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Sissejuhatus 

Käesolev kokkuvõte annab ülevaate 4.1 „Kalanduspiirkondade säästev areng“  enesehindamise 

tarbeks läbi viidud ankeetküsitluse tulemustest.   

Küsimustiku täitmise kaudu toimuv enesehindamine oli esimeseks etapiks projektis, mille sisuks on 

kalanduse tegevusgruppide meetme 4.1 rakendamise senise kogemuse analüüs ja 

koolituste/konsultatsioonide läbiviimine järgmise perioodi (2014-2020) kalanduspiirkondade 

strateegiate koostamiseks. 

Küsimustiku täitmiseks oli kalanduspiirkonna töögruppidel nädal aega, hiljem teostati kõigi gruppide 

esindajatega täiendavad kohtumised, mille käigus arutati konkreetse piirkonna strateegia koostamise 

ning elluviimisega seotud küsimusi ning täpsustati küsimustikus antud vastuseid. Koos küsimustikuga 

edastati kalanduspiirkondadele ka küsimustiku täitmise juhend, kus selgitati küsimustele vastamise 

süsteemi ning kasutatavaid mõisteid.  

Küsimustiku tulemused on esitatud küsimustiku temaatiliste alaosade kaupa.  Lisaks üldkokkuvõttele 

on esitatud ka lühikokkuvõtted iga kalanduspiirkonna tegevusgrupi osas eraldi. Küsimustikule vastas 

8 kalanduspiirkonnast 8.  
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1. Strateegia visioon, eesmärkide fookus toetatavate 

projektide valikuks ning hindamiskriteeriumite seos 

strateegiliste eesmärkidega 
 

Käesolev osa käsitleb strateegia visiooni ning strateegias sõnastatud konkreetseid eesmärke.  

Vastajatel paluti kolmepallisel skaalal hinnata visiooni ning eesmärkide konkreetsust, mõõdetavust, 

saavutatavust, asjakohasust (realistlikust) ning ajatatust (SMART-reegel). Samuti hinnati seda, kas 

sõnastatud visioon ning konkreetsed eesmärgid aitasid tegevusgruppidel välja valida projekte, millele 

vahendeid eraldada. 

 

Küsimustikule vastanud tegevusgruppidest enamus hindas enda strateegias sõnastatud visiooni 

SMART-reeglist lähtudes pigem kõrgelt. Tegevusgruppide summeeritud tulemised on esitatud 

järgmisel joonisel: 

 

 
 

Joonis 1.1: Tegevusgruppide hinnangud visioonile 

 

Nagu jooniselt näha hinnati kõige kõrgemal visiooni konkreetsust ning asjakohasust. Eitavad vastused 

said paaril juhul vaid hinnangud visiooni ajatatuse ning saavutatavuse kohta. Sellised tulemused on 

ka mõistetavad, kuna osade käsitluste kohaselt ei peagi visioon tingimata saavutatav ning ajatatud 

olema. 

 

SMART-reegli rakendamisel erinevate kalanduse tegevusgruppide strateegiates püstitatud 

eesmärkidele võis tegevusgruppide vastustes märgata mõningaid erinevusi – osa tegevusgruppe 

hindas strateegias püstitatud eesmärke mõnevõrra kriitilisemalt kui teised. Positiivsemaid hinnanguid 
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enda eesmärkidele andsid Hiiumaa, Läänemaa ja Peipsi tegevusgrupid1. Kriitilisemad olid Harjumaa ja 

Saaremaa.  

 

Kokku püstitati strateegiates 116 erinevat eesmärki. Kokkuvõtlikult hindasid tegevusgruppide 

esindajad eesmärke järgnevalt: 

 

 
 

Joonis 1.2: Tegevusgruppide hinnangud strateegia eesmärkidele 

 

Nagu ka visiooni puhul olid vastajad kõige kriitilisemad visiooni ajatatuse osas, mõnevõrra üllatav on 

ka kategooria „eesmärk oli saavutatav“  all antud „osaliselt“ vastuste suur osakaal. 116 eesmärgist 

pidasid tegevusgrupi liikmed tagantjärele kindlasti saavutatavaks ainult ca 43% eesmärkidest.  

 

Eesmärgid jagunesid vastavalt tegevusvaldkondadele kuude kategooriasse: 

 Üldeesmärgid (24 eesmärki) 

 Kalasadamate ja lossimiskohtade uuendamine (14 eesmärki) 

 Kala- või vesiviljelustoodete töötlemine ja otseturustamine (20 eesmärki) 

 Kalandusega seotud turismi arendamine ja rannakülade taaselustamine (28 eesmärki) 

 Tegevuste mitmekesistamine (15 eesmärki) 

 Koolitustegevused (15 eesmärki) 

 

Järgnevale joonisele on koondatud eesmärkidele antud hinnangud, mis kajastavad ainult „jah“ 

vastuseid ehk tugevaid positiivseid hinnanguid erinevatele SMART-reegli komponentidele. 

Tulemused on esitatud tegevusvaldkondade lõikes ning protsendina tegevusvaldkonna eesmärkide 

koguarvust: 

 

                                                           
1
 Käesolevas kokkuvõttes nimetatakse tegevusgruppe piirkonnapõhise märksõna alusel ning ei kasutata alati 

tegevusgruppide ametlikke nimesid. 
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Joonis 1.3: Hinnangud eesmärkidele strateegia tegevusvaldkondade lõikes 

 

Nagu jooniselt tuleneb, hindasid vastajad keskmiselt kõige kõrgemalt koolitustegevuse valdkonna 

eesmärke ning kalasadamate ja lossimiskohtade arendamisega seotud eesmärke.  Kõige madalamalt 

hinnati üldisi eesmärke, samuti sai ootamatult madala hinnangu töötlemise ja otseturustamise 

valdkonna eesmärkide saavutatavus ning tegevuste mitmekesistamise valdkonna eesmärkide 

mõõdetavus. 

 

Samade tegevusvaldkondade lõikes paluti vastajatel hinnata hindamiskriteeriumite seost 

eesmärkidega.  Tulemused võtab kokku järgmine joonis. Üldeesmärgid joonisel ei kajastu, kuna  neile 

ei olnud kehtestatud ka eraldi hindamiskriteeriume. 

