
  

KÄSKKIRI 
 

 10.12.2018 nr 168 

Euroopa Merendus ja Kalandusfondi rakenduskava 2014-

2020 meetme 1.18 „Merekeskkonna bioloogilise 

mitmekesisuse ja ökosüsteemide kaitse ning taastamise 

toetus“ toetuse kasutamise kava kinnitamine 

  

Kalandusturu korraldamise seaduse § 21 lõike 3 ja maaeluministri 27.02.2017.a määruse nr 22 

„Merekeskkonna bioloogilise mitmekesisuse ja ökosüsteemide kaitse ning taastamise toetus” § 

6 lg 1 alusel kinnitan toetuse kasutamise kava eelarvega 1 899 281,00 eurot alljärgnevalt: 

 

1. Toetatava tegevuse nimetus: Spetsiaalse hoone ja selle juurde kuuluva taristu rajamine 

RMK Põlula kalakasvanduses loodusest toodetavate kalade elusmaterjali karantiinis 

hoidmiseks ihtüopatoloogiliste uuringute ajal 

Täidesaatva riigivõimu asutus või riigitulundusasutus, kes võib toetust taotleda: Riigimetsa 

Majandamise Keskus 

Toetatava tegevuse eesmärk: Kalakasvanduses praktiliste tingimuste loomine ohustatud 

külmaveeliste kalapopulatsioonide geneetilise materjali dubleerimiseks ja elusate 

geenipankade kujundamiseks loodusest kogutud elusmaterjali põhjal (ex situ kaitse). 

Toetatava tegevuse elluviimise tähtaeg: 31.12.2021 

Toetatava tegevuse eeldatav maksumus: 1 300 000,00 eurot 

Toetuse maksimaalne suurus: 1 300 000,00 eurot 

 

2. Toetatava tegevuse nimetus: Teorehe järve ja Sauemere kevadise veetaseme hoidmise 

ja kalapääsu rajamine 

Täidesaatva riigivõimu asutus või riigitulundusasutus, kes võib toetust taotleda: 

Keskkonnaamet 

Toetatava tegevuse eesmärk: Tagada kalade kevadiseks kudemiseks optimaalne veetase 

Teorehe järves ja Saumere rannaniidul ning luua kalade vaba läbipääs koelmule ja sealt merre. 

Selleks ehitatakse praegune kivitamm planeeritava muldvalli abil veekindlaks ning kogu vesi 

juhitakse merre läbi rajatavate lüüside avade ja/või kalapääsu. Lisaks rajatakse luhale kalade 

vaba liikumise tagamiseks madal ja väikese kaldega kanal. 

Toetatava tegevuse elluviimise tähtaeg: 31.12.2020  

Toetatava tegevuse eeldatav maksumus: 260 000,00 eurot 

Toetuse maksimaalne suurus: 260 000,00 eurot 
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3. Toetatava tegevuse nimetus: Forelli koelmuala kvaliteedi parandamine ja koelmualade 

laiendamine Munalaskme oja sobivatel lõikudel 

Täidesaatva riigivõimu asutus või riigitulundusasutus, kes võib toetust taotleda: 

Keskkonnaamet 

Toetatava tegevuse eesmärk: Forelli koelmuala kvaliteedi parandamine ja koelmualade 

laiendamine kokku 11 lõigul. 

Toetatava tegevuse elluviimise tähtaeg: 31.12.2020 

Toetatava tegevuse eeldatav maksumus: 70 000,00 eurot 

Toetuse maksimaalne suurus: 70 000,00 eurot 

 

4. Toetatava tegevuse nimetus: Kalade rände- ja kudetingimuste parandamine Kloostri 

jõel  

Täidesaatva riigivõimu asutus või riigitulundusasutus, kes võib toetust taotleda: 

Keskkonnaamet 

Toetatava tegevuse eesmärk: Kloostri jõe suudme avamine kalade rändeks ning paisuvaremete 

kujundamine ritraalseteks jõelõikudeks ja koelmualadeks. 

Toetatava tegevuse elluviimise tähtaeg: 31.12.2018 

Toetatava tegevuse eeldatav maksumus: 38 500,00 eurot 

Toetuse maksimaalne suurus: 38 500,00 eurot 

 

5. Toetatava tegevuse nimetus: Kalade kudetingimuste parandamine Keeri järvel  

Täidesaatva riigivõimu asutus või riigitulundusasutus, kes võib toetust taotleda: 

Keskkonnaamet 

Toetatava tegevuse eesmärk: Kalade luhal kudetingimuste parandamiseks kaldaala võsast 

puhastamine lõunaküljel 0,25ha ja idaküljel 4,5ha. 

