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Sissejuhatus 
 

Käesoleva Peipsi kalanduspiirkonna strateegia 2015-2023 vahehindamise kaks esimest osa on 

koostatud vastavalt Peipsi kalanduspiirkonna strateegia 2015-2023 peatükis 9. (lk 64) toodud 

strateegia rakendamise ja elavdamise indikaatoritele. 

Vahehindamise kolmandas osas on vaadatud strateegias seatud eesmärke (strateegia peatükk 5, 

lk 35-49) ja nende täitmist. Samuti eesmärkide asjakohasust aastal 2019 ning on püütud anda 

hinnang iga eesmärgi täitmise tõenäosuse kohta aastaks 2023. 

Strateegia vahehindamise mustanddokumenti tutvustati PKAK üldkoosolekul 22. oktoober 

2019.a. ning üldkoosoleku e-kirja listis olevatel liikmetel oli võimalus anda oma sisend 

vahehindamise dokumenti. Peipsi kalanduspiirkonna strateegia 2015-2023 vahehindamise 

koostas PKAK tegevjuht Kersti Oja. 

 

Vahehindamises kasutatavad lühendid ja mõisted: 

PKAK - Peipsi Kalanduspiirkonna Arendajate Kogu, ka algatusrühm 

PRIA - Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet 

EKF - Euroopa Kalandusfond 

EMKF - Euroopa Merendus- ja Kalandusfond 

Indikaator (mõõdik) – mingi nähtuse olemasolu näitaja, vahend mingi suuruse ligikaudseks  

mõõtmiseks. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Strateegia rakendamise hindamise indikaatorid1 

 

1.1 Väljundindikaatorid 

 

 Läbiviidud taotlusvoorude arv –31.10.2019.a seisuga 10  vooru: 

1. voorus esitati 49 taotlust, 38 PKAK rahastusettepanek, PRIA määras rahastuse 

38 taotlusele. 3 taotlust ei saanud vajalikke hindamispunkte, 8 taotluse 

rahastamiseks ei jätkunud vahendeid. 

2. voorus esitati 12 taotlust, rahastusettepanek ja PRIA poolt rahastuse määramine 

10 taotlusele, 1 ei saanud vajalikke hindepunkte, 1 taotluse rahastamiseks ei 

jätkunud eelarvevahendeid 

3. voorus esitati 45 taotlust, 1 võeti avalduse alusel tagasi, rahastuettepanek ja 

PRIA poolt rahastuse määramine 36 taotlusele, 1 ei saanud vajalikke 

hindepunkte, 7 taotluse rahastamiseks ei jätkunud eelarvevahendeid. 

4. voorus esitati 4 taotlust, rahastusettepanek ja PRIA poolt rahastuse määramine 

4 taotlusele. 

5. voorus esitati 13 taotlust, 1 võeti avalduse alusel tagasi, rahastuettepanek ja 

PRIA poolt rahastuse määramine 7 taotlusele, 4 ei saanud vajalikke hindepunkte, 

1 rahastuseks ei jätkunud eelarvevahendeid 

6. voorus esitati 1 taotlus, rahastusettepanek ja PRIA poolt rahastuse määramine 1 

taotlusele 

7. voorus esitati 36 taotlust, rahastusettepanek 25 taotlusele, PRIA poolt rahastuse 

määramine 24 taotlusele, 5 taotlus ei saanud vajalikke hindepunkte, 6 taotluse 

rahastamiseks ei jätkunud eelarvevahendeid 

8. voorus 3 taotlust, rahastuettepanek ja PRIA poolt rahastuse määramine 3 

taotlusele. 

9. voorus esitati 27 taotlust, rahastuettepanek 20 taotlusele, PRIA poolt rahastuse 

määramine 19 taotlusele, 2 taotlus ei saanud vajalikke hindepunkte, 5 taotluse 

rahastamiseks ei jätkunud eelarvevahendeid 

10. voorus esitati 29 taotlust, 1 taotlus võeti menetlemise käigus e-PRIAs tagasi, 

rahastusettepanek 16 taotlusele, 12 taotluse rahastamiseks ei jätkunud 

eelarvevahendeid. 

