
  

 

                                       Dokumendi vorm kinnitatud üldkoosoleku otsusega 25. september     
2009.a. lisa 6 

«EMKF 2014 – 2020 KALANDUSPIIRKONNA KOHALIKU ARENGU STRATEEGIA 
RAKENDAMINE” 

Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine (EMKF meede 3.3 
projektitoetus) 2018 a/  esimene voor 

 

1. Projekti lühikokkuvõte 

1.1 Üldandmed 

 
Projekti nimi 

MÄEBE KOGUKONNA JA RANNAKALURITE KÖÖK 

 
Projekti esitamise aeg 

 24. aprill 2018 

 
Strateegia tegevussuund, mille 
elluviimist projekt toetab 

Sotsiaalse heaolu ja kultuuripärandi, sealhulgas kalanduse- ja 
merenduse kultuuripärandi edendamine, kalanduskogukondade 
rolli tugevdamine kohalikus arengus ning kohalike 
kalandusressursside ja merendustegevuse juhtimine. 

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

MTÜ Mäebe Rannaselts, Ardi Mäebe küla, Saaremaa vald, 
Saaremaa, 93246,  registreerimise aeg 07.09.2016, juriidiline 
staatus –MTÜ, aktsia või osakapital- puudub, omanikud –
MTÜ liikmed. 

 
Projekti elluviimise aadress  

Mäebe külaplatsi kinnistu (80701:001:0821), Mäebe küla, 
Saaremaa vald, Saaremaa 

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

53 544.00 EUR 

 
Projekti abikõlblikud kulud KOKKU 
(eurot) 

53 544.00 EUR 

 
Toetuse määr (%) 

90% (üheksakümmend ) 

 
Taotletav toetuse suurus (eurot) 

48 189,60 EUR 

 
Omafinantseeringu allikad  

MTÜ liikmete solidaarne rahastus 

 
 
1.2 Lühikokkuvõte (kuni 2 lehekülge) 

MTÜ Mäebe Rannaselts on ellu kutsutud  põhikirjalise eesmärgiga populariseerida ning 

taastada randlus kui elulaad, suurendada avalikuse teadlikust merenduse, randluse 

valdkonnas toimuvatest arengutest, tegevustest, muutustest.  Selts on võtnud endale  kohustuse 

tagada avaliku Mäebe külasadama  korrashoid  ning  toimimine.  Mis omakorda on loonud   



  

 

võimaluse  ranna –ja harrastuskaluritele mugavaks  pääsuks merele ning kogukonnale 

kokkusaamise paiga.   Selts korraldab aastaid  randluse ja merekultuuriga seotud üritusi, mis 

toob alati  kokku kohaliku ning naaberkülade elanikud. 

Seltsi liikmed algatasid aastal 2012 valla üldplaneeringut muutva detailplaneeringu mis 

kehtestati Torgu Vallavolikogu 31.10.2016 otsusega nr1-1/21 Riigimaast eraldatud Mäebe 

külaplatsi maaüksus anti Torgu volikogu otsusega kohalikke elanikke ühendava MTÜ Mäebe 

Rannaseltsi käsutusse tähtajatu ajamääraga Leping Torgu valla ja MTÜ Mäebe Rannaseltsi 

vahel allkirjastati 05.05.2017. a. 

Detailplaneeringu eesmärk oli luua  sobilikud tingimused rannaküla  kogukonnale 

ühistegevuseks ning omavaheliseks tihedamaks sotsiaalseks läbikäimiseks.  Kehtestatud 

planeeringuga määrati Mäebe külaplatsi kinnistule maa sihtotstarve, mille kohaselt 90% 

moodustab puhke-ja virgestusmaa, 5% sadamamaa ning 5% teemaa. Kinnistule rajatavad 

ehitised saavad  olema 95% ulatuses ühiskondlike ehitiste sihtotstarbega ning 5% ulatuses  

välja ehitatud teedena.  

 MTÜ Mäebe Rannaseltsi poolt  on käesolevaks hetkeks omavahenditega   välja ehitatud 

meresõiduhuvilistele ning kalurkonnale avalikuks kasutuseks mõeldud  paadisild, korrastatud  

Mäebe külasadamasse viiv Mereranna tee,  90% ulatuses   välja ehitatud paadikuur-

merepäästejaama hoone ning magevee salvkaev. Korraldatud on aastate jooksul hulgaliselt 

rahvalikke kultuuriüritusi.  Vastavalt võimalustele on seltsi liikmed   panustanud tegevustesse  

solidaarselt rahaliste ning mitterahaliste  isiklike vahenditega . 

2016 aastal tunnustas Saaremaa  maavanem  hr. Kaido Kaasik MTÜ Mäebe Rannaseltsi 

tegevust Mäebe külaplatsi kinnistul, Mäebe külasadamas “Eesti kauneim kodu “ tiitliga. 

Planeeritav “Mäebe kogukonna ja rannakalurite köök”   annaks võimaluse ja põhjuse  
kogukonnale tihedamaks omavaheliseks  suhtluseks, sõltumata  ilmastikuoludest. Köögis on 
võimalik viia läbi koolitusi ning kultuuriüritusi. Kogukonna köök võimaldaks jagada toidu ja 
hoidiste valmistamise traditsioone, oskusi ning teadmisi  laiema  ringkonnaga . Ühiselt 
veedetud aeg ja jagatud jutud loovad  eeldused hääbuma kippuvate kultuuri –ja 
pärimustraditsioonide püsimajäämiseks. Seltsi liikmetel on võimalik väärindada merest 
püütud kala rannast lahkumata. Köök võimaldab korraldada  üritusi kohalikust, merest 
püütud  toorainest tehtavate toitudega. Omavaheline suhtlus, samad väärtushinnangud, puhas 
elukeskond ning ühised tegevused on määravaks teguriks uute elanike lisandumisel 
maapiiirkondadesse.  Eelöeldud väite tõestuseks on Mäebe küla. Ametliku Saaremaa valla 
demograafilise statistika kohaselt, seisuga märts 2018,  elab külas  34 elanikku, 21 meest ja 
13 naist. Inimesi vanuses 1-11 on 5, vanuses 26-27 on 4 ,vanuses 28-34 on 3 , vanuses 38-47 



  

 

on 11, vanuses 50-57 on 6, vanuses 64-65 on 2, vanuses 69-89 on 3. Keskmine elanikkonna 
vanus  jääb  alla 40 eluaasta.   

2018 aastal lisandub külasse kaks noort  peret. Suvekuudel kasvab elanikkond  mitmekordseks 

Randluse kui elustiili püsimajäämiseks on äärmiselt oluline  roll kohalikel tavadel , 
uskumustel, traditsioonidel ning kogukonna  vahetul omavahelisel suhtlusel.  Ühine köök   
aitab seda eesmärki  täita. 

 


