
  

 

KÄSKKIRI 

 

 
                 13.05.2020 nr 1.1-2/101 
 
 
 

Maaeluministri 26. mai 2017. a käskkirja nr 62 

„Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi rakenduskava 

2014−2020 meetme 1.1 „Kalapüügi innovatsioonitoetus“ 

toetuse kasutamise kava kinnitamine“ muutmine 

 

 

 

Käskkiri kehtestatakse kalandusturu korraldamise seaduse § 21 lõike 3 ja maaeluministri 20. 

detsember 2016. a määruse nr 70 „Kalapüügi innovatsioonitoetus“ § 6 lõike l alusel.  

 

1. Tartu Ülikool esitas 02. aprill 2020. a taotluse nr 11-18/TA/351-29 tegevuse „Erineva 

suurusega traallaevade mõju Liivi lahe ökosüsteemile ja kala-varule” elluviimise tähtaja 

pikendamiseks. Tegevuse „Erineva suurusega traallaevade mõju Liivi lahe ökosüsteemile ja 

kala-varule” elluviimise tähtaja pikendamise peamiseks põhjuseks on 2019-2020 aasta talvised 

ilmastikuolud, mis ei võimaldanud läbi viia planeeritud katsepüüke. Kalandusturu korraldamise 

seaduse § 32 lõike 1 alusel võib fondi toetuse taotluse rahuldamise otsust toetuse saaja algatusel 

muuta üksnes põhjendatud juhtudel ning tingimusel, et tegevus on olulises osas ellu viidud ja 

saavutatakse tegevuse eesmärgid. Maaeluministeerium hindas esitatud lõpptähtaja muutmise 

taotlust ning leidis, et tegevus on olulises osas ellu viidud ja saavutatakse tegevuse eesmärgid 

ning leiab, et taotluse võib rahuldada. 

 

2. Eesti Maaülikool esitas 10. märts 2020. a taotluse nr 8-10/109-14 tegevuse „Väheväärtusliku 

peenkala väärindamine” elluviimise tähtaja pikendamiseks. Tegevuse „Väheväärtusliku 

peenkala väärindamine” elluviimise tähtaja pikendamise peamiseks põhjuseks on 2018. a 

valminud kalakomposti lõhna probleem, millega seoses lükkus kalakomposti valmistamine 

edasi. Lahendusena valmistati negatiivse aeratsiooniga biofilter. Täiendavad suuremahulised 

kalakomposti katsed viidi läbi 2019. a sügisel. Eeltoodust tulenevalt on taimkatsed 

kalakompostiga võimalik läbi viia alles 2020. a suvel. Paralleelselt tehakse ka taimkatsed 

hüdrolüsaadiga. Kalandusturu korraldamise seaduse § 32 lõike 1 alusel võib fondi toetuse 

taotluse rahuldamise otsust toetuse saaja algatusel muuta üksnes põhjendatud juhtudel ning 

tingimusel, et tegevus on olulises osas ellu viidud ja saavutatakse tegevuse eesmärgid. 

Maaeluministeerium hindas esitatud lõpptähtaja muutmise taotlust ning leidis, et tegevus on 

olulises osas ellu viidud ja saavutatakse tegevuse eesmärgid ning leiab, et taotluse võib 

rahuldada. 
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3. Eesti Maaülikool esitas 20. aprill 2020. a taotluse nr 8-10/108-8 taotluse tegevuse 

„Mõrrapüügi selektiivsuse ja kulutõhususe tõstmine” elluviimise tähtaja pikendamiseks. 

Tegevuse „Mõrrapüügi selektiivsuse ja kulutõhususe tõstmine” elluviimise tähtaja pikendamise 

peamiseks põhjuseks on statistiliste tulemuste usaldatavuse tõstmine 2020. a katsepüükidega ja 

Vabariigi Valituse poolt väljakuulutatud eriolukord. Suurem osa planeeritud tegevustest on ellu 

viidud, kuid mõnede katsepüükide (selektiivsuspaneelid, erinevad mõrralina materjalid, vetika 

ja sammallooma vastase immutusvahendiga töödeldud mõrralinad, hapniku, temperatuuri ja 

valgusandurid erinevast linamaterjalist mõrrapärades) tulemuste statistilise usaldatavuse 

tõstmiseks tuleks 2020 aasta püügihooajal katsepüüke korrata. Lisaks on projekti seniste 

tulemuste põhjal tekkinud koostöös projektipartneritega mõnede uute mõrramodifikatsioonide 

katsetamise vajadus. 

Kalandusturu korraldamise seaduse § 32 lõike 1 alusel võib fondi toetuse taotluse rahuldamise 

otsust toetuse saaja algatusel muuta üksnes põhjendatud juhtudel ning tingimusel, et tegevus on 

olulises osas ellu viidud ja saavutatakse tegevuse eesmärgid. Maaeluministeerium hindas 

esitatud lõpptähtaja muutmise taotlust ning leidis, et tegevus on olulises osas ellu viidud ja 

saavutatakse tegevuse eesmärgid ning leiab, et taotluse võib rahuldada. 

 

Tulenevalt eelnevast muudan maaeluministri 26. mai 2017. a käskkirja nr 62 „Euroopa Merendus 

ja Kalandusfondi rakenduskava 2014–2020 meetme 1.1 „Kalapüügi 

innovatsioonitoetus“ toetuse kasutamise kava kinnitamine“ (muudetud maaeluministri 5. 

jaanuari 2018. a käskkirjaga nr 6 ja 18. juuli 2019. a käskkirjaga nr 113) järgmiselt:  

 

1) asendan punktis 1 toetatava tegevuse elluviimise tähtaja „30.06.2020“ tähtajaga 

„31.10.2020“.  

2) asendan punktis 2 toetatava tegevuse elluviimise tähtaja „30.06.2020“ tähtajaga 
„30.11.2020“.  

3) asendan punktis 4 toetatava tegevuse elluviimise tähtaja „30.06.2020“ tähtajaga 
„15.02.2021“.  
 

 

 

Saata: Eesti Maaülikool, Tartu Ülikool, Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet 

 

 

(allkirjastatud digitaalselt)  
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Maaeluminister 


