido Erik, Ene Sarapuu, 
Boris Grigorjev, Leili Jõgisoo, Ott Liivlaid, Taavi Suitsberg, Mart Vahtel, Andres Habak. 
 
Päevakord   

1. Taotluste ärakuulamine. 
2. Hindamistulemuste arutelu 
3. Hindamiskomisjoni töö edasise töö korralduslik pool  

 
Raina Jeeberg: Teen lugupeetud komisjonile ettepaneku, et komisjoni istungit juhataks ja 
päevakorda käsitleks hindamiskomisjoni tehniline sekretär Raina Jeeberg.  
 
Otsustati 
Koosolekut juhatab ja päevakorda käsitleb ühingu tegevjuht/tehniline sekretär Raina Jeeberg. 
 
Hääletustulemus  
Poolt: 10 
Vastu: 0 
Erapooletu: 0 
 
Raina Jeeberg: Kõigepealt tuleb meil kokku leppida tänase hindamiskomisjoni töökorras.  



 
 
 

1. Mitmed hindamiskomisjoni liikmed on ennast taandanud mõnede strateegiatelgede 
hindamisest. 
 

Kalandustoodete töötlemise ja otseturustamise teljest on taandatud 
Indrek Loo (taotleja) - juhatuse liikmena XXX OÜ taotlus 
Mihkel Nõlvak (taotleja) - juhatuse liikmena XXX OÜ 
Kaja Karlson (teenuspakkuja) – teenuspakkujana XXX OÜ taotlus 
 
Majandustegevuste mitmekesistamise teljest on taandatud 
Mihkel Nõlvak (taotleja) - juhatuse liikmena XXX OÜ 
Kersti Palmiste (teenuspakkuja) – teenuspakkujana XXX OÜ taotlus 
Tiit Mansberg (taotleja) - taotleja esindajana XXX OÜ 
 
Kalandus/merendus traditsioonide edendamise strateegiateljest on taandatud 
Jonne Berggren (seotud taotlejaga) – juhatuse liikmena XXX MTÜ 
Helen Rammu (seotud taotlejaga) - XXX aselinnapeana XXX Linnavalitsus taotlus 
Tiit Mansberg (seotud taotlejaga) - haldusmenetluse seaduse § 10 mõistes XXX MTÜ taotlus 
Mihkel Nõlvak (seotud taotlejaga) - juhatuse liikmena XXX MTÜ taotlus 
Aivo Hirmo (seotud taotlejaga) -  XXX Osavalla vanem XXX Osavalla Valitsuse taotlus 
Ants Ale (seotud taotlejaga) – juhatuse liikmena XXX MTÜ 
 
Vastavad avaldused on minu käes ning taandatud komisjoni liikmete asemele on projekte 
hinnanud asendusliikmed. Taandatud komisjoni liikmetel palun mitte sekkuda nende 
strateegiatelgede projektide arutellu, millest nad taandatud on. 
 
Hindamiskomisjon külastas 3. märtsil XXX sadamat ning tutvus XXX Vallavalitsuse 
taotlusega „XXX sadama rekonstrueerimise I etapp. 
  
Kõikidele taotlejatele on pakutud võimalust tutvustada oma projekte hindamiskomisjonile. 
Oma soovi avaldas kokku 18 taotlejat, neist üks tutvustab oma projekti Skype teel. 
Tänase kohtumise eesmärgiks on taotlejate ärakuulamine, seega tänasel koosolekul 
paremusjärjetust ei kinnitata. Paremusjärjetuse kinnitamine toimub 21.märtsil, selle räägime 
hiljem veel üle. 
 
Raina Jeeberg: Kas kõik on nende tingimustega nõus? 
Vastuväiteid polnud.  
        

1. Taotluste ärakuulamine 
 
XXX MTÜ „Merendus / kalandus laager 8.-15.07.2022 XXX "Väinameri"” (Skype 
vahendusel) 
XXX tutvustas projekti tegevusi. 
 
XXX Vallavalitsus „XXX sadama sadama rekonstrueerimise III etapp” 
XXX ja XXX tutvustasid projekti tegevusi. 
 
XXX OÜ „Sügavkülma- ja jahutuskambri soetamine” 
XXX tutvustas projekti tegevusi. 
 
