
  

 

                                       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/  1 voor 

 

1. Projekti lühikokkuvõte  

1.1 Üldandmed 

 
Projekti nimi 

Ruloonpressi 6350  SC14N Kverneland ja   kiletaja SIPMA OS 
7531 soetamine 

 
Projekti esitamise aeg 

23.aprill 2018 

 
Strateegia tegevussuund, mille 
elluviimist projekt toetab 

Majandustegevuste mitmekesistamine 

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

Vika VKN OÜ Saare maakond, Saaremaa vald, Kuresaare, 
Papli 12. Telefon 5698440. e.post vikavkn@tt.ee. Osakapital 
6391 €. Registreerimise aeg 27.10.1997. Juhatuse liige Viljar 
Nuut  

 
Projekti elluviimise aadress  

Saare maakond, Saaremaa vald, Pöide küla, Soome talu 

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

45978.00 

 
Projekti abikõlblikud kulud KOKKU 
(eurot) 

38415.00 

 
Toetuse määr (%) 

70% 

 
Taotletav toetuse suurus (eurot) 

26890.50 

 
Omafinantseeringu allikad  

Taotleja omavahendid ja vajadusel pangalaen  

 
 
1.2 Lühikokkuvõte (kuni 2 lehekülge) 
Probleem - Vika VKN kalur probleemiks on sarnaselt kõigi Saaremaa kaluritega püügi 
sesoonsus ning kalavarude ebastabiilsus. Tulud püügist saab kalur peamiselt 5-6 kuu jooksul 
aastas, püükide sesoonsusest tulenevat tulude vähenemist aitab vähendada kalatoodete 
pakkumine ja karjakasvatus. Teine probleem puudutab kohalikke karjakasvatajaid, kes 
soovivad otsa söödavarumisteenust. Suured teenuspakkujad reeglina ei jõua väiketalunike 
heinamaadele, sest tootmismahud on suhteliselt väikesed. Samal ajal saab loomasööta 



  

 

varuda suhteliselt lühikese ajaperioodi jooksul, see seab kohalikud väiketalunikud kaunikesti 
raskesse olukorda. Lisaks vajab Vika VKN OÜ uusi ja moodsaid söödavarumisseadmeid 
oma lihatootmise efektiivsemaks muutmiseks. Vanad masinad võivad keset 
söödavarumishooaega lihtsalt ära laguneda. 

Tegevused - uue teenuse (söödavarumine kohalikele väiketalunikele) käivitamiseks soovib 
ettevõtja soetada ruloonpressi 6350  SC14N Kverneland ja   Kiletaja SIPMA OS 7531. 
Söödavarumisseadmed on piisava tootmisvõimusega, et pakkuda teenust planeeritud mahus 
ning parendada söödavarumist oma karjale.  

Tulemused - ettevõtja lood investeeringuga uue teenuse mis mitmekesistab kaluri 
tegevusi ning tagab täiendava sissetuleku kalapüügivälisel hooajal. Piirkonda tekib uus 
kvaliteetne teenus mis on suunatud kohalikele väiketalunikele, kes tegelevad 
karjakasvatusega. Investeeringuga käivitatav teenus on suunatud just sellele sihtgrupile. 
Praegusel hetkel on avaldanud teenust osta 2-3 kohalikku talunikku, eelleping on 
sõlmitud 1 talunikuga.       


