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Rakenduskava Rakenduskava muudatus 2 Aasta 2017 - 2019

Ärinimi

Mittetulundusühingute ja 

sihtasutuste registrikood
8 0 2 7 0 2 7 4

Esindaja nimi

Taotluse viitenumber
1 8 3 2 0 1 6 7 8 0 0 2

Strateegia elluviimise 

tegevussuunad 2017. aastal

Kalapüügi- või vesiviljelustoodete 

väärindamine või turustamine

Majandustegevuse 

mitmekesistamine

Kalasadamate uuendamine

Koelmualade loomine või 

taastamine ja kalaliigi veekogusse 

asustamine

Sotsiaalse heaolu ja 

kultuuripärandi, sealhulgas 

kalanduse- ja merenduse 

kultuuripärandi edendamine, 

kalanduskogukondade rolli 

tugevdamine kohalikus arengus 

ning kohalike kalandusressursside 

ja merendustegevuse juhtimine

Strateegia elluviimise 

tegevussuunad 2018. aastal

Kalapüügi- või vesiviljelustoodete 

väärindamine või turustamine

Majandustegevuse 

mitmekesistamine

Kalasadamate uuendamine

Koelmualade loomine või 

taastamine ja kalaliigi veekogusse 

asustamine

Sotsiaalse heaolu ja 

kultuuripärandi, sealhulgas 

kalanduse- ja merenduse 

kultuuripärandi edendamine, 

kalanduskogukondade rolli 

tugevdamine kohalikus arengus 

ning kohalike kalandusressursside 

ja merendustegevuse juhtimine

Strateegia elluviimise 

tegevussuunad 2019. aastal

Kalapüügi- või vesiviljelustoodete 

väärindamine või turustamine

Majandustegevuse 

mitmekesistamine

Kalasadamate uuendamine

Koelmualade loomine või 

taastamine ja kalaliigi veekogusse 

asustamine

Sotsiaalse heaolu ja 

kultuuripärandi, sealhulgas 

kalanduse- ja merenduse 

kultuuripärandi edendamine, 

kalanduskogukondade rolli 

tugevdamine kohalikus arengus 

ning kohalike kalandusressursside 

ja merendustegevuse juhtimine
349 112,80

698 225,59

aastas viiakse läbi 7 kuni 15 traditsioonilist piirkonda ja/või selle kalandust tutvustavat 

üritust;

piirkonda luuakse 2023. aastaks avalikuks kasutuseks 80 uut paadikohta;

piirkonda luuakse või täiustatakse vastava taristuga 2023. aastaks 8 puhke- ja 

supluskohta;

piirkonda 2023. aastaks 8 parkla ja juurdepääsu rajamine veekogule;

muud kalda- ja/või avalikuks kasutuseks mõeldud taristu arendused.

2018 - VII voor 

jaanuar/veebruar; VIII 

voor 

august/september;

2018 - VII voor 

jaanuar/veebruar; VIII 

voor 

august/september;

34 911,28

Projektikonkursi 

eelarve

piirkonnas viie koelmuala taastamine 2023. aastaks; angerja asustamine Vooremaa 

väikejärvedesse

Strateegia heakskiitmise otsuse alusel lubatud maksimaalne toetuse suurus projektitoetuseks käesolevas rakenduskavas toodud perioodiks
3 1920120,39

2023. aastaks väärindatakse kala siseturu otstarbeks 10 ettevõttes;

2023. aastaks on loodud või parendatud piirkonnas 3 ning väljaspool piirkonda 2 

turustuskohta, sh turustamine ühistööna;

kala hoiustamistingimused on paranenud 2023. aastaks 7 ettevõttes.

2023. aastaks on piirkonnas välja arendatud 15 kalasadamat, mis on varustatud 

kaasaegse taristu ja seadmetega ning kus pakutakse mitmekesiseid teenuseid;

2023. aastaks on piirkonnas 6 kaasaegse navigatsioonimärgistusega ja 

suunaviitadega sadamat;

vähemalt kahes kalasadamas uuenduslike ja loodussäästlike energialahenduste 

leidmine ja kasutuselevõtt 2023. aastaks;

piirkonna süvendustehnika täiustamine vajalike seadmetega.

2018 - VII voor 

jaanuar/veebruar; VIII 

voor 

august/september; 

209 467,68

RAKENDUSKAVA

A. Strateegia elluviimise tegevused
2

Urmas Pirk

MTÜ Peipsi Kalanduspiirkonna Arendajate Kogu

Taotleja andmed

872 781,99

Projektikonkursi 

eelarve

174 556,40

218 195,50

261 834,60

Eesmärk, mida planeeritakse projektikonkursside korraldamise kaudu ellu 

viia

2023. aastaks väärindatakse kala siseturu otstarbeks 10 ettevõttes;

2023. aastaks on loodud või parendatud piirkonnas 3 ning väljaspool piirkonda 2 

turustuskohta, sh turustamine ühistööna;

kala hoiustamistingimused on paranenud 2023. aastaks 7 ettevõttes.

