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1. Projekti lühikokkuvõte 

1.1 Üldandmed 

 
Projekti nimi 

Taaliku sadama rekonstrueerimine 2 etapp 

 
Projekti esitamise aeg 

02.04.2014 

 
Strateegia tegevussuund, mille 
elluviimist projekt toetab 

Kalasadamate ja lossimiskohtade uuendamine 

Taotleja nimi, asukoht (äriregistri järgi), 
kontaktandmed, registreerimise aeg, 
juriidiline staatus (AS, OÜ, FIE), aktsia – või 
osakapitali suurus, omanikud.  

MTÜ Taaliku Sadam, Orissaare vald, Taaliku 
53452698 urmasmagi1963@hot.ee    

 
Projekti elluviimise aadress  

Saaremaa , Orissaare vald, Pulli küla 

 
Projekti elluviimise kulud KOKKU (koos 
mitte-abikõlblike kuludega (eurot)) 

71010.00 

 
Projekti abikõlblikud kulud KOKKU 
(eurot) 

71010.00 

 
Toetuse määr (%) 

80% 

 
Taotletav toetuse suurus (eurot) 

56808.00 

 
Omafinantseeringu allikad  

Äritulud ja vajadusel pangalaen 

 
1.2 Lühikokkuvõte (kuni 2 lehekülge) 
 
Taustinformatsioon – Taaliku sadam asub Saaremaa kirderannikul Orissaare vallas Pulli külas. Enne 

teist maailmasõda kasutati sadamat reisi, kauba ja kalasadamana, kuid tänaseks päevaks on sadam 

amortiseerunud ning sadamabassein on setteid täis. Kuna sadam on hetkel peaaegu 

kasutuskõlbmatu on sadamas kalalossimine pea olematu, võimaluste piiras kasutavad sadamat siiski 

mõned kalandusettevõtjad.  Vaatamata sellele on Taaliku sadamal oluline kalanduslik potentsiaal. 

Juba 80-100 meetri kaugusel sadamast on sügav meri mis on sobiv seisevpüünistega kalapüügiks, 

Taaliku sadama lähiümbruses on sobivad kalastuspiirkonnad. Taaliku sadam on oluline ka 

agarikupüügi kontekstis, hetkel lossitakse agarikku Triigi sadamas kust on püügipiirkonda 13-15 

meremiili, Taaliku sadamat jäävad püügipiirkonnad 4-5 meremiili kaugusele. Samuti on Taaliku 

sadamas lossitud agarikku oluliselt lähem maa tarnsportida agariku töötlemise baasi, vahemaa on 

kõigest 4 kilomeetrit, Triigi sadamat on teekonna pikkuseks 17 kilomeetrit. Eelpool toodud faktid 

annavad hea aluse arvata, et Taaliku sadama edasine arendamine loob väga head võimalused agariku 

püügiks ning rekonstrueerimistööd annavad olulise tõuke piirkonna kalanduse edasiseks arenguks. 
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Äriidee- arendada välja kala ja agarikupüügi sadama infrastruktuur mille baasil pakutakse erinevaid 

merenduse ja kalapüügiga seotud teenuseid. Ettevõtlust Taaliku sadamas ei planeerita kasumlikuna. 

Hinnad kujundatakse kulupõhiselt, et teenustest laekuvad tulud kataksid sadama haldamisega seotud 

kulutused. Äriliseks eesmärgiks on välja kujundada hinnad mis oleksid piirkonna 

kalandusettevõtjatele taskukohased ning tagaksid piirkonnas kalanduse jätkusuutliku ja pikaajalise 

arengu.    

Projekti eesmärk – viia Taaliku sadam vastavusse mereohutusnõuetega ning kalasadamatele 

esitavatele nõuetega. Tagada Taaliku sadamas normaalsed tingimused suuremahuliseks kala ning 

agariku lossimiseks     

Visioon -  aastaks 2017 on Taaliku sadama kalalossimine kasvanud 40 tonnini aastas ja agariku 

lossimine 2000 tonnini aastas. Sadamat kasutavad 15 kutselist kalurit.     

Teise etapi raames kavandatakse järgmised tööd  

1. sadamale tehakse elektriliitumine, paigaldatakse jõukaabeldus, sadamasse paigaldatakse 2 
elektrikilpi kus on võimalik saada elektritoide.  

2. süvendatakse sadabassein    
Peale 2 etapi lõpetamist on Taaliku sadam kasutatav kala ja agariku lossimiseks ning vastab 

meresõiduohutuse ja sanitaarnõuetele.     


