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Koosoleku päevakord:
1.EMKF rakenduskava tutvustus.
2.Peipsi kalanduspiirkonna 2014 – 2020 ettevalmistuse käigust.
- SWOT analüüsi läbivaatamine
- piirkonna arenguvajaduste analüüs
- eesmärkide seadmine ja hierarhia
3. PKAK 2015.a. rakenduskava läbivaatamine
4. Liikmete nimekirja kontroll
5. Jooksvad küsimused

Päevakorrapunkt 1. EMKF rakenduskava tutvustus
Kersti Oja
teeb rakenduskava tutvustuse: rakenduskava on kättesaadav
Põllumajandusministeeriumi kodulehel, saatsin teile kõigile ka lingi sellest. Meie jaoks
huvitav osa on lk 59-73, millest teen kiire ülevaate.
Päevakorrapunkt 2. Peipsi kalanduspiirkonna 2014 – 2020 ettevalmistuse käigust.
Urmas Pirk: eelmises juhatuse sai moodustatud 3 töögruppi, nende koosolekud on nüüd
peetud, Kersti on koondanud SWOT analüüsi andmed.
Kersti Oja annab juhatusele ülevaate SWOT analüüsist:
TUGEVUSED
 Sadamatevõrgustiku olemasolu.
 Enamus töönduskalade kudekarjade jätkusuutlik seis.
 Ajalooline kalapüük ja –töötlemine ning oskused selleks.
 Turu nõudluse ja - potentsiaali olemasolu värskele kalale ja kalatoodetele.
 Piirkonnas olemas süvendustehnika (oluline nii sadamate arendamise kui koelmualade
taastamise juures).
 Kalandusettevõtja majandustegevuse mitmekesistamiseks on erinevate teenuste
arendamiseks soodsad tingimused (nt. turism; metsandus; põllumajandus;




traditsiooniline käsitöö).
Loodusliku ressursi olemasolu (siseveekogud kalastamiseks ja ujumiseks-Peipsi, jõed,
väikejärved; metsad - marja-seenevarud, jahindus).
Piirkonna kultuuriline mitmekesisus.

NÕRKUSED
 Sadamate ning veeturismialane taristu ja teenused nõrgalt arenenud.
 Kutselise kalapüügi sesoonsus (sellest tulenev värske kala kättesaadavuse lühike aeg).
 Seadusest tulenev püügiregulatsiooni jäikus kutselise kalapüügi korraldamisel.
 Püügirežiimide erinevus Võrtsjärve, Suur-Emajõe ja Peipsi järve vahel.
 Harrastuskalurite kontrollimatu tegevus nii kala püügil kui müügil.
 Veekogu ökoloogiline seisund kesine.
 Puudub kalavaru taastootmise võimalus.
 Kalade koelmute ja kudemise ebapiisav uurimine.
 Teemaplaneeringud puuduvad, kalda ehituskeeluvööndid raskendavad kaldataristu
loomist.
VÕIMALUSED
 Olemasolevate sadamate ja lossimiskohtade ning veeturismialase kaldataristu ja
teenuste edasiarendamine ja tarbijale mugavamaks muutmine.
 Kala väärindamine kohapeal ja töötlemistingimuste parendamine, kalatoodete
müügikohtade väljaarendamine ja ühisturustamine.
 Kalurite teadlikkuse tõstmine ja oskuste suurendamine.
 Kalandusettevõtja tegevuste mitmekesistamine.
 Järelevalve tugevdamine kalavarude kasutamise osas ja koostöö erinevate
ametkondadega.
 Kalavaru taastootmise alustamine (Peipsi siig, säga).
 Kudealade ja kudealadele pääsude korrastamine (suudmete avamine),
püügikeeluaegade ülevaatamine ning kalade kudeaegsete rännete uuring koos
kudealade kaardistamisega Peipsi alamvesikonnas.
 Koostöö arendamine (teiste kalanduspiirkondadega, Leader gruppidega, piirkonna
turismivõrgustikega, uute koostöövõimaluste otsimine).
OHUD
 Veekogu seisundi halvenemine ja kalavarude vähenemine inimtegevuse ja ilmastiku
mõjul.
 Kaob angerja taasasustamine väikejärvedesse, Peipsi siig sureb välja.
 Kontrollimatu kalade kudeaegne püük.
 Peipsi järve veetaseme kõikumine ja teiste looduslike protsesside negatiivne mõju
turismiteenuste osutamisel.
 Maaomandi probleemid, teemaarengute puudumine ning ehituskeelud kaldavööndis.
 Noored lahkuvad, elanikkond vananeb ja väheneb
Kersti Oja: tõenäoliselt tuleb veel mõelda sõnastust osade punktide juures. Kui on SWOTi
osas ettepanekuid, siis järgmine nädal panen selle kodulehele ka välja, siis saab täiendada.
Annan ülevaate ka töörühmade aruteludest ja piirkonna arenguvajadustest:
Mitmekesistamine, s.h. kalandusturismi töörühm- kalandusettevõtjate tegevuse
mitmekesistamine on esmavajalik seoses kalapüügi sesoonsusega. Peaksid jätkuma
kalandusüritused piirkonnas, nii vanad kui ka uued- kuni 10 üritust suvel ja kuni 5 üritust
talvel. Prioriteediks juba olemasolevate majutusasutuste suurendamine kuni 60 voodikohani ja
majutusettevõtte kvaliteedi tõstmine, kalandusettevõtjatele anda toetust kuni 20-kohaliste

