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Võrtsjärve Kalanduspiirkonna arengustrateegia 2014 - 2020  
 
1. SWOT-analüüs 
 
Tugevused 

• Kalaliikide mitmekesisus, kalapüük nii suvel kui talvel.  
• Paranenud taristu olukord (sadamad, lossimiskohad), püügivarustus, kala säilitamise 

ja töötlemise vahendid.  
• Kalale on turunõudlus: koduturu eeliste kasutamine toiduainena, turismiteenustes 

kalatoitude pakkumine jms.  
• Toimib MTÜ Võrtsjärve Kalanduspiirkond, mis ühendab kalurkonna, ettevõtjate, 

kohalike omavalitsuste ja kolmanda sektori.  
• Oskusteave, traditsioonid ja kogemused kalale suurema lisandväärtuse andmiseks 

läbi tootearenduse ning turismi- ja puhkemajanduse. 
• Kalandus on Võrtsjärve piirkonna aastaringse aktiivse loodusturismi- ja puhkuse 

sihtkoha turundamise osa. 
• Kalurkond võtab aktiivselt osa kogukonna tegevustest, kohaliku kogukonna toetus 

kalanduse arendamisele.  
• Omandatud Euroopa Liidu toetuste küsimise ja kasutamise oskus.  
• Koostööst õppimine, koolitused ja parimate praktikate tundmaõppimine. Tekkinud 

edulood ja õppetunnid vigadest.  
• Võrtsjärve piirkonna positiivne meediakajastus. 

Nõrkused 
• Veekogude ja kaldaalade olukorra halvenemine: veetaseme suur kõikumine, 

Võrtsjärve kinnikasvamine.  
• Kalavarude ebastabiilsus ja püügivõimaluste vähenemine, illegaalne püük ja 

karmistuvad keskkonnanõuded.  
• Kalurite sissetulekute suur sõltuvus angerja püügist, sissetulekute ühekülgsus. 
• Lühike püügihooaeg, töö ja selle tulemuste suur sõltuvus ilmastikuoludest. 
• Sadamate ja lossimiskohtade nõuetele vastavaks viimiseks vaja suuri 

investeeringuid. Nende rahastuse pikk tasuvusaeg, sadamate vähene 
multifunktsionaalne kasutus ning kõrged ülalpidamiskulud. 

• Väike kalapüügi maht, konkurentsi- ja hinnamoonutused.  
• Tegevuste liigne projektipõhisus ja kalurite tagasihoidlik ühistegevus kala 

väärindamisel.  
• Kalandussektori sissetulekud on väikesed, mistõttu kalurite omafinantseerimise 

võimekus on madal, et kindlustada algatuste stabiilsus.  
• Tootmissisendite (seadmed, kütus, toore) hindade suur kõikumine ja nende 

hinnakäitumise ettearvamatus. 
• Kogenud tööjõud vananeb, probleemid järelkasvuga.  
• Oskusteabe nappus, et täita kõiki kehtivaid nõudeid kala töötlemisel. 
• Mobiilsete IT rakenduste vähene kasutamine, mobiilside halb kvaliteet Võrtsjärve 

piirkonnas. 
• Teadusinfo vähesus, kalurkonna suured ootused Võrtsjärve Limnoloogiakeskusele, et 

saada tõhusamaid lahendusi kalavarude tagamiseks. 
• Huvide konfliktid, kahju külastajate vähesest teadlikkusest (püüniste lõhkumine, 

eramaadel viibimine, prügi jms). 
Võimalused 

• Võrtsjärve piirkonna külastajate arvu kasv, sh väljapool püügihooaega. 
• Kalatöötlemise tehnoloogiate areng, kala väärindamine läbi uute toodete turule 

toomise. 
• Kalandussektori kohta teadlikkuse kasv, inimeste huvi kaluri elukutse vastu ja 

kaluriks ettevalmistuse võimaluste ning tegevuste mitmekesistumine. 
• Uued turunduskanalid, sh internetiturundus, nišiturgude areng. 
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• Infrastruktuuri kasutamise polüfunktsionaalsuse kasv, huvi kalanduse, turismi ja 
elanike vaba aja huvide ühildamiseks, kompleksete projektilahenduste pakkumine. 

• Euroopa Liidu vahendite igakülgne ärakasutamine, panustamine kalurkonna 
tegevuste mitmekesistamisse sh kalakasvatusse ja –töötlemisse, kala säilitamisse, 
kalamaimude ettekasvatamisse, turismi. 

