OTSUS
10.12.2019 nr 526
Ajaloolise püügivõimaluse jaotamine kutselisel kalapüügil
Teravmägede piirkonnas krevetipüügipäevade osas 2020.
aastaks
Haldusmenetluse seaduse § 52 lõike 1 punkti 1, kalapüügiseaduse § 39 lõike 3, § 50 lõike 1
ja § 51 lõike 1 alusel ning lähtudes Vabariigi Valitsuse 17. novembri 2017. a määruse nr 164
„Kutselise kalapüügi loa taotlemisel esitatavate dokumentide loetelu, kalapüügiloa andmise,
kehtivuse peatamise ning kehtetuks tunnistamise kord, kalapüügivõimaluste arvutamise
metoodika ja kalapüügiloa taotluse ning kalapüügiloa vormid” § 4 lõike 2, lõike 4, § 5, § 6, §
8 lõigete 1 ja lg 3, § 9 ning maaeluministri 16. augusti 2018. a määruse nr 48 „Veterinaar ja
Toiduameti põhimäärus“ § 6 punkti 12 ning Veterinaar- ja Toiduameti peadirektori 05.
novembri 2019. a käskkirja nr 109 “Volituse andmine” alusel:
1.Lähtudes Veterinaar- ja Toiduameti esitatud kalapüügiloa taotlustest kutseliseks kalapüügiks
Teravmägede piirkonnas ja arvestades taotlejate poolt eelmisel kolmel aastal õiguspäraselt
omandatud püügivõimalusi ning Eesti Vabariigi Valitsuse 01. novembri 2019. a määrust nr 85
„Kutselise kalapüügi võimalused ja kalapüügiõiguse tasumäärad 2020. aastaks“ § 8 lõiget 2,
jaotada ajalooline püügivõimalus 2020. aastaks Teravmägede piirkonnas kalapüügiks
kalalaevakalapüügiloa alusel esitatud taotlustes märgitud ja otsuse lisas 1 loetletud
kalalaevadega osas alljärgnevalt:
Ettevõtja
Reyktal Aktsiaselts
Reval Seafood OÜ
OÜ Tromtal

Äriregistri kood
10202704
12378896
10973873

Osak
0,9204
0,0796
0,0000

Ajalooline püügivõimalus (päeva)
347
30
0

Isik, kes leiab, et haldusaktiga või haldusmenetluse käigus on rikutud tema õigusi või piiratud
tema vabadusi, võib esitada 30 päeva jooksul arvates päevast, mil isik vaidlustatavast
haldusaktist või toimingust teada sai või oleks pidanud teada saama Veterinaar- ja Toiduameti
peadirektorile vaide (alus: haldusmenetluse seadus § 71 ja § 75) või kaebuse halduskohtule
halduskohtumenetluse seadustikus ettenähtud korras (alus: halduskohtumenetluse seadustik §
7 lg 1 ja § 9 lg 1)
Teadmiseks: otsuses nimetatud isikud, Kalapüügi- ja turukorralduse osakond
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Lugupidamisega
(allkirjastatud digitaalselt)
Gunnar Lambing
Juhtivspetsialist
Kalapüügi- ja turukorralduse osakond
Volituse alusel

Lisa 1
Veterinaar- ja Toiduamet
10.detsembri 2019. a otsuse
nr 526 juurde
Kalalaevade nimekiri kalapüügiks kalalaeva kalapüügiloa alusel 2020. aastaks
Ettevõtja
1 Reyktal Aktsiaselts
2 Reval Seafood OÜ
3 Tromtal OÜ

(allkirjastatud digitaalselt)
Gunnar Lambing
juhtivspetsialist
Kalapüügi- ja turukorralduse osakond
Volituse alusel

Äriregistri kood
Kalalaevad
10202704
EK-1802 MERIKE
EK-1601 STEFFANO
12378896
EK-1202 REVAL VIKING
10973873
EK-1601 STEFFANO

