Kalastuskaardi taotlemine

Teenus
Kirjeldus

Vastutaja

Vahetud
Tulemused

Tegevused

Meede

Alaeesmärk

Arengukava/strateegia

Keskkonnaminister võib
kalavarude kaitse eesmärgi
rakendada piiranguid kala
püüdvate isikute arvu,
püügivahendite, püügi aja või
püütavate kalade kohta ( ja
rakendada seda läbi
kalastuskaardi andmise)

Kalapüügivõimalused
on kehtestatud
teadusuuringute ja
soovituste alusel või
vastavalt pikaajalistele
majandamiskavadele;
Edendatud on ressursi
säästlike püügivahendite kasutamist
vähendamaks
alamõõdulise kala
kaaspüüki;

Tähtsamate
töönduskalade
koelmualade
uuringud
on läbi viidud;
Kudealade
taastamisprogramm
on välja töötatud
ja elluviimisel.

Optimaalse kalapüügikoormuse ja jätkusuutliku kalavarude
kasutamise
tagamine

Kalade
elupaikade ja
kudealade kaitse
ning taastamine

Mõeldud isikutele, kellel on soov kasutada harrastuspüügil nakkevõrku, õngejada, liivi, kuuritsat,
vähinatta, vähimõrda, harpuuripussi ja – spinningut, tendõnge lõheliste püügiks.

Keskkonnaamet: Looduskaitse osakond

Elektrooniliste
Kalastuskaartide
taotlemine ja menetlemine on kasutajasõbralik
ja vähem halduskulukam;
kalanduse infosüsteemid
on automaatse
andmevahetuse
tagamiseks
omavahel liidestatud

Harrastuspüügi
Taristu
uuendamine

Meede 9: Kalavarude hea seisundi
saavutamine ja hoidmine ning
kalavarude säästliku kasutamise
tagamine.

Alaeesmärki panustavad
asutused:
Keskkonnaministeerium,
Keskkonnaamet,
Loodusmuuseum

Ohustatud
mereelupaigatüübid
kaardistatud ja väärtuslike
merealade kaitse tagatud
Vastutaja: KEM:
Loodusvaradeosakond,
veeosakond

Vastutaja: KEM:
Kalavarude
osakond
3.3.6 Ohustatud kalaliikide
varude taastamine kalakasvatuslikult kuni nende
populatsioonide looduslik
taastootmine on piisav

Meede 3.3. Taastuvate loodusvarad:
Kalavarude säilimiseks tuleb
piirata kalapüügikoormust ja
vältida ülepüüki.

1.1:Tõhus keskkonnakorraldus ja
jätkusuutlik loodusvarade kasutamine

Keskkonnaministeeriumi
Valitsemisala arengukava 2015-2018

Ohustatud kalaliikide
populatsioonide
looduslik
taastootmine on piisav

3: Loodusvarade
kasutamine
ja muu keskkonda
mõjutav
inimtegevus

2.2.5 Ohustatud mereelupaigatüüpide
kaardistamine ja
nende kaitse tagamine

Meede 2.2. Elupaikade
soodsa
seisundi tagamine.

2. Looduskaitse
korraldamine liikide
ja elupaikade soodsa
seisundi ning maastike
mitmekesisuse
tagamiseks

Looduskaitse arengukava 2020

Meede:
Kalanduse arengu pikaajaline kavandamine
ning regulatsioonide
väljatöötamine ja
rakendamine
kalaressursi
Jätkusuutlikuks
majandamiseks.

Meede:
Seire ja järelevalve
tõhustamine
kalavarude
ökosüsteemipõhise
Majandamise
tagamiseks ja
kalapüügiga
kaasnevate
Mõjude
vähendamiseks.

5.1.5 Kalastik:
Tagada kalapopulatsioonide hea
seisund ning kalaliikide
mitmekesisus ja vältida kalapüügiga
kaasnevat kaudset negatiivset
mõju ökosüsteemile.
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Teenus
Kirjeldus

Vastutaja

Kalastuskaardi taotlemine
Keskkonnaminister võib
kalavarude kaitse eesmärgi
rakendada piiranguid kala
püüdvate isikute arvu,
püügivahendite, püügi aja või
püütavate kalade kohta ( ja
rakendada seda läbi
kalastuskaardi andmise)

Mõeldud isikutele, kellel on soov kasutada harrastuspüügil nakkevõrku, õngejada, liivi, kuuritsat,
vähinatta, vähimõrda, harpuuripussi ja – spinningut, tendõnge lõheliste püügiks.