 

 
 

Joonis 1.4: Strateegia tegevusvaldkondade seos hindamiskriteeriumitega 
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Enamus vastajaid hindas hindamiskriteeriumite seoseid eesmärkidega kas tugevaks või pigem 

tugevaks. Ainsana jagas negatiivseid hinnanguid Saaremaa tegevusgrupp, kes hindas positiivselt 

ainult koolitustegevuste valdkonna hindamiskriteeriumite ning eesmärkide seost.  

 

Virumaa tegevusgrupi esindajad jätsid ankeedis küsimusele vastamata, kuid vestluse käigus hindasid 

ka nemad seost pigem tugevaks. 

 

Küsimustele, mis kajastasid sõnastatud visiooni ja eesmärkide võimet aidata tegevusgruppidel välja 

valida sobilikke projekte, hindasid kõik tegevusgrupid kõrgelt. 
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2. Strateegia eesmärkide saavutamise tase ja eesmärkide 

ning mõõdikute asjakohasus projektide tegelike 

tulemuste ja mõju hindamisel 

Esmalt paluti vastajatel hinnata eesmärkide saavutamise taset ning arvuliste eesmärkide puhul 

märkida ära ka saavutatu lõppväärtus. Eesmärkide ületamise või mittesaavutamise korral paluti 

vastajatel välja tuua ka olulisemad põhjused.  

Seejärel paluti hinnata strateegia eesmärke tulenevalt sellest, kas need aitasid hinnata elluviidud 

projektide tulemuslikkust ja mõju ehk seda, kas  sõnastatud eesmärgid olid tulemuslikkuse ja mõju 

hindamise seisukohast asjakohased või mitte.  Samuti paluti vastajatel hinnata eesmärkide täitmise 

hindamiseks seatud mõõdikute asjakohasust.  

 

Joonis 2.1: Tegevusgruppide hinnangud eesmärkide saavutamise taseme kohta 

Püstitatud 116-st eesmärgist saavutati vastajate hinnangul  täielikult 38 ehk ca 33%, peagu pooled 

eesmärkidest loeti osaliselt saavutatuks.  

Tegevusvaldkondade lõikes hindasid vastajad eesmärkide saavutamise taset vastavalt järgmisel 

joonisel kujutatule. Tulemused on esitatud %-na, arvestatud on nende eesmärkidega, mis loeti 

vastajate poolt täielikult saavutatuks. 
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Joonies 2.2: Eesmärkide saavutamise tase tegevusvaldkondade lõikes 

Eesmärkide saavutamise osas hindasid vastajad kõige kõrgemalt koolitustegevuse valdkonna 

eesmärkide saavutamist (saavutati üle 70% tegevusvaldkonnas püstitatud eesmärkidest), 

üldeesmärkidest loeti saavutatuks ainult 1 eesmärk, alla 30% jäi eesmärkide saavutamise osakaal ka 

töötlemise ja otseturustamise valdkonnas. Oluline on märkida, et Virumaa ja Harjumaa tegevusgrupp 

ei pidanud ühtki püstitatud eesmärkidest täielikult saavutatuks. 

Täielikult saavutatuks loetud eesmärkide hulgas oli  16  arvulist eesmärki (1 Hiiumaa, 3 Peipsi, 3 

Saaremaa, 7 Võrtsjärv, 2 Liivi laht). Seega olid vähem kui pooled tegevusgruppide poolt saavutatuke 

loetud eesmärgid arvulised eesmärgid (16 38-st). 

Strateegia eesmärkide asjakohasust projektide tegelike tulemuste ja mõju hindamisel ehk seda kas 

eesmärgid aitasid hinnata projektide tulemuslikkust ja mõju, hindasid vastajad järgmiselt. Hinnata 

paluti iga eesmärki eraldi.  

 

Joonis 2.3: Sõnastatud eesmärkide võime aidata kaasa projektide tulemuslikkuse ja mõju hindamisele 
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Tegevusvaldkondade lõikes hindasid vastajad eesmärkide võimet hinnata projekti tulemuslikkust 

vastavalt järgmisel joonisel kujutatule. Tulemused on esitatud %-na, arvestatud on nende 

eesmärkidega, mis loeti vastajate poolt väga hästi projekti tulemuslikkust ja mõju hinnata aitavateks.  

 

Joonis 2.4:  Sõnastatud eesmärkide võime aidata kaasa projektide tulemuslikkuse ja mõju 

hindamisele, valdkonniti 

Projekti tulemuslikkuse ja mõju hindamisel hinnati jällegi kõige kõrgemalt koolitusvaldkonna 

eesmärke. Üllatavalt ei hinnati väga madalalt üldisi eesmärke ning tegevuste mitmekesistamise 

valdkonna eesmärke (positiivseid hinnanguid andis viimasele ainult Liivi lahe kalanduspiirkond). 

Siinkohal on huvitav märkida, et SMART-reegli alusel hindasid tegevusgrupid tegevuste 

mitmekesistamise valdkonna eesmärke teiste tegevusvaldkondadega võrreldes üsna keskmiselt – 

tõsi, kõige madalamalt hinnati tegevuse mitmekesistamise valdkonna eesmärkide mõõdetavust, mis 

võib olla ka üheks põhjuseks tegevuse mitmekesistamise valdkonna nõrgale tulemuslee joonisel 2.4.  

Hinnangutes projekti eesmärkide jaoks sõnastatud mõõdikutele olid vastajad üksmeelel ning leidsid, 

et mõõdikud olid osaliselt asjakohased  ja üldjoontes projektide tulemuslikkuse ja mõju hindamise 

jaoks sobivad.
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3. Strateegia sidusus piirkonna arengusuundade ja 

eesmärkidega  

Vastajatele esitati erinevate probleemkohtade loetelu ning paluti hinnata  kui olulisel kohal on 

konkreetse piirkonna strateegias loetletud probleemkohtadega tegelemine. Samuti paluti vastajate 

hinnangut selle kohta, milliste piirkondlike arengusuundade edendamisele ja eesmärkide 

saavutamisele strateegia kõige enam kaasa aitas ning millised valdkonnad teenimatult tähelepanu alt 

välja jäid. 

Kõige olulisemaks / problemaatilisemaks hindasid vastajad järgmisi valdkondi:  

 Kalanduse infrastruktuuri halb seisukord,  vajadus infrastruktuuri ja materiaalse baasi 

olukorda investeeringute abil parandada (väga oluline kõigi tegevusgruppide arvates); 

 Vähene ühistegevus, vajadus kalurite ühistegevuse arendamise järele (väga oluline seitsme 

tegevusgrupi arvates); 

 Kalurite madalad sissetulekud, vajalik luua eeldused sissetulekute suurendamiseks (väga 

oluline seitsme tegevusgrupi arvates). 

