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«Kalanduspiirkondade säästev areng» projekti lühikokkuvõte 

  
1. Projekti lühikokkuvõte 

1.1 Üldandmed 

 
Projekti nimi 

 

Isotermilise kaubiku Citroen Berlingo VAN 
1,6HDi ostmine  

 
Projekti esitamise aeg 

29.08.2013 

 
Strateegia tegevussuund, mille 
elluviimist projekt toetab 

Kalandustoodete töötlemine ja 
otseturustamine 

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

Tihemetsa Kala  OÜ. Saaremaa, Kaarma vald, 
Nasva, Sadama 2. Osakapital 2684€, omanikud 
Tiina Mai 100% osakuid. 5265511 
tiinamai.lesta@gmail.com  

 
Projekti elluviimise aadress  

Saaremaa, Nasva alevik, Sadama 2 

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

23071.00 

 
Projekti abikõlblikud kulud KOKKU 
(eurot) 

23071.00 

 
Toetuse määr (%) 

60% 

 
Taotletav toetuse suurus (eurot) 

13842.00 

 
Omafinantseeringu allikad  

Äritulud  

 
1.2 Lühikokkuvõte (kuni 2 lehekülge) 
 
Taustinformatsioon – OÜ Tihemetsa Kala on asutatud oktoobris 2012. Tihemetsa talus tegeldakse 

kaalpüügiga juba teist põlve. Kalatooteid pakutakse Tihemetsa talus juba 17 aastat, alates 1998 

aastast on Tiina Mai koos oma ema Aima Käeseliga tegutsenud pereettevõttena, tänaseks päevaks 

on pereettevõtte juhtimine üle antud Tiima Maile. Kalapüügiga tegeleb perepoeg Martin Mai, 

ettevõttel on olemas kalapüügiluba ja registreeritud kalalaev. Tihemetsa talu suitsutatud kalatooted 

on Saaremaal laialt tuntud eelkõige oma kõrge kvaliteedi ning omapärase maitse osas. Tiina Mai on 

oma oskusi ja teadmisi edasi andnud ka erinevatel koolitustel ja seminaridel ning ta on tuntud ka 

väljaspool Eestit, Tihemetsa talu on külastanud huvilised Venemaalt, Soomest, Lätist ja Leedust. 

Lisaks praegusele tootevalikule planeeritakse tulevikus hakata pakkuma ka kalakulinaaria tooteid 

eelkõige marineeritud angerjas ning anzoovis, tulevikus planeeritakse hakata tegelema ka kvaliteetse 

sproti pakkumisega. Taotlused Tervisekaitse Ametis on menetlemisel. Töödeldakse nii enda püütud 

kui ka Saaremaa teistelt kaluritelt ostetud kala.    
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Probleem – suurimaks takistuseks tootmise laiendamiseks on sobiva transpordivahendi puudumine. 

Praegu transporditakse kala ja kalatooteid tavalises autospakendatuna  termokastidesse. Auto  ei 

vasta  sanitaarnormidele ja on liiga väike. See on oluliseks takistuseks tooraine hankimisel ja 

valmistoodangu toimetamiseks ostjateni.  

Äriidee ja projekti eesmärk – viia töödeldud kalatoodete pakkumine Tihemetsa talus uuele 

tasemele, laiendada sadamatevõrgustikku kust kala hangitakse ning käivitada täiemahuliselt teenus, 

kus Tihemetsa talust tellitud kala toimetatakse otse kliendini.  

Visioon – 2016 aastaks Tihemetsa Kala OÜ kliendivõrgustik suurenenud 30%. Tihemetsa Kala OÜ 
on liider käsitöönduslikult töödeldud kala turul. 
 
Äriidee realiseerimiseks ja eesmärkide täitmiseks soetatakse isotermiline jahutusega kaubik 
Citroen Berlingo VAN 1,6 HDI mis on igati sobiv kliendivõrgustiku teenindamiseks ning vastab 
sanitaarnõuetele. Avaneb võimalus varuda värsket kala teistest saaremaa sadamatest, tagatud 
on kvaliteetse kala transport töötlemiskohta.  



 