majutuskohtade loomiseks. Kohvikute rajamine majutuskohtade juurde, välisöögikohad,
lautrikohtade ja paadisadamate arendamised.
Andri Plato: söögikohti võiks olla ka sadamates.
Taavi Vogt: majutuskohtade juurde oleks tunduvalt lihtsam söögikohti luua, seal on vajalik
infrastruktuur selleks juba olemas.
Kersti Oja: vallad ja MTÜ-d on huvi tundnud paadi- ja lautrikohtade vastu – praegusel hetkel
teada vähemalt 14 kohta. Kuna neid praegu järve ääres napib, siis kindlasti peaks see
strateegiasse sisse saama.
Andri Plato: Lõuna-Eesti Kalastajate Klubi poolt läbi viidud uuringu kohaselt oli
harrastuskalurite aastane väljapüük 69 tonni Emajõe peal. Kas on teada, palju see on Peipsil
või kui mitte, siis peaks tegema sellise uuringu.
Kersti Oja: puhke- ja supluskohti peaks olema rohkem terves piirkonnas, igas maakonnas
vähemalt üks.
Taavi Vogt: täiskasvanute välitrenažöörid võiks olla, see looks alternatiivset puhketegevust.
Andri Plato : trenažöörid jmt. võiks strateegiast läbi käia (välispordirajatised ja seadmed), et
jääks jälg maha.
Kersti Oja: veel oli ettepanekud parklad, karavaniplatsid, ilmajaama – ja kaameravõrgustik
järve ääres.
Urmas Pirk: ilmajaama- ja kaameravõrgustik võiks olla meie kodulehega seotud.
Kersti Oja: ka kaluriküla teemapark- mõttena võiks sees olla.
Urmas Pirk: kui oleks mingi vana kaluritalu, siis seda võiks arendada aga päris uut küll ei ole
mõtet teha.
Andri Plato: põhimõtteliselt pole ma vastu aga see peaks olema mingi olemasoleva tegevuse
baasil (muuseumid).
Urmas Pirk: enne kui jõuame hindamiste ja strateegia vastuvõtmise juurde, tuleks teha
eelmise perioodi analüüs.
Andri Plato: olen sellega nõus, vaadata üle projektidega loodud töökohtade arv jne.
Taavi Vogt: kuidas garanteerida jätkusuutlikkust, mis on täna meie võtmesõna. Tuleks
eelistada pikaajaliselt tegutsenud kohalikke ettevõtteid, aga jälgida ka nende omanikke ja
omanike vahetusi.
Kersti Oja: meie oma vahenditega ei saa ilmselt iga ettevõtte ajalugu kontrollida.
Urmas Pirk: hindamiskomisjonidel on see info olemas, kohalikud teavad kohalike ettevõtete
ajalugu.
Andri Plato: see küsimus tuleks ka üles seada. Kas vana hindamissüsteem läheb
edasiarendamisele või teeme kardinaalselt uue?
Urmas Pirk: ümber teha ei ole mõtet, pigem ikka arendada ja punktiskaala tuleb üle vaadata.
Äkki teeme hindamiskomisjonid suuremad 1-2 inimese võrra. Uus süsteem võiks olla see, et
ainult keskmiste hääl läheb arvesse, et madalamat ja kõrgemat punktisummat arvesse ei lähe.
Kersti Oja : mitmekesistamise puhul tehti ettepanek, et tuleks vaadata teenuse olemasolu
piirkonnas.
Taavi Vogt: lisada klausel: info muudest rahastus programmidest saadud toetused, taotleja
peaks selle info vabatahtlikult andma.
Andri Plato: kui see oleks eraldi hindamiskriteerium, siis nad peaksid seda tegema.
Kersti Oja: Edasi siis sadamate ja otseturustamiste töörühm - PÕM seisukoht on praegu
toetada ainult neid, mis on juba EKF rahastust saanud. Töögrupp leidis, et kõik sadamad tuleb
läbi käia enne lõpliku otsuse tegemist, ka need, mis praegu strateegias, aga pole rahastust
saanud, juhul kui rahastus siiski laieneb ka neile uuel perioodil. Peamiseks suunaks oleks
lisaväärtuse tekitamine olemasolevatele sadamatele.
Andri Plato: sadamad peaksid olema avatud.
Kersti Oja: mõttena oligi sisse kirjutada ka strateegiasse, et üks avatud lossimiskoht peab

