
Kinnitatud Põllumajanduse Registrite 
ja Informatsiooni Ameti peadirektori  

21.03. 2016  käskkirjaga nr 1-12/16/44

RAKENDUSKAVA                                                                                              KINNITATUD

Rakenduskava Rakenduskava muudatus  Aasta ### 2022

Taotleja andmed

Ärinimi MTÜ SAARTE KALANDUS

8 0 2 5 9 6 2 8

Esindaja nimi Heino Vipp

8 3 2 0 1 9 0 0 ### 0

Eesmärk, mida planeeritakse projektikonkursside korraldamise kaudu ellu viia Projektikonkursi eelarve

Ei avata 0,00

Majandustegevuse mitmekesistamine 2022. a veebruar

Heakskiidetud, vastuvõetud ja kinnitatud 19. 11.2021. a üldkoosoleku otsusega nr 6

Mittetulundusühingute ja sihtasutuste 
registrikood

Taotluse viitenumber1

A. Strateegia elluviimise tegevused2

Strateegia elluviimise tegevussuunad 
2022. aastal

Projektikonkursi toimumise aeg 
(kuu täpsusega)

Kalapüügi- või vesiviljelustoodete 
väärindamine või turustamine

1. E1: Turule on lisandunud uued kohalikust kalast valmistatud tooted.
2. E2: Saaremaa kalanduspiirkonnas on 18 kala väärindavat tunnustatud ja/või teavitatud mikroettevõtet.

1. E1: Kalandussektori ettevõtjatele on loodud võimalused täiendavate sissetulekute saamiseks sh rannikuturismi edendamise 
valdkonnas.

30 000,00



Kalasadamate uuendamine Ei avata 0,00

Koelmualade loomine või taastamine Ei avata 0,00

2022. a veebruar

Kokku
Kokku #REF!

Kõik aastad kokku #REF!

3486640,62

3523601,76
Meetmest 3.4. eraldatud meetmesse 3.3. 240 000 €, meetme 3.4. eelarvejääk  peale eraldust 60 125,56 €

Eelarve on arvestatud 2021. a II taotlusvooru esitatud projektitoetuse taotluste hindamistulemuste alusel ja võib muutuda seoses PRIA toetuse määramise otsustega. 

Sellisel kujul tekkinud eelarvejäägid arvestatakse 19. 11. 2021. a toimuva üldkoosoleku rakenduskava kinnitamise otsusega automaatselt arengustrateegia 2022. a rakenduskava 5. tegevussuuna eelarvesse.
Rakenduskava muudatusega lisatakse vastavalt 19. 11. 2021. a üldkoosoleku otsusele nr 6 (viiendasse tegevussuunda 2021. a II taotlusvooru järgsed eelarvejäägid ja vabad vahendid, mis tekkisid seoses

B. Hindamiskomisjoni liikmete ja asendusliikmete nimekiri

Ees-ja perekonnanimi Millist huvirühma esindab Hindamisvaldkond Elektronposti aadress telefon

1. E1: Täielikult on renoveeritud 4 kalasadamat. Igas renoveeritud sadamas on olemas vähemalt kai, slipp, võimalused kala 
lossimiseks, kala vastu võtmise võimalused, esmased hoiustamistingimused, kaluritele on tagatud esmased olme- ja 
sanitaartingimused. Toetust saavad taotleda sadamate nimekirjas olevad sadamad. 
2. E2: Sadamates, kus kala lossitakse, on paranenud lossimistingimused. . Renoveeritud sadamas on olemas vähemalt kai, 
slipp, võimalused kala lossimiseks, kala vastu võtmise võimalused.  Toetust saavad taotleda sadamate nimekirjas olevad 
sadamad.

1. E1: Kalavarude taastootmiseks on tingimused paranenud. Vähemalt kahel veekogul on koelmukohtade arv suurendatud.  2. 
E2: Angerja noorjärgud on Saaremaa rannikumerre eksperimentaalselt asustatud. Saaremaa rannikumerre on asustatud 500 
000 angerja noorjärku

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

1. E1: Laiendatud on avalikke maale- ja merelepääsu võimalusi koos vajaliku taristuga.
2. E2: Loodud on võimalused kalandussektori organisatsioonide ühistegevuseks ja piirkondliku kultuuripärandi 
tutvustamiseks.
3. E3: Kalandus- ja meresektor on maakonnas nähtavad.
4. E4:  Lapsed ja noored on haaratud kalatraditsioonide säilitamisse maakonnas
                                   

442 503,00

472 503,00

Strateegia heakskiitmise otsuse alusel lubatud maksimaalne toetuse suurus projektitoetuseks käesolevas rakenduskavas toodud perioodiks3

Strateegia heakskiitmise otsuse alusel lubatud maksimaalne toetuse suurus projektitoetuseks käesolevas rakenduskavas toodud perioodiks+ 36 961,14 € 7 
3 763 601,76 

projektide odavnemiste ja katkestustega. Muudetud on koostööprojektide eelarvet vastavalt olemasolevale eelarvejäägile.