                                                           
1 Vastavalt Peipsi kalanduspiirkonna strateegia 2015-2023 ptk 9., lk 64 



 Toetust saanud projektide arv  

Algatusrühmale esitatud kokku kümne vooruga 219 taotlust. 16 taotlust ei ole saanud vajalikke 

hindepunkte ja 40 taotluse rahastamiseks ei jätkunud eelarvevahendeid, kolme menetlemine 

lõpetatud taotleja avalduse alusel.  

31.10.2019.a seisuga kokku PKAK poolt rahastusettepanek tehtud 160 taotlusele (neist 144 

peale 9. taotlusvooru, mille menetlemine on ka PRIA poolt teostatud, 10. taotlusvooru projektid 

paremusjärjestuse ettepanekuga esitati PRIAle 23.10.2019.a.). PRIA poolt määratud toetus 142 

taotlusele, neist 9 katkestatud taotleja või PRIA (kahe aasta jooksul ei ole tegevused tehtud) 

poolt.  

31.10.2019.a. seisuga PRIA poolt määratud toetused tegevussuundade kaupa: 

1. tegevussuunas – toetus määratud 37 taotlusele, abikõlblik summa 1 200 639 eurot, määratud 

toetus 682 931 eurot; ühe projekti teostamine katkestatud. 

2. tegevussuunas – toetus määratud 42 taotlusele, abikõlblik summa 1 351 647 eurot, määratud 

toetus 821 617 eurot; viie projekti teostamine katkestatud. 

3. tegevussuunas – toetus määratud 18 taotlusele, abikõlblik summa 971 399 eurot, määratud 

toetus 732 141 eurot; kolme projekti teostamine katkestatud. 

4. tegevussuunas – toetust määratud 3 taotlusele, abikõlblik summa ja määratud toetus 99 700 

eurot.  

5. tegevussuunas – toetust määratud 42 taotlusele, abikõlblik summa 964 839 eurot, määratud 

toetus 722 767 eurot.  

31.10.2019.a. seisuga on 2016-2019.a. määratud rahastusest (3 491 128 eurot) kasutamata 

vahendeid 123 339 eurot, millele lisandub katkestatud ning PRIA poolt määratud ja 

lõppmaksete summade vahe 153 136 eurot, st jagada on veel ca 8% kogu projektitoetustele 

2016-2019.a. määratud rahast. 2020. aastal on lisaks nö. jääkidele võimalik kasutada 

projektitoetuste taotlemiseks tulemusreservi ja strateegia hindamisel kasutamata vahendeid 

429 423 eurot, millele ehk lisandub veel lisarahastus teiste EMKF meetmete  arvelt (summad 

teadmata). 

 

 



 Toetuse saajate arv  

31.10.2019.a. seisuga 142 rahastuse otsuse saanud taotluse peale kokku 65 taotlejat. 10. 

vooruga (rahastusettepanek) lisandus 4 taotlejat. Jaotuvad: ettevõtjad – 42 (aktsiaselts – 1; 

osaühing – 35; füüsilisest isikust ettevõtja – 4; tulundusühistu – 2), neist 33 kalapüügiloa 

omanikud; kohalikud omavalitsused – 5; mittetulundusühingud – 15 ja sihtasutused - 3. 

39 neist (60%) on nö. uued taotlejad ehk need, kes ei ole eelmisel 2007-2013 (EKF) perioodil 

projektitoetuse toetust taotlenud.  

 

 Teostatud investeeringuid  

Projekte teostatud 31.10.2019 seisuga 100, toetusega 2 151 528 eurot (62% 2016-2019 

projektitoetusteks määratud summast). 

1. tegevussuunas on teostatud 30 projekti, määratud abikõlblik summa 1 100 622 eurot, 

makstud toetus 611 131 eurot. 

2. tegevussuunas teostatud 28 projekti, määratud abikõlblik summa 880 912 eurot, 

makstud  toetus 530 985 eurot. 

3. tegevussuunas teostatud projekte 10, määratud abikõlblik summa 640 990 eurot, 

makstud toetus 433 584 eurot 

4. tegevussuunas teostatud projekte 2, määratud abikõlblik summa 59 700 eurot, makstud 

toetus 58 600 eurot 

5. tegevussuunas teostatud projekte 30, määratud abikõlblik summa 705 949 eurot, 

makstus toetus 517 167 eurot 

 

 Uuenduslikku elementi sisaldavate projektide arv – 8. Piirkonna tasemel 

uuenduslikud üritused - Järvefestival (esimene 2016. aastal), edasistel aastatel 

koostööprojektina; I Peipsi Toidu Suur Pidu 2017; angerja asutamine Vooremaa 

väikejärvedesse 2018-2019; mobiilne mängumaa (valmimisel). 

