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Euroopa Merendus ja Kalandusfondi rakenduskava 

2014-2020 meetme 1.18 „Merekeskkonna bioloogilise 

mitmekesisuse ja ökosüsteemide kaitse ning taastamise 

toetus“ toetuse kasutamise kava kinnitamine  

 

 

 

Käskkiri kehtestatakse kalandusturu korraldamise seaduse § 21 lõike 3 ja maaeluministri 27. 

veebruari 2017. a määruse nr 22 „Merekeskkonna bioloogilise mitmekesisuse ja ökosüsteemide 

kaitse ning taastamise toetus” § 6 lõike 1 alusel. 

 

Kinnitan toetuse kasutamise kava eelarvega 884 546,00 eurot alljärgnevalt: 

 

1. Toetatava tegevuse nimetus: Koha kunstkoelmud Pärnu lahel 2021-2023 

Täidesaatva riigivõimu asutus, kes võib toetust taotleda: Keskkonnaamet 

Toetatava tegevuse eesmärk: Koha kunstkoelmute paigutamine Pärnu lahte, koelmute 

kasutamise kontrollimine (järelhindamine), hooldamine ja amortiseerunud koelmute 

väljavahetamine ning kunstkoelmute paigaldamiseks sobilike alade piiritlemine Pärnu lahes. 

Toetatava tegevuse elluviimise tähtaeg: 30.06.2023  

Toetatava tegevuse eeldatav maksumus: 150 150,00 eurot  

Toetuse maksimaalne suurus: 150 150,00 eurot 

 

2. Toetatava tegevuse nimetus: Saunja lahe ja Riimimere, Saaremõisa lahe ning Salajõe-

Kärbla peakraavi süsteemi vahelise osaliselt kinni kasvanud kalade rändetee taasavamine 

Täidesaatva riigivõimu asutus, kes võib toetust taotleda: Keskkonnaamet 

Toetatava tegevuse eesmärk: Saunja lahe ja Riimimere, Saaremõisa lahe ning Salajõe-Kärbla 

peakraavi süsteemi vahelise osaliselt kinni kasvanud kalade rändetee taasavamine. 

Toetatava tegevuse elluviimise tähtaeg: 31.03.2023 

Toetatava tegevuse eeldatav maksumus: 150 150,00 eurot 

Toetuse maksimaalne suurus: 150 150,00 eurot 

 

3. Toetatava tegevuse nimetus: Kloostri jõe suudme avamine kalade rändeks 

Täidesaatva riigivõimu asutus, kes võib toetust taotleda: Keskkonnaamet 

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

kujundamine ritaalseteks jõelõikudeks ning koelmualadeks. 
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Toetatava tegevuse elluviimise tähtaeg: 31.03.2023 

Toetatava tegevuse eeldatav maksumus: 384 846,00 eurot 

Toetuse maksimaalne suurus: 384 846,00 eurot 

 

4. Toetatava tegevuse nimetus: Kalade kudetingimuste parandamine Keeri järvel 

Täidesaatva riigivõimu asutus, kes võib toetust taotleda: Keskkonnaamet 

Toetatava tegevuse eesmärk: Kalade kudetingimuste parandamiseks kaldaala võsast 

puhastamine ja järve väljavoolu puhastamine. 

Toetatava tegevuse elluviimise tähtaeg: 31.03.2023 

Toetatava tegevuse eeldatav maksumus: 24 200,00 eurot 

Toetuse maksimaalne suurus: 24 200,00 eurot 

 

5. Toetatava tegevuse nimetus: Lõheliste koelmualade taastamine ja laiendamine 

Vasalemma jõe alam-ja keskjooksul 

Täidesaatva riigivõimu asutus, kes võib toetust taotleda: Keskkonnaamet 

Toetatava tegevuse eesmärk: Lõheliste koelmualade taastamine ja laiendamine Vasalemma jõe 

alam-ja keskjooksul. 

Toetatava tegevuse elluviimise tähtaeg: 31.03.2023 

Toetatava tegevuse eeldatav maksumus: 75 000,00 eurot 

Toetuse maksimaalne suurus: 75 000,00 eurot 

 

6. Toetatava tegevuse nimetus: Forelli elutingimuste parandamine Häädemeeste jõe 

ülemjooksul 

Täidesaatva riigivõimu asutus, kes võib toetust taotleda: Keskkonnaamet 

Toetatava tegevuse eesmärk: Forelli elutingimuste parandamine Häädemeeste jõe ülemjooksul, 

mille käigus paigaldatakse jõkke kruusa ja suuremaid kive.  

Toetatava tegevuse elluviimise tähtaeg: 31.03.2023 

Toetatava tegevuse eeldatav maksumus: 75 000,00 eurot 

Toetuse maksimaalne suurus: 75 000,00 eurot 

 

7. Toetatava tegevuse nimetus: Kalade kudetingimuste parandamise järelhindamine 

Täidesaatva riigivõimu asutus, kes võib toetust taotleda: Keskkonnaamet 

Toetatava tegevuse eesmärk: Teostatakse järelhindamised rajatud kudealadele ja koha 

kunstkoelmute paigaldamisele. 

Toetatava tegevuse elluviimise tähtaeg: 30.06.2023 

Toetatava tegevuse eeldatav maksumus: 25 200,00 eurot 

Toetuse maksimaalne suurus: 25 200,00 eurot 

 

 

 

Saata: Keskkonnaamet, Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet, 

Keskkonnaministeerium 

 

 

(allkirjastatud digitaalselt)  

Arvo Aller 

Maaeluminister 


