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«Euroopa Kalandusfondi 2007–2013 rakenduskava» meetme 4.1 
«Kalanduspiirkondade säästev areng» projekti lühikokkuvõte 

  
1. Projekti lühikokkuvõte 

1.1 Üldandmed 

 
Projekti nimi 

Mitmekesistavat teenused, ratastraktori, 
esilaaduri, piikhaaratsi ja võsagiljotiini 
soetamine 

 
Projekti esitamise aeg 

16.08.2013 

 
Strateegia tegevussuund, mille 
elluviimist projekt toetab 

Tegevuste mitmekesistamine  

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

Tinurek OÜ, Saaremaa, Kuressaare,  Tallinna 
52-8. Osakapital 2556€. Osanikud Arvi Talk 
50% ja Targo Tiidussalu 50% osakuid. 52 
98 764 targo.tiidussalu@mail.ee 

 
Projekti elluviimise aadress  

Saaremaa , Kaarma vald, Nasva alevik 

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

68000.00 

 
Projekti abikõlblikud kulud KOKKU 
(eurot) 

68000.00 

 
Toetuse määr (%) 

70% 

 
Taotletav toetuse suurus (eurot) 

60200.00 

 
Omafinantseeringu allikad  

Äritulud ja vajadusel pangalaen 

 
1.2 Lühikokkuvõte (kuni 2 lehekülge) 
 
Taustinformatsioon – Tinurek OÜ kalurid saavad oma  sissetulekud väga suures osas kala ja 

agarikupüügist. Agariku ja kala püük toimub perioodil mai kuni september, seega ainult 5 kuud 

aktiivset hõivet aastas. Püügivälisel hooajal tegeletakse laevade ja püüniste hooldamisega. Töö on 

küll hädavalik, kuid paraku ei anna see sissetulekut, see tingib vajaduse arendada välja tegevusi 

mitmekesistavaid teenuseid.  peamine kalurite tegevust  mitmekesistav tegevus on agariku 

mereheite korje. Tinurek OÜ tegeleb agariku töötlemisega. Agariku merevarud on küll piisavad, et 

täiemahuline töötlemine ja müük käivitada, kuid mereheiteline  agarikuvaru on saadaval 

kvoodivabalt, seega oleks selle ressursi kasutamata jätmine mittemõistlik. Liiati on mereheitena 

saadav agarik teist liiki, mis aitab laiendada Tinurek OÜ tootevalikut. Lisaks agariku korjele 

plaanitakse soetatavate seadmetega välja arendada lumekoristusteenus, heinakoristusteenus, 

metsaülestöötamise teenus ja võsalõikusteenus.      
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Äriidee  –  pakkuda püügivälisel hooajal lumekoristusteenust piirkonna omavalitustele ja 

eraisikutele. Pakkuda piirkonna põllumeestele ja metsaomanikele heinakoristus, 

metsaülestöötamise ja võsalõikusteenust teenust  Alustada aktiivset agariku mereheite korjet 

Saaremaa põhjarannikul. 

Projekti eesmärk – mitmekesistada Tinurek OÜ kalurite majandustegevust ning tagada püügivälisel 

hooajal täiendav sissetulek ja tööhõive. Kasutada paremini ära Saaremaale eripärast mereressurssi 

(agarikku), mitmekesistades seeläbi Tinurek OÜ tootevalikut.  

Eesmärkide saavutamiseks soetatakse – ratastraktor ratas traktor Valtra N123H5 , esilaadur Valtra 

56, piikhaarats  ja võsagiljotiin Nisula 150E 

Visioon – Tinurek OÜ kaluritel on aastaringne tööhõive ja kalurite sissetulekud suurenevad 40%. 
Tinurek OÜ tootevalik on laienenud ning pakutakse kahte erinevat sorti toodet (töödeldud 
agarikku)



 


