
                                                                                                       

KÄSKKIRI 
 
 

23.10.2019 nr 158 

Saaremaa kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia 
hindamisest ülejäänud vahendite ning tulemusreservi 
vahendite määramine perioodiks 2020–2022 

 

Käskkiri kehtestatakse kalandusturu korraldamise seaduse § 2 lõike 3 ja § 25 lõike 10 ning 
maaeluministri 25. novembri 2015. a määruse nr 19 „Kalanduspiirkonna kohaliku arengu 
strateegia rakendamine“ § 8 lõigete 10–12 alusel.  
 
Maaeluministri 25. novembri 2015. a määruse nr 19 „Kalanduspiirkonna kohaliku arengu 
strateegia rakendamine“ § 8 lõike 10 kohaselt määratakse sellele samale kohalikule 
algatusrühmale § 8 lõike 8 alusel kohalikule algatusrühmale määratud summa ja selle summa 
vahe, mis jäi sellel kohalikul algatusrühmal puudu lisas 9 nimetatud kohaliku algatusrühma 
kohta sätestatud maksimaalsest toetuse summast.  
 
Saaremaa kalanduspiirkonnale maaeluministri 25. novembri 2015. a määruse nr 19 
„Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine“ § 8 lõike 8 alusel määratud 
summa oli 4 540 354,71 eurot ja selle sama määruse lisas 9 oli Saaremaa kalanduspiirkonna 
kohta sätestatud maksimaalne toetuse summa 4 577 315,85 eurot, mistõttu on Saaremaa  
kalanduspiirkonnale maaeluministri 25. novembri 2015. a määruse nr 19 „Kalanduspiirkonna 
kohaliku arengu strateegia rakendamine“ § 8 lõike 10 alusel määratav summa 36 961,14 eurot. 
 
Maaeluministri 25. novembri 2015. a määruse nr 19 „Kalanduspiirkonna kohaliku arengu 
strateegia rakendamine“ § 8 lõike 11 kohaselt jaotatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määruse (EL) nr 1303/2013 artiklis 20 nimetatud tulemusreserv nende kohalike algatusrühmade 
vahel, kelle kohaliku arengu strateegia rakendamisel on kalandusturu korraldamise seaduse 
§ 25 lõike 10 alusel määratud summast välja makstud 31. detsembri 2018. aasta seisuga 
vähemalt 30 protsenti. 
 
Saaremaa kalanduspiirkonnale on 31. detsembri 2018. aasta seisuga välja makstud 
1 043 632,44 eurot, mis moodustab 22,99% kalandusturu korraldamise seaduse § 25 lõike 10 
alusel määratud summast, mistõttu Saaremaa kalanduspiirkond ei kvalifitseeru  tulemusreservi 
vahendite jaotamisele. 

Maaeluministri 25. novembri 2015. a määruse nr 19 „Kalanduspiirkonna kohaliku arengu 
strateegia rakendamine“ § 8 lõike 12 kohaselt määratakse tulemusreservi vahenditest lõikes 11 
sätestatud piirmäära ületanud kohalikule algatusrühmale 6,14 protsenti kalandusturu 
korraldamise seaduse § 25 lõike 10 alusel määratud vahenditest. Ülejäänud tulemusreservi 
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vahendid jaotatakse piirmäära ületanud kohalike algatusrühmade vahel võrdselt. 

Määran Saaremaa kalanduspiirkonnale kokku 36 961,14 eurot, millest kohaliku arengu 
strateegia hindamisest ülejäänud vahendite suurus on 36 961,14 eurot ja ning tulemusreservi 
vahendite suurus on 0 eurot.  

Käesolevat käskkirja võib vaidlustada halduskohtumenetluse seadustiku § 46 lõike 1 kohaselt 
halduskohtus 30 päeva jooksul käskkirja teatavaks tegemisest arvates.  
 
Saata: Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet, MTÜ Saarte Kalandus, kohaliku 
arengu strateegia hindamiskomisjon.  
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