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Elektrooniline kuukiri 
 

 

MEELDETULETUS TAOTLEJALE: PRIA III VOOR 2013 

PRIA võtab järgmisi projektitaotlusi vastu 16.09-23.09.2013 

Projektitaotlused tuleb eelnevalt esitada hindamiseks Võrtsjärve Kalanduspiirkond MTÜ-le 
hiljemalt 09.09.2013 
 

Taotlused tuleb eelnevalt saata elektrooniliselt  e-mailile jaanika@vortsjarv.ee.  Taotlused 

läbivad vormilise eelkontrolli ja edastatakse hindamiskomisjonile.  

Lõplikult vormistatud taotlused tuleb edastada paberkandjal Võrtsjärve külastuskeskusesse 

(lahtiolekuajad T-L 10.00-18.00 ; P-E  10.00-16.00) 

Täpsem info projektide taotlemisel kodulehelt: http://www.vortskalandus.ee/projektitaotlused/ 

 

TEGEVUSSUUNDADE FINANTSIDE JÄÄK 
FINANTSIDE JÄÄK SEISUGA 31.07.2013 (Võivad muutuda sõltuvalt viimati esitatud projektide 
PRIA otsusest) 

 

Kalasadamate ja lossimiskohtade uuendamine - 0 EUR 
 
Kalandustoodete töötlemine ja otseturustamine – 844,56 EUR 
 
Kalandusega seotud turismi arendamine ja rannakülade taaselustamine - 0 EUR 
 
Tegevuste mitmekesistamine – 0 EUR 
 
Koolitustegevused – 0 EUR 

Juuli 2013                                                                                                                      Nr:  55 
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VISIOONIKONVERENTS "EESTI KALANDUS 2020+" 
 
Austatud kalanduse valdkonna arvamusliidrid, eksperdid, kalandussektori esindajad ja 
arengutele kaasarääkijad. Kalanduse teabekeskusel on hea meel kutsuda teid 14.-15. augustil 
toimuvale visioonikonverentsile „Eesti kalandus 2020+“, mis toimub Lepanina Hotellis, 
Pärnumaal. 
 
Konverentsi ajakava: 
 
Kolmapäev, 14. august 
12.00–12.30       Tervituskohv. Osalejate registreerumine  
12.30                     Avasõnad 
Ettekanded   
•    Pähklikoor rahutul maailmamerel - Eesti majanduse võimalused lähikümnendil - Maris Lauri, OÜ Oeconomia 
•    Kalanduse tulevikustsenaariumid. Millest need sõltuvad ja miks nad meile olulised on? - Erik Terk, Eesti 
Tuleviku-uuringute Instituut 
•    Rannapiirkondade globaal-rekreatiivne tulevik 2030 - Garri Raagmaa, Tartu Ülikool 
15.00–16.00       Lõuna  
16.15                   Ettekanded 
•    Kala tarbimise tulevikutrendid - Marje Josing, Eesti Konjunktuuriinstituut 
•    Mis kala tulevikus püütakse ja kes püüab - Markus Vetemaa, Tartu Ülikool 
18.00                    Õpituba „Kalaroogade juurde sobivad lisandid“  
19.30–20.30       Õhtusöök 
20.40                    Õpituba „Kaasaegsed esmaabivõtted“  
Õpitoa käigus on osalejatel võimalus proovile panna oma oskusi uppuja päästmisel ja elustamisel, teadvuseta isiku 
abistamisel jpm 
21.30                     Meelelahutuslik ajaveetmine  
Ansambel „Nukker Kukeke“ 
Neljapäev, 15. august 
08.30–10.00       Hommikusöök 
11.00                    Euroopa Kalandusfondi meetmetest toetust saanud kalandusobjektide külastamine (Võiste, jt) 
Ajakavas võib esineda mõningaid muudatusi. 

Registreerunud osavõtjatele tagatakse toitlustamine ja majutus Lepanina Hotellis. Igast 
kalandustegevusgrupist oodatakse osalema kuni viite (5) liiget. 

Konverentsi korraldamist rahastatakse Euroopa Kalandusfondi vahenditest, konverentsil 
osalemine on registreerunud osavõtjatele tasuta. 