 

 Keskkonnasäästlikust ja energiaefektiivsust  tõstvate projektide arv – 3. 

reostustõrjevahendid Varnja sadamas, rahastusettepanek kahele taotlusele (Vasknarva 

ja Varnja sadamas päikeseenergia kasutuselevõtt). Lisaks ühe koelmuala taastamine ja 

3 taotlust angerjate asustamiseks Vooremaa järvedesse. 



1.2 Mõjuindikaatorid  

 

 Loodud või säilitatud töökohtade arv  

Taotluste põhjal võib öelda (välja on jäetud korduvtaotlejate poolt igas taotluses välja toodud 

säilitatavad töökohad), et luuakse kokku 44 töökohta ja säilitatakse 142 töökohta, lisaks 

säilitatakse kaudselt lossimistingimuste parendamisega sadamate tegevussuunas ca 120 

töökohta. Reaalselt võiks need numbrid olla (analüüsides nii korduvtaotlejate esitatud andmeid, 

küsitledes osasid taotlejaid ning vaadates taotlejate viimaste aastate tulemusi): loodud töökohti 

ca 30  ja säilitatud töökohti ca 120.  

 

 Uue tegevusega alustavate ettevõtete arv 

Uute tegvustega (mitmekesistamise tegevussuunas) on alustanud 18 kohalikku mikroettevõtjat, 

seda nii kalandusettevõtjate näol (13), kes alustavad uut tegevust mõnel kõrval tegevusalal, kui 

ka mitte kalanduslikud ettevõtjad, kes on alustanud kalanduse või merendusega (sh järved) 

seotud tegevusalal. Nö. uusi ettevõtteid (loodud vahemikus 2016-2019) on taotlejate seas 4. 

 

 Projektitaotlejate rahulolu  

Taotlejate seas viidi läbi küsitlus (Lisa 1), mis saadeti 71-le taotlusi esitanud taotleja 

esindajatele (sh need, kes said lõpptulemusena rahastuse kui ka need, kes ei saanud), vastuseid 

saadi 29.  

Küsitlusest selgus, et peamiselt said taotlejat infot taotlemise võimalikkuse kohta algatusrühma 

e-kirjaga (12 vastanut), kodulehelt (9), koosolekult (3) või üldiselt algatusrühmalt (5), mainiti 

ka ajalehte Peipsirannik (4), PRIAt (2), varasemaid taotlejaid, tööandjat ja otsingut internetis.  

Taotlusprotsessile andis suurepärase hinnangu 12, hea 15 ja kesine 2 vastanut (märkustes toodi 

välja nende puhul, et taotlemine on bürokraatlik). 16 vastanut leidis, et taotlusi ei ole raske täita,  

kuid toodi välja ka neid osi, mida on raske täita: säilitavate või loodavate töökohtade arv – 6 

korral; kulude-tulude prognoos, finantsteave jms. – 5 korral; projekti eesmärgid ja väljundid 

ning seosed strateegiaga – 1 kord. Kõik vastanud jäid rahule algatusrühma suhtluse ja 

teabeandmisega peale taotluste esitamist. Kõik vastasid, et kui nad peaksid protsessi veel kord 

läbi tegema, siis taotleksid nad uuesti EMKF meetme 3.3 rahastust. Küsitluse vastuste 

kokkuvõte toodud Lisa 2. 



2. Strateegia elavdamise hindamise indikaatorid2 

2.1 Tulemusindikaatorid 

 

 Korraldatud infopäevade arv 

EMKF meetme 3.3 ja projektitoetuste taotlemise kohta on aastatel 2016-2019 läbi viidud 9 

teabepäeva/seminari 103 osalejaga.  

Lisaks viib PKAK läbi regulaarselt kalandusettevõtjate ümarlaudi/teabe- ja infopäevi. Aastatel 

2016-2019 on toimunud 27 sellist nn. kalanduskoosolekut 530 osalemisega. 

 

 Koostatud infomaterjalide arv 

Infomaterjale on aastatel 2016-2019 koostatud 4 (iga-aastaselt projektide taotlemisest), mida 

on tutvustatud teabepäevadel ning mis on taotlejatele olnud ka kättesaadava ühingu kodulehel. 

