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«EMKF 2014 – 2020 KALANDUSPIIRKONNA KOHALIKU ARENGU STRATEEGIA 

RAKENDAMINE” 

Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine (EMKF meede 3.3 

projektitoetus) 2019. a/  I voor 
 

1. Projekti lühikokkuvõte 

1.1 Üldandmed 

 

Projekti nimi 

Kalade koelmualade taastamine Saaremaal 

 

Projekti esitamise aeg 

20.02.2019 

 

Strateegia tegevussuund, mille 

elluviimist projekt toetab 

Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine 

(EMKF meede 3.3) tegevussuund 4. 

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

Saaremaa Vallavalitsus, Saare maakond, Saaremaa vald, 

Kuressaare linn, Tallinna tn 10, 93819; (esmane reg. 

äriregistris 02.01.2018), KOV asutus 

 

Projekti elluviimise aadress  

Saaremaa vald 

 

Projekti elluviimise kulud KOKKU 

(koos mitte-abikõlblike kuludega 

(eurot) 

111 144,00 

 

Projekti abikõlblikud kulud KOKKU 

(eurot) 

111 144,00 

 

Toetuse määr (%) 

99,5% 

 

 

Taotletav toetuse suurus (eurot) 

110 544,00 

 

 

Omafinantseeringu suurus (eurot) 

600,00  

 

Omafinantseeringu allikad  

Keskkonnaosakonna eelarve 

 

 

1.2 Lühikokkuvõte (kuni 2 lehekülge) 

 

Kaluritele on väga oluline stabiilse kalavaru olemasolu. Üheks võimaluseks seda tagada 

on koelmualade taastamine ja/või rajamine. Saaremaal on vooluveekogusid ja järvi, mis 

on kalade kudemiseks sobivad, kuid nende senine korrashoid on toimunud süsteemitult. 



  

 

Seega on oluline toetada koelmualade taastamist ja rajamist, tagamaks kalanduspiirkonnas 

piisavat kalavarude juurdekasvu. 

Aastaks 2020 on Saare maakonna kalanduspiirkonna arengustrateegias võetud sihiks 

visioon, mille kohaselt koelmukohtade arv piirkonnas on suurenenud. Avatud ja korda on 

tehtud vähem kalarikaste jõgede suudmed, millega on tagatud kalade pääs uutele 

kudealadele. On oluline süsteemselt toetada koelmualade taastamist ja loomist, tagamaks 

kalavarude jätkusuutlikkust piirkonnas. Lisaks arengustrateegias nimeliselt mainitud 

vooluveekogudele on kalastiku kudevõimaluste parandamiseks otstarbekas tervendada ka 

teisi veekogusid, mida kalad kudemiseks kasutavad. 

Mitmete Saaremaa vooluveekogude potentsiaal kalade kudealana on tänaseks vähenenud. 

Peamiseks probleemiks on voolusängide setetega täitumine ning roostumine, kohati on 

siiani tuntav rohkem kui kümme aastat tagasi aset leidnud erakordse ilmastikutingimuse 

(2005 a. “jaanuaritorm”) negatiivne mõju, mis ummistas mitmed kudeveekogude 

suudmed. Projekti eesmärgiks on puhastada mitmete kudeveekogude suudmeid või lõike, 

mis füüsiliselt takistavad kalade kudema siirdumist või noorjärkude laskumist merre. 

Nimetatud veekogudeks on Kihelkonna jõge, Pilguse lahe, Randküla jõe ja Oitme jõe 

suudmealad; Riksu jõe kolm lõiku, Leisi jõgi, Tori laht Vilsandil, Aenga lahte merega 

ühendav kraav ja Aenga ning Põldealust lahte ühendav kraav. Kudeveekogude paranenud 

tingimustest saavad kasu peamised harrastuspüügi liigid nagu haug, ahven, särg, säinas, 

luts, hõbekoger jt. 

Projekti lõpuks peab olema planeeritud töö ellu viidud veekogud puhastatud. Kaladele 

kudeveekogudest peavad takistused olema eemaldatud. Kõik tösse minevad objektid 

kontrollitakse kohapeal üle enne tööde akteerimist ja vastu võtmist. Projekti mõjud on 

näha ilmselt 2020 kevadel, kui kalad puhastatud veekogudesse takistustega kudema 

pääsevad. 

Otsesed kasusaajad on eelkõige harrastuskalamehed ja kutselised kalurid, kelle saagid 

võiksid tänu kalade kudetingimuste paranemisele mitmes erinevas Saaremaa kudejões 

teatud aja pärast suureneda. Otsesed kasusaajad on ka mitmed kalaliigid, kes 

mageveekogusid paljunemiseks kasutavad. Kaudne kasusaaja on valla looduskeskkond 

üldisemalt. 
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