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«Euroopa Kalandusfondi 2007-2013 rakenduskava» meetme 4.1
«Kalanduspiirkondade saastev areng» projekti IUhikokkuvote

1. Projekti IUhikokkuvote

1.1 Uldandmed

Kulmutatud marjade puhastusliini soetamine
Projekti nimi

17.10.2012
Projekti esitamise aeg

Tegevussuund 4: Tegevuste mitmekesistamine
Strateegia tegevussuund, mille
elluviimist projekt toetab

Taotleja nimi, asukoht (ariregistri jargi), Sihvri Talu, Randkula, Orissaare vald, Saare Maakond. Tel.

kontaktandmed, registreerimise aeg, 56653035, registreeritud 08.12.1998, talu

juriidiline staatus (AS, OU, FIE), aktsia - v6i
osakapitali suurus, omanikud.

Sihvri talu, Randkula
Projekti elluviimise aadress

45000.-
Projekti elluviimise kulud KOKKU (koos
mitte-abik6lblike kuludega (eurot))

45000.-
Projekti abik61blikud kulud KOKKU
(eurot)

70
Toetuse maar (%)

31500.-
Taotletav toetuse suurus (eurot)

Saastud ja pangalaen.
Omafinantseeringu allikad

1.2 Li.ihikokkuvote (kuni 2 lehekUlge)

Kalandustegevusele alternatiivse tegevuse juurutamine ja elatise teenimise v6imaluste avardamine.

Kuna kala puuk uldjuhul16peb sugisel ja algab suve alguses siis vahepealsel ajal sobiks tegeleda

marjade puhastamisega kulmhoones. Saaremaal on mitmeid astelpajukasvatajaid, kes seni peavad

otsima oma marja puhastamiseks v6imalusi mandrilt. Kaesoleva aasta naitel pole see sugugi lihtne,

kuna tegijaid on vahe ja nendestki suurem osa sel aastal astelpajukasvataid jutule ei v6tnud, kuna

mustikaga on niigi palju tegemist. Sellest on tekkinud vajadus maakonda oma marjapuhastusliini

soetamise jarele.

Tulu plaanitakse teenida marjapuhastusteenuse osutamise teel Saaremaa marjakasvatajatele.
Eelk6ige astelpaju, kuna selle kultuuri marju on muul moel, kui kulmutamine, vaga raske puhtalt
katte saada.
Plaanis on soetada marjapuhastusliin, mille uhes otsas saaks kulmutatud koos okstega olevad marjad

Iiinile panna ja teises otsas saaks puhta marja kaalu jargi 25kg kotti lasta. Vahepeal eraldatakse nii

oksad, lehed kui ka vaiksemad prahiosakesed tuulamise ja s6elumise teel.



Taolist teenust on Eestis saadud seni vaid Parnu Lahelt, Karjakula kulmhoonelt, Balsnack
Internationalilt ja mingil maaral ka Saarekilt. Neist viimased sel aastal ei v6tnud uldse muud
marja teha, kui Saareki mustikas (oli hea mustikaasta). Karjakula oli just omanikku vahetanud ja
seet6ttu seaIt teenust ei saanud. Ainukeseks valikuks jai Parnu Laht, kelle teenus maksab vaga
palju - O,64€ kilogramm.