Toomas Armulik, Kalanduse teabekeskuse juhataja, TÜ Eesti Mereinstituut, 503 9276, 
toomas.armulik@ut.ee 

---------------------------- 
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KALANDUSSEMINAR - VÕRGULUBE VÕIKS JAGADA ENDISELT 
VALLAMAJADES 

 

Kuusalu valla merepeo raames korraldatud rannakalanduse mõttetalgutel olid teemad seotud 
kutselise kalapüügiga, kohaletulnud soovisid kõnelda harrastuskalapüügist. Kuusalu valla 
merepidu algas ka tänavu mereteemalise seminariga, mis seekord oli Salmistul Okka Kõrtsis, 
kõneldi ranna-kaluritest ja -püügist. Esinema olid kutsutud Eesti Mereakadeemia 
kalandusõppejõud Andres Jagor, merekooli õppejõud Lembit Liimand ning kaukami-püügi 
hobiuurija ja kalur Arne Saluste. 

Väljakuulutatud teemad olid „Olukorrast rannakalanduses", „Rannakaluri kutse omandamisest", 
„EKF meetme säästev-areng kalanduspiirkondades" ja „Kõik kakuamidest". 

Kuulama oli tulnud paar-kolm inimest rannaküladest, kes tundsid huvi eelkõige merest 
võimaldatava harrastuskalapüügi vastu ning esitasid küsimusi sellest lähtuvalt. 

Andres Jagor, kes Eesti liitumisel Euroopa Liiduga tegeles põllumajandusministeeriumi töötajana 
kalandusvaldkonna küsimustega, tutvustas, kui palju on aruannete järgi püütud kala liikide 
kaupa mullu ja seni esitatud andmete põhjal tänavu. Näiteks ahvenat oli eelmisel aastal püütud 
Eesti vetest kokku 24 tonni, 2013. aasta esimesel kolmel kuul 59,5 kilogrammi -poolaasta 
andmed veel puudusid. Lõhet püüti mullu 35 tonni, siiga 11,38 tonni, räime 698,38 tonni, turska 
1,44 tonni. 

Esineja tutvustas Läänemere räimepüügi kvoote, mis Eestis on jaotatud maakonniti, ja märkis, et 
tema meelest peaks olema Soome lahes räimepüügiks määratud eraldi kvoot ning Põhjaranniku 
maakonnad võiksid hakata seda taotlema. „Kulugu või kümme aastat, iga tõstatatud küsimus 
võib saada lahenduse, kui selle nimel tegutsetakse," märkis Andres Jagor. 

Temalt küsiti randlase kalapüügiõiguse kohta - kui kutselised kalurid võivad müüa-osta ajaloolist 
püügiõigust, siis miks ei saaks siduda harrastuskala-püüki mereäärse elukoha või maaomandiga. 
Püügilubade taotlemine on muutunud väga häirivaks, aja- ja närvikulukaks. Kui võrgulube jagas 
ja püügi-aruandeid kogus endises Loksa vallamajas kalandusspetsialist, oli see palju paindlikum 
ning inimlikum. 

Kui viimastel aastatel on 1. detsembril taotlemine alanud, istutakse arvutite ees, püütakse 
paljudest ühekorraga tehtud klikkidest ummistunud programmide kaudu püügilubasid 
broneerida ning nende eest tasuda. Võistelda tuleb kõigi huvilistega, kes soovivad Harjumaal 
merest kala püüda, ent riik võiks eelistada kohalikku elanikku. 

Andres Jagor vastas, et tema arvates ongi harrastuskalapüük hobi jaoks: „Ei saa olla, et sellega 
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tegeletakse naabritädile kala müümiseks. Harrastuspüük on mõeldud enda tarbeks." 

Ta küsis vastu, milline võiks olla harrastuskalapüügi võrkude tihedus meres ruutkilomeetri 
kohta, ning märkis: „Igal kala-varul on piir, kui püüad väga palju, pole võimalik tagasi toota." 

Küsimusele, kui suurt kahju teeb harrastuskalur räimele, kui üle nädala püüab oma tarbeks, 
vastas ta, et randlasi on erinevaid: „Auku merre ei jää, kui kala välja võtad, seega raske on 
kontrollida tegelikku väljapüüki. Rannainimene peaks aru saama, et igal tegevusel on tagajärg. 
Rannakalandus on Pandora laegas, õnneks pole seni juhtunud kalaliikidega õnnetusi. Kui teed 
kalavarudele haiget, et ei suuda enam taastoota, pannakse püük seisma. Kaladel kulub viis 
sugupõlve enne, kui varu taastub." 