Samuti paluti vastajatel esitada strateegia seoses piirkondlike arengukavadega. Kuigi vastajad olid 

strateegiate koostamisel teiste arengukavadega arvestanud, märgiti enamasti kohalike omavalitsuste 

arengukavade kohta, et seos on nõrk, mõnel puhul lausa olematu.. Keskmise või nõrgema seoses 

põhjustena toodi esile kalandusvaldkonna vähene kajastamine muudes arengukavades.  
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4. Strateegia väljatöötamise ja elluviimise protsess ning 

rakendatud meetodid 

Vastajatel paluti hinnata nii strateegia väljatöötamise, elluviimise kuu ka rakendamise protsessi. 

Vastajatele esitati loetelu erinevatest tegevustest ning paluti märkida, mida loetelus olnust kasutati 

ja mida mitte. Samuti paluti hinnata strateegia väljatöötamise, elluviimise ning rakendamise protsessi 

tervikuna ning tuua välja peamised õnnestumised ja ebaõnnestumised. 

Enamus vastajatest märkis, et oli loetelus väljatoodud tegevusi kas täielikult või osaliselt kasutanud. 

Täpsem loetelu tegevustest, mida strateegia planeerimise ja väljatöötamise ning elluviimise etapis ei 

kasutatud, on toodud tegevusgruppide individuaalsete kokkuvõtete juures.  

Kasutatud meetoditest oli populaarseim SWOT-analüüs. Teistest meetoditest mainiti fookusgrupi 

intervjuusid, küsitluse korraldamist ja work-shopi korraldamist.  

Tervikuna hindasid vastajad strateegia planeerimise ja elluviimise protsessi järgmiselt: 

 

Joonis 4.1: Hinnangud strateegia koostamise protsessile 

Mitterahuldavaks ei hinnanud strateegia planeerimise ja väljatöötamise ning elluviimise protsessi 

ükski tegevusgrupp. 



13 

 

 

5. Tegevusgruppide kokkuvõtted 

Käesolevas peatükis on esitatud ankeetküsitluse tulemused  tegevusgruppide kaupa.   

5.1 MTÜ Harju Kalandusühing 

Harju Kalandusühingu vastused olid võrdluses teiste tegevusgruppide vastustega ühed kriitilisemad. 

Strateegia visioon, eesmärkide fookus toetatavate projektide valikuks ning hindamiskriteeriumite 

seos strateegiliste eesmärkidega 

Püstitatud visiooni hindas tegevusgrupp keskmiselt, väites, et visioon oli küll asjakohane, kuid ainult 

osaliselt konkreetne, mõõdetav ja saavutatav. Visiooni ajatatusele anti negatiivne hinnang. 

Harju Kalandusühingu strateegias oli kokku püstitatud 18 eesmärki, sh üldised eesmärgid – 5; 

kalasadamad ja lossimiskohad – 1; töötlemine ja otseturustamine – 3; turismi arendamine ja 

rannakülade taaselustamine – 4; tegevuste mitmekesistamine – 4; koolitustegevused – 1.  

Järgneval joonisel on toodud hinnangud eesmärkide kvaliteedile: 

 

Joonis 5.1 Hinnangud püstitatud eesmärkidele, Harju Kalandusühing 

Ühe põhjusena madalate hinnangute kohta tõi tegevusgrupp esile Harjumaa geograafilise olukorra. 

Harjumaa on kõige pikema rannajoonega maakond, kus kalurid  paiknevad hajusalt. Kuna enne 

tegevusgrupi organisatsooni loomist ei olnud Harjumaal kalureid koondavat ühingut, võib osa 

strateegia koostamise ja rakendamisega  seotud probleeme ka organisatsiooni ülesehitamise arvele 

panna.  

Eelnevast hoolimata  leidis tegevusgrupp, et nii püstitatud eesmärgid kui ka visioon aitasid neil 

sobilikke projekte välja valida. Seost püstitatud eesmärkide ja hindamiskriteeriumite vahel hinnati 

kõikide tegevusvaldkondade puhul ühtlaselt tugevaks. 
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Strateegia eesmärkide saavutamise tase ja eesmärkide ning mõõdikute asjakohasus projektide 

tegelike tulemuste ja mõju hindamisel 

Püstitatud eesmärkide saavutamise taset hindas tegevusgrupp järgnevalt: 

 

Joonis 5.2: Eesmärkide saavutamise tase, Harju Kalandusühing 

Ühegi eesmärgi kohta ei märgitud, et eesmärk saavutati, samas selgus lisatud kommentaaridest, et 

päris mitmeid asju on tegelikkuses osaliselt teostatu. Eesmärkide mittesaavutamise peamiseks 

põhjuseks peeti esmast kogemust taolise strateegia koostamisel ja eesmärkide seadmisel, mistõttu 

julgeti enesehindamisel olla enda suhtes konstruktiivselt kriitilised. 

Hinnangud eesmärkidele tulenevalt projektide tulemuslikkuse ja mõju hindamisest jagunesid 

Harjumaa tegevusgrupil variantide „keskmiselt“ ja „halvasti“  vahel.  Huvitav on märkida, et 

eesmärkide hindamiseks sõnastatud mõõdikuid peeti sellest hoolimata asjakohasteks. 

Strateegia sidusus piirkonna arengusuundade ja eesmärkidega 

Peamiseid probleemkohti Harjumaa ankeedist välja ei joonistunud – ühevõrra oluliseks peeti nii 

infrastruktuuri arendamist, kala töötlemise ja turustamise võimaluste arendamist, kalurite 

sissetulekute suurendamiseks eelduste loomist, ühistegevuse arendamist ning täiend- ja ümberõppe 

vajadust. Samas toodi siiski välja, et kõige enam puudusi esineb ühistegevuse osas (seda ka juba 

tulenevalt piirkonna kalurite hajapaiknemisest). Piirkonna jaoks peeti väga oluliseks ka 

väikesadamate arendust, kuna selle kaudu on tegevusgrupi hinnangul võimalik piirkonda juurde tuua 

nii otseseid kui ka kaudseid investeeringuid.  

Strateegia seost piirkondlike arengukavadega hinnati keskmiseks või nõrgaks. 