Keskkonnaamet: Looduskaitse osakond
Eesmärk

Kalapüügivõimalused
on kehtestatud
teadusuuringute ja
soovituste alusel või
vastavalt pikaajalistele
Vahetud
majandamiskavadele;
Tulemused Edendatud on ressursi
Avalik teenus
säästlike püügivahendite kasutamist
vähendamaks
alamõõdulise kala
SIM-i joonise järgi peaks siin vahel
kaaspüüki;

(Elektrooniliste)
Kalastuskaartide
taotlemine ja menetlemine on kasutajasõbralik
ja vähem halduskulukam;
kalanduse infosüsteemid
on automaatse
andmevahetuse
tagamiseks
omavahel liidestatud

olema veel teenustase.
Tegevused

Meede

Ohustatud kalaliikide
populatsioonide
looduslik
taastootmine on piisav

Arengukava/strateegia

Automaatne

Vastutaja: KEM: andmevahetus
Kalavarude
kalanduse
osakond
infosüsteemide

vahel
Optimaalse kalapüügikoormuse ja jätkusuutliku kalavarude
kasutamise
tagamine

Kalade
elupaikade ja
kudealade kaitse
ning taastamine

Harrastuspüügi
Taristu
uuendamine

Meede 9: Kalavarude hea seisundi
saavutamine ja hoidmine ning
kalavarude säästliku kasutamise
tagamine.

3.3.6 Ohustatud kalaliikide
varude taastamine kalaFinants
kasvatuslikult
kuni nende
populatsioonide looduslik
taastootmine on piisav

Meede 3.3. Taastuvate loodusvarad:
Kalavarude säilimiseks tuleb
piirata kalapüügikoormust ja
vältida ülepüüki.
Personal/inno

1.1:Tõhus keskkonnakorraldus ja
jätkusuutlik loodusvarade kasutamine
Alaeesmärki panustavad
asutused:
Keskkonnaministeerium,
Keskkonnaamet,
Loodusmuuseum

Keskkonnaministeeriumi
Valitsemisala arengukava 2015-2018

3: Loodusvarade
kasutamine
ja muu keskkonda
mõjutav
inimtegevus

Siht

Algatus

Rahulolu,
Osutamiste arv

Aastaks 2018 on rahulolu
teenusega tõusnud 75%-ni,
aastaks 2018 on
osutamiste arv
elektroonilises kanalis
tõusnud 15 %

Infosüsteemide
uuendamine,
ümberdisainimine, liidestamine

Halduskoormus

Aastaks 2018 on

Infosüsteemide
uuendamine,
ümberdisainimine, liidestamine

kaardistatud ja väärtuslike
merealade kaitse tagatud

Protsess

vatsioon ?

Alaeesmärk

Elektrooniliste
Kalastuskaartide
taotlemine ja
menetleOhustatud
mine on
mereelupaigatüübid
kasutajasõbralik

Klient
Tähtsamate
töönduskalade
koelmualade
uuringud
on läbi viidud;
Kudealade
taastamisprogramm
on välja töötatud
ja elluviimisel.

Mõõdik

Vastutaja: KEM: halduskoormus (bruto:
Loodusvaradeosakond,
kliendi ajakulu +
veeosakond

menetlemine) vähenenud
keskmiselt 1 päeva võrra

2.2.5 Ohustatud mereeluMeede:
paigatüüpide
Seire on
ja järelevalve
Elektrooniliste
Halduskulu Meede: Aastaks 2018
kaardistamine ja
Kalanduse arengu pikatõhustamine
Kalastuskaartide
halduskulu langenud
nende kaitse tagamine
ajaline kavandamine
kalavarude
taotlemine ja
– 50 000€/aastas
ning regulatsioonide
ökosüsteemipõhise
menetleväljatöötamine ja
Majandamise
mine on vähem
rakendamine
tagamiseks ja
halduskulukam;
kalaressursi
Meede
2.2. Elupaikade
kalapüügiga
Jätkusuutlikuks
kaasnevate
soodsa
majandamiseks.
Mõjude
seisundi tagamine.
vähendamiseks.
Olemas on
Halduskulu?
Aastaks 2018
on

majasisine
kompetents
2. Looduskaitse
infosüsteemide
korraldamine
liikide
uuendamise,
ja elupaikade
soodsa
liidestamise ja
seisundi
ning maastike
ümberdisainimise
mitmekesisuse
osas ?

tagamiseks

Looduskaitse arengukava 2020

vähenenud väljastpoolt
ostetud know-how 50
5.1.5sisse
Kalastik:
%?
Tagada kalapopulatsioonide
hea

seisund ning kalaliikide
mitmekesisus ja vältida kalapüügiga
kaasnevat kaudset negatiivset
mõju ökosüsteemile.

Eesti Keskkonnastrateegia 2030

Infosüsteemide
uuendamine,
ümberdisainimine, liidestamine

Olemasolevate
töötajate koolitamine,
uute töötajate
värbamine?