Samas soovitas ta, kui rannakülade harrastuskalurid tahavad muuta püügilubade väljastamise 
senist korda, tuleks vaadata, mida nad ise teevad kalavarude heaks: „Tehke näiteks film sellest, 
kuidas kohalikud puhastavad jõgede ja ojade suudmeid, et kalad pääseksid kudema. Selgitage, 
põhjendage." 

Harju maakonnas on kutselisi kalureid 140, harrastuskalapüügiks jagatakse lubasid suvekuudel 
750. 

Kui Arne Saluste oli rääkinud kakuamist ehk Jaapanist möödunud sajandi esimeses pooles 
Eestisse ja kogu Nõukogude Liitu üle võetud kastmõrrast või teisisõnu seisevnoodast, mis 
korraga püüab mitukümmend tonni kala, olid rannakülade esindajad nördinud. 

Ülli Salk Põhja külast sõnas: „Kuulen, milliseid püügivahendeid kasutavad kutselised kalurid, ja 
mõtlen, et on otsata jultumus süüdistada, kuidas harrastuskalurid püüavad palju ning see on 
häving kalavarudele." 

MTÜ Harju Kalandusühing juht Kaido Vagiström tõdes, et püügitehnoloogiad on aja jooksul 
muutunud, kuid tõsiasi on see, et traalipüük tapab kalu kolm korda rohkem kui ranna-püük. 

Lembit Liimand märkis, et kutseliste kalurite tegevuse üle on kontroll suurem, nad panevad 
kirja, kui palju ja milliseid kalu on püüdnud. 

Pärast seminari tekkis Okka Kõrtsi õuel harrastuskaluritel omavaheline vestlusring, kus osales ka 
Kaido Vagiström, kes avaldas arvamust, et ehk ei peaks võrguloa saamine olema Eestis 
igaüheõigus: „Praegune põhimõte on, et võrguga peaks saama kala püüda igaüks, ka Tartu 
elanik. Võrk võiks olla kutselise kalapüügi vahend ning eriõigus sellega püüda antaks väikesaarte 
ja rannakülade elanikele. Mida lähemal oleks püügilubade jagaja kohalikele elanikele, seda 
parem. Riik kirjutaks tema tööreeglid ette." 

 
 
Allikas: Maainfo 
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HOBIKALASTAJA KÜSIMUSED, MILLELE POLE SAANUD VASTUST 

 

Nähes kuulutust Salmistu kalandusseminari toimumisest, tundis süda rõõmu - lõpuks ometi on 
võimalik otse küsida ja rääkida valupunktidest, mis eelkõige teevad muret hobikalastajale. 
Antud kontekstis siis inimesele, kellel on mere ääres kinnistu ja tahaks lähtuvalt traditsioonidest 
vahel paadiga veele minna, panna sisse paar - kolm nakkevõrku ja tunda hiljem rõõmu 
endapüütud saagist. Mida siis randlased omavahel arutavad, mis on need küsimused, milledele 
tahaks vastust saada ja lahendust leida? Esiteks, miks on võrgulubade s saamine tehtud nii 
keeruliseks? Paljukirutud nõukaajal piisas kokkuleppest piirivalvega, eesti aja alguses tegeles 
lubadega vallavalitsus - inimesed olid teada-tuntud ja ega püügiluba taotlenudki need, kellel 
merelemineku soovi ega harjumust polnud. 

Kalastusloast on saanud nagu mingi staatuse sümbol. Lahendust näeks selles, et osaliselt läheks 
lubade väljastamine taas valdade kätte. Oleks mingi kindel kuupäev, mis ajaks kõik huvilised 
(valla elanikud) peaksid oma soovidest teada andma ja selle järgi esitab vallavalitsus soovitud 
lubade arvu keskkonnaministeeriumile. Ja mis üle jääb, läheb jagamisele. 