Strateegia väljatöötamise ja elluviimise protsess ning rakendatud meetodid 

Strateegia planeerimise ja väljatöötamisel ei kasutatud järgmisi meetodeid: 
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 Korraldati ekskursioon, mille käigus tutvuti piirkonna objektidega ning kaardistati kitsaskohti; 

 Loodi strateegia koostamise protsessi kajastav veebifoorum; 

 Strateegiaprotsessi juhtimiseks palgati tegevjuht; 

 Strateegia koostamise protsessi kajastati meedias 

 

Strateegia rakendamisel ei kasutatud järgmisi meetodeid: 

 Strateegiat korrigeeriti regulaarselt selle elluviimise käigus; 

 Tegevusgrupi kodulehel avalikustati tegevusgrupi ülekoosolekute protokollid; 

 

Meetoditest kasutati SWOT-analüüsi ja fookusgrupi intervjuude läbiviimist erinevate valdade kaupa.  

 

Tervikuna hindas tegevusgrupp strateegia koostamise protsessi rahuldavaks. Peamiseks 

õnnestumiseks loetakse ühtse rannakalureid koondava organisatsiooni loomist, mis loodetavasti 

annab tõuke edasistele ühistegevustele tulevikus. Ebaõnnestumistena märgiti ära ebaõige 

meeskonna valikut ja  oskuste puudumist. Sellised hinanngud ün seostatavad ka ankeeti kantud 

kriitiliste hinnangutega. 

5.2 MTÜ Hiiukala. 

Strateegia visioon, eesmärkide fookus toetatavate projektide valikuks ning hindamiskriteeriumite 

seos strateegiliste eesmärkidega 

Püstitatud visiooni hindas tegevusgrupp SMART-reegli kohaselt ajatatuks ning osaliselt asjakohaseks 

ning mõõdetavaks. Kõige madalamalt hinnati visiooni saavutatavust. Siiski leidis tegevusgrupp, et 

sõnastatud visioon aitas neil sobilikke projekte välja valida. 

Hiiumaa strateegias oli kokku püstitatud 10 eesmärki, sh kalasadamad ja lossimiskohad – 2; 

töötlemine ja otseturustamine – 2; turismi arendamine ja rannakülade taaselustamine – 3; tegevuste 

mitmekesistamine – 2; koolitustegevused – 1.  

Järgneval joonisel on toodud hinnangud eesmärkide kvaliteedile: 
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Joonis 5.3: Hinnangud püstitatud eesmärkidele, Hiiukala 

Nagu jooniselt näha hindas tegevusgrupp püstitatud eesmärke kõrgelt, negatiivset hinnangut ei 

antud ühelegi eesmärgile üheski etteantud kategoorias.  

Seost püstitatud eesmärkide ja hindamiskriteeriumite vahel hinnati kõikide tegevusvaldkondade 

puhul ühtlaselt kas tugevaks või pigem tugevaks.. 

Strateegia eesmärkide saavutamise tase ja eesmärkide ning mõõdikute asjakohasus projektide 

tegelike tulemuste ja mõju hindamisel 

Püstitatud eesmärkide saavutamise taset hindas tegevusgrupp järgnevalt: 

 

Joonis 5.4: Eesmärkide saavutamise tase, Hiiukala 

Hiiumaa tegevusgrupp hindas eesmärkide saavutamist üsna kõrgelt – ei saavutatud vaid ühte 

püstitatud eesmärkidest. Samas märgiti ainult 3 eesmärgi taha, et need said täielikult teostatud.  

Küsimuse „Kas strateegia eesmärki aitasid hinnata projektide tulemuslikkust ja mõju“ vastati 

järgnevalt:  

 

Joonis 5.5: Eesmärkide seos projektide tulemuslikkuse ja mõju hindamisega, Hiiukala 
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Strateegia sidusus piirkonna arengusuundade ja eesmärkidega 

Peamiste probleemkohtadena nimetas Hiiumaa tegevusgrupp järgmiseid probleemkohti: 

 Kalanduse infrastruktuuri halb seisukord, vajadus infrastruktuuri ja materiaalse baasi 

olukorda investeeringute abil parandada; 

 Kalurite madalad sissetulekud, vajadus luua eeldused sissetulekute suurendamiseks; 

 Vähene ühistegevus, vajadus kalurite ühistegevuse arendamise järele 

Strateegia seost piirkondlike arengukavadega hinnati kas tugevaks või  keskmiseks.  

Strateegia väljatöötamise ja elluviimise protsess ning rakendatud meetodid 

Strateegia planeerimise ja väljatöötamisel ei kasutatud järgmisi meetodeid: 

 Korraldati ekskursioon, mille käigus tutvuti piirkonna objektidega ning kaardistati kitsaskohti; 

 Loodi strateegia koostamise protsessi kajastav veebifoorum; 

 Kaasati rahvusvahelisi partnereid teadmiste täiendamise ja kogemuste vahetamise eesmärgil. 

 Organiseeriti strateegia esitluskonverents või muu strateegia tutvustamise ning 

avalikustamise üritus. 

 

Meetoditest kasutati SWOT-analüüsi, küsitlust kalurite hulgas ning teostati ka sadamate inventuur.   

 

Tervikuna hindas tegevusgrupp strateegia koostamise protsessi edukaks ning selle elluviimist 

rahuldavaks. Peamiseks õnnestumiseks peeti laiapõhjalise info kogumist ja paljude osapoolte 

kaasamist. Ebaõnnestumistena märgiti ära sadamate võrgustiku puudulik planeermine, mistõttu 

hiljem oli vajalik teostada mitmeid muudatusi.  

 

 

5.3 Liivi Lahe Kalanduskogu 

Strateegia visioon, eesmärkide fookus toetatavate projektide valikuks ning hindamiskriteeriumite 

seos strateegiliste eesmärkidega 

Püstitatud visiooni hindas tegevusgrupp SMART-reegli kohaselt konkreetseks, mõõdetavaks, 

saavutatavaks ja asjakohaseks, kuid mitte ajatatuks. Tegevusgrupp leidis, et  sõnastatud visioon aitas 

neil sobilikke projekte välja valida. 

Liivi Lahe piirkonna strateegias oli kokku püstitatud 11 eesmärki, sh kalasadamad ja lossimiskohad – 

2; töötlemine ja otseturustamine – 3; turismi arendamine ja rannakülade taaselustamine – 2; 

tegevuste mitmekesistamine – 2; koolitustegevused – 2.  
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Püstitatud eesmärke hindas tegevusgrupp kõrgelt  - eesmärke peeti 100% juhtudel konkreetseteks, 

mõõdetavateks ja asjakohasteks.  