• Tarbijate teadlikkuse kasv kalatoodete osas, suurem nõudlikkus toodete 
kvaliteedile. 

• Teiste riikide kalandusorganisatsioonide huvi kasv koostööks. 
• Rakendusteaduse areng, teadlaste suurem huvi kalurkonnaga koostööks. 

Ohud 
• Kalatoodete hinna dikteerimine jaemüüja poolt. 
• Administratiivse koormuse kasv, ülereguleeritud seadusandlus. 
• Kalatoiduliste liikide suurenemine, mis vähendab kalavarusid. 
• Kogukonnaväline suur huvi kalapüügilubade ostmiseks. 
• Euroopa Liidu toetuste vähenemine kalurkonnale.  
• Väärarusaamade võimendumine kala kohta avalikkusele (dioksiin, varude olukord 

jms), suurenevad kulutused toiduohutusele. 
• Tootmissisendite kulude kasv (tööjõud, energia jt). 
• Kulude kasv tegevusriskide maandamiseks (kindlustus, kliimamuutustega 

toimetulekuks jms) 
 
2. Strateegiamaatriks SWOT-analüüsi tulemuste põhjal 

 

Välistegurid/ 
Sisetegurid 

Tugevused (S) 
 

Nõrkused (W) 

Võimalused (O) 
väliskeskkonna 
seisund  

SO-strateegia 

 Kalanduse tähtsuse suurendamine 
piirkonna majanduses läbi 
kalakasvatuse, kala suurema 
väärindamise (tehnoloogiliste 
vahendite kasutamine kala 
säilitamiseks ja töötlemiseks), 
kalatoodete nomenklatuuri 
mitmekesistamise ja kalanduse 
seostamise turismi- ning 
puhkemajandusega 

 Kalurite tööks ja sissetulekuteks 
paremate eelduste loomine läbi 
kalapüügiks taristu arendamise, 
teadussavutuste ja oskusteabe 
kasutamise 

 Kalanduse ja kalatoodete 
tarbijatele tutvustamine ja 
toodete turundamine, selleks ka 
uute tehnoloogiate ja 
meediakanalite kasutamine ning 
kalanduse põimimine Võrtsjärve 
piirkonna kohaturundamisse 

 Kalandussektori arendamise 
toetusmeetmete aktiivne 
kasutamine, Euroopa Liidu ja 
teiste välisvahendite kaasamine 

WO-strateegia 

 Kalavarude, eriti angerja, 
arvukuse suurendamine läbi 
veekogude kvaliteedi tagamise, 
koelmute kindlustamise, 
kalamaimude ettekasvatamise ja 
kalapüügi teadusliku reguleerimise 

 Kalurite töö hooajalisuse, kala 
hinna ja kalurite sissetulekute 
kõikumise vähendamine kasutades 
uusi kala säilitamise-töötlemise 
tehnoloogilisi vahendeid ning 
turundusvõtteid 

 Kalandussektori lõimimine teiste 
tegevusharudega ja koosmõjus 
kalanduse majandamise 
tõhustamine (teadussaavutuste 
kasutamine, ühisprojektid koos 
mitme sektoriga, osalemine koos 
turismiettevõtjatega 
tootearenduses ja piirkonna 
ühisturunduses) 

 Kalurite ühistegevuse 
laiendamine, parimatest 
maailmapraktikatest õppimine ja 
kalandusega seotud oskusteabe 
omandamine 
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Ohud (T) 
väliskeskkonna 
seisund  

ST-strateegia 

 Kalurite organisatsiooni 
tugevdamine, huvide ühine 
esindamine  

 Seadusandlusse ning Võrtsjärve 
kalandus- ja looduskaitsepolii-
tikasse sisendite andmine ning 
kalapüügilubade kogukonnahuve 
arvestav korraldus  

WT-strateegia 

 Säästva looduskasutuse ja 
kalanduse regulatsioonide 
teadmistepõhisemaks muutmine, 
meetmete rakendamine 
Võrtsjärve kalavarude osas 

 Kalurite ühistulise tegevuse 
kasvatamine, ühishuvidest 
lähtuvate investeeringute 
tegemine ja nende majandamine 

 Elanike keskkonnateadlikkuse 
tõstmine, sh kalurite töö 
tutvustamine 

 