Teiseks, miks saab üks inimene loa ühele võrgule? Teab ju mereäärne lapski, et ühe võrguga 
merele minna pole mõtet. Tavainimesel on raske mõista väidet, et võrk on kutselise kaluri 
töövahend. Üks võimalus oleks siduda võrkude arv paadiga -ehk siis näiteks ühele paadile 3 
võrku. Kui aga naabrimees tahab ka minu paati kasutada? No käib siis merel, kui mina ei soovi 
minna. Tundub siiski sedavii- s si, et inimesel, kes elab mere ääres ja on huvitatud merel käimi-
sest, on ka olemas oma paat. 

Kolmandaks, praegu peab iga võrguloa omanik panema oma võrgu ise merre ja ise ka välja 
võtma, nii et kui pere peale on kolm võrku, peab ka paadis olema kolm inimest. Kellele ja milleks 
selline seadus? 

Neljandaks, miks ei võiks võrguluba anda välja nagu spin-ninguluba - tahan puhkuse ajal merel 
käia ja selleks ajaks ka loa võtan (neid võiks nimetada näiteks „ajutised load"). Seda võiksid 
kasutada suvilaomanikud, kes ei ole oma elukohana registreerinud kohalikku valda, kuid 
omavad paati ja kinnistut mere ääres. Samas - kui võrguloa omanikul ei ole mereäärset kin-
nistut, saab ta veele minna ainult avalikest sadamatest, mujalt puudub ligipääs. 

On selline tunne, et lubade väljastamisel on eelistatud olukorras need, kes võtavad loa aastaks - 
ehk siis maksavad ka nende kuude eest, milledel merel käimine on füüsiliselt võimatu. Riigile 
kahtlemata kasulik, aga kodaniku suhtes siiski ebaõiglane. 

Viiendaks, kuidas üleüldse toimub väljastatavate lubade arvu määramine? On sellel ka 
mingisugust teaduslikku põhjendust või on kellegi pastakast väljaimetud mõttetu number? 
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Kuidas see arv jaguneb Harjumaa piirkondade vahel või ei olegi jagunemisel alust, lihtsalt, kes 
ees, see mees? 

Paraku ei saanud küsimused oodatud vastuseid, vaid jäid jällegi õhku rippuma. Ja kuuldu põhjal 
jäi hinge halb tunne, justkui hobikalur oleks põhiline süüdlane meie kalavarude drastilises 
kahanemises - et ei kasvata kalamaime, ei puhasta jõe-suudmeid ja püüab valimatult välja kõik, 
mis meres liigub. Ning lisaks sellele püüab riiki petta, jättes oma saagist saadud tulu eest 
maksud maksmata ja on alusetult pretensioonikas. 

Allikas: Maainfo 
 

 

AUDIITORI VISIIT MTÜ VÕRTSJÄRVE KALANDUSPIIRKONNAS 

16. juulil käis Euroopa Kalandusfondi 2007-2013 süsteemiauditi raames MTÜ Võrtsjärve 
Kalanduspiirkonnas pistelist kontrolli tegemas audiitor. Auditeeriti projektide hindamisprotsessi. 
Sooviti tutvuda kahe juhuslikult valitud projektiga, nendega seotud dokumentidega ning 
hindamisprotsessiga üldiselt. Tekkinud küsimustele sai audiitor vastused ning tagantjärgi tehti 
järgnevad ettepanekud:  

1. Sätestada projektitoetuste taotluste vastuvõtmisele konkreetsed algus ja lõpptähtajad ning 
avaldada kuulutused ajalehes Tartu Postimees ja/või Sakala enne iga taotlusvooru dokumentide 
vastuvõtmise algust. Taotlusvoorude piiritletus aitab audiitori hinnangul paremini tagada 
projektide omavahelise konkurentsi ja taotlejate võrdse kohtlemise. 

2. Soovitame anda igale taotlusele unikaalne dokumendiregistri number, mis kiirendaks edaspidi 
dokumentide leidmist ning võimaldaks tagada paremat süstematiseeritust dokumentide 
arhiveerimisel. 

3. Soovitame anda taotluste laekumisel kõigile taotlejatele tõend, mis kinnitab, et nende taotlus 
on vastu võetud. 

4. Soovitame viia sisse erapooletuse ja sõltumatuse kirjaliku kinnitamise protseduur ning 
analüüsida, kas sanktsioonide kehtestamine erapooletuse kohta valeandmete esitamise eest 
võiks aidata tõsta hindamisprotsessi erapooletust ja sõltumatust, arvestades seejuures 
tegevusgrupi toimimisprotsesside omapäradega. 