Toetatava tegevuse elluviimise tähtaeg: 31.12.2020 

Toetatava tegevuse eeldatav maksumus: 17 000,00 eurot 

Toetuse maksimaalne suurus: 17 000,00 eurot 

 

6. Toetatava tegevuse nimetus: Lõheliste varjevõimaluste lisamine Timmkanali sobivatel 

lõikudel  

Täidesaatva riigivõimu asutus või riigitulundusasutus, kes võib toetust taotleda: 

Keskkonnaamet 

Toetatava tegevuse eesmärk:  Lõheliste koelmuala kvaliteedi parandamine ja koelmualade 

laiendamine kokku 21 lõigul. Plaanis on meriforelli noorkalade varjevõimaluste parandamine 

Timmkanalis. Varjevõimalusi saab parandada suurte (üle 60-70 cm diameetriga) kivide hajusalt 

voolusängi paigutamisega. 

Toetatava tegevuse elluviimise tähtaeg: 31.12.2020 

Toetatava tegevuse eeldatav maksumus: 70 000,00 eurot 

Toetuse maksimaalne suurus: 70 000,00 eurot 

 

7. Toetatava tegevuse nimetus: Lõheliste koelmualade ja varjevõimaluste lisamine Vääna 

jõe alam- ja keskjooksule 
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Täidesaatva riigivõimu asutus või riigitulundusasutus, kes võib toetust taotleda: 

Keskkonnaamet 

Toetatava tegevuse eesmärk: Kavandatud on rajada paepinnasesse süvitatult kokku 9 

koelmukohta koos veevoolu rahustavate tõkenditega. 

Toetatava tegevuse elluviimise tähtaeg: 31.12.2020 

Toetatava tegevuse eeldatav maksumus: 50 000,00 eurot 

Toetuse maksimaalne suurus: 50 000,00 eurot.  

 

8. Toetatava tegevuse nimetus: Lõheliste koelmualade lisamine Pirita jõe alamjooksule 

Täidesaatva riigivõimu asutus või riigitulundusasutus, kes võib toetust taotleda: 

Keskkonnaamet 

Toetatava tegevuse eesmärk: Kavandatud on rajada paepinnasesse süvitatult kokku 11 

koelmukohta koos veevoolu rahustavate tõkenditega. 

Toetatava tegevuse elluviimise tähtaeg: 31.12.2020 

Toetatava tegevuse eeldatav maksumus: 50 000,00 eurot 

Toetuse maksimaalne suurus: 50 000,00 eurot 

 

9. Toetatava tegevuse nimetus: Lõheliste koelmualade taastamiseks ja laiendamiseks 

Vasalemma jõe alam- ja keskjooksul (eeluuring) 

Täidesaatva riigivõimu asutus või riigitulundusasutus, kes võib toetust taotleda: 

Keskkonnaamet 

Toetatava tegevuse eesmärk: Eeluuringu koostamine lõheliste koelmualade taastamiseks ja 

laiendamiseks Vasalemma jõe alam- ja keskjooksul 

Toetatava tegevuse elluviimise tähtaeg: 31.12.2020 

Toetatava tegevuse eeldatav maksumus: 15 000,00 eurot 

Toetuse maksimaalne suurus: 15 000,00 eurot 

 

10. Toetatava tegevuse nimetus: Forelli elutingimuste parandamiseks Häädemeeste jõe 

ülemjooksul (eeluuring) 

 

Täidesaatva riigivõimu asutus või riigitulundusasutus, kes võib toetust taotleda: 

Keskkonnaamet 

Toetatava tegevuse eesmärk: Plaanis on eeluuringu koostamine forelli elutingimuste 

parandamiseks Häädemeeste jõe ülemjooksul. Soov on lõigul (11,4-12,6 ja 12,65-14,13 km 

merest) paigaldada forelli elutingimuste parandamiseks jõkke kruusa ja suuremaid kive. Samuti 

võiks taastada elupaiku Merenäki soost tuleva kraavi alamjooksu 240 m pikkusel lõigul. 

Toetatava tegevuse elluviimise tähtaeg: 31.12.2020 

Toetatava tegevuse eeldatav maksumus: 15 000,00 eurot 

Toetuse maksimaalne suurus: 15 000,00 eurot 

 

11. Toetatava tegevuse nimetus: Kalade kudetingimuste parandamise järelhindamine 

Nõva jõel, Veskijõel, Riguldi jõel ja Leidissoo peakraavil 
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Täidesaatva riigivõimu asutus või riigitulundusasutus, kes võib toetust taotleda: 

Keskkonnaamet 

Toetatava tegevuse eesmärk: Teostatakse järelhindamised 2018.a rajatud kudealadele Veskijõel, 

Nõva jõel ning Riguldi jõel ja Leidissoo peakraavil 

Toetatava tegevuse elluviimise tähtaeg: 31.12.2020 

Toetatava tegevuse eeldatav maksumus: 13 781,00 eurot 

Toetuse maksimaalne suurus: 13 781,00 eurot 

 

 

 

 

Saata: Keskkonnaamet, Riigimetsa Majandamise Keskus, Põllumajanduse Registrite ja 

Informatsiooni Amet, Keskkonnaministeerium 

 

 

 

 

Tarmo Tamm 

Maaeluminister 