Seost püstitatud eesmärkide ja hindamiskriteeriumite vahel hinnati kõikide tegevusvaldkondade 

puhul tugevaks. 

Strateegia eesmärkide saavutamise tase ja eesmärkide ning mõõdikute asjakohasus projektide 

tegelike tulemuste ja mõju hindamisel 

Püstitatud eesmärkide saavutamise taset hindas tegevusgrupp järgnevalt: 

 

Joonis 5.6: Eesmärkide saavutamise tase, Liivi Lahe Kalanduskogu 

Liivi Lahe tegevusgrupp hindas eesmärkide saavutamist väga kõrgelt – saavutamata ei jäänud mitte 

ühtegi eesmärki.  

Projektide tulemuslikkuse ja mõju hindamisest lähtuvalt hinnati eesmärke läbivalt väga kõrgelt, 

märkides kõikide eesmärkide kohta, et eesmärgid aitasid projektide tulemuslikkust ja mõju hinnata 

väga hästi. Eesmärkide täitmise hindamiseks seatud mõõdikuid hinnati asjakohasteks. 

Strateegia sidusus piirkonna arengusuundade ja eesmärkidega 

Peamiseid probleemkohti tegevusgrupp välja ei toonud, pidades väga oluliseks kõiki küsitluses 

mainitud valdkondi, sh  kalanduse infrastruktuuri halb seisukord, kalurite madalad sissetulekud ja 

vähene ühistegevus.  

Strateegia seost piirkondlike arengukavadega hinnati valdavalt tugevaks.  

Strateegia väljatöötamise ja elluviimise protsess ning rakendatud meetodid 

Strateegia planeerimisel ja väljatöötamisel ei kasutatud järgmisi meetodeid: 
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 Korraldati avalik planeerimisüritus, mida kajastati kohalikus meedias – tegevusgrupp leidis, et 

isiklik lähenemine on efektiivsem; 

 Loodi strateegia koostamise protsessi kajastav veebifoorum; 

 Strateegia arutelu korraldati mõne suurema kohaliku ürituse (nt külapäevad) raames – 

tegevusgrupp leidis, et isiklik lähenemine on efektiivsem; 

 Kaasati rahvusvahelisi partnereid teadmiste täiendamise ja kogemuste vahetamise eesmärgil; 

 Strateegia erinevate tegevussuundade jaoks moodustati eraldi töörühmad.  

 Strateegia koostamise protsessi kajastati meedias. 

 

Tervikuna hindas tegevusgrupp nii strateegia koostamise kui ka rakendamise protsessi edukaks. 

Peamiseks õnnestumiseks peeti, et strateegia suudeti koostada sedavõrd efektiivselt, et seda ei 

olnud vajadus ellurakdanmsie protsessis muuta – strateegia koostamisel arvestati piirkonna reaalsete 

vajadustega. Ebaõnnestumisi ei osanud tegevusgrupp välja tuua.  

5.4 Läänemaa Rannakalurite Selts 

Strateegia visioon, eesmärkide fookus toetatavate projektide valikuks ning hindamiskriteeriumite 

seos strateegiliste eesmärkidega 

Püstitatud visiooni hindas tegevusgrupp SMART-reegli kohaselt konkreetseks, mõõdetavaks, 

asjakohaseks ja ajatatuks. Nõrgemalt hinnati visiooni saavutatavust (visioon on osaliselt saavutatav).  

Tegevusgrupp leidis, et  sõnastatud visioon pigem aitas neil sobilikke projekte välja valida. 

Läänemaa piirkonna strateegias oli kokku püstitatud 17 eesmärki, sh üldeesmärgid – 2, kalasadamad 

ja lossimiskohad – 3; töötlemine ja otseturustamine – 2; turismi arendamine ja rannakülade 

taaselustamine – 4; tegevuste mitmekesistamine – 2; koolitustegevused – 4.  

Püstitatud eesmärke hindas tegevusgrupp  järgmiselt: 

 

Joonis 5.7: Hinnangud püstitatud eesmärkidele, Läänemaa Rannakalurite Selts 
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Kõiki eesmärke hinnati konkreetseteks, asjakohasteks ja ajatatuteks, negatiivse hinanngu sai vaid üks 

eesmärk, mida hinnati mittemõõdetavaks. Seost püstitatud eesmärkide ja hindamiskriteeriumite 

vahel hinnati kõikide tegevusvaldkondade puhul tugevaks või pigem tugevaks. 

Strateegia eesmärkide saavutamise tase ja eesmärkide ning mõõdikute asjakohasus projektide 

tegelike tulemuste ja mõju hindamisel 

Püstitatud eesmärkide saavutamise taset hindas tegevusgrupp järgnevalt: 

 

Joonis 5.8: Eesmärkide saavutamise tase, Läänemaa Rannakalurite Selts 

Läänemaa tegevusgrupp hindas eesmärkide saavutamist kõrgelt – saavutamata ei jäänud mitte 

ühtegi eesmärki. Ca pooled eesmärgid loeti täielikult ja pooled osaliselt saavutatuks.  

Projektide tulemuslikkuse ja mõju hindamisest lähtuvalt hinnati eesmärke läbivalt kõrgelt või 

keskmiselt. 

Strateegia sidusus piirkonna arengusuundade ja eesmärkidega 

Peamiseid probleemkohti tegevusgrupp välja ei toonud, pidades väga oluliseks kõiki küsitluses 

mainitud valdkondi peale ühe (rannakülade kasutamata turismipotentsiaal, vajadus arendada 

tegevusi selle potentsiaali maksimaalseks ärakasutamiseks).  

Strateegia seost piirkondlike arengukavadega hinnati erinevalt – osa kohalikke arengukavasid, 

kalanduse valdkonda ei maini või teevad seda väga põgusalt. 

Strateegia väljatöötamise ja elluviimise protsess ning rakendatud meetodid 

Strateegia planeerimise ja väljatöötamisel ei kasutatud järgmisi meetodeid: 
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 Strateegia arutelu korraldati mõne suurema kohaliku ürituse (nt külapäevad) raames – 

tegevusgrupp leidis, et isiklik lähenemine on efektiivsem; 

 Kaasati rahvusvahelisi partnereid teadmiste täiendamise ja kogemuste vahetamise eesmärgil. 

 

Tervikuna hindas tegevusgrupp nii strateegia koostamise kui ka rakendamise protsessi edukaks. 