2023. aastaks on 20 mikroettevõtet, sh. vähemalt 10  kalanduse mikroettevõtjat 

laiendanud oma tegevust;

2023. aastaks on piirkonna majutusettevõtetes parendatud ja/või juurde loodud 150 

voodikohta;

2023. aastaks on piirkonda loodud või on kvaliteeti parendatud 2 söögikohas;

2023. aastaks on piirkonnas 2 nõuetele vastavat karavanparki.

2023. aastaks on piirkonnas välja arendatud 15 kalasadamat, mis on varustatud 

kaasaegse taristu ja seadmetega ning kus pakutakse mitmekesiseid teenuseid;

2023. aastaks on piirkonnas 6 kaasaegse navigatsioonimärgistusega ja 

suunaviitadega sadamat;

vähemalt kahes kalasadamas uuenduslike ja loodussäästlike energialahenduste 

leidmine ja kasutuselevõtt 2023. aastaks;

piirkonna süvendustehnika täiustamine vajalike seadmetega.

Projektikonkursi 

toimumise aeg (kuu 

täpsusega)

piirkonnas viie koelmuala taastamine 2023. aastaks; angerja asustamine Vooremaa 

väikejärvedesse

Kokku

aastas viiakse läbi 7 kuni 15 traditsioonilist piirkonda ja/või selle kalandust tutvustavat 

üritust;

piirkonda luuakse 2023. aastaks avalikuks kasutuseks 80 uut paadikohta;

piirkonda luuakse või täiustatakse vastava taristuga 2023. aastaks 8 puhke- ja 

supluskohta;

piirkonda 2023. aastaks 8 parkla ja juurdepääsu rajamine veekogule;

muud kalda- ja/või avalikuks kasutuseks mõeldud taristu arendused.

43 639,10

2017 - III voor 

jaanuar, IV voor 

mai,V voor 

august/september

2017 - III voor 

jaanuar, IV voor 

mai,V voor 

august/september

2017 - III voor 

jaanuar, IV voor 

mai,V voor 

august/september

2017 - III voor 

jaanuar, IV voor 

mai,V voor 

august/september

174 556,40

2017 - III voor 

jaanuar, IV voor 

mai,V voor 

august/september; VI 

voor 

november/detsember

Eesmärk, mida planeeritakse projektikonkursside korraldamise kaudu ellu viia Projektikonkursi 

toimumise aeg (kuu 

Projektikonkursi 

eelarve

139 645,12

2023. aastaks on 20 mikroettevõtet, sh. vähemalt 10  kalanduse mikroettevõtjat 

laiendanud oma tegevust;

2023. aastaks on piirkonna majutusettevõtetes parendatud ja/või juurde loodud 150 

voodikohta;

2023. aastaks on piirkonda loodud või on kvaliteeti parendatud 2 söögikohas;

2023. aastaks on piirkonnas 2 nõuetele vastavat karavanparki.

139 645,12

Kokku

2018 - VII voor 

jaanuar/veebruar; VIII 

voor 

august/september; 

2023. aastaks väärindatakse kala siseturu otstarbeks 10 ettevõttes;

2023. aastaks on loodud või parendatud piirkonnas 3 ning väljaspool piirkonda 2 

turustuskohta, sh turustamine ühistööna;

kala hoiustamistingimused on paranenud 2023. aastaks 7 ettevõttes.

2019 - IX voor 

jaanuar/veebruar; X 

voor 

august/september

97 822,56

Eesmärk, mida planeeritakse projektikonkursside korraldamise kaudu ellu viia Projektikonkursi 

toimumise aeg (kuu 

2023. aastaks on 20 mikroettevõtet, sh. vähemalt 10  kalanduse mikroettevõtjat 

laiendanud oma tegevust;

2023. aastaks on piirkonna majutusettevõtetes parendatud ja/või juurde loodud 150 

voodikohta;

2023. aastaks on piirkonda loodud või on kvaliteeti parendatud 2 söögikohas;

2023. aastaks on piirkonnas 2 nõuetele vastavat karavanparki.

