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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

Projekti esitamise aeg
22.02.2019

Strateegia tegevussuund, mille 
elluviimist projekt toetab

TEGEVUSSUUND 5: sotsiaalse heaolu ja kultuuripärandi, 
sealhulgas kalanduse ja merenduse kultuuripärandi 
edendamine, kalanduskogukondade rolli tugevdamine 
kohalikus arengus ja kohalike kalandusressursside ja 
merendustegevuse juhtimine 

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

MTÜ Saarte Kalurite Ühing
registrikood: 80073585
registreerimise aeg: 17.03.1999
asukoht: Nasva alevik, Saaremaa vald, Saare maakond 93872
telefon: 5183187
e-post: v  astriku@hot.ee
Asutajaliikmeteks on Hans Varris, Hillar Lipp, Ivo Uustulnd

Projekti elluviimise aadress 
Saaremaa

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

17 580 eurot

Projekti abikõlblikud kulud KOKKU
(eurot)

17 580 eurot

Toetuse määr (%)
90%

Taotletav toetuse suurus (eurot)
15 822 eurot

Omafinantseeringu allikad 
MTÜ liikmete omavahendid, liikmemaksud



1.2 Lühikokkuvõte (kuni 2 lehekülge)

Filmikogumiku  loomine  Saaremaa  kalurite  ajaloost  projekti  märksõnadeks  on  ajalugu  ja
kultuuripärandi talletamine. Kuigi saarlaste ajalukku tagasi vaadates nähtub seal väga oluline seos
nii mere kui  ka kalandusega (meri ju ümbritseb Saaremaad igast küljest),  on nii  mere- kui  ka
kalanduskultuuritavad hakanud hääbuma noorte huvi, kalurite pealekasvu ning ka valdkonna kui
elatusallika teenimise viisi vähenemise tõttu. 

Tihtilugu on kalapüük kaluritele üksnes kõrvaltegevus ning elatise teenimiseks peavad kalurid
omama ka põhitegevust, mis tagaks kalurite ja nende pere elatusallika. Sellest tulenevalt on järjest
vähem ka neid,  kes  valdkonnaga tegutsedes omandaksid kogemusi,  mida ajaloomemuaaridesse
talletada. Saaremaa kalurite mälestused on aga oluline kultuuripärand, mida tasub iga hinna eest
elustada ning teadmisi elus hoida. 

Käesoleval  hetkel  ei  ole  loodud  täispikka  dokumentaali  ega  vahetuid  kogemusi  jagavaid
intervjuusid sisaldavat filmi Saaremaa kalurite mälestustest ja ajaloost. Seetõttu on meie sooviks
luua Filmikogumik Saaremaa kalurite ajaloost ning talletada tänaseks juba auväärses eas olevate
kalurite mälestused, lood, seigad ja juhtumised seoses mere ja kalandusega. Projekt keskendub
kuni sajandi tagusesse aega. 

Projekti  käigus  soovitakse  luua kokku 16 filmi.  Üks  kuni  50  minutiline  Saaremaa  kalanduse,
merenduse ja sadamate ajalugu käsitlev film, milles sisalduksid lisaks ajalugu tutvustavale teabele
ajaloolised  kaadrid  ja  fotod  ning  mis  võrdleb  minevikus  toimunud  kalapüüki  tänapäevase
kalapüügiga (sh kalatraalerite kasutamisega). Lisaks valmib 50 minutiline film ka inglise keelsete
subtiitritega.  Viisteist  kuni  30  minutilist  lühifilmi,  milles  iga  lühifilmi  keskmeks  on
persoonintervjuu ühe väärikas eas ja hulgaliselt kogemusi ja mälestusi omava ja neid jagava kaluri
või kalandusega muudmoodi sügavalt seotud isikuga. 

Projekti keskmeks on alljärgnevad küsimused:

·        Kuidas on Saaremaal kala püütu viimase sajandi jooksul?

·        Millised on praeguse kalapüügi ja poole sajandi taguse kalapüügi erisused 
omavahelises võrdluses?

·        Kalasadamate arvu vähenemise põhjused?

·        Kalanduse osakaalu vähenemise põhjused. Saaremaa kalanduse 
tulevikuperspektiivid kunagiste kalurite, tänaste kalurite ja kalateadlaste seisukohast. 

Projekti käigus säilitatakse rannarahva ajalugu ja kantakse edasi kalandusega seotud mälestused. 

Projekti  oodatavaks  tulemuseks  on  rannarahva  ajaloo  ja  kalandusega  seotud  mälestuste
edasikandmine. Valmiv filmikogumik pakub eeldatavasti rõõmu nii noortele kui ka vanematele
huvilistele.  Noorem põlvkond  saab  filmikogumi  tulemusena  tutvuda  ajalooga  ja  saada  teavet,
kuidas  kalandus  20  sajandil  toimus,  sh  saada  aimu,  miks  saatsid  kalureid  hommikul  merele
nõukogude  piirivalvurid,  milline  oli  kalurite  tähtsus  ja  positsioon  ühiskonna  (nn  Saaremaa



miljonärid) ja millised olulised sündmused ja juhtumised toimusid nii  tormistel kui ka tasastel
meredel.  Vanem  generatsioon  saab  filmikogumiku  tulemusena  äratundmisrõõmu  ja
võrdlusmomente nende enda mälestustega. 

Filmid kinnistavad Saaremaa identiteeti, mälestusi, ajalugu ja kultuuripärandit, näidates kuidas 
Saaremaal austati kaluritööd ning kui raske selline töö tegelikult oli. 

Filmide näitamine saab toimuda nii kohalikul tasandil (nt Saaremaa muuseumis, üritustel), üle-
Eestiliselt (nt kalandusega seotud üritustel) kuid miks mitte ka rahvusvaheliselt. 

Seega on projekti eesmärgid kokkuvõtvalt alljärgnevad:

             ·        Väärtustada ja talletada hääbuvat kohalikku kultuuripärandit ja ajaloolisi 
traditsioone;

·        Hoida ja laiendada piirkondlikku identiteeti nii Eestis, kui ka välismaal. 

·        Kasvatada laste ja noorte huvi merelistes ja kalandusega seotud tegevustes, sh 
suunata noori tagasi merenduse ja kalanduse juurde

·        Kogukonna koostöö

Filmid antakse tasuta kasutamiseks ka Saaremaa Muuseumile. Filmide ja intervjuude (talletluslik) 
väärtus kasvab aasta-aastalt. 