olema igas sadamas.
Kersti Oja: sadamad peaks asfalteerima, juurdepääsud korrastada, vajadus kraanade soetuseks
jm., süvendustehnikat täiendada, sadamate akvatooriumide süvendamine kord perioodi
jooksul jne. prioriteet sadamate tähistamine, seda on vast kõige mõistlikum läbi viia
ühishanke korras, teeks asja odavamaks ja oleks kõigil ühtne süsteem. Teeviitadega
märgistamine on ka probleemiks, kuna need praegu peaaegu et puuduvad.
Andri: teeviitade juurde võiks panna ka mingi online rakenduse sadamate täpsete
koordinaatidega.
Kersti Oja: tanklate ehitus või tankimiskohad ja logistika korraldamine. Muulide ehitamist
arutati, aga see meie eelarvesse tõenäoliselt ei mahu. Sadamates päikese-, tuule-, maa- ja
veeenergia ärakasutamine, nt valgustus päikesepatarei ja tuulegeneraatoriga.
Hindamiskriteeriumite juures toodi välja, et tuleb vaadata olemasoleva kai pikkust, selle seost
alustega, lossitud kala hulgaga, lossivate ettevõtjate arvu, MTÜ puhul liikmete hulk ja
ajaloolise püügiõiguse olemasolu, mis tagab ka järjepidevuse.
Koelmualade ja kalavarude taastamise ja koostöö arutelus oli kõige rohkem esindajaid
väljaspoolt piirkonna liikmeid, kaasatud olid teadlased, KKI ja KKA esindajad. Angerja
taasasustamise jätkamine Vooremaa väikejärvedesse – nii EKF kui KIK vahendid. Peipsi siia
kasvatus on aktuaalseks muutunud, rahad tulevad vesiviljeluse ja KIKi vahenditest. Säga
taastootmine tuli ka kõne alla.
Vajadus on teha kalavarude laiapõhjalist uuringut, kalade ränded järvede vahel, kaldavööndi
kalastiku uurimine jne. Seda küll piirkonna rahadest ei rahastata, aga vajadusena võime sisse
kirjutada.
Koelmualade taastamise küsimuse juures leiti, et ka seda tuleks põhjalikumalt uurida,
prioriteetidena toodi välja Vasknarva kanal, Kalma vanajõgi, Omedu, Lahepera, Võhandu.
Jätkama peaks igaaastased väliskoolitusi, näitena toodi välja Poola-Ungari, Balaton, Venemaa
suurte järvede piirkonnad. Elukestev õpe, kalurite teadlikkuse tõstmise jätkumine – koolitused
seadusandlusest, silma järgi hindamine, erialaste oskuste arendamine, püügikeeluaegadest jne.
Peaks välja töötama õppematerjali keeluaegade, keelatud liikide, püügivahendite kasutamise
jms kohta, nt visualiseeritud materjal kalaliikide ja püügivahendite kaupa ja seda nii eesti kui
vene keeles (õppefilmid, kaardimaterjal jne).
Urmas Pirk: kõik need õppefilmid saaks ka meie kodulehele üles panna.
Kersti Oja: tehti ettepanek, et seadusandluses peaks vaatama üle kevadised kudeajad ja
tänapäevastama need. Edasi arendada koostööd LEADER-gruppidega, teiste
kalanduspiirkondadega, uute koostöövõimaluste otsimine, nt Euroopa teiste suurte järvede
kalanduse tegevusgrupid.
OTSUS: juhatus otsustas ühehäälselt heaks kiita SWOT-analüüs ja saata see üldkoosolekule
kinnitamiseks.
Päevakorrapunkt 3. PKAK 2015.a. rakenduskava läbivaatamine
Urmas Pirk: On teada, et järgmisel aastal on meil kasutada 22 848,42 eurot. Tõenäoliselt jääb
midagi ka eelmiste aastate jääke, aga selles osas on asi veel selgusetu. Teen ettepaneku
rakenduskava kinnitada 2015. aasta alguses, kuna siis on rahalisest seisust meil parem
ülevaade.
OTSUS: rakenduskava üle vaadata ja kinnitada 2015. aasta alguses

Päevakorrapunkt 4. Liikmete nimekirja kontroll
Kersti oja: Praegusel hetkel veel 15 2013.a liikmemaksuvõlglast.
Urmas Pirk: sellest nimekirjast vähemalt kaks lubasid lähiajal selle ära maksta, neil oli
arvetega mingi segadus.
Taavi Vogt: anname neile siis veel natuke aega, näiteks aasta lõpuni ja kui siis pole makstud,
siis välja arvata, ilma et juhatus selle küsimuse juurde veel peaks tagasi pöörduma.
OTSUS: juhatus otsustas ühehäälselt anda liikmetele 2014.aasta lõpuni aega 2013. a
võlgnevus likvideerida ning saata uued teatised, et nad arvatakse liikmeskonnast välja ilma
juhatuse koosolekuta 01. jaanuarist 2015.a., kui võlg ei ole tasutud hiljemalt 31.12.2014.a
Päevakorrapunkt 5. Jooksvad küsimused
Jooksvaid küsimusi ei olnud.
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