Uue strateegia koostamisel arutatakse neid soovitusi juhatusega ja püütakse arvesse võtta. 

Auditi viis Põllumajandusministeeriumi palvel läbi Ernst & Young Baltic AS EKF korraldusasutus. 
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VIDEOD 

Saade Merevaade 
 
Korduseid on võimalik vaadata Kanal 2 lehel. Saadetest käib läbi ka meiekandimehi. Jääalusest 
kalapüügist Võrtsjärvel räägiti kutselise kaluri Lauri Koniga 23. juuni saates (15:10-23:10) ja 30. 
juuni saates (8:45-13:28). http://kanal2.ee/vaatasaateid/Merevaade 

Suitsukala valmistamine 
 
18.10.2010 saade Tagatargemad ETVs. Võrtsjärve suitsukala on hästi tuntud. Kuidas seda 
valmistatakse, näitab kalur Ain Saarepera. 
http://etv.err.ee/index.php?05595217&video=331#.UfkBy8_frIU 

Võrtsjärve- ja kalateemaliste videote kohta võite anda vihjeid: madis.kaljuvee@gmail.com 

Aitäh! 

 

 

ISADE JA POEGADE SUVINE KALASTUSLAAGER 12.08-16.08.2013 

5-päevane kalastuslaager toimub Võrtsjärve põhjakaldal, Jõesuus. 
Ootame isasid koos poegadega veetma ühist kalastusõppe nädalat. 
 
Laagris õpime  
* kalapüügi algtõdesid, 
* spinninguga ahvena-, haugi- ja kohapüüki Võrtsjärvel ja Emajõel, 
* teeme läbi vetelpäästekoolituse, 
* käime varajastel hommikutundidel kohalike kaluritega mõrda nõudmas, 
* õpime valmistama maitsvaid kalaroogasid ja palju muud. 
 
Laagri maksumus on 69 eurot osaleja. Hinna sisse kuulub söök 3 korda päevas, ööbimine 

majakestes ja voodipesu. 
Samuti võimalik ööbida telkides. Sellisel juhul osalutasu 49 eurot inimene. 
Laagriliste kasutuses on 10 paati. 
Lisaküsimustes palume helistada telefonil 56 655653 või 50 49086, emailil koos@kalale.ee 
  
Registreerimine 
Osalustasu kanda MTÜ Koos Kalale arvelduskontole 10220080853018 segitusena osalejate 
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nimed. 
  
***************************************************** 
  
Laagrilise meelespea: 
  
Kogunemine 12. augustil kell 11.00 
Jõesuu turismitalus (vaata http://www.joesuu.ee/kontakt) 
 
Jõesuus majutatakse maksete järekorras, kohtade täitudes on korraldajal õigus hilisemad 
osalejad majutada ka Veldamani puhkemajas mis asub 3 km laagripaigast.  
 
Esimene päev algab lõunasöögiga ja viimane lõpeb hommikusöögiga. 
  
Hommikusöök kell 8.00, lõuna 13.00, õhtusöök 18.00, kell 22.00 öörahu/öine tonkapüük. 
  
Täpne ürituste ajakava selgub kohapeal. 
  
Mida laagrisse kaasa võtta ja muu oluline: 
            kalastustvahendid (käsiõng, spinning) 
            riided sooja-, jahedama, ja vihmase ilma jaoks; 
            toidunõud; 
            hügieenitarbed; 
            sääsetõrjevahendid; 
            paat, kui on olemas; 
            laager on alkoholivaba. 
  
Kaasa võtta rõõmus meel :) 
***************************************************** 
Kontaktandmed Jõesuus: 
  
Laagriülem  
Vladislav Koržets 5340 1162 
  
Toimkond: 
Martin Meier 50 49086 
Uku Tulev 56 655653 
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VALMAS VARASTATI PAADIMOOTOR  

 
Valma paadisadam on viimastel aastatel mitu korda varaste ohvriks langenud. Sees on käidud nii kaatrites kui 

sadamas olevates kuurides. 

