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ALGATUSRÜHMA KOOSTÖÖTEGEVUSE PROJEKTITOETUSE TAOTLUSE 

TULEMUSARUANNE  

 

Koostööprojekti nimetus: „MTÜ Virumaa rannakalurite Ühing ja MTÜ Saarte Kalandus 

õppereis Islandile“   

Koostööpartner: MTÜ Virumaa Rannakalurite Ühing 

Toimumisaeg: 03. – 08. 06. 2019. a. 

Koostööprojekti eesmärk: koostööprojekti eesmärgiks on tutvuda Islandi 

kalanduspiirkondade ettevõtmistega, et teada saada, kuidas toimib kohalik rannakalndus, 

kalandusega seotud toodete ja teenuste arendamine ning samuti kuidas on korraldatud 

ettevõtjate, omavalitsuste ja organisatsioonide vaheline töö ja koostöövõrgustike toimimine. 

Islandi kogemusega tutvumine on oluline seetõttu, et Islandil on loodud üks maailma kõige 

kaasaegsem ja konkurentsivõimelisem kalatööstus, mis on orienteeritud jätkusuutlikele 

püükidele, vastustustundliku kalapüügi ja mere ökosüsteemi kaitsele. Kalatööstuse toodang on 

Islandi üks olulisemaid ekspordiartikleid. 

Sihtrühm: MTÜ Virumaa Rannakalurite Ühing liikmed ja liikmete esindajad (kokku 16 

inimest) ja Saaremaa kalanduspiirkonna kalurid ja kalandusettevõtjad ning muud piirkonnas 

kalandusvaldkonnaga tegelevad isikud (kokku 16) inimest. 

Koostööprojekti elluviimise asukoht: Islandi erinevad kalanduspiirkonnad (tutvumine 

Reikjaviki, Hafnarfjörduri, Grindavíki kalandusega) 

 

Elluviidud tegevused ja koostööprojekti tulemus:  

Osa on võetud väliskoolitusest Islandi erinevatesse kalanduspiirkondadesse. Saaremaa 

kalanduspiirkonnast osales 16 inimest ja Virumaa kalanduspiirkonnast osales 16 inimest.  

Eesti kahe kalanduspiirkonna ettevõtjad ja organisatsioonide esindajad on saanud Islandi 

kalanduspiirkondade esindajatega kogemusi vahetades uusi ideid kuidas oma tooteid/ 

teenused paremini tutvustada, kuidas parendada püügivahendeid ja kuidas kala väärindada. 

Ettevõtjad on saanud omavahel rohkem suhelda, mis avaldab mõju võrgustumisele ja uute 

koostöötegevuste algatamisele. Kogemuste ammutamine väljaspoolt Euroopa Liidu 

kalanduspiirkondi on samuti oluline kuna aitab näha piirkondade vahelisi erisusi ja heal juhul 

annab võimaluse kalandusvaldkonnas uute innovaatiliste ideede loomiseks. Samuti on oluline 

võõrustada teisi kalanduspiirkondi nii Eestist kui Euroopast ning jagada kogemusi 

kalandusvaldkonna arendamisel.  

Õppereisi programm 3. - 8.juuni 2019. a  

3. juuni, esmaspäev  

Kogunemine Tallinna lennujaamas kell 4.00 infoleti juures 

Reisijuht: Askur Alas  
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Air Baltic Tallinn - Riia – Keflavik (Reykjavik) 5.45-6.35 / 8.20-9.15 (ajavahe – 3 tundi) 

Salongipagas kuni 8 kg (kott + isiklik ese) ja äraantav pagas kuni 20 kg. 

Sõit Reikjaviki linna. 

10.30 Kohtumine kalnduorganisatsiooni Landssambands smábátaeigenda (Hverfisgötu 105, 

101 Reykjavík) liimetega  

KONTAKT Axel Helgason, formaður 

GSM: + 354 897-5188 

Aadress: https://maps.app.goo.gl/xUyTXqN6WmzGg7Q5A 

 

Sõit hotelli, check-in ja lõunasöök 

12.30 – 14.00 Hotel Cabin restoranis 

Ca 14.00 Sõit Reikjaviki sadamasse. Sadama külastus  

Linnaekskursioon 

Jalutuskäik tagasi hotelli 

Õhtusöök oma hotelli restoranis 

Hotel Cabin https://hotelcabin.is/ Kõikidel reisiöödel sama hotell.  