Lisaks on kodulehel jagatud infomaterjale, mida on koostanud PRIA. 

Projektitoetuse toel on valminud 5 piirkonda tutvustavat filmi: 

http://www.pkak.ee/index.php/galeriid/2019-05-14-15-40-01.html 

http://www.pkak.ee/index.php/galeriid/peipsi-kalasadamad-film.html 

http://www.pkak.ee/index.php/galeriid/peipsi-talv-film.html 

http://www.pkak.ee/index.php/galeriid/peipsi-suvi-film.html 

 

2.2 Mõjuindikaatorid 

 

 Infopäevadest ja infomaterjalidest kasusaajate rahulolu –  

Tagasisidet küsiti eelnevalt mainitud projektitaotlejate rahulolu küsitluses (Lisa 1). 

Küsimusele, kas olete osalenud ka mõnel algatusrühma poolt korraldatud EMKF meetme 

3.3 teabepäeval, vastas jaatavalt 29 vastanust 22. Teabepäeval edastatud infoga jäid väga 

rahule 15 ja rahule 7 vastajat, rahulolematuid ei olnud. 

 

                                                           
2 Vastavalt Peipsi kalanduspiirkonna strateegia 2015-2023 ptk 9., lk 64 

http://www.pkak.ee/index.php/galeriid/2019-05-14-15-40-01.html
http://www.pkak.ee/index.php/galeriid/peipsi-kalasadamad-film.html
http://www.pkak.ee/index.php/galeriid/peipsi-talv-film.html
http://www.pkak.ee/index.php/galeriid/peipsi-suvi-film.html


2. Strateegia eesmärkide täitmine  

 

3.1. Tegevussuund 1: kalapüügi- või vesiviljelustoodete väärindamine või turustamine 

 

1. eesmärk: 2023. aastaks väärindatakse kala siseturu otstarbeks 10 ettevõttes 

 Kala ja kalatoodete väärindamiseks toetust taotlenud ettevõtted -  6. 

 Kalatoodete sortimendi suurenemine – eelduse selleks on loonud 4 projektitaotlust (teada 

on, et juurde tulnud ühe taotluse abil 4 uut toodet). 

 

2. eesmärk: 2023. aastaks on loodud või parendatud piirkonnas 3 ning väljaspool 

piirkonda 2 turustuskohta, sh turustamine ühistööna. 

 Kala ja kalatoodete turustamiseks toetust taotlenud ettevõtete arv - 18. 

 Väljaspool piirkonda loodud 2 turustuskohta (Tallinna ja Tartu kalapoed). 

 Piirkonnas loomisel/parendamisel 3 turustuskohta 

 Ühistööna turustamine – Peipsi Kalandusühistu (2 taotlust) 

 

3. eesmärk: kala hoiustamistingimused on paranenud 2023. aastaks 7 ettevõttes. 

 Kala hoiustamistingimuste parendamiseks on toetust taotlenud 6 ettevõtet. 

 

Töökohtade loomine ja säilitamine: 

 1. tegevussuunas on taotluste andmetel säilitatud 85 ja loodud 18 töökohta  

 

3.2.Tegevussuund 2: majandustegevuse mitmekesistamine 

 

1. eesmärk: 2023. aastaks on 20 mikroettevõtet, sh. vähemalt 10  kalanduse 

mikroettevõtjat laiendanud oma tegevust. 

 Tegevuste mitmekesistamiseks toetust taotlenud ettevõtete arv on 24. 

 Kalandusettevõtjate arv, kes taotlevad toetust tegevuste mitmekesistamiseks on  18. 

 Uute tegevustega on alustanud 18 ettevõtet. 

 Taotluste andmetel säilitatud 48 ja loodud 20 täistöökohta.  

 

2. eesmärk: 2023. aastaks on piirkonna majutusettevõtetes parendatud ja/või juurde 



loodud 150 voodikohta. 

 Piirkonnas on parendatud 70 ja juurde loodud 25 uut voodikohta. 

 

3. eesmärk: 2023. aastaks on piirkonda loodud või on kvaliteeti parendatud 2 

söögikohas. 

 Rahastusettepanek on tehtud 1 söögikoha parendamiseks. 

 

4. eesmärk: 2023. aastaks on piirkonnas 2 nõuetele vastavat karavanparki. 

