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Mittetulundusühingu Saarte Kalandus arengustrateegia ja Lisa 7 muudatusettepanekud 

koos põhjendustega 

 

Heakskiidetud ja kinnitatud 06 11. 2020. a üldkoosoleku otsusega nr … 

 

1. Arengustrateegia punkt 6.1.5 Sotsiaalse heaolu ja kultuuripärandi edendamine (lk 33 

kolmas lõik). 

 

Arengustrateegia muudatusettepanek puudutab 5. tegevussuuna alt toetatavate tegevuste 

täpsustamist. 

 

Olemasolev tekst: Peamised tegevused: 

• Lautrikohtade korrastamine 

• Mitmesuguste sündmuste korraldamine 

• Ühistegevuseks mõeldud ehitiste rajamine, s.h kalanduse ja merendusega seotud 

pärandi eksponeerimine 

• Laste ja noorte toomine kalanduse ja kalatoitude juurde 

 

Täiendusettepanek: Peamised tegevused: 

• Lautrikohtade ja sadamate korrastamine 

• Mitmesuguste sündmuste korraldamine 

• Ühistegevuseks mõeldud ehitiste rajamine, s.h kalanduse ja merendusega seotud 

pärandi eksponeerimine 

• Laste ja noorte toomine kalanduse ja kalatoitude juurde 

 

Põhjendus: Tegevussuuna peamiste tegevuste valdkonna täiendamine on vajalik tagamaks 

arengustrateegiasse kantud sadamate jätkusuutlikku arendamist s.h nendes pakutavate 

teenuste spektri laiendamist vastavalt sadamat külastatavate kogukonna liikmete ja 

kalurkonna vajadustele.  

 

1. Punkt 6.4. Hindamiskord ja hindamiskriteeriumid (lk 36 viimane lõik) 

 

Arengustrateegia muudatusettepanek puudutab projektitoetuse taotluste hindamisest 

osavõtvate hindamiskomisjoni liikmete miinimum arvu muutmist. 

 

Olemasolev tekst: Hindamiskomisjoni liikmed valivad endi hulgast esimehe ja aseesimehe. 

Hindamiskomisjon on töövõimeline, kui istungil osaleb vähemalt 7 komisjoni liiget, 

sealhulgas esimees või aseesimees. Istungeid juhatab komisjoni esimees või aseesimees. 

 

Muudatusettepanek: Hindamiskomisjoni liikmed valivad endi hulgast esimehe ja 

aseesimehe. Hindamiskomisjon on töövõimeline, kui istungil osaleb vähemalt 5 komisjoni 

liiget, sealhulgas esimees või aseesimees. Istungeid juhatab komisjoni esimees või 

aseesimees. 

 

Põhjendus: Muudatusettepanek võimaldab hindamistoiminguid paindlikumalt läbi viia. 
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2. Punkt 8 rahastamiskava 

 

Lisatakse juurde alapunkt 8.1.3. MTÜ Saarte Kalandus tegevussuundade 

eelarvevahendite jagunemine (lk 46 esimene lõik) 

 

Eelarvevahendite jagunemise muudatused 

 

Rahastamiskava muudatusettepanekud puudutavad mitmekesistamise (tegevussuund nr 2) ja 

kalasadamate (tegevussuund nr 3) tegevusuundade vahelisi eelarvemuudatusi järgmiselt: 

 

1. Vajalik on 3. tegevussuuna eelarvest eraldada 20 % eelarvevahendeid 2. tegevussuunda. 

  

Teise tegevussuuna 2020. a hindamisjärgne eelarve on 62 858,81 €, peale muutmist on 

tegevussuuna 2021. a rakenduskava eelarve 111 728,56 € 

Kolmanda tegevussuuna 2020. a hindamisjärgse eelarve on 248 869,75 €, peale muutmist on 

tegevussuuna 2021. a rakenduskava eelarve 200 000 €. 

 

Peale rahastamiskava muudatusi on 2021 – 2022 aastate eelarvevahendite jaotuse protsent 

üldisest 2021. a projektitoetuse taotluste eelarvest (730 317,84 €) järgmine: 

 

 

Saare 

maakonna 

eelarve 

vahendite 

kogusumma : 

3 523 601,76 € 

Väärindamine ja 

turustamine  

Mitme-

kesistamine 
Sadamad Koelmualad 

Sotsiaalne 

heaolu 

2021 12% 15% 27% 1% 45% 

2022 Eelarvejääkide 

kasutamine 
Eelarvejääkide 

kasutamine 
Eelarvejääkide 

kasutamine 
Eelarvejääkide 

kasutamine 
Eelarvejääkide 

kasutamine 

 

 

Põhjendus: Antud eelarvevahendite jagunemise muudatus on vajalik tegevussuundade 

vaheliste eelarvejääkide tasakaalustamiseks.  

 

3. Arengustrateegia Lisa 7 „MTÜ Saarte Kalandusele esitatud projektitaotluste 

menetlemise kord ja hindamise juhend“ Punkt 16 Komisjoni üldine töökorraldus 

alapunkt 16.7 (lk 3). 

 

Olemasolev tekst: Projektide hindamise saab läbi viia, kui vähemalt seitse komisjoni liiget 

või asendusliiget võtab hindamisest osa. 

 

Muudatusettepanek: Projektide hindamise saab läbi viia, kui vähemalt viis komisjoni liiget 

või asendusliiget võtab hindamisest osa. 

 

Põhjendus: Muudatusettepanek võimaldab hindamistoiminguid paindlikumalt läbi viia. 
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