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Vastuskiri Vabariigi Valitsuse määruse "Kutselise kalapüügi võimalused ja 
kalapüügiõiguse tasumäärad 2023. aastal" eelnõule
 
 
Keskkonnaministeerium edastas 16.09.2022 MTÜ Läänemaa Rannakalanduse Se
Vabariigi Valitsuse määruse 
tasumäärad 2023. aastal" eelnõu kooskõlastamiseks.
ning selle lisadega ning esitab oma seiskohad järgnevalt:
 
- Püüniste arvu vähendamine 

on maksimaalne püügivahendite kasutus rannapüügil ühes kuus ca 42,6%. 
muudatuse tulemusena 
investeerinud püügilubadesse, püünistesse 
üksiku püünise püügiõigus.

- Kalurkonnal ei ole kindlust KPS muudatuste osas, millele 
seletuskiri viitab. Merel võrkudega püügil
võrku (kui puudub õigus püüda täiend
avaveemõrraga). Kui 15% vähendamise tulemusena langeb nende püüniste arv alla 
nõutud piirmäära, ei ole võimalik neile enam püügiluba väl
2022. aastal 34 (19,4%) ettevõtet, kellel oli ainult 10 võrgu kasutuse õigus, mis on 
kõikidest teistest piirkondadest kõrgem. 
juurdeostmise või rentimise, kuid sama eelpool mainitud
rendivõimaluse. Seega ei saa me nõustuda võimalusega, et 2023. aastal
kutselistest kaluritest püügiõigusest ilma.

- Tulenevalt haldusjaotuse muutusest, lubatakse edaspidi Pärnumaa
lubadega püüda püügiruudus
Kaitse-eeskirja uuendamisega soovitakse antud piirkonnas vähendada püügivõimalusi 
olulisel määral eelkõige lindude kaitseks. Seega täiendavad püügikoormuse 
suunamine antud piirkonda ei ole kuidagi põhjendatud ning on vast
eeskirja eesmärkidega. 

- Lisaks ei saa nõustuda lähiaastatel planeeritava muudatusega
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Vastuskiri Vabariigi Valitsuse määruse "Kutselise kalapüügi võimalused ja 
kalapüügiõiguse tasumäärad 2023. aastal" eelnõule 

Keskkonnaministeerium edastas 16.09.2022 MTÜ Läänemaa Rannakalanduse Se
Vabariigi Valitsuse määruse "Kutselise kalapüügi võimalused ja kalapüügiõiguse 
tasumäärad 2023. aastal" eelnõu kooskõlastamiseks. Selts on tutvunud esitatud eelnõu 
ning selle lisadega ning esitab oma seiskohad järgnevalt: 

Püüniste arvu vähendamine 15% võrra ei taga eesmärki. Nii nagu seletuskirigi ütleb, 
on maksimaalne püügivahendite kasutus rannapüügil ühes kuus ca 42,6%. 

 kannatavad kõige enam need kalandusettevõtjad, kes on enam 
investeerinud püügilubadesse, püünistesse ja laevadesse, mitte need, kel on mõne 
üksiku püünise püügiõigus. 
Kalurkonnal ei ole kindlust KPS muudatuste osas, millele käesoleva 

Merel võrkudega püügil on täna lävendiks minimaalselt kümme 
võrku (kui puudub õigus püüda täiendavalt ühe kastmõrra või vähemalt kahe ääre
avaveemõrraga). Kui 15% vähendamise tulemusena langeb nende püüniste arv alla 
nõutud piirmäära, ei ole võimalik neile enam püügiluba väljastada. 
2022. aastal 34 (19,4%) ettevõtet, kellel oli ainult 10 võrgu kasutuse õigus, mis on 
kõikidest teistest piirkondadest kõrgem. Ühe võimalusena toote välja püügiõiguse 

stmise või rentimise, kuid sama eelpool mainitud KPS eelnõu 
Seega ei saa me nõustuda võimalusega, et 2023. aastal

kutselistest kaluritest püügiõigusest ilma. 
Tulenevalt haldusjaotuse muutusest, lubatakse edaspidi Pärnumaa
lubadega püüda püügiruudus 171, mille puhul on tegemist Matsalu rahvuspargiga. 

eeskirja uuendamisega soovitakse antud piirkonnas vähendada püügivõimalusi 
olulisel määral eelkõige lindude kaitseks. Seega täiendavad püügikoormuse 
suunamine antud piirkonda ei ole kuidagi põhjendatud ning on vast
eeskirja eesmärkidega.  

studa lähiaastatel planeeritava muudatusega seoses püügiruuduga 
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Keskkonnaministeerium edastas 16.09.2022 MTÜ Läänemaa Rannakalanduse Seltsile 
"Kutselise kalapüügi võimalused ja kalapüügiõiguse 

Selts on tutvunud esitatud eelnõu 

15% võrra ei taga eesmärki. Nii nagu seletuskirigi ütleb, 
on maksimaalne püügivahendite kasutus rannapüügil ühes kuus ca 42,6%. Selle 

kannatavad kõige enam need kalandusettevõtjad, kes on enam 
ja laevadesse, mitte need, kel on mõne 

käesoleva määruse eelnõu 
on täna lävendiks minimaalselt kümme 

valt ühe kastmõrra või vähemalt kahe ääre-ja 
avaveemõrraga). Kui 15% vähendamise tulemusena langeb nende püüniste arv alla 

jastada. Läänemaal oli 
2022. aastal 34 (19,4%) ettevõtet, kellel oli ainult 10 võrgu kasutuse õigus, mis on 