Liige4 Asendusliige4



Toivo Pära IK 35301140017 jah kalandussektori FIE kalandus helimaar@hot.ee 504 2325
Arne Salong IK 37101060023 jah kalandussektori ettevõtja kalandus arne@sfe.ee 516 8628
Aivar Sõrm IK 35604130012 jah kalandussektori FIE ettevõtlus aivar@saarevesi.ee 503 9297
Aarne Vainokivi IK 34601060054 jah sektoriväline ettevõtja (sadama)ehitus saarekek@tt.ee 504 9288
Sander Laid IK 39012220041 jah sektoriväline ettevõtja kalandus 505 9732
Riina Allik IK 46712162735 jah KOV avalik haldus riina.allik@gmail.com 5333 0488
Tõnis Rihvk IK 36310180024 jah sektoriväline ettevõtja sadamate haldus/ ettevõtlus tonis@laevakompanii.ee 5041 019
Mihkel Tarvis IK 36901290012 jah kalandussektori FIE ettevõtlus mihkel.tarvis@gmail.com 505 5994

Nalmond Meri  IK 37102210212 jah sektoriväline ettevõtja laevaehitus 516 7657

Els Ulman- Kuuskman IK 47610290289 jah sektoriväline füüsiline isik kalandus els2910@live.com 5347 8637

Ülle Laid IK 46008050025 jah sektoriväline ettevõtja ettevõtlus 5303 7309

C. Töötajate nimekiri

Ees-ja perekonnanimi Ametikoht Elektronposti aadress telefon

Heino Vipp tegevjuht 1 +372 5694 7288

Hille Tänak- Helde referent 1 +372 5690 7727

Märkused ja selgitused rakenduskava tegevuste ja eelarve muutmise korral

Koostööprojekti nimetus Koostööprojekti hetkeseis

Planeerimisel 2022 I ja II poolaasta

Planeerimisel 2022 I ja II poolaasta 0,00

laidsander@gmail.com

nalmond.meri@lahesuu.ee

niidupuu@niidupuu.ee

Tööaeg arvestatuna täistööajale5

tegevjuht@saartekalandus.ee
tegevjuht@saartekalandus.ee

Koostööprojekti tegevuste 
alustamise aeg 

Koostööprojekti eelarve 
(summa laieneb kõigile 

tegevustele)

Teadmiste täiendamine, sh koolitusel, 
õppereisil, seminaril, töö- või õpitoas 
osalemine või selle korraldamine, messi 
või konverentsi külastamine

17 000,00

Õppereiside korraldamine koostöös teiste 
kalanduspiirkondadega sh õpperiside 
korraldamine rahvusvahelise  koostöö 
raames

mailto:laidsander@gmail.com
mailto:nalmond.meri@lahesuu.ee
mailto:niidupuu@niidupuu.ee
mailto:tegevjuht@saartekalandus.ee
mailto:tegevjuht@saartekalandus.ee


Planeerimisel 2022 I ja II poolaasta

Planeerimisel 2022 I ja II poolaasta 0,00

KOKKU 

allkirjastatud digitaalselt

Taotleja või tema esindaja ees- ja perekonnanimi Hille Tänak- Helde, referent

Kalanduse või merenduse 
populariseerimine, sealhulgas festivali, 
näituse või noortele mõeldud ürituse 
korraldamine ja elluviimine

13 328,00

Koostöö kalanduse väliste algatus- ja 
LEADER gruppidega

30 328,00

Taotleja või tema esindaja allkiri6

Taotluse allkirjastamise kuupäev (pp.kk.aaaa)6

¹ Täidetakse, kui algatusrühma taotlus on esitatud
2Täidetakse iga strateegia rakendamise aasta kohta, kui andmeid ei ole, jäetakse täitmata
3Kontrollnumber, andmed saadakse strateegiast rahastamiskava peatükist ning MEM strateegia heakskiitmise otsusest
4 asjakohasesse lahtrisse kirjutatakse JAH
5 Osalise tööajaga töötajaid arvestatakse töötatud aeg suhtes täistööaega
6 Täidetakse ainult paberdokumendi puhul

7 Maaeluministri 23. 10. 2019. a kk nr 158 alusel määratud summa 36 961,14 € (määruse § 8 lg 10)





3486640,62
 36 961,14 € ###

 3 523 601,76 € ###
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