MTÜ Saarte Kalandus EMKVF arengustrateegia 2023 – 2027 + koostamise protsessi
tegevuskava
Kaasamisprotsessis osalejad/ sisendi andjad – ühingu liikmed, ühingu väliste
organisatsioonide esindajad, teised kohaliku kogukonna esindajad (avalikud koosolekud,
arutelud, seminarid jms).
Töörühm – tegevmeeskond, juhatus (protsessi vältel saadud ideede kogumine,
süstematiseerimine ja prioritiseerimine).
Juhtrühm – tegevmeeskond (organisatoorsed tegevused, strateegia kokku kirjutamine).
Ühingu väline konsultant – (võimalikele puudustele, vastuoludele/ ebakõladele viitamine,
teksti redigeerimine) – OÜ Cumulus Consulting

Ajaskaala

Tegevused
Arengustrateegia koostamise ja kaasamisprotsessi algatamine,
sisendite kogumine (avalikud koosolekud/arutelud/ seminarid/
strateegia koostamise koolitusel osalemine. Erinevate osapoolte
visioon, eesmärgid, strateegilised valikud, tegevussuunad, ideede korje
jms).
21. 05. 2021. a uue eelarveperioodi strateegia avalik arutelukoosolek
Nasva klubis (EMK(V)F prioriteedid 2021 – 2027, hinnang
organisatsiooni hetkeolukorrale, SWOT analüüs 2014 ja 2021, mis on
muutunud?

Mai 2021 – aprill
2022
09. 07. 2021. a seminar- ümarlaud „Eesti Rannakalanduse hetkeseis ja
tulevikuvaade“ (Teema „Ülevaade Eesti s.h. Saaremaa, Hiiumaa, LiiviLahe rannikumere kalavarude hetkeolukorrast (ohud, millised on
võimalused kalavarude olukorra parendamiseks, milline on
prognoositav tulevik kui lähiajal midagi ette ei võeta jms). Markus
Vetemaa.
Teema „Ülevaade Eesti rannikuvetes elunevatest hallhüljestest
(hallhüljeste olukord, millised oleksid võimalikud meetmed hallhülge
arvukuse normipiires hoidmiseks jms). Mart Jüssi.
Teema “Ülevaade sellest, millised võiksid olla võimalikud riigi
poolsed, reaalselt elluviidavad lahendused hallhüljeste ja kormoranide
poolt tekitatud kahjude vähendamiseks, rannakaluritele antavad
saamata jäänud tulu hüvitamise võimalused vms tekkinud olukorda
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leevendada võivad riigipoolsed meetmed.“ Tarvo Roose. Arutelu ja
edasise tegevusplaani formuleerimine.
06. – 07. 10. 2021. a osalemine koolitusel „Strateegia koostamine
uueks eelarveperioodiks kalanduspiirkondade vaates“ Civitta
11. 02. 2022. a uue eelarveperioodi strateegia avalik arutelukoosolek
Nasva klubis – kaasamisprotsessis osalejad, töörühm, juhtrühm, OÜ
Cumulus Consulting esindaja (sisendite saamine/ kogumine erinevatelt
huvigruppidelt (ühingu sisesed ja välised). Erinevate huvigruppide
esindajate ettepanekute/ visioonide ärakuulamine.
06. 04. 2022. a strateegia töörühma koosolek- (juhtrühm, töörühm, OÜ
Cumulus Consulting esindaja. Protsessi vältel saadud ideede/ sisendite
süstematiseerimine ja prioritiseerimine. Strateegia üldise struktuuri
paikapanek (ÜSM art 32 p a-f, art 33 p b). Statistiliste andmete
kaasajastamine, visiooni ja eesmärkide ülevaatamine. Kalandussektori
kirjeldus/ üldine iseloomustus, kalapüük, kalavarude olukord, tööhõive
ja elatusvõimalused rannakalanduses, kalalaevastik, sadamad ja
lossimiskohad, kala töötlemine ja otseturustamine. Piirkonna SWOT
analüüsi täiendamine. Defineeritakse piirkonna tugevused ja nõrkused
ning võimalused ja ohud. Strateegiliste eesmärkide ja tegevuskava,
tegevussuundade jms sellega seonduva kirjeldamine. Majandusliku,
sotsiaalmajandusliku, looduskeskkonna, regionaalse arengu ja
sotsiaalkultuuriliste tegurite analüüs, mis ühtlasi on aluseks eesmärkide
püstitamisele ning mõõdikute määramisele.
22. 04. 2022. a üldkoosolekul arengustrateegia tegevuskava
heakskiitmine ja strateegia tööversiooni olemasolevate osade
tutvustamine.
Arengustrateegia tööversiooni kokku kirjutamine (juhtrühm,
töörühm, Cumulus Consulting esindaja).
Mai – juuni 2022 Kaasamisprotsessi ja juhtorganite kirjeldamine, lõimumised teiste
piirkonna arengustrateegiatega. Hindamiskriteeriumite ja sellega
seonduva kirjeldamine. Töökordade koostamine (juhatuse ja
tegevmeeskonna töökorraldus, projektitaotluste menetlemise kord ja
hindamise juhend, juhatuse valimise reglement, hindamiskomisjoni
valimise reglement).
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30. 06. 2022. a arengustrateegia tööversiooni tutvustamine ja avaliku
arutelu koosolek (kaasamisprotsessis osalejad, töörühm, juhtrühm,
Cumulus Consulting esindaja).
Arengustrateegia lõppversiooni kokku kirjutamine (juhtrühm, töörühm,
Cumulus Consulting OÜ esindaja).
August 2022
Arengustrateegia esitamine MEMi esmaseks ülevaatamiseks, vajadusel
MEMi ettepanekul strateegia täiendamine.
September –
detsember 2022

Strateegia lõppversiooni avalik väljapanek, kinnitamine üldkoosolekul,
MEMi heakskiitmiseks esitamine.
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