 2. tegevussuunas ei ole määratud toetust ühegi karavanpargi rajamiseks, aga on määratud 

toetust 2 karavanide platsi rajamiseks 5. tegevussuunas (kalda- ja/või avalikuks 

kasutuseks mõeldud taristu arendused) 

 

3.3.Tegevussuund 3: kalasadamate uuendamine 

 

1. eesmärk: 2023. aastaks on piirkonnas välja arendatud 15 kalasadamat, mis on 

varustatud kaasaegse taristu ja seadmetega ning kus pakutakse mitmekesiseid 

teenuseid.  

 Toetuse taotlejate arv - 8. 

 Kaasaegsete seadmete ja taristuga varustatud kalasadamate arv - 8. 

 Säilitatud ja/või loodud täistöökohtade arv – taotluste alusel säilib 9 ja luuakse 5 

töökohta, lisaks säilitatakse kaudselt lossimistingimuste parendamisega sadamate 

tegevussuunas ca 120 töökohta.  

 

2. eesmärk: 2023. aastaks on piirkonnas 6 kaasaegse navigatsioonimärgistusega ja 

suunaviitadega sadamat. 

 Toetust saanud kalasadamate arv - 0. 

 

3. eesmärk: vähemalt kahes kalasadamas uuenduslike ja loodussäästlike 

energialahenduste leidmine ja kasutuselevõtt 2023. aastaks. 

 Uuenduslike ja loodussäästlike energialahenduste leidmine ja kasutuselevõtt – 

rahastusettepanek tehtud kahele taotlejale (Vasknarva ja Varnja sadamad). 

 

4. eesmärk: piirkonna süvendustehnika täiustamine vajalike seadmetega. 



 Süvendustehnika on täiustatud vajalike seadmetega – 1 taotlus. 

 

3.4.Tegevussuund 4: koelmualade loomine või taastamine, kalaliigi veekogusse 

asustamine riikliku majandamiskava alusel ja Peipsi siia eksperimentaalne asustamine 

 

1. eesmärk: piirkonnas viie koelmualade taastamine 2023. aastaks. 

 Toetuse taotlejate arv - 1. 

 Taastatud koelmualade arv – hetkel 0. 

 

2. eesmärk: angerja asustamine Vooremaa väikejärvedesse.  

 Taotletud täiendavalt EMKF vahendite baasil angerjamaime -  2018. aastal asustati 103 

kg (ca 3000tk/kg); 2019.a. 142 kg klaasangerjat Saadjärve, Kaiavere ja Kuremaa 

järvedesse. Asustamine planeeritud ka aastatel 2020-2022. 

 

3. eesmärk: Peipsi siia eksperimentaalne asustamine  

 Taotlus Peipsi siiamaimu asutamiseks – esimene planeeritud aastal 2020, planeeritavalt 

jätkub 2021-2022. 

 

3.5.Tegevussuund 5: sotsiaalse heaolu ja kultuuripärandi, sh kalanduse- ja merenduse 

kultuuripärandi edendamine, kalanduskogukondade rolli tugevdamine kohalikus 

arengus ning kohalike kalandusressursside ja merendustegevuse juhtimine 

 

1. eesmärk: aastas viiakse läbi 7 kuni 15 traditsioonilist piirkonda ja/või selle 

kalandust tutvustavat üritust.  

 Toetuse taotlejate arv – 6 taotlejat; 18 taotlust. 

 Piirkonda ja/või selle kalandust tutvustavate ürituste arv: 2016.a. – 7 üritust; 2017.a. – 

10 üritust; 2018.a. – 15 üritust; 2019.a. – 13 üritust; 2020 – otsus 1 üritus, 

rahastusettepanek 8 üritust; 2021 – rahastusettepanek 1 üritus. 

 Piirkonna turustuskanalid ja infomaterjalid – 2 taotlust (5 filmi, Merevaate saade); 

kalatoodete märgistamine Peipsimaa kleebisega. 

 



2. eesmärk: piirkonda luuakse 2023. aastaks avalikuks kasutuseks 80 uut 

paadikohta. 

 Toetuse taotlejate arv - 4. 

 Piirkonda loodud uute paadikohtade arv – 9 paadikohta+102 jooksvat m paadisildu (ca 

17 paadikohta), kokku 28. 

