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Euroopa Kalandusfondi 2007-2013 rakenduskava seirekomisjonile saadeti
Põllumajandusministeeriumist 30. novembri 2010.a. elektronkirjaga kirjalikuks
protseduuriks Euroopa Kalandusfondi 2007-2013 rakenduskava teise telje meetme 2.1
“Vesiviljeluse
investeeringutoetus”
valikukriteeriumite
muudatusettepanek.
Protseduuriga paluti seirekomisjoni liikmete kooskõlastust Euroopa Kalandusfondi
rakenduskava teise telje meetme
2.1 “Vesiviljeluse investeeringutoetus”
valikukriteeriumite muudatuse osas. Valikukriteeriumite muudatusettepanek oli, et
hindamiskriteeriumite osas antakse jõevähi ja karpkalaliste seltsi kuuluvate liikide
kasvatamise eest 10 hindepunkti ehk võrdsustatakse punktide arv suletud
veeringlusega kasvanduse eest saadava punktide arvuga. Kuna jõevähi ja karpkala
kasvatus on ekstensiivne, siis keskkonnakoormus sellistel kasvandustel ei ole suurem
kui kinnistel kasvandustel, mistõttu keskkonnasäästlikkuse eest antavate
hindepunktide osas tuleks neid kohelda võrdselt. Määruse eelnõud on arutatud
korduvalt Eesti Kalakasvatajate Liiduga, Eesti Kalaliiduga ja Kalakasvatajate Ühistu
Ecofarmiga kohtumistel Põllumajandusministeeriumis 14. mail, 07. oktoobril ja 08.
novembril 2010. aastal.
Seirekomisjoni kuulub koos esimehe ja aseesimehega 24 liiget. Väljasaadetud kirjale
saabus e-posti teel 8 vastust/kommentaari.
Vastavalt põllumajandusministri 26. oktoobri 2007.a käskkirja nr 208 „Euroopa
Kalandusfondi 2007-2013 rakenduskava seirekomisjoni moodustamine ning selle
töökord“ punktile 17 on kirjalikus protseduuris sätestatud otsus vastu võetud, kui
elektroonilise vastamise käigus ei laeku 1/3 komisjoni liikme vastuväidet.
Euroopa Kalandusfondi 2007-2013 rakenduskava 2008. aasta seirearuande eelnõu
ning kolmanda telje ühishuvi meetmete valikukriteeriumid kooskõlastasid järgmised
seirekomisjoni liikmed:
1.
2.
3.
4.

Juhani Papp – Põllumajandusministeerium
Sivar Irval – Eesti Kalakasvatajate Liit
Hannes Ulmas – Põllumajandusministeerium
Signe Aaskivi – Euroopa Komisjon, vaatleja

5. Toomas Saat (TÜ Eesti Mereinstituut) kooskõlastas järgmise märkusega:
Bioloogina üks märkus siiski: esimesel slaidil tuleks parandada tuurlaste,
lõhilaste või ahvenaliste seltsi; 2 sõna: tuuraliste, lõheliste on õige (praegu on
tekstis sugukondade, mitte seltside nimetused). Teine võimalus on asendada
sõna “seltsi” igal pool sõnaga “hulka”.
6. Haidee Kivimägi (Rahandusministeerium) kooskõlastas järgmise märkusega:
Valikukriteeriumide osas Rahandusministeeriumil kommentaare ei ole.
Küsimus on, et kas määruse muutmise eelnõu ise ka koos seletuskirjaga
millalgi jõuab?

7. Valdur Noormägi (Eesti Kalaliit) kooskõlastas järgmise märkusega:
Kooskõlastan Euroopa Kalandusfondi meetme 2.1. “ Vesiviljeluse
investeeringutoetus” valikukriteeriumid. Üksikuid ettepanekuid on määruse
eelnõule toetatavate summade osas ja hindepunktide osas, kuid need ei tohiks
mõjutada valikukriteeriume.
8. Ahto Järvik (Eesti Mereakadeemia, asendusliige) kooskõlastas järgmiste
märkustega: Pole just eriline spetsialist kalakasvatuse alal, kuid tundub, et 2
aastaga selliseid tootmismahte on väga raske saavutada, eriti uute majandite
puhul. Äkki oleks mõtet selleks pikem periood anda. Kuigi, kuidas siis
toimida, kui raha on juba kätte antud, kuid selgub, et tootmismaht jääb
allapoole
nõutud
tasemest!
Loodan, et kalakasvatajate Liit oskab siin asja lahendada.

Erapooletuks jäid järgmised seirekomisjoni liikmed:
1. Leo Aasa – Võrtsjärve Kutseliste Kalurite Ühing
2. Marika Aro – Põllumajandusministeerium
3. Taavi Nuum – Eesti Roheline Liikumine
4. Urmas Pirk – Peipsi Alamvesikonna Kalurite Liit
5. Epp Remmelg – Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
6. Arne Taggo – Pärnumaa Kalurite Ühing
7. Mihkel Undrest – Eesti Kalurite Liit
8. Toomas Kevvai – seirekomisjoni esimees
9. Madis Reinup – seirekomisjoni esimees
10. Ain Järvalt – Eesti Maaülikooli Võrtsjärve limnoloogiajaam
11. Jaan Kallas – Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet
12. Tiiu Kupp – MTÜ Eesti Kalapüüdjate ühing
13. Hanno Nõmme – Virumaa Rannakalurite Ühing
14. Ain Soome – Keskkonnaministeerium
15. Raimond Strastin – Veterinaar – ja Toiduamet (ei tööta VTA-s)
16. Toomas Tamme – Eesti Kaugpüüdjate Liit
17. Indrek Ulla - Keskkonnainspektsioon

Kõik kirjaliku protseduuri käigus laekunud kommentaarid vaadati läbi ning
võimalusel arvestati.
Kokkuvõte peamistest kommentaaridest ning vastused neile:
Nr Seirekomisjoni kommentaar
Vastus
1. Esimesel
slaidil
tuleks
parandada Arvestatud märkusega ning seltside
tuurlaste, lõhilaste või ahvenaliste seltsi; 2 nimed vastavusse viidud.
sõna: tuuraliste, lõheliste on õige (praegu
on tekstis sugukondade, mitte seltside
nimetused). Teine võimalus on asendada
sõna “seltsi” igal pool sõnaga “hulka”.

2.

3.

Millal jõustub määruse muutmise eelnõu Määruse muutmise eelnõu koos
koos seletuskirjaga?
seletuskirjaga
saadame
kooskõlastusringile
peale
seirekomisjoni
poolset
valikukriteeriumide
kooskõlastamise tähtaega, seega
mitte enne 15. detsembrit.
Kahe aastaga selliseid tootmismahte on Kahe aastaga ei peagi maksimaalset
väga raske saavutada, eriti uute majandite tootmisvõimsust saavutama, kuid
puhul. Äkki oleks mõtet selleks pikem tagatud
peab
olema,
et
periood anda. Kuidas siis toimida, kui raha ehitusprojektijärgne
aastane
on juba kätte antud, kuid selgub, et keskmine
tootmismaht,
mida
tootmismaht jääb allapoole nõutud ekspertiisi
käigus
hinnatakse,
tasemest?
võimaldaks
toota
nõutud
võimsusel.
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