„Põllumajanduse ja kalanduse valdkonna arengukava aastani 2030“ kalapüügi alatöörühma teise
kohtumise kokkuvõte

Kohtumine toimus 18. aprillil 2018 Keskkonnaministeeriumis (Narva mnt 7a, Tallinn)
Kohtumise korraldas Keskkonnaministeeriumi kalavarude osakond.
Võtsid osa
Aimar Rakko (Keskkonnaamet), Ain Järvalt (EMÜ), Ain Soome (MEM), Allan Lahi (TKSK), Arne Saluste
(vabakutseline kalanduse ajaloo uurija), Endrik Tõnsberg (EHKL), Epp Meremaa (MEM), Esta Tamm
(LLKK), Eve Külmallik (MEM), Gunnar Lambing (VTA), Indrek Ulla (KKI), Jaak-Velori Sadul (TÜ EMI KTK),
Johannes Kiik (EKS), Kaido Vagiström (Harju Kalandusühistu), Kaja Heis – Rinne (MTÜ Hiiukala), Lea
Saar (LEKK), Liis Reinma (MEM), Madis Mähar (Tartu Kalaspordi klubi), Margus Medell (MTÜ LKS),
Markus Vetemaa (TÜ EMI), Mart Undrest (Eesti Kalurite Liit), Mati Banhard (EÕL), Reili Soppe (VRKY),
Toomas Armulik (TÜ EMI KTK) Urmas Pirk (PKAK)
ja Keskkonnaministeeriumi esindajad: Kaire Märtin, Herki Tuus, Indrek Ambos, Elo Rasmann, Tiina
Tees, Siret Kurvet
Päevakava:

10.00 – 10.15 Tervituskohv ja kogunemine
10.15 – 10.25 Sissejuhatus (kohtumise eesmärk, ülevaade senisest tegevusest)
10.25 – 10.50 Hetkeolukorra lühikirjelduse tutvustus ja kinnitamine, SWOTi lühitutvustus.
10.50 – 11.00 Eesmärkide puu ülemise otsa tutvustamine (5 üldeesmärgi tutvustus)
11.00 – 12.00 Arutelu laudkondades. Alameesmärgi ja meetmete eesmärkide välja töötamine
12.00-12.40 Lõunapaus
12.40-13.00 Ühine arutelu ja eesmärkide seadmine
13.00-13.30 Arutelu laudkondades. Mõõdikute väljatöötamine
13.30-14.00 Kokkuvõte
Sissejuhatus
Anti ülevaade senistest tegevustest ning lähiajal ees ootavatest ülesannetest. Lisaks käidi põgusalt läbi
eelmises alatöörühmas SWOT analüüsi käigus välja töötatud ja enim toetust leidnud tugevused,
nõrkused, võimalused ja ohud (H. Tuus).
Tutvustati põgusalt enne kohtumist osalejatele ette saadetud hetkeolukorra lühikirjeldust, mis sisaldab
endas nii varude olukorda ning kutselise ja harrastuse püügisektorite kirjeldust. Olukorra kirjeldus
soovitakse lõplikult heaks kiita kalanduse töörühmas 22. mail (K. Märtin).
Anti ülevaade ka PÕKA eesmärkide puu ülemisest otsast, et osalejad saaksid paremini aru kuhu suures
pildis kalanduse eesmärgid paigutuvad (A. Soome).

Eesmärkide ja mõõdikute väljatöötamine
Rühmatööde tulemusena töötati välja 3 eesmärki ja nende alla mitmeid mõõdikuid. Eesmärgid ja
mõõdikud lepitakse lõplikult kokku kalanduse töörühmas baseerudes rühmatöö tulemusena
kujunenud ja alljärgnevalt välja toodud potentsiaalsetel eesmärkidel ja mõõdikutel:

Eesmärk (kalavarude majandamine):
Säilitada, kaitsta või parandada kalavarude seisundit läbi keskkonnateadliku lähenemise ja
jätkusuutliku majandamise.
Mõõdik:
Heas seisus varude arv
Kalapüügi rikkumiste arvu suhteline vähenemine
Varude olukord (heas seisus/halvas seisus)
Rikkumist arv vähenenud
Korrastatud/ taastatud/ loodud koelmukohtade arv (paisude eemaldamine tekitab juurde
koelmukohti)
Võõrliikide väljapüügi kogus /hulk
Asustamine tk
Koelmutele ligipääs %
Laskujate arv potentsiaalist
Koelmute pindala ha

Eesmärk (kutseline püük):
Kalandusettevõtete majanduslik toimetulek on tõusnud integreerimise läbi teiste
majandusvaldkondadega, väärindamise ja efektiivse sektori korraldamise kaudu
(Alternatiiv 1) Kalandussektor on jätkusuutlik/kestlik ja integreeritud/lõimitud teiste
majandusvaldkondadega
(Alternatiiv 2) Kalandusettevõtete majanduslik toimetulek ja saagi väärindamine on
kasvanud
Mõõdik:
Rikkumist osakaal kontrollides
Meediakampaaniate kulud (eur)
Saak (CPUE)
Lisandväärtus töötaja kohta
Kalurite keskmine vanus

Kalandusettevõtjate keskmine sissetulek
Kalandusettevõtete töökohtade arv
Uute toodete, teenuste arv
Uued kalandusettevõtjad (arv)
Uute tehnoloogiate arv
Elektrooniliselt esitatavate aruannete osakaal (eesmärk 100%)
FTE võrdne keskmise palgaga müügitulu (sektori)

Eesmärk (harrastuspüük):
Harrastuskalastajate teadlikkus ning harrastuspüügi mõju ja kättesaadavus on ühiskonnas
kasvanud
Mõõdik:
Harrastajate arv
Majanduslik mõju (sots-maj mõju EUR) 1 harrastaja kohta aastas. Eesmärk saavutada EL keskmine
Välismaalaste kalapüügiõiguse soetamiste arv
(Noorte)kalastuskoolituste läbinute arv
Rajatud ja kasutuses olevate harrastuspüügiks mõeldud taristuobjektide arv või sellele kulutatud
summa
Keskkonnateadlikku harrastuskalapüüki propageerivate meediakampaaniate arv
Organiseerunud kalastajate arv (klubidesse, organisatsioonidesse koondunud harrastajate arv)
Saak (harrastuspüügi saak)
Rikkumiste suhe kontrollitud isikute hulgas
Vabatahtlike arv (järelvalvesse kaasatud)

Edasised tegevused: Järgmine kohtumine 22. mai kalanduse töörühmas. Kalanduse töörühm on
vähendatud koosseis sektori esindajatest. Välja pakutud kalanduse töörühma koosseis:
1. Maaeluministeerium
2. Keskkonnaministeerium

3. Rahandusministeerium
4. Siseministeerium
5. Haridus- ja Teadusministeerium
6. Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
7. Eesti Keskkonnaühenduste Koda
8. Maaelu Edendamise Sihtasutus
9. Eesti Kalatootjate Keskühistu
10. Eesti Kalaliit
11. Eesti Kalurite Liit
12. Eesti Kaugpüüdjate Liit
13. Kalanduse Teabekeskus
14. Kalanduse tegevusgruppide esindaja
15. Vesiviljelejate esindusorganisatsioon
16. Harrastuskalastajate esindus
17. Tartu Ülikool
18. Eesti Maaülikool
19. Tallinna Tehnikaülikool
20. Tallinna Ülikool