 

3. eesmärk: piirkonda luuakse või täiustatakse vastava taristuga 2023. aastaks 8 

puhke- ja supluskohta. 

 Toetuse taotlejate arv – 4 taotlejat, 7 taotlust. 

 Loodud või täiustatud puhke- ja supluskohad - 5. 

 

4. eesmärk: piirkonda 2023. aastaks 8 parkla ja juurdepääsu rajamine veekogule  

 Toetuse taotlejate arv - 2. 

 Parklate ja veekogule juurdepääsude rajamine - 2. 

 

5. eesmärk: muud kalda- ja/või avalikuks kasutuseks mõeldud taristu arendused   

 Toetuse taotlejate arv – 7, taotlusi 12 

 Muud kalda- ja/või avalikuks kasutuseks mõeldud taristu arendused – kogukonnaköök, 

ratastel kalaköök, päästevahendid, mobiilne mängumaa. 

 Taotluste andmetel loodud 1 töökoht. 

 

6. eesmärk: piirkonna ilmajaamade ja kaamerate võrgustiku täiendamine 2 

ilmajaama ja 4 kaameraga. 

 Toetuse taotlejate arv - 0. 

 

3.6.Tegevussuund 6: algatusrühma koostöötegevused 

 

1. eesmärk: teadmiste täiendamine - igal aastal piirkonnas vähemalt 3 koolituse või 

info- ja õppepäeva läbiviimine.  7 välisõppereisi ja 2 Eesti sisese õppereisi 

korraldamine 2023. aastaks, sh. messide ja konverentside külastamine 

 Koolituste, info- ja õppepäevade arv aastas – otseselt koostööprojektide abil läbi viidud 

2 koolitust 40 osalejaga (tootearendus ja turundus ning Rannakalur 4). PKAK poolt läbi 

viidud EMKF infopäevi aastatel 2016-2019 on olnud 9, 103 osalejaga. Lisaks viib PKAK 



läbi regulaarselt kalandusettevõtjate ümarlaudi/teabe- ja infopäevi (aastatel 2016-2019 

on toimunud 27 nn. kalanduskoosolekut 530 osalemisega) 

 Läbi viidud õppereiside ja messide, konverentside külastuste arv – üheksa õppereisi (sh 

üks Eesti sisene), ühe messi külastus, osaletud mitmetel turismimessidel (Peipsimaa 

turundamine), Living Lakes 2019 konverents. 

 Õppereisidest ning messide, konverentside külastusest osavõtnud inimeste arv - 189. 

 

2. eesmärk: Ühisturundustegevused  

 Ühisturundustegevuste projektide arv – 1 (Sööma! mess 2017, osales 5 ettevõtet) 

 

3. eesmärk: kalanduse või merenduse populariseerimine, sealhulgas festivali, näituse 

või noortele mõeldud ürituse korraldamine ja elluviimine 

 Üritustel osalejate arv – ca 16 000.  

 Projektide arv 5 (7 üritust) – avatud kalasadamate päev 2018-2019; Peipsi järvefestival 

2017-2020; Alajõe rääbise päev 2018 

 

4. eesmärk: koostöö jätkamine seniste partneritega, aastaks 2023. 4 uue 

koostööpartneri leidmine ja nendega koostöö arendamine. 

 Koostöö jätkumine seniste partneritega – Peipsimaa, 4 partnerit (LEADER 

tegevusgrupid). 

 Uued koostööpartnerid  – Eesti kalanduse algatusrühmad. 

 Läbi viidud koostööprojektid – 16. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.7.Strateegia eesmärkide asjakohasus 

 

Täitmata eesmärgid:  

 2023. aastaks on piirkonnas 6 kaasaegse navigatsioonimärgistusega ja suunaviitadega 

sadamat – täitmine oleneb taotlejatest. 

 piirkonna ilmajaamade ja kaamerate võrgustiku täiendamine 2 ilmajaama ja 4 

kaameraga – vajadus on olemas, kuid taotlejat mitte (seadmeid tuleb hiljem ülal pidada 

ja hooldada). 

 

Osaliselt täidetud eesmärgid: 

 2023. aastaks väärindatakse kala siseturu otstarbeks 10 ettevõttes (praegusel hetkel 6 

taotlejat) – tõenäoline et eesmärk täitub, arvestades lisarahastust 2020.a. 

