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Mittetulundusühingu Saarte Kalandus arengustrateegia muudatusettepanekud koos 

põhjendustega 

 

Heakskiidetud ja kinnitatud 21. 05. 2021. a üldkoosoleku otsusega nr … 

 

1. Punkt 4 Eesmärkide püstitamine (lk 26 tegevussuund 4 Koelmualade taastamine ja 

loomine). 

 

Arengustrateegia muudatusettepanek puudutab koelmualade taastamise ja loomise 

tegevussuuna nimetuse täiendamist angerja haugi eksperimentaalse asustamisega ning 

tegevussuunda lisatakse eesmärgid E2 Angerja noorjärgud on Saaremaa rannikumerre 

eksperimentaalselt asustatud ja E3: Haugi noorjärgud on Saaremaa rannikumerre 

eksperimentaalselt asustatud 

 

Olemasolev tekst: Tegevussuund 4: koelmualade taastamine ja loomine 

 

Eesmärk: 

1. E1: Kalavarude taastootmiseks on tingimused paranenud. 

 

Jr

k 

nr 

Tulemusnäitajad 

Mõõdikud ja metoodika 
Algtase Sihttase 

E

1 
- 

Vähemalt kahel 

veekogul on 

koelmukohtade arv 

suurendatud 

Mõõdik: koelmukohtade arv 

 

Metoodika: projektide seire 

 

 

Täiendusettepanek: Tegevussuund 4: koelmualade taastamine ja loomine ning angerja 

ja haugi eksperimentaalne asustamine 

 

Eesmärk: 

1. E1: Kalavarude taastootmiseks on tingimused paranenud. 

2. E2: Angerja noorjärgud on Saaremaa rannikumerre eksperimentaalselt asustatud. 

3. E3: Haugi noorjärgud on Saaremaa rannikumerre eksperimentaalselt asustatud 

 

Jrk 

nr 

Tulemusnäitajad 
Mõõdikud ja metoodika 

Algtase Sihttase 

E1 - 

Vähemalt kahel veekogul 

on koelmukohtade arv 

suurendatud 

Mõõdik: koelmukohtade arv 

 

Metoodika: projektide seire 
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E2 

 

- 

Saaremaa rannikumerre 

on asustatud ca 500 000 

angerja noorjärku 

Mõõdik: asustatud, märgistatud angerja 

noorjärgud on kohanenud rannikumeres, 

neid tabatakse seirepüükidel.  

 

Metoodika: projekti seire 

E3 - 

Saaremaa rannikumerre 

on asustatud ca 240 000 

haugimaimu 

Mõõdik: asustatud, märgistatud 

haugimaimud on kohanenud 

rannikumeres, neid tabatakse 

seirepüükidel.  

 

Metoodika: projekti seire 

 

Põhjendus: Tegemist on projektidega, mille käigus püütakse anda kahele kalaliigile paremad 

võimalused ellu jääda ja ennast taastoota. Haugi eksperimentaalse asustamise osas võib öelda, 

et kindlasti on marja kunstlikult viljastamine ja kalade järelkasvatamine oluliselt 

tulemuslikumad kui tänasel päeval loodusliku kude õnnestumine. Angerja noorjärkude 

eksperimentaalse asustamise kohta Saaremaa rannikumerre on saadud ka Tartu Ülikooli 

Mereinstituudi toetuskiri (toetuskiri 09.04.021 nr 3-10/MI/12205-1).  

 

3.2. Punkt 8 rahastamiskava 

 

Arengustrateegia rahastamiskava muudatusettepanek puudutab EMKF meetme 3.3. kolmanda 

ja viienda tegevussuuna vahelisi eelarvemuudatusi ja EMKF meetmete 3.4. 

(koostöötegevused) ja 3.3. vahelisi eelarvemuudatusi.  

 

Arengustrateegiasse lisatakse juurde alapunkt 8.1.4. MTÜ Saarte Kalandus 

tegevussuundade eelarvevahendite jagunemine (lk 46 esimene lõik) 

 

Saare maakonna kalanduspiirkonna 2021. a EMKF meetme 3.3. eelarvevahendite jääk on  

522 120,80 € (2021. a I taotlusvooru esitatud projektitoetuse taotluste hindamistulemuste 

alusel). 

Arengustrateegia rakenduskava eelarves tehakse järgmised muudatused: 

 

1. Kalasadamate tegevussuuna (3) eelarvest (199 999, 93 €) tõstetakse sotsiaalse tegevussuuna 

(5) eelarvesse (246 451,67 €) 99 999,93 €. Peale rahaeraldust on kalasadamate tegevussuuna 

eelarve 100 000 € ja sotsiaalse heaolu tegevussuuna eelarve 346 451,60 €. 

2. EMKF meetmest 3.4. eraldatakse meetmesse 3.3. 240 000 €. Peale rahaeraldust on EMKF 

meetme 3.4. eelarvejääk 60 125,56 € ja EMKF meetme 3.3. eelarve jääk 762 120,80 € 

(projektide eelarve täpne jaotus tegevussuundade vahel kajastub rakenduskava muudatuses). 

 

240 000 € jagatakse tegevussuundade vahel järgmiselt: 

2.1. Väärindamine – 31% ehk 73 434,03 € 

2.2. Mitmekesistamine – 8 % ehk 18 793,60 € 
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2.3. Kalasadamad – 0 %  

2.4. Koelmualad – 39 % ehk 94 223,97 € 

2.5. Sotsiaalne heaolu – 22% ehk 53 548,40 € 

 

Tabel 7. 4. 2021. a eelarvevahendite jaotuse protsent (protsent on arvestatud 2021. a I 

taotlusvooru esitatud projektitoetuse taotluste hindamistulemuste alusel). 

 

 Väärindamine 

ja turustamine 

Mitme- 

kesistamine 

Sadamad Koelmualad Sotsiaalne 

heaolu 

Saare 

maakonna 

eelarve 

vahendite 

summa: 

3 523 601,76 

€+240 000 €/ 

3 763 601,76 € 

 

11% 

 

11% 

 

13% 

 

13% 

 

52% 

 

Põhjendus: Antud eelarvevahendite jagunemise muudatus on vajalik meetme 3.4. 

(koostöötegevused) ja meetme 3.3. (strateegia rakendamine) vaheliste eelarvejääkide 

tasakaalustamiseks ja meetme 3.3. tegevussuundade vaheliste eelarvejääkide 

tasakaalustamiseks. 

 

 