Ühe võimalusena toote välja püügiõiguse 
KPS eelnõu välistab 

Seega ei saa me nõustuda võimalusega, et 2023. aastal jääb pea 20% 

Tulenevalt haldusjaotuse muutusest, lubatakse edaspidi Pärnumaa ja Saaremaa 
on tegemist Matsalu rahvuspargiga. 

eeskirja uuendamisega soovitakse antud piirkonnas vähendada püügivõimalusi 
olulisel määral eelkõige lindude kaitseks. Seega täiendavad püügikoormuse 
suunamine antud piirkonda ei ole kuidagi põhjendatud ning on vastuolus kaitse-

seoses püügiruuduga 
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172, mille tulemusena enam Läänemaa loaga seal püüda ei võiks. See suurendab veel 
enam survet püügiruudule 171. Samuti puudub sellel haldu
Püügiruut 172 rannajoon jääb nii Pärnumaa kui ka 
püügiruudus 171 lubatakse püüda nii Läänemaa kui Pärnumaa lubadega, siis ei ole 
kuidagi põhjendatud püügiruudus 172 püügi keelamine Läänemaa lubadega. 

- Määruse eelnõu seletuskiri väidab, et püügivahendite arvu vähendamine kalavarude 
kaitse eesmärgil on val
võimalusi on teisigi. Näiteks oleks oluliselt efektiivsem seada ahvenale kevadisel 
kudeajal püügikeeld, mis reaalselt aitaks kaasa kalavaru seisu paranemisele.
Uuringud väidavad, et kehvas seisus on
tegevus aga näitab, et haugi on piisavalt ning nii palju, kui on säinast sel hooajal, ei 
ole olnud aastakümneid.

- Leiame, et püügiõiguste vähendamiseks on ka teisi variante, nt raskete
rikkumiste puhul püügiõiguse ära
kalurite sektorist väljumise toetamine ilma püügiõiguste uuesti väljajagamiseta
püügiõiguse müügitehingutes riigi eelisostuõiguse rakendamine
kaaluda ka teisi võimalusi
avaldada ilma, et kalandusettevõtjaid asjatult piirata ja nende tegevust kahjustada.
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172, mille tulemusena enam Läänemaa loaga seal püüda ei võiks. See suurendab veel 
enam survet püügiruudule 171. Samuti puudub sellel haldusreformist tulenev loogika. 
Püügiruut 172 rannajoon jääb nii Pärnumaa kui ka endise Läänemaa piiridesse. Kui 
püügiruudus 171 lubatakse püüda nii Läänemaa kui Pärnumaa lubadega, siis ei ole 
kuidagi põhjendatud püügiruudus 172 püügi keelamine Läänemaa lubadega. 
Määruse eelnõu seletuskiri väidab, et püügivahendite arvu vähendamine kalavarude 
kaitse eesmärgil on valitud, sest muud võimalused on juba ammendunud. Leiame, et 
võimalusi on teisigi. Näiteks oleks oluliselt efektiivsem seada ahvenale kevadisel 
kudeajal püügikeeld, mis reaalselt aitaks kaasa kalavaru seisu paranemisele.
Uuringud väidavad, et kehvas seisus on ka haug ja säinas. Kalurite igapäevane 
tegevus aga näitab, et haugi on piisavalt ning nii palju, kui on säinast sel hooajal, ei 

aastakümneid. 
Leiame, et püügiõiguste vähendamiseks on ka teisi variante, nt raskete
rikkumiste puhul püügiõiguse äravõtmine ilma uuesti väljajagamata
kalurite sektorist väljumise toetamine ilma püügiõiguste uuesti väljajagamiseta
püügiõiguse müügitehingutes riigi eelisostuõiguse rakendamine jne
kaaluda ka teisi võimalusi, kuidas kalavarude seisule reaalselt positiivset mõju 

dusettevõtjaid asjatult piirata ja nende tegevust kahjustada.
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172, mille tulemusena enam Läänemaa loaga seal püüda ei võiks. See suurendab veel 
sreformist tulenev loogika. 
Läänemaa piiridesse. Kui 

püügiruudus 171 lubatakse püüda nii Läänemaa kui Pärnumaa lubadega, siis ei ole 
kuidagi põhjendatud püügiruudus 172 püügi keelamine Läänemaa lubadega.  
Määruse eelnõu seletuskiri väidab, et püügivahendite arvu vähendamine kalavarude 

itud, sest muud võimalused on juba ammendunud. Leiame, et 
võimalusi on teisigi. Näiteks oleks oluliselt efektiivsem seada ahvenale kevadisel 
kudeajal püügikeeld, mis reaalselt aitaks kaasa kalavaru seisu paranemisele. 

ka haug ja säinas. Kalurite igapäevane 
tegevus aga näitab, et haugi on piisavalt ning nii palju, kui on säinast sel hooajal, ei 

Leiame, et püügiõiguste vähendamiseks on ka teisi variante, nt raskete ja korduvate 
ilma uuesti väljajagamata; vanemaealiste 

kalurite sektorist väljumise toetamine ilma püügiõiguste uuesti väljajagamiseta; 
jne. Seega tuleks 

, kuidas kalavarude seisule reaalselt positiivset mõju 
dusettevõtjaid asjatult piirata ja nende tegevust kahjustada. 