Foto: Peeter Kümmel / Sakala 

Esmaspäeva hommikul avastati Valma külas paadimootori vargus. 

Politsei teatel leidis vargus aset 29. juuli varahommikul, kui Võrtsjärve ääres asuva Valma küla 
Vanasauna tee maja hoovist viidi ära paadimootor Honda. 

Allikas: Sakala 

 

 

EELNÕUDE INFOSÜSTEEM: KALAPÜÜGISEADUSE EELNÕU  
  

Keskkonnaministeerium on esitanud kooskõlastamiseks kalapüügiseaduse eelnõu.  

Eelnõu kohaselt jääb kalapüügi regulatsioon suures osas sisuliselt samaks, mis kehtivas õiguses. 
Kuna kalapüügiga seotud õigust on praeguse KPS kehtimise jooksul korduvalt muudetud, on 
selle struktuur muutunud ülikohmakaks ja see on kaasa toonud ka regulatsiooni sisust 
arusaamise olulise languse. Seega võib väita, et eelnõukohases seaduses on võrreldes kehtiva 
õigusega täiesti uus struktuur, mis lihtsustab olulisel määral regulatsiooni arusaadavust – see on 

http://www.agri.ee/ekf
http://www.sakala.ajaleht.ee/1315838/valmas-varastati-paadimootor
http://www.kalateave.ee/et/uudised/2783-eelnoude-infosusteem-kalapuugiseaduse-eelnou
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kalapüügiseaduse suurim uuendus. Tehtud on keelelisi muudatusi, mis samuti tagab parema 
arusaadavuse. 

Kadiska nimetamine harrastuspüügivahendite hulka annab harrastuskaluritele suurema 
püügivahendite valiku võimaluse ja seeläbi ka suurema võimaluse, mil viisil 
harrastuskalapüügiga tegeleda. 

Püügivõimaluste mõiste laiendamine võimaldab püügivõimalused kehtestada ja kalapüügiluba 
anda ka laevade püügikoormuse ja püügivõimsuse piires. 

Kahju mõiste määratlemine KPS-is tagab parema arusaadavuse kahju tekitamise juhtudest. 
Varasemalt loeti kalavarudele kahju tekitamiseks sellist tegevust, millega kaasnes seaduste või 
teiste õigusaktide nõuete rikkumine. Eelnõukohaselt sätestatakse nüüd seaduse tasandil 
konkreetsed nõuete eiramised, millistel kahju tekitatakse. 

Eelnõukohase seaduse väärteokoosseise on senikehtinud seadusega võrreldes küll rohkem, kuid 
väärteokoosseisud on sõnastatud konkreetsemalt, mis tagab selguse ja arusaadavuse, milliste 
normide rikkumisel on tegemist väärteoga. 

Allikas: Eelnõude infosüsteem 
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TRAHVID KALAPÜÜGI RKKUMISTE EEST TÕUSEVAD JURIIDILISTELE 
ISIKUTELE 10-KORDSEKS 

Kui praegu saab kalastusega seotud rikkumiste 
eest määrata juriidilisele isikule trahvi reeglina 
kuni 3200 eurot, siis kooskõlastusringile saadetud 
kalapüügiseaduses on lagi tõstetud 32 000 euro 
juurde. 

Kehtivas kalapüügiseaduses on juriidilisele isikule 
ettenähtud karistusmäär püsinud alates 2003. 
aastast kuni käesoleva ajani muutumatuna (kuni 
3200 eurot), välja arvatud impordi, ekspordi ja 
reekspordi nõuete rikkumise eest, mille puhul 

võib karistus ulatuda 32 000 euroni. Uues kalapüügiseaduses on 32 000-eurone trahvi ülemmäär 
aga standard. 
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Seaduseelnõus seletatakse, et järelevalvealane statistika näitab, et kehtivad trahvimäärad ei 
muuda vajalikul määral ettevõtjate käitumist seaduse nõudeid arvestavamaks 
tegevusvaldkonnas, kus ebaseaduslikust kalapüügist saadav tulu või rahaline sääst võib olla 
suur. 