XXX OÜ „Suitsuahju, survepesuri, vaakumpakendaja ja väikekaubiku soetamine” 
XXX Topu „XXX sadamale betoonist ujuvkai soetamine” 



 
 
XXX tutvustas projektide tegevusi. 
 
XXX MTÜ „Õppereisreis XXX kalapüüdjatele kalapüügi traditsioonide edendamiseks” 
Ene Sarapuu tutvustas projekti tegevusi. 
 
XXX OÜ „Veoki soetamine saagi ja paadikärude transportimiseks” 
XXX tutvustas projekti tegevusi. 
 
XXX OÜ „XXX talu arendamine” 
XXX tutvustas projekti tegevusi. 
 
XXX FIE „Päikeseelektrijaam” 
XXX FIE „Lumesahk” 
XXX tutvustas projektide tegevusi. 
 
XXX TÜ „Tööriistade soetamine” 
XXX tutvustas projekti tegevusi. 
 
XXX OÜ „Kala nahastusseadmete soetamine” 
XXX MTÜ „XXX ajalugu läbi foto” 
XXX tutvustas projektide tegevusi. 
 
XXX OÜ “ XXX OÜ majutusteenuse käivitamine (IV etapp)” 
XXX tutvustas projekti tegevusi. 
 
XXX OÜ „Kalatoodete veoks ja hoiustamiseks külmhaagise hankimine” 
XXX tutvustas projekti tegevusi. 
 
XXX OÜ „Otseturustamiseks vajalike seadmete soetamine” 
XXX OÜ „Halumasina ja töövahendite soetamine” 
XXX tutvustas projektide tegevusi. 
 
XXX OÜ „Halupuude ladustamine” 
XXX tutvustas projekti tegevusi. 
 
XXX OÜ „Haagiskioski ja müügikaalu soetamine paremate müügitingimuste loomiseks ja 
püütud kala transpordi tingimuste parandamine” 
XXX tutvustas projekti tegevusi. 
 
XXX MTÜ „Traditsiooni taaselustamine XXX Kalamana” 
XXX tutvustas projekti tegevusi. 
 
Otsustati  
Võtta informatsioon teadmiseks. 
 
 

2. Hindamistulemuste arutelu 
 
Raina Jeeberg: Teen ettepaneku, et kõige pealt annavad paikvaatlusel osalenud 
hindamiskomisjoni liikmed ülevaate kuuldust-nähtust ning teeme avatud arutelu teiste telgede 
ja taotluste osas. 
 



 
 
Paikvaatlusel osalenud andsid ülevaate XXX sadama olukorrast ning plaanidest. 
Toimus arutelu teiste projektide ning ka edaspidise taotlejate ärakuulamise protseduuri osas. 
 
 

3. Hindamiskomisjoni töö edasise töö korralduslik pool  
 
Raina Jeeberg: Sarnaselt eelmisele aastale võiksime ka seekord hindamistulemuste 
kinnitamise koosoleku läbi viia e-kirja teel. Minu ettepanek on, et kõik hindajad hindavad 
kõik taotlused ära 20. märtsi kella 12.00. Kui hindamine on lõppenud, koostan teile 
paremusjärjestuse ning saadan tutvumiseks. Peale seda kinnitan paremusjärjestuse, loodan 
sellega ühele poole jõuda juba 21. märtsiks. Siinkohal on oluline, et te kõik kirjutaksite oma 
hinnete juurde kommentaarid. Kui paremusjärjestus on kinnitatud, siis saadan protokolli 
hindamiskomisjoni liikmetele allkirjastamiseks. Protokolli võiksid allkirjastada ka 
revisjonikomisjoni esindaja ja komisjoni tehniline sekretär.  
 
Otsustati  

1. Korraldada 21.märtsi hindamiskomisjoni koosolek e-kirja teel, vastavalt komisjoni 
tehnilise sekretäri ettepanekutele.  

2. Hindamiskomisjoni protokolli allkirjastavad kõik hindamisel osalenud hindajad, lisaks 
komisjoni tehniline sekretär ja revisjonikomisjoni esindaja. 

 
Hääletustulemus 
Poolt: 10 
Vastu: 0 
Erapooletu: 0 
 
 
   
Juhatas ja protokollis: Raina Jeeberg      
     
 
     
   
 


