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Projekti ülevaade
Rahastamine 4. teljest on aidanud arendada
Orjaku sadamat, mis on nüüd töötav kalasadam
ja peagi ligitõmbavam ka muude valdkondade
seisukohast.

Läti

Teoks saanud projekt oli kohalike kalurite ja turismiettevõtjate ammune unistus, kuna nende tegevus oli taristu
ning paatide sildamis- ja merelepääsuvõimaluste puudumise tõttu raskendatud. Hiiukala FLAGi ja kohaliku omavalitsusega tihedat koostööd tehes on kalurid ning turismiettevõtjad võtnud ette kolmeetapilise projekti,
millega rajatakse tingimused kohalike ettevõtete tulemuslikumaks tegevuseks. Esimene etapp hõlmas Orjaku
kai uuendamist, samas kui teises etapis paigaldati teenuste seisukohast hädavajalik taristu, nt vee- ja elektrivarustus. Viimane kolmas etapp kätkeb võimaluste väljaarendamist kaluritele ja harrastuskasutajatele (kalurite
ruumid, püügivarustuse hoidlad, külmutusseadmed ning kalasaagi ladustamise võimalused). Paremate võimalustega paraneb kalapüügi tulukus piirkonnas ja nende eesmärk on ergutada ettevõtteid muudesse merendustegevusliikidesse laienema.
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Peamised õppetunnid
>> FARNETi teemade tähtsus: väärtuse lisamine kalandustoodetele ja mitmekesistamine turismi kujul.
>> Tulemused: projekti rakendamiselt oodatakse kalandusega seotud tööhõive ja tuluteenimisvõimaluste
paranemist kohalikus piirkonnas. Sadama arengu eesmärk on leevendada töötuse probleemi piirkonnas ning
tagada saarele omase eluviisi jätkuvus. Toimiv kalasadam toob kasu ka teistele valdkondadele (nt teenustele,
laiendades turismi ja kalanduse võimalikku koostoimet) ning kohalikule kogukonnale, tõstes seeläbi kogu
piirkonna väärtust külastuspaigana turistide seisukohast ja ka elupaigana kohalike inimeste seisukohast.
>> Ülekantavus: kalandusest elatuvate kogukondade vaeghõive ja aegunud või olematu taristu on paljude
Euroopa kalanduspiirkondade ühine probleem. Kalanduspiirkondadele, kes taotlevad taristu täiustamist,
pakub projekt eeskuju selles, kuidas õppida järkjärgulisest arengumudelist, mis hõlmab koordineerimist ja
asjaomaste sidusrühmade osalemist.
>> Viimane märkus: sadamaarendusprojekt on hea näide koostööst kohaliku FLAGi, kohaliku omavalitsuse ja
piirkondliku omavalitsuse vahel, mis saab olulist sisendit kohalikelt ettevõtetelt ning valitsusvälistelt organisatsioonidelt. Loodetakse, et sadama arendamine modernseks rajatiseks soodustab piirkonna tajumist tulevikku omava ja hea uue elupaigana. Eesmärk on, et tingimustega luuakse häid võimalusi, mis ergutavad noori
kalureid piirkonda ümber asuma või piirkonda jääma ning kohalikku kaluriametit elus hoidma.

Kogumaksumus ja Euroopa Kalandusfondi toetus
Projekti kogumaksumus: 536 980 eurot
>> Euroopa Kalandusfondi 4. telg: 355 536 eurot
>> Riiklik kaasrahastamine: 111 845 eurot
>> Muu täiendav rahastamine valitsussektorist (kohalik omavalitsus): 89 599 eurot

Projekti andmed
Nimetus: Toetus Orjaku sadamale
Kestus: 3 aastat (1. etapp: veebruar–september 2011; 2. etapp: juuli–november 2011; 3. etapp plaanitakse
lõpetada detsembris 2013).
Juhtumiuuringu kuupäev: veebruar 2012
Projekti elluviija
Käina vallavalitsus
Ilmi Aksli – ilmi.aksli@kaina.hiiumaa.ee
+372 5342 0425		
www.kaina.hiiumaa.ee
FLAGi kontaktid		
Hiiukala FLAG, Eesti
Lia Rosenberg – info@hiiukala.org
+372 5694 1855
www.hiiukla.org
FLAG teabeleht
Toimetaja: Euroopa Komisjon, Merendus- ja kalandusasjade peadirektoraat, peadirektor.
Vastutuse välistamine: ehkki Merendus- ja kalandusasjade peadirektoraat vastutab väljaande avaldamise eest üldiselt, ei vastuta ta selle sisu eest ega taga
andmete õigsust.
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