Kaasati maksimaalselt erinevaid isikuid ning huvigruppe, strateegiat ei olnud vajalik elluviimise käigus 

muuta. Samuti suutis tegevusgrupp käivitada kõik strateegiateljed – kavandatud põhimõtteid ja 

protsesse suudeti ellurakednamise käigus järgida.  Peamiseks õnnestumiseks peeti, et ükski 

strateegiaga seotud riskidest reaalsuses ei rakenunud (taotlejate vähesus, toetuste ebaühtlane 

jaotumine piirkonnas, kalurite oskuste vähesus taotluste koostamiseks jms). Peamise 

ebaõnnestumisena nimetati kalurite vähest koostööd ning seda, et rahaliste vahendite nappuse tõttu 

jõi osa eesmärkidest täielikult saavutamata.   

5.5 MTÜ Peipsi Kalanduspiirkonna Arendajate Kogu 

Strateegia visioon, eesmärkide fookus toetatavate projektide valikuks ning hindamiskriteeriumite 

seos strateegiliste eesmärkidega 

Püstitatud visiooni hindas tegevusgrupp SMART-reegli kohaselt konkreetseks ja asjakohaseks ning 

osaliselt mõõdetavaks, saavutatavaks ja ajatatuks. Tegevusgrupp leidis, et  sõnastatud visioon pigem 

aitas neil sobilikke projekte välja valida. 

Peipsi piirkonna strateegias oli kokku püstitatud 9 eesmärki, sh üldeesmärgid – 2, kalasadamad ja 

lossimiskohad – 1; töötlemine ja otseturustamine – 2; turismi arendamine ja rannakülade 

taaselustamine – 2; tegevuste mitmekesistamine – 1; koolitustegevused – 1.  

Püstitatud eesmärke hindas tegevusgrupp  järgmiselt: 

 

Joonis 5.9: Hinanngud püstitatud eesmärkidele, Peipsi kalanduspiirkonna Arendajate Kogu 
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Kõrgemalt hinnati eesmärkide konkreetsust ja asjakohasust, ainus negatiivne hinnang anti ühe 

eesmärgi saavutatavuse osas.   Seost püstitatud eesmärkide ja hindamiskriteeriumite vahel hinnati 

kõikide tegevusvaldkondade puhul tugevaks või pigem tugevaks. 

Strateegia eesmärkide saavutamise tase ja eesmärkide ning mõõdikute asjakohasus projektide 

tegelike tulemuste ja mõju hindamisel 

Püstitatud eesmärkide saavutamise taset hindas tegevusgrupp järgnevalt: 

 

Joonis 5.9: Eesmärkide saavutamise tase, Peipsi kalanduspiirkonna Arendajate Kogu 

Projektide tulemuslikkuse ja mõju hindamisest lähtuvalt hinnati eesmärke läbivalt kõrgelt või 

keskmiselt, ühe eesmärgi kohta anti ka vastus „raske öelda“.  

Eesmärkide täitmise hindamiseks seatud mõõdikuid hinnati osaliselt asjakohasteks. 

 

Strateegia sidusus piirkonna arengusuundade ja eesmärkidega 

Peamiste probleemkohtadena nimetas tegevusgrupp järgmiseid asjaolusid: 

 Kalanduse infrastruktuuri halb seisukord, vajadus infrastruktuuri ja materiaalse baasi 

olukorda investeeringute abil parandada; 

 Puudulikud kala väiketöötlemise ja turustamise võimalused, vajadus kala väärindamise ja 

turustuse paremaks korraldamiseks; 

 Kalurite madalad sissetulekud, vajadus luua eeldused sissetulekute suurendamiseks.  

 

Strateegia seost piirkondlike arengukavadega hinnati erinevalt – osa kohalikke arengukavasid, 

kalanduse valdkonda ei maini või teevad seda väga põgusalt. 
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Strateegia väljatöötamise ja elluviimise protsess ning rakendatud meetodid 

Strateegia planeerimise ja väljatöötamisel ei kasutatud rahvusvaheliste partnerite kaasamist, teisi 

küsitluses väljatoodud meetodeid kasutati.  

Tervikuna hindas tegevusgrupp nii strateegia koostamise kui ka rakendamise protsessi edukaks. 

Peamiseks õnnestumiseks peeti sadamate ja lossimiskohtade tegevussuuna elluviimist, et välja 

arendada optimaalne, nõuetele vastav, Peipsi eripäradest tulenev ning ajalooliselt põhjendatud 

sadamate ja lossimiskohtade võrgustik. Peamiseks ebaõnnestumiseks peeti rahapuudusest tulenenud 

internetipõhise müügi- ja otseturustusprotaali mittekäivitamist.    

5.6 MTÜ Saarte Kalandus 

Strateegia visioon, eesmärkide fookus toetatavate projektide valikuks ning hindamiskriteeriumite 

seos strateegiliste eesmärkidega 

Püstitatud visiooni hindas tegevusgrupp SMART-reegli kohaselt konkreetseks, asjakohaseks ning 

ajatatuks. Veidi nõrgemalt hinnati mõõdetavust ning saavutatavust. Tegevusgrupp leidis, et  

sõnastatud visioon pigem aitas neil sobilikke projekte välja valida. 

Saarte Kalanduse piirkonna strateegias oli kokku püstitatud 15 eesmärki, sh üldeesmärgid – 5, 

kalasadamad ja lossimiskohad – 1; töötlemine ja otseturustamine – 3; turismi arendamine ja 

rannakülade taaselustamine – 4; tegevuste mitmekesistamine – 1; koolitustegevused – 1.  

Püstitatud eesmärke hindas tegevusgrupp  järgmiselt: 

 

Joonis 5.11: Hinnangud püstitatud eesmörkidele, Saarte Kalandus 

Kõige kõrgemalt hinnati eesmärkide konkreetsust, enim negatiivsieid hinannguid pälvis eesmärkide 

saavutatavus.   Seost püstitatud eesmärkide ja hindamiskriteeriumite vahel hinnati pigem nõrgaks, 

ainus erand oli tegevusvaldkonnale „Koolitustegevused“ antud hinne.  
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Strateegia eesmärkide saavutamise tase ja eesmärkide ning mõõdikute asjakohasus projektide 

tegelike tulemuste ja mõju hindamisel 

Püstitatud eesmärkide saavutamise taset hindas tegevusgrupp järgnevalt: 

 

Joonis 5.12: Eesmärkide saavutamise tase, Saarte Kalandus 

Tegevusgrupi hinnangul suudeti täielikult saavutada vaid 1 eesmärk 15-st, 6 eesmärki jäid täielikult 

saavutamata. 

