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«EMKF 2014 – 2020 KALANDUSPIIRKONNA KOHALIKU ARENGU STRATEEGIA 
RAKENDAMINE ” 

Kogukonna juhitud kohaliku arengu strateegia rakendamine (EMKF meede 3.3 
projektitoetus) 2017 a/  2 voor 

 

1. Projekti lühikokkuvõte 

1.1 Üldandmed 

 
Projekti nimi 

Saeraami ja haagise soetamine  

 
Projekti esitamise aeg 

September 2017 

 

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.  

FIE Tambet Oll  
Telefon 53422457 

E-mail: olltambet@online.ee 

Aadress: Saare maakond, Lääne Saare vald 93872,  Nasva alevik, 
Sõrve mnt 37.  
Registreeritud: 18.11.2004 

 

Projekti elluviimise aadress  

Saare maakond, Lääne Saare vald 93872,  Nasva alevik, Sõrve mnt 
37 

 

Projekti elluviimise kulud KOKKU (koos 

mitte-abikõlblike kuludega (eurot)) 

5455.97 

 

Projekti abikõlblikud kulud KOKKU 

(eurot) 

4613.31 

 

Toetuse määr (%) 

70% 

 

Taotletav toetuse suurus (eurot) 

3229.31 

 

Omafinantseeringu allikad  

Taotleja omavahendid 

 
 
1.2 Lühikokkuvõte (kuni 2 lehekülge) 

 
Taustinformatsioon - Tambet Oll FIE on kalandusega tegelenud ca 12 aastat, peamiselt Nasva kandis 
, kutseliseks kalapüügiks on ettevõtjal kasutada 12 nakkevõrku, 2 ääremõrda suukõrgusega kuni 3 
meetrit ning 1 ääremõrd suukõrgusega 3 meetrit püügiks Mullutu lahel. Lisaks kalapüügile tegeleb 
ettevõtja ka praegu halupuude toomisega ning käib ka palgatööl. Nagu kõikidel Saaremaa kaluritel on 
Tambet Olli probleemiks kalapüügist saadavate tulude hooajalisus. Kalapüügiga saab aktiivselt 



  

 

tegeleda ca 5 kuud aastas, peamiselt kevadeti ja sügiseti ning saadavad tulud ei taga võimalust 
aastaringselt kalandusest ära elada. Stabiilse sissetuleku tagab palgatöö, kuid palgatöö muudab 
püügiperioodi planeerimise üpriski keerukaks kui mitte võimatuks. Sissetulekute suurendamiseks ja 
stabiliseerimiseks alustas Tambet Oll 6 aastat tagasi halupuude tootmist ,ettevõtjal on olemas mobiilne 
halumasin Palax (elektrilt käitatav)  ja puulõhkuja HS-22A62 (bensiinimootoriga) ning ATV 
halumasina transportimiseks. Soetatud on metsaväljaveohaagis, ja mootorsaag ning võsalõikur 
sanitaarraide teenuse pakkumiseks.  Praegu on ettevõtjal ca 18 väljakujunenud klienti ning aastas 
toodetakse ca 180 ruumimeetrit küttepuid. Tootmiseks vajaliku metsamaterjali soetab ettevõtja RMK 
riigimetsast, ettevõtjal on olemas ka isiklik metsamaa (10,6h). Halupuid toodetakse hetkel ettevõtjale 
kuuluval maaüksusel ning valmis halupuud transporditakse kliendini, teenust osutatakse ka kliendi 
juures bensiinimootorilt käitatava halumasinaga. Toetusega soetatud seadmed on ettevõtjal 
võimaldanud käivitada täiendavad teenused, suurenenud on klientide arv ja toodetava halupuu hulk, 
samuti pakutakse teenust otse kliendi juures. Ettevõtja pakub ka sanitaarraide teenust.        

 

Probleem - halupuude tootmise käigus satub puidu hulka märkimisväärse koguses sellist 
metsamaterjali mille kvaliteet võimaldaks valmistada saematerjali. Seega on ettevõtjal praeguse 
tegevuse juures võimalus väärindada kasutatavat materjali ning arendada välja uus tegevussuud, 
väikesemahuline saematerjali tootmine      

Tegevused - uute teenuste väljaarendamiseks on vajalik soetada järgmised seadmed.  

Saeraam LOGOSOL M8  - saeraam on käitatav mootorsaega, seega on seda võimalik kasutada ka 
metsas ning otse kliendi juures.  

Haagis Respo 750M351L150 - haagis on vajalik saeraami ja puulõhkumismasina 
transportimiseks, samuti on haagisega võimalik kliendini toimetada väiksemaid halupuude 
koguseid.            


