
  

KÄSKKIRI 
 
 

13.12.2021 nr 1.1-2/176 

 

 Maaeluministri 5. juuli 2019. a käskkirja nr 108 

„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. Eesti Maaülikool esitas 5. augustil 2021. a taotluse nr 8-10/135-14 ja täpsustavad andmed 

27. septembril 2021. a nr 8-10/135-16 tegevuse „Efektiivne kalajääkide kasutamine uudsete 

toormaterjalide saamiseks, mida on võimalik kasutada nii kanga kui haavakatete 

valmistamiseks” elluviimise tähtaja pikendamiseks. Tegevuse „Efektiivne kalajääkide 

kasutamine uudsete toormaterjalide saamiseks, mida on võimalik kasutada nii kanga kui 

haavakatete valmistamiseks” elluviimise tähtaja pikendamise peamiseks põhjuseks on 

projektipartneriga sõlmitud lepingu lõpptähtaeg ja Eesti Maaülikooli liiga lühike aeg 

projektipartneri lõpparuande vastuvõtmiseks ning vajadusel lõpparuande kohta lisaküsimuste 

esitamiseks. Kaasnevaks projekti lõpptähtaja pikendamise vajaduseks on see, et veel on pooleli 

kitiinist kitosaani tehnoloogia väljatöötamine. Projekti lõpptähtaja pikendamine võimaldab 

lõpule viia katsed kala- ja koorikloomajääkidest kitosaani saamiseks. 

 

2. Tartu Ülikool esitas 16. septembril 2021. a taotluse nr 11-18/GY/369-19 tegevuse 

„Töönduspüügil esinev tagasiheite ellujäämus Eesti rannakalanduses, Võrtsjärvel ja 

väikejärvedel“ elluviimise tähtaja pikendamiseks. Tegevuse „Töönduspüügil esinev tagasiheite 

ellujäämus Eesti rannakalanduses, Võrtsjärvel ja väikejärvedel“ elluviimise tähtaja peamiseks 

pikendamise põhjuseks on Covid-19 piirangud (piiratud koostöö välisekspertidega, kaluritega) 

ja keskkonnatingimused, mis varieeruvad püügiperioodidel tugevalt. Projekti lõpptähtaja 

pikendamine võimaldab täiendavate andmete kogumist ja koostööd ning seeläbi parandada 

projekti tulemuste kvaliteeti ja anda täpsemad soovitused kalavarude säästlikumaks 

majandamiseks. 

 

3. Tartu Ülikool esitas 21. oktoobril 2021. a taotluse nr 11-18/GY/367-19 tegevuse 

„Hülgekahjude vähendamine mõrrapüügis läbi püügitehnoloogia arendamise“ elluviimise 

tähtaja pikendamiseks. Tegevuse „Hülgekahjude vähendamine mõrrapüügis läbi 

püügitehnoloogia arendamise“ elluviimise tähtaja peamiseks pikendamise põhjuseks on 
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esimese uuringuaasta mõrra ehituslikud tootjapoolsed puudused ja teise uuringuaasta 

erakorralised ilmastikutingimused (väga kuum suvi). Projekti lõpptähtaja pikendamine 

võimaldab täiendavate andmete kogumist, mis aitab kaasa projekti tulemuste kvaliteedile. 

 

4. Tallinna Tehnikaülikool esitas 20. oktoobril 2021. a taotluse nr 11-2/1673-1 ja täpsustavad 

andmed 11. novembril 2021 nr 11-2/1673-3 ning 26. novembril 2021 nr 11-2/1673-7 tegevuse 

„Rannapüügi ja siseveekogude kalaliikide väärindamine tarbijapõhise 

tootearendusega“ elluviimise tähtaja pikendamiseks. Tegevuse „Rannapüügi ja siseveekogude 

kalaliikide väärindamine tarbijapõhise tootearendusega“ elluviimise tähtaja peamiseks 

pikendamise põhjuseks on Covid-19 piirangud. Esimestel kuudel ei olnud võimalik 

uuringuprojekti tegevustega jätkata esialgse ajakava kohaselt, sest uuringuprojekti tegevused 

eeldasid, et projektimeeskonna liikmed töötavad koos samades ruumides (laborites). Lisaks 

meeskonna hajutamisele, tuli hajutatuse printsiip kasutusele võtta ka tarbijate kaasamisel, 

millest tulenevalt oli vaja teha rohkem katsekorduseid väiksema arvu osalejatega. Arvestades 

eeltoodud põhjuseid ja asjaolu, et toetatav tegevus oli ellu viidud ennem 31. augustist 2021 

ennistab Amet esitatud taotluse menetlustähtaega ning rakendab käesolevat käskkirja 

tagasiulatuvalt alates 31. august 2021. Käesoleva projekti lõpptähtaja pikendamine võimaldab 

täita meetme määrusest, seadusest ja toetuse kasutamise kavast tulenevaid nõudeid.  

 

Tulenevalt eelnevast muudan maaeluministri 5. juuli 2019. a käskkirja nr 108 „Euroopa 

Merendus ja Kalandusfondi rakenduskava 2014–2020 meetme 1.1 „Kalapüügi 

innovatsioonitoetus“ toetuse kasutamise kava kinnitamine“ järgmiselt: 

 

1) asendan punktis 1 toodud toetatava tegevuse elluviimise tähtaja „31.12.2021“ tähtajaga 

„15.02.2022“; 
2) asendan punktis 2 toodud toetatava tegevuse elluviimise tähtaja „31.12.2021“ tähtajaga 

„30.04.2023“; 
3) asendan punktis 3 toodud toetatava tegevuse elluviimise tähtaja „31.12.2021“ tähtajaga 

„31.12.2022“; 
4) asendan punktis 4 toodud toetatava tegevuse elluviimise tähtaja „31.08.2021“ tähtajaga 

„31.12.2021“. 
 
 

Käskkirja rakendatakse tagasiulatuvalt alates 2021. aasta 31. augustist. 

 

 

Saata: Eesti Maaülikool, Tartu Ülikool, Tallinna Tehnikaülikool, Põllumajanduse Registrite ja 

Informatsiooni Amet 

 

 

(allkirjastatud digitaalselt) 

Urmas Kruuse 

Maaeluminister 


