
  

 

KÄSKKIRI 

 

 
                 13.05.2020 nr 1.1-2/100 
 
 
 

Maaeluministri 26. mai 2017. a käskkirja nr 63 

„Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi rakenduskava 

2014−2020 meetme 2.1 „Vesiviljeluse innovatsioonitoetus“ 

toetuse kasutamise kava kinnitamine“ muutmine 

 

 

 

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

detsember 2016. a määruse nr 71 „Vesiviljeluse innovatsioonitoetus“ § 6 lõike l alusel.  

 

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

kultiveerimistehnoloogia välja töötamine, katsetamine ja evalveerimine agariku Furcellaria 

lumbricalis kinnitumata vormi kasvatamiseks” elluviimise tähtaja pikendamiseks. Tegevuse 

„Intensiivse kultiveerimistehnoloogia välja töötamine, katsetamine ja evalveerimine agariku 

Furcellaria lumbricalis kinnitumata vormi kasvatamiseks” sisutegevused on täismahus ellu 

viidud 31.12.2019 ning viimane maksetaotlus koos kuludokumentidega ja lõpparuandega on 

esitatud PRIA-le 31.01.2020.  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. Tartu Ülikool esitas 29. aprill 2020. a taotluse nr 1-18/TA/353-30 tegevuse „Mereveel 

põhineva kalakasvatuse heitvee puhastamine suurvetikate kultiveerimise kaudu” elluviimise 

tähtaja pikendamiseks. Tegevuse „Mereveel põhineva kalakasvatuse heitvee puhastamine 

suurvetikate kultiveerimise kaudu” elluviimise tähtaja pikendamise peamiseks põhjuseks on 

Vabariigi Valituse poolt väljakuulutatud eriolukord, millest tulenevalt on kehtestatud 

liikumispiirang Saaremaal. Seetõttu ei ole projekti sisutegevuste täitjatel võimalik 2020. aasta 

teises kvartalis kinni pidada tööde esialgsest ajakavast ja täita projekti tegevusi Saaremaal. 

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 (2) 

Tulenevalt eelnevast muudan maaeluministri 26. mai 2017. a käskkirja nr 63 „Euroopa Merendus 

ja Kalandusfondi rakenduskava 2014–2020 meetme 2.1 „Vesiviljeluse 

innovatsioonitoetus“ toetuse kasutamise kava kinnitamine“ järgmiselt:  

 

1) asendan punktis 1 toetatava tegevuse elluviimise tähtaja „31.12.2019“ tähtajaga 

„31.05.2020“.  

2) asendan punktis 3 toetatava tegevuse elluviimise tähtaja „31.12.2020“ tähtajaga 
„31.03.2021“.  
 

 

 

Saata: Tartu Ülikool, Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet 

 

 

(allkirjastatud digitaalselt)  

Arvo Aller 

Maaeluminister 