 2023. aastaks on piirkonna majutusettevõtetes parendatud ja/või juurde loodud 150 

voodikohta (praegusel hetkel 95) – eesmärgi täitmine täies mahus küsitav (meetme 

määruse muudatus 18.10.2019.a. seisuga kitsendab taotlejate ringi; rahaliste vahendite 

puudumine). 

 2023. aastaks on piirkonda loodud või on kvaliteeti parendatud 2 söögikohas (hetkel 

rahastusettepanek 1 söögikoha parendamiseks) – täitmine täies mahus küsitav, oleneb 

taotlejatest. 

 piirkonnas viie koelmualade taastamine 2023. aastaks – praeguseks taotlusi 1, mille 

tegevused käivad; eesmärgi täitmine täies mahus ebatõenäoline (omavalitsustel peale 

haldusreformi muud prioriteedid, osad piirkonna poolt välja valitud prioriteetsed kohad 

ei ole nö. prioriteetsed kalandusteadlaste arvates või on riikliku tähtsusega kudeala). 

 piirkonda 2023. aastaks 8 parkla ja juurdepääsu rajamine veekogule – praegusel hetkel 

2 taotlust. Eesmärgi täitmine täies mahus vähetõenäoline (rahaliste vahendite 

puudumine). 

 piirkonda luuakse 2023. aastaks avalikuks kasutuseks 80 uut paadikohta – praegusel 

hetkel 9 paadikohta + 102 jm paadisildu (ca 17 paadikohta), kokku 28. Eesmärgi 

täitmine täies mahus vähetõenäoline (rahaliste vahendite puudumine). 

 piirkonda luuakse või täiustatakse vastava taristuga 2023. aastaks 8 puhke- ja 

supluskohta – hetkel loodud/täiustatud 5 puhke kohta, täitmine oleneb taotlejate 

vajadustest. 



Eesmärgid üldjoontes täidetud: 

 2023. aastaks on piirkonnas välja arendatud 15 kalasadamat, mis on varustatud 

kaasaegse taristu ja seadmetega ning kus pakutakse mitmekesiseid teenuseid – toetust 

EMKF perioodil küsinud 8 taotlejat; eesmärk üldjoontes täidetud, kuna tehtud 

investeeringuid juba varasemalt, samuti tehakse investeeringuid oma rahaga (va. 

täitmata eesmärk kaasaegse navigatsioonimärgistuse olemasolu). 

 igal aastal piirkonnas vähemalt 3 koolituse või info- ja õppepäeva läbiviimine – ei ole 

täidetud koostöö tegevuste kaudu, kuid on täidetud algatusrühma enda jooksvate 

tegevuste kaudu.  

 2023. aastaks on piirkonnas 2 nõuetele vastavat karavanparki – määramine ja 

rahastusettepanek mitte 2., vaid 5. tegevussuuna alt, eesmärk iseenesest täidetud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kokkuvõte 
 

Aastatel 2016-2019 on algatusrühm viinud läbi 10 taotlusvooru rakendamaks Peipsi 

kalanduspiirkonna strateegiat aastateks 2015-2023. Strateegia 24 seatud eesmärgist on enamus 

kas täielikult või osaliselt täidetud. Täiesti täitmata on kaks eesmärki, mille täitmine sõltub 

suures osas taotlejatest ning nende rahalistest võimalustest (piirkonna ilmajaamade ja 

kaamerate võrgustiku täiendamise vajadust tunnistatakse, kuid kuna neid tuleb peale projekti 

lõppemist ka nö ülal pidada ja hooldada, siis praegusel hetkel puudub taotleja). Seitse eesmärki 

on osaliselt täidetud, neist kuue täitmine on küsitav, oleneb mitmetest asjaoludest (taotlejate 

huvist ja võimekusest projekti hallata, rahaliste vahendite puudumine jne). Strateegiat 2014-

2015. aasta koostamisel ei osatud ette näha näiteks ehitushindade tõusu, mille tõttu jäävad osad 

investeeringud teostamata; samuti haldusreformi mõju planeeritud koelmualade taastamisele 

(uute omavalitsuste prioriteetide muutumine).  Tõenäoliselt tuleb Peipsi kalanduspiirkonna 

strateegia 2015-2023 täitmata eesmärgid kriitiliselt lähiajal läbi vaadata ja vajadusel neid 

korrigeerida arvestades käesolevat olukorda. 