Seetõttu on sanktsioonide kehtestamisel oluline arvesse võtta muuhulgas majanduslikku tulu, 
mida seaduse nõuete eiramine võib ettevõtjale anda, st trahvimäärad ei tohiks olla sellest 
väiksemad. Eriti ilmekalt tõendavad seda juhtumid, kus ettevõtja ei tee saladust sellest, et 
oodatavad trahvid kuuluvad planeeritud kulude hulka, leitakse keskkonnaministeeriumi 
koostatud eelnõus. 

Ministeerium märgib, et kui füüsilise isiku puhul maksimaalne karistusmäär – 300 trahviühikut 
ehk 1200 eurot – on enamasti piisavalt suur motivaator rikkumise toimepanemisest 
hoidumiseks, siis 3200 eurot juriidiliste isikute puhul enamasti seda ei ole. 

Keskkonnainspektsioon rõhutas, et jutt käib maksimum trahvimääradest, mida rakendatakse 
erandlikel juhtudel. ELi määruse kohaselt peavad liikmesriigid rakendama sanktsioone, mis 
oleksid proportsionaalsed kalapüügiga saadava tuluga ja kui süüteo käigus on saadud suur 
kalasaak, siis peaks karistus sellega võrreldav olema. 

Karistusmäärad on viidud vastavusse karistusseadustikuga ja sellest tulebki üsna suur 
trahvimäärade tõus. Üksikisiku trahvimäära muutmist karistusseadustik praegu ei võimalda. 
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VÄHIPÜÜK TÕI KAASA KRIMINAALMENETLUSE  
Keskkonnainspektsioon alustas Tartumaal keeluajal üle 200 vähi 
püüdnud meeste suhtes kriminaalmenetluse. 
Keskkonnainspektorid tabasid 25. juulil Tartumaal kolm meest, kes 
olid 61 vähimõrraga järvest kinni püüdnud 225 vähki. Keeluaegse 
püügiga oli tekitatud keskkonnale oluline kahju – arvestuslikult 
11250.00 eurot. Täpsemate asjaolude väljaselgitamiseks käivitas 
inspektsioon kriminaaluurimise. 

(Foto: Postimees/Scanpix) 
 
Püüki keeluajal loetakse püüginõuete tõsiseks rikkumiseks, mille puhul korrutatakse tavapärane 
kahjutasu määr - 10 eurot ühe isendi eest - viiega. Keskkonnale vähipüügiga olulise kahju tekitamise eest 
näeb karistusseadustik ette rahalise karistuse või kuni kolmeaastase vangistuse. Samuti kuulub 
hüvitamisele keskkonnale tekitatud kahju. 
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Keskkonnainspektorid on sel aastal tuvastanud juba kümme ebaseadusliku vähipüügi juhtu, 
püügilt on kõrvaldatud 115 vähipüügivahendit. Sel nädalal alustati ka Saaremaal 
õiguserikkumise menetlus isikute suhtes, kelle autost leiti vähipüügimõrrad koos vähkidega. 

Tuletame meelde, et vähipüük on lubatud alates 1. augustist vaid loa alusel. Vähipüügilube 
väljastab Keskkonnaamet. 

Loaga püüdjatele tuletame meelde, et kõik vähimõrrad peavad olema tähistatud vähemalt 10 
cm läbimõõduga ujuva poiga ning märgistatud kalastuskaardi omaniku isikukoodiga. 

Võõrvähiliigi (kitsasõralise vähi, signaalvähi vm) või haige vähi avastamise kahtluse korral 
palume sellest teada anda Keskkonnainspektsiooni valvetelefonile 1313 ning säilitada vähki kuni 
ametiisikult edasiste juhiste saamiseni. 

Jõevähk on ainus põline vähiliik kogu Baltikumis, mistõttu kuulub vähipüügi kontroll 
kalakaitsealase järelevalve prioriteetide hulka. Keskkonnainspektsioon jätkab aktiivset vähipüügi 
järelevalvet ka püügihooaja avanemisel. Oleme tänulikud inimestele, kes teavitavad meid 
ebaseadusliku vähipüügi kahtlusest.  
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Elektroonilise kuukirja väljaandja:  

 
 

MTÜ Võrtsjärve Kalanduspiirkond 

Viljandi maakond  

Kolga-Jaani vald, Vaibla küla 

Rannu-Jõesuu 70314   

www.vortskalandus.ee 

+372 529 8561  

jaanika@vortsjarv.ee  
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