 

4. juuni, teisipäev 

9.15 Väljasõit Hafnarfjördurisse,  

10. 00 – 12.15  Hafnarfjörduri kalandus- https://cooling.is/slurry-ice-machines/?lang=en     

Kontakt: 

Kveðja Atli Steinn  

+354 565-7918 

AAdress: Stapahraun 6, 220 Hafnarfjörður, Iceland 

 

 

12.30 – 13.30 – lõuna www.tilveranrestaurant.is/  

13.30-15 jätkub tegevus Hafnarfjörduri kalanduspiirkonnas 

Soovijatel kaupluse külastus: Óseyrarbraut 28 | 220 Hafnarfjörður 

+354 5 200 500 

Sõit tagasi Reykjavikki 

Õhtusöök oma hotelli restoranis 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.smabatar.is%2Fskrifstofa.shtml&data=02%7C01%7C%7Ce55da75376624647b5d708d6a61403e2%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C636879002221300871&sdata=kimk56vRjHkzcat9xLTk%2BAvMsz%2Fgp56tWOCI6RbrtRI%3D&reserved=0
https://hotelcabin.is/
https://cooling.is/slurry-ice-machines/?lang=en
http://www.tilveranrestaurant.is/
tel:003545200500
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5. juuni, kolmapäev 

9.00 Väljasõit 

10.00 -  12. 00 kalurite koolitus https://www.fiskt.is/ Víkurbraut 56 Grindavík 

KONTAKT! Víkurbraut 56  |  240 Grindavík, Iceland 

Símar:  003544125966  /  4125968  /  4125965 

Vefpóstur:  info@fiskt.is 

 

12.00- 12.30 sõit Grindavikist Sangerdi 

12.30-13.30 lõuna https://www.vitinn.is/  

13.30 - 17.00 Sangerdi oksjonituru külastus. Kaluritel on võimalik näha kuidas toimub kala 

väärindamise protsess kalalaevast- töötlemisettevõttesse, kuidas kujuneb oksjonil hind, kuidas 

kalaoksjonit hallatakse jne). 

Tagasi reykjavikki. 

Õhtusöök oma hotelli restoranis 

 

6. juuni, neljapäev  

Tutvumine Islandi selle piirkonna tähtsamate vaatamisväärsustega (Kuldne Ring) 

Thingvellir https://guidetoiceland.is/connect-with-locals/jorunnsg/ingvellir-national-park  

Lõunasöök kohalikus talus 

Gullfoss https://guidetoiceland.is/travel-iceland/drive/gullfoss  

Geysir https://guidetoiceland.is/travel-iceland/drive/geysir  

 Õhtusöök oma hotelli restoranis 

 

7. juuni, reede-  

8.00 transfeer sadamasse 

9.00-13.30 Vaalavaatlus Atlandi ookeanil 

Lõunasöök: www.sjavarbarinn.is/  

Tutvumine Reykjaviki linnaga  

Vaba õhtupoolik Reykjavikis 

Õhtusöök oma hotellis 

https://www.fiskt.is/
mailto:info@fiskt.is
https://www.vitinn.is/
https://guidetoiceland.is/connect-with-locals/jorunnsg/ingvellir-national-park
https://guidetoiceland.is/travel-iceland/drive/gullfoss
https://guidetoiceland.is/travel-iceland/drive/geysir
http://www.sjavarbarinn.is/
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8. juuni, laupäev 

Pärast hommikusööki hotellis check-out.  

8.00 Pagas bussi ja sõit Sinise Laguuni juurde.  

9.00- 12.00 Lõõgastumine Sinises Laguunis www.bluelagoon.com/ Piletid on kalkuleeritud 

reisi hinna sisse. 

Transfeer lennujaama 

Air Baltic lennud Keflavik – Riia – Tallinn 14.45-21.25 / 23.10-23.59 

Salongipagas kuni 8 kg (kott + isiklik ese) ja äraantav pagas kuni 20 kg. 

 

Reisibüroo Perereisid       

Tartu, Ülikooli 12, tel.52 26 257, tel./fax 7 420 339  

e-mail: pere@kiirtee.ee   või ivi@perereisid.ee    

Reisi koordineerib: Ivi Lemmik 5011502  

 

http://www.bluelagoon.com/
mailto:pere@kiirtee.ee
mailto:ivi@perereisid.ee