2019 - IX voor 

jaanuar/veebruar; X 

voor 

august/september

109 278,20

2018 - VII voor 

jaanuar/veebruar; VIII 

voor 

august/september;

174 556,40

2023. aastaks on piirkonnas välja arendatud 15 kalasadamat, mis on varustatud 

kaasaegse taristu ja seadmetega ning kus pakutakse mitmekesiseid teenuseid;

2023. aastaks on piirkonnas 6 kaasaegse navigatsioonimärgistusega ja 

suunaviitadega sadamat;

vähemalt kahes kalasadamas uuenduslike ja loodussäästlike energialahenduste 

leidmine ja kasutuselevõtt 2023. aastaks;

piirkonna süvendustehnika täiustamine vajalike seadmetega.

2019 - IX voor 

jaanuar/veebruar; X 

voor 

august/september 

4 733,84

piirkonnas viie koelmuala taastamine 2023. aastaks; angerja asustamine Vooremaa 

väikejärvedesse, Peipsi siia eksperimentaalne asustamine Peipsi järve

2019 - IX voor 

jaanuar/veebruar; X 

voor 

august/september

17 455,64

aastas viiakse läbi 7 kuni 15 traditsioonilist piirkonda ja/või selle kalandust tutvustavat 

üritust;

piirkonda luuakse 2023. aastaks avalikuks kasutuseks 80 uut paadikohta;

piirkonda luuakse või täiustatakse vastava taristuga 2023. aastaks 8 puhke- ja 

supluskohta;

piirkonda 2023. aastaks 8 parkla ja juurdepääsu rajamine veekogule;

muud kalda- ja/või avalikuks kasutuseks mõeldud taristu arendused.

2019 - IX voor 

jaanuar/veebruar; X 

voor 

august/september

119 822,56

Kokku 349 112,80

B. Hindamiskomisjoni liikmete ja asendusliikmete nimekiri

Kõik aastad kokku 1920120,39



Ees-ja perekonnanimi Liige4 Asendusliige4

Kalev Kurs jah

Janno Tomson jah

Maivi Laar jah

Margit Säre jah

Heli Ferchel jah

Lii Roosa jah

Mati Kärmas jah

Aive Tamm jah

Anatoli Filippov jah

Kristen Kähr jah

Veiko Jäämets jah

Enno Aim jah

Ester Lemats jah

Liis Lainemäe jah

Tatjana Susi jah

Kärt Leppik jah

Martin Tuul jah

Aimar Rakko jah

Ivar Veider jah

Väino Vaino jah

Julia Ossipenko jah

Tarmo Terav jah

Raivo Raap jah

Mihhail Guž jah Kalanduslik OÜ

Jüri Morozov jah

Reelika Kivimurd jah

Sven Šois jah

Kalmar Kumar jah

Aleksandr Širokov jah

Ulvi Oper (Martin Sulp) jah

Andrus Eiser jah

Lembit Mangulson jah
Andrus Toss jah
Andres Hollas jah

Ees-ja perekonnanimi

Urmas Pirk

Kersti Oja 1

Piret Kool 0,2

Riina Gross

Helle Kool Koristaja 0,1 x x

Juhatuse liige: 0,15

Andri Plato

Jane Oja

Margus Narusing

Taavi Vogt

Teet Helm

Toomas Sein

Märkused ja selgitused rakenduskava tegevuste ja eelarve muutmise korral

Täiendatud Koostöö

projekti 

eelarve

Peipsimaa sihipärane 

turundamine 2016-2019

Eesti Toidumess Sööma! 2017

Peipsi  Järvefestival 2017-2018

Saaremaa ja Peipsi 

kalanduspiirkonna 

vastastikused õppereisid

Peipsi ja Virumaa 

kalanduspiirkondade 

arendamine Bulgaaria ja 

Rumeenia näitelKutselise kaluri koolitus 

Peipsi ja Võrtsjärve 

kalanduspiirkonnasAvatud kalasadamate päev 

2018

Kalanduse populariseerimine 

Peipsi ja Võrtsjärve 

kalanduspiirkondades

Pariisis toidumessi ja 

Normandia kalanduspiirkonna 

külastusPariisis toidumessi külastus 

Peipsimaa võrgustike 

tugevdamine

Sloveenia ja Horvaatia 

kalanduspiirkondade 

koolitusreisAvatud kalasadamate päev 

2019

XV rahvusvaheline Living 

Lakes konverents“ 

külastamine

Ungari ja Austria kalandust 

tutvustav koolitusreisPeipsi Järvefestival 2019-2020

Koostöö 

kalanduspiirkondadega 

(üritused, messidel osalemine 

jms.) ja/või teadmiste 

täiendamine ((õppereisidel, 

Kontroll

40 000 € lisaraha 2020.a. eelarvest 

(kuna tegevustega alustatakse 

2019.a. kuid lõppevad 2020.a.)