Projektide tulemuslikkuse ja mõju hindamisest lähtuvalt hinnati eesmärke järgmiselt: 

 

Joonis 5.13: Eesmärkide seos projektide tulemuslikkuse ja mõju hindamsiega, Saarte Kalandus 

Eesmärkide täitmise hindamiseks seatud mõõdikuid hinnati osaliselt asjakohasteks. 

Strateegia sidusus piirkonna arengusuundade ja eesmärkidega 

Peamiseid probleemkohti tegevusgrupp välja ei toonud, pidades väga oluliseks kõiki küsitluses 

mainitud valdkondi.   Strateegia seost piirkondlike arengukavadega hinnati valdavalt nõrgaks.  
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Strateegia väljatöötamise ja elluviimise protsess ning rakendatud meetodid 

Strateegia planeerimise ja väljatöötamisel ei kasutatud järgmisi meetodeid: 

 Loodi starteegia koostamise protsessi kajastav veebifoorum; 

 Kaasati rahvusvahelisi partnereid teadmiste täiendamise ja kogemuste vahetamise eesmärgil; 

 Strateegia erinevate tegevusvaldkondade jaoks koostati eraldi töörühmad. 

 

Tervikuna hindas tegevusgrupp nii strateegia koostamise kui ka rakendamise protsessi rahuldavaks. 

Peamiseks õnnestumiseks peeti strateegiadokumenti ennast, ebaõnnestumisena nimetati 

mittekonkreetseid hindamiskriteeriume ning strateegia objektide liigset laialivalguvust, mis kajastus 

ka eesmärkide väheses saavutamises ja eemsärkidele antud kriitilisemates hinnangutes. 

5.7 MTÜ Võrtsjärve Kalanduspiirkond 

Strateegia visioon, eesmärkide fookus toetatavate projektide valikuks ning hindamiskriteeriumite 

seos strateegiliste eesmärkidega 

Püstitatud visiooni hindas tegevusgrupp SMART-reegli kohaselt konkreetseks, mõõdetavaks, 

saavutatavaks ja asjakohaseks. Veidi nõrgemalt hinnati visiooni ajatatust. Tegevusgrupp leidis, et  

sõnastatud visioon aitas neil sobilikke projekte välja valida. 

Võrtsjärve piirkonna strateegias oli kokku püstitatud 12 eesmärki, sh kalasadamad ja lossimiskohad – 

1; töötlemine ja otseturustamine – 2; turismi arendamine ja rannakülade taaselustamine – 4; 

tegevuste mitmekesistamine – 2; koolitustegevused – 3.  

Võrtsjärve piirkond ei kasutanud ankeedi täitmisel kolmepunktilist skaalat vaid lihtsalt „jah-ei“ 

märgistust, see kajastub ka järgmisel joonisel. 

 

Joonis 5.14: Hinanngud püstitatud eesmärkidele, Võrtsjärve Kalanduspiirkond 
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Kõige kõrgemalt hinnati eesmärkide konkreetsust, saavutatavust ja asjakohasust, enim  negatiivsieid 

hinnanguid pälvis eesmärkide ajatatus. Siiski leidis tegevusgrupp, et  starteegias sõnastatud 

eesmärgid aitasid neil sobilikke projekte välja valida.  

Seost püstitatud eesmärkide ja hindamiskriteeriumite vahel hinnati tugevaks.   

Strateegia eesmärkide saavutamise tase ja eesmärkide ning mõõdikute asjakohasus projektide 

tegelike tulemuste ja mõju hindamisel 

Püstitatud eesmärkide saavutamise taset hindas tegevusgrupp järgnevalt: 

 

Joonis 5.15: Eesmärkide saavutamise tase, Võrtsjärve Kalanduspiirkond 

Tegevusgrupi hinnangul suudeti täielikult või osaliselt saavutada 12st eesmärgist 9. Ühegi eesmärgi 

kohta ei märgitud, et see jäi täielikult saavutamata.  

Projektide tulemuslikkuse ja mõju hindamisest lähtuvalt hinnati eesmärke kas kõrgelt või keskmiselt. 

Eesmärkide täitmise hindamiseks seatud mõõdikuid hinnati osaliselt asjakohasteks. 

Strateegia sidusus piirkonna arengusuundade ja eesmärkidega 

Peamiseid probleemkohti tegevusgrupp välja ei toonud, pidades väga oluliseks kõiki küsitluses 

mainitud valdkondi.   Strateegia seost kohalike omavalitsuste arengukavadega hinnati nõrgaks, tugev 

seos on strateegial Võrtsjärve piirkonna turismistrateegiaga.  

Strateegia väljatöötamise ja elluviimise protsess ning rakendatud meetodid 

Strateegia planeerimise ja väljatöötamisel ei kasutatud järgmisi meetodeid: 

 Loodi starteegia koostamise protsessi kajastav veebifoorum; 
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 Strateegia arutelu korraldati mõne suurema kohaliku ürituse raames; 

 Kaasati rahvusvahelisi partnereid teadmiste täiendamise ja kogemuste vahetamise eesmärgil; 

 Strateegia erinevate tegevusvaldkondade jaoks koostati eraldi töörühmad. 

Strateegia elluviimisel  ei kasutatud järgmisi meetodeid: 

 Tegevusgrupi kodulehel avaldati tegevusgrupi üldkoosolekute protokollid; 

 Kord aastas, enen rakenduskava esitamist, hinnati strateegia eesmärkide saavutamist. 

 

Tervikuna hindas tegevusgrupp nii strateegia koostamise kui ka rakendamise protsessi rahuldavaks. 

Peamiseks õnnestumiseks peeti suurt osalusprotsenti kogu strateegiaprotsessi vältel. Suuremaid 

ebaõnnestumisi esile tuua ei osatud, vaid juhti tähelepanu pisiasjadele, mida tuleks ja võiks järgmise 

etapi planeerimisel kohandada (nt vaadata üle hindamiskriteeriumid).  

5.8 Virumaa Rannakalurite Ühing 

Strateegia visioon, eesmärkide fookus toetatavate projektide valikuks ning hindamiskriteeriumite 

seos strateegiliste eesmärkidega 

Püstitatud visiooni hindas tegevusgrupp SMART-reegli kohaselt konkreetseks ja saavutatavaks. Veidi 

nõrgemalt hinnati visiooni mõõdetavust, asjakohasust ja ajatatust. Tegevusgrupp leidis, et  

sõnastatud visioon pigem aitas neil sobilikke projekte välja valida. 

