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Kihnus, 3. juulil 2005 

 

Eesti Saarte Kogu üldkogu otsus 

 

1.-3. juulini 2005 toimunud Eesti Saarte Kogu üldkogu Kihnus otsustab pöörduda Eesti Vabariigi 
Riigikogu ja juhtministeeriumide poole alljärgnevalt: 

ESK pöördub Väikesaarte Komisjoni esimehe, Regionaalministri hr Jaan Õunapuu ning 
Riigikogu saarte toetusrühma poole ettepanekuga seisata Püsiasustusega väikesaarte seaduse 
muudatuste arutelu. Selle asemel ootame kehtiva seaduse täitmist ministeeriumide ja ametite poolt 
ning täitmise aruannet Regionaalministrilt. Seaduses toodud avalike teenuste kindlustamine 
nõutud mahus teeb võimalikuks saarte arengu pikaajalist planeerimise. Siiani on kahjuks saartel 
arendustegevus valdavalt olnud projektipõhine, millele ei saa üles ehitada stabiilset ühiskonda. 

ESK pöördub Keskkonnaministri ja Riigikogu saarte toetusrühma poole: 

Saarte arengu eelduseks on muu hulgas kohalikul ressursil põhineva majanduskeskkonna 
arendamine. Traditsioonilise rannakalapüügi range reglementeerimine on viinud rannarahva 
kultuuri lahutamatu osa  hääbumisele seda nii Eesti kui teiste Euroopa Liidu liikmesriikide saartel. 
Samal ajal, tegelikult tunduvalt mahukam, keskkonnale ja kalavarudele ohtlikum traalipüük, mis 
keskendub tööstuslikule masspüügile, on viinud Läänemere kalavarude olulisele vähenemisele. 
Peame vajalikuks, et Euroopa Liidu ühtset kalanduspoliitikat tuleb suunata kalavarude taastumise 
ja regionaalselt vähemsoodsate alade (saarte) sotsiaal-majandusliku arengu tasakaalustamisele. 

ESK pöördub Keskkonna- ja Siseministeeriumile poole: 

Maakasutuspiirangute kehtestamisel Natura 2000 võrgustiku aladel tuleb arvestada juba 
kehtestatud üld- ja detailplaneeringutega ning nende muutmisel teha tihedat koostööd kohalike 
omavalitsustega. 

ESK pöördub Riigikogu poole: 

Erinevates seadusandlikes aktides (nt veeseadus, asjaõigusseadus, maapõueseadus, 
looduskaitseseadus) valitsev terminoloogiline segadus rannikut, kallast ning vastavaid 
piiranguvööndeid puudutavates mõistetes raskendab seadustest aru saamist ja võimaldab 
tõlgendusi, mis erinevad seaduse esialgsest mõttest.  

ESK loodab Riigikogu ja juhtministeeriumide sisulisele koostööle regionaalselt ühtse Eesti, seal 
hulgas saarte, arengu tagamiseks nii nagu Euroopa Liitu kuuluvale riigile kohane. 

 

Lugupidamisega, 
 
 
 
Reet Kokovkin 
ESK Eestseisuse esimees 