Koostööprojektide planeeritav 

toetuse eelarve 2017-2019 

Taotleja või tema esindaja allkiri
6

Urmas Pirk

0 6 0 6 2 0 19

Täiendatud vastavalt teadaolevale koostööprojektide hetkeseise ja eelarveid; muudetud osaliselt hindamiskomisjoni koosseis

villa.marika@gmail.com

teet.helm@neti.ee

189731,85

november 2018-

juuli 2019

Koostööprojekt 834017780066, lõpetatud juuli 2017-juuni 

2019

15985,76

märts 2017-mai 

2017

5429,34

229731,85

Koostööprojekt 834017780058, lõpetatud juuni 2018-

november 2018

13536,70

Koostööprojekt 834017780064, lõpetatud juuli 2018-

november 2018

6521,40

Koostööprojekt 834018790070, lõpetatud 14413,93

9000,00

229731,85

Koostööprojekt 834017780020, lõpetatud juuni 2017-

detsember 2017

4204,31

Koostööprojekt 834017780041, lõpetatud jaanuar 2018-aprill 

2018

3956,76

jaanuar 2018-aprill 

2018

3690,59

55599678Raamatupidaja 0,2 riina@pkak.ee

kala1234@hot.ee

Meetme koordinaator

1

KOV

andri.plato@rmak.ee

jane.oja@kasepaa.ee

piret@pkak.ee

Kalanduslik TÜ

Ametikoht

x

x

x

x

x

x

KOV

Kalanduslik FIE; Tartü Ülikool

Kalanduslik MTÜ

Kalanduslik OÜ

x

x

xMTÜ

KOV

KOV

KOV

Keskkonnainspektsioon

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

3. tegevussuund

6
 Täidetakse ainult paberdokumendi puhul

info@setoline.ee

Keskkonnaamet

eraisik

11668,85

Koostööprojekti hetkeseis Koostööprojekti 

tegevuste 

alustamise aeg 

5
 Osalise tööajaga töötajaid arvestatakse töötatud aeg suhtes täistööaega

ettevõtlus 5. tegevussuund

MTÜ

KOV

x

x

x

¹ 
Täidetakse, kui algatusrühma taotlus on esitatud

4. tegevussuund

Mittekalanduslik FIE

57404945

urmas@pkak.ee 5175583

x

54 608

x

KOV x

eraisik

Tegevjuht kersti@pkak.ee

58366093

3
Kontrollnumber, andmed saadakse strateegiast rahastamiskava peatükist ning MEM strateegia heakskiitmise otsusest

Taotleja või tema esindaja ees- ja perekonnanimi

2
Täidetakse iga strateegia rakendamise aasta kohta, kui andmeid ei ole, jäetakse täitmata

Mittekalanduslik FIE

Kalanduslik OÜ

Juhatuse esimees

4
 asjakohasesse lahtrisse kirjutatakse JAH

Koostööprojekt 834017780003, lõpetatud 31971,23

telefon

Millist huvirühma 

esindab

Tööaeg 

arvestatuna Elektronposti aadress

Taotluse allkirjastamise kuupäev (pp.kk.aaaa)
6

jaanuar 2017-juuni 

2019

sügis/talv 2019-

kevad/suvi 2020

Koostööprojekt 834017780018, lõpetatud mai 2017-juuli 2018

Planeerimisel (tegevuste alustamise aeg ja eelarve umbkaudsed) Lapimaa 

tavine kalandusreis (tegevused 2019- 2020 kevad); avatud kalasadamate 

päev 2020 (tegevused 2019- 2020 kevad); tutvumine Islandi kalandusega 

(tegevused 2019- 2020 suvi)

Koostööprojekt 834017780036, lõpetatud

4492,80

Koostööprojekt 834017780009, lõpetatud

eraisik

MTÜ

Kalanduslik OÜ

x

Kalanduslik AS

eraisik (kalur)

x

Kalanduslik FIE

MTÜ

Elektronposti aadress telefon

x

Hindamisvaldkond

x

eraisik 1.ja 2. tegevussuund

Mittekalanduslik OÜ

Mittekalanduslik OÜ

Kalanduslik OÜ

Koostööprojekt 83401900015, lõpetatud

x
x

Koostööprojekt 834017780030, lõpetatud september 2017-

aprill 2018

17420,14

eraisik

Koostööprojekt 834017780052, lõpetatud aprill 2018-juuli 

2018

Koostööprojekt 83401900018, 2019. a tegevused lõpetatud, jätkub 2020

märts 2019-

aprill 2019-

15258,40

15210,00

detsember 2018-

mai 2019

jaanuar 2019-juuli 

2019

Koostööprojekt 834018790074, lõpetatud

Koostööprojekt 834019790078, lõpetatud 2364,05
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