Virumaa piirkonna strateegias oli kokku püstitatud 24 eesmärki, sh üldeesmärgid – 10,  kalasadamad 

ja lossimiskohad –3; töötlemine ja otseturustamine – 3; turismi arendamine ja rannakülade 

taaselustamine – 5; tegevuste mitmekesistamine – 1; koolitustegevused – 2.  

Püstitatud eesmärke hindas tegevusgrupp  järgmiselt: 

 

Joonis 5.16: Hinnangud püstitatud eesmärkidele, Virumaa Rannakalurite Ühing 
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Kõrgemalt hinnati eesmärkide konkreetsust, teistes kategooriates domineerisid „osaliseltt“ vastused. 

Siiski leidis tegevusgrupp, et  starteegias sõnastaud eesmärgid pigem aitasid neil sobilikke projekte 

välja valida.    

Strateegia eesmärkide saavutamise tase ja eesmärkide ning mõõdikute asjakohasus projektide 

tegelike tulemuste ja mõju hindamisel 

Püstitatud eesmärkide saavutamise taset hindas tegevusgrupp järgnevalt: 

 

Joonis 5.17: Eesmärkide saavutamise tase, Virumaa Rannakalurite Ühing 

Tegevusgrupi hinnangul ei suudetud täielikult saavutada ühtegi eesmärki, täiesti saavutamata jäi 8 

eesmärki 24-st ehk üks kolmandik.  Projektide tulemuslikkuse ja mõju hindamisest lähtuvalt hinnati 

eesmärke kas  keskmiselt või nõrgalt.  

Strateegia sidusus piirkonna arengusuundade ja eesmärkidega 

Peamiste probleemkohtadena nimetas tegevusgrupp järgmiseid asjaolusid: 

 Kalanduse infrastruktuuri halb seisukord, vajadus infrastruktuuri ja materiaalse baasi 

olukorda investeeringute abil parandada; 

 Vähene ühistegevus, vajadus kalurite ühistegevuse arendamise järele.  

 

Strateegia seost kohalike omavalitsuste arengukavadega hinnati kas keskmiseks või tugevaks.  

  

Strateegia väljatöötamise ja elluviimise protsess ning rakendatud meetodid 

Strateegia planeerimise ja väljatöötamisel ei kasutatud järgmisi meetodeid: 

 Korraldati koolitusi; 

 Kaasati rahvusvahelisi partnereid teadmiste täiendamise ja kogemuste vahetamise eesmärgil; 
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 Strateegia erinevate tegevusvaldkondade jaoks koostati eraldi töörühmad. 

 

Tervikuna hindas tegevusgrupp strateegia koostamise protsessi edukaks ning selle elluviimist 

rahuldavaks. Peamiseks õnnestumiseks peeti mitme sadama korrastamist ning õnnestumisi 

otseturustamise ning tegevuste mitmekesistamise valdkondades. Peamise ebaõnnestumisena 

nimetati kohalike omavalitsuste liiga väikest huvi sadamate taastamise protsessis.   
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6. Kokkuvõte olulisematest arvulistest näitajatest 

Ankeetküsitluse kokkuvõtteks oleme koostanud erinevate tegevusvaldkondade ja küsimuste kohta  

kokkuvõtliku tabeli, kus tulevad välja peamised erinevused ja sarnasused strateegiate 

tegevusvaldkondade lõikes. Kuna ankeetküsitluses oli läbivaks eesmärkide hindamine, siis on tabel 

üles ehitatud eesmärkide-keskselt. 

Tegevusvaldkond Eesmärkide 

kvaliteet 

Eesmärkide seos 

hindamis-

kriteeriumitega 

Eesmärkide 

saavutamise tase 

Eesmärkide 

asjakohasus mõju 

hindamisel 

Kalasadamad, 

lossimiskohad 

Ca 70 % 

eesmärkidest 

konkreetsed ja 

ajastatud. 

Keskmiselt 

kõrged 

hinnangud. 

Tugev seos. Saavutati 43% 

eesmärkidest. 

Positiivselt hinnati 

43% eesmärkidest. 

Töötlemine, 

otseturustamine 

Ca 70% 

eesmärkidest 

konkreetsed ja 

asjakohased, 

saavutatavust 

hinnati madalalt 

(30%) 

Tugev või pigem 

tugev seos. 

Saavutati 25% 

eesmärkidest. 

Positiivselt hinnati 

40% eesmärkidest. 

Turism ja 

rannakülad 

Hinnangud eri 

komponentidele 

jaotuvad 

ühtlaselt, ükski 

näitaja ei ole üle 

60% 

Tugev seos. Saavutati 36% 

eesmärkidest. 

Positiivselt hinnati 

32% eesmärkidest. 

Tegevuste 

mitmekesistamine 

Hinnangud eri 

komponentidele 

jaotuvad 

ühtlaselt, ükski 

näitaja ei ole üle 

60% 

Pigem tugev seos. Saavutati 33% 

eesmärkidest. 

Positiivselt hinnati 

vaid 13% 

eesmärkidest 

(positiivsed 

hinnangud ainult 

ühelt 

tegevusgrupilt). 

Koolitustegevused Kõrgelt 

hinnatakse 

konkreetsust ja 

asjakohasust (üle 

80% ja 70%, 

madalamalt 

ajatatust (ca 

50%). 

Pigem tugev seos Saavutati 73% 

eesmärkidest. 

Positiivselt hinnati 

67% eesmärkidest. 
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Kokkuvõtted Kõrgemad 

hinnangud 

konkreetsuse ja 

asjakohasuse 

osas, madalalt 

hinnati läbivalt 

eesmärkide 

ajatatust. 

Seoseid eesmärkide ja 

hindamiskriteeriumite 

vahel hinnatakse 

valdavalt tugevaks. 

Negatiivseid 

hinnanguid jagas vaid 

üks tegevusgrupp. 

Üle poolte 

eesmärkidest 

saavutati täielikult 

vaid 

koolitustegevuste 

valdkonna puhul, kus 

eesmärkide ja 

hindamiskriteeriumite 

seost hinnati teistest 

nõrgemalt. 

Protsendid ei kajasta 

osaliselt saavutatud 

eesmärke. 

Hinnangutes 

ilmnesid suured 

erinevused- nt 

tegevuste 

mitmekesistamine 

vs 

koolitustegevused. 

 


