
  

KÄSKKIRI 
 
 

31. märts 2020 nr 76 

 

Maaeluministri 17. detsembri 2019. a käskkirja nr 179 

„2020. aasta kalapüügi- ja vesiviljelustoodetele uute 

turgude leidmise ning kalapüügi- ja vesiviljelustoodete 

teavitus- ja tutvustuskampaaniate raames antava toetuse 

kasutamise kava kehtestamine“ muutmine 

 

  

Käskkiri kehtestatakse kalandusturu korraldamise seaduse § 19 lõike 1 ja § 21 lõike 3 alusel. 

 

Käskkiri on kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 508/2014 Euroopa 

Merendus- ja Kalandusfondi kohta, millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EÜ) nr 

2328/2003, (EÜ) nr 861/2006, (EÜ) nr 1198/2006 ja (EÜ) nr 791/2007 ning Euroopa 

Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1255/2011 (ELT L 149, 20.05.2014, lk 1–66) artikli 19 

lõike 1 alusel heaks kiidetud Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi 2014–2020 rakenduskavaga 

ning maaeluministri 05. veebruari 2016. a määruse nr 5 „Kalapüügi- ja vesiviljelustoodetele 

uute turgude leidmise ning kalapüügi- ja vesiviljelustoodete teavitus- ja tutvustuskampaaniate 

toetus” §-ga 5.  

 

Käskkirja muudetakse, kuna koroonaviiruse COVID-19 pandeemiline levik maailmas on 

mõjutanud oluliselt toimuma pidanud messide ja näituste toimumise aegu. Kavas nimetatakse 

teadaolev uus toimumisaeg. Kava täiendatakse 2.- 20. märtsini toimunud taotluste esitamise 

voorus laekunud taotlusel esitatud andmetega varem juba kavasse nimetatud messil osalemise 

kohta.  

 

Muudan maaeluministri 17. detsembri 2019. a käskkirja nr 179 „2020. aasta kalapüügi- ja 

vesiviljelustoodetele uute turgude leidmise ning kalapüügi- ja vesiviljelustoodete teavitus- ja 

tutvustuskampaaniate raames antava toetuse kasutamise kava kehtestamine“ lisa „„Euroopa 

Merendus- ja Kalandusfondi rakenduskava 2014–2020” meetme „Kalapüügi- ja 

vesiviljelustoodetele uute turgude leidmise ning kalapüügi- ja vesiviljelustoodete teavitus- ja 

tutvustuskampaaniate toetus” raames antava toetuse kasutamise kava 2020. aastaks“ MTÜ Eesti 

Kalaliit messidel ja näitustel osalemise loetelu punkte 3 ja 10 vastavalt lisale. 

 

Lisa: „Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi rakenduskava 2014–2020” meetme „Kalapüügi- 

ja vesiviljelustoodetele uute turgude leidmise ning kalapüügi- ja vesiviljelustoodete teavitus- ja 

tutvustuskampaaniate toetus” raames antava toetuse kasutamise kava 2020. aastaks. 
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Saata: Eesti Kalaliit, Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet, kalamajandusosakond, 

kantsler, avalike suhete osakond, haldusosakond. 

 

 

 

(allkirjastatud digitaalselt) 

Arvo Aller 

Maaeluminister 


