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Projektitaotlustest
2007-2013 perioodi finantsvahendid on kõikides tegevussuundades jagatud. Taotluste esitamise
tähtaeg oli 1.04.2014. Viimasesse projektitaotluste vooru laekus 19 projekti. Täpsem ülevaade meie
kodulehel: http://www.vortskalandus.ee/kinnitatudtaotlused/
Kõik taotlejad peavad arvestama sellega, et projektitegevused tuleb ellu viia, finantstehingud teostada
ning aruanded esitada hiljemalt 30.juuni 2015, soovitatavalt varem.
NB! Lisaks tuletame veel kord meelde: taotlejad kellel on toetuse määramise otsusest möödas 1 aasta
või rohkem ning kellel kuludeklaratsiooni ei ole menetluses ning toetust ei ole välja makstud tuleb
teada anda, kas ta soovib tegevust ellu viia või mitte. Kui tegevust soovitakse või ei soovita ellu viia, siis
tuleb sellest teavitada nii tegevusgruppi kui PRIA-t ning teada anda, millal esitatakse kuludeklaratsioon
(kuupäev).
Uue finantsperioodi vahendid vabanevad ilmselt 2015. a. keskpaiku. Hetkel käib
Põllumajandusministeeriumis tihe töö uue perioodi ettevalmistamiseks ning kõik Eesti tegevusgrupid
on aruteludesse kaasatud. 28.04.2014 toimus ministeeriumis järjekordne arutelu potentsiaalsete
tegevuste osas järgmisel perioodil. Tegevustega võite tutvuda siin. Lahtised on veel liikmesriikidele
eraldatavad toetuste summad ning omafinantseeringu protsent.

Kalurite infovoldik
Kalandusvõrgustik plaanib välja anda lendlehe/flaieri, mille peal on kirjas kalurite kontaktid, kelle käest
saab osta värsket- ja suitsutatud kala.
Kalurid, kes on huvitatud oma toodangut reklaamima, siis palume oma kontaktid edastada
madis.kaljuvee@gmail.com

www.agri.ee/ekf

Kalanduspiirkondade säästva arengu meetme rakendamise mõju ranna- ja
sisevete kalandusele ning kohalikule arengule
Avaldati uuring „Kalanduspiirkondade säästva arengu meetme rakendamise mõju ranna- ja sisevete
kalandusele ning kohalikule arengule“ ministeeriumi kodulehel. See on leitav alajaotuse Euroopa
Kalandusfond 2007-2013 all. Otselink: http://www.agri.ee/public/juurkataloog/UURINGUD/2014/uuring2014-saastev-areng-meede-4-1-aruanne.pdf

Võrtsjärve kala- ja käsitöölaat on kohaliku kogukonna poolt algatatud
ettevõtmine, mis haarab kaasa huvilisi üle kogu Eesti.
7. juunil 2014 kella 10.00 – 17.00-ni toimub Võrtsjärve külastuskeskuse territooriumil Jõesuu puhkealal
(Tartu-Viljandi mnt. 40. kilomeetril) Võrtsjärve VI kala- ja käsitöölaat. Laada korraldajad on Võrtsjärve
SA ja MTÜ Võrtsjärve Kalanduspiirkond.
Foto: Arne Ader

Võrtsjärve kala- ja käsitöölaat toimus
esimest korda 2009 aastal kohalike
kalurite algatusel ning käesoleval aastal
täitub ettevõtmisel juba kuues aasta.
Läbi aastate on laadaplatsil koostöös
erinevate
organisatsioonide
ning
kohalike ettevõtjatega läbi viidud
erinevaid töötubasid ning esitletud
Võrtsjärve ümbrust kui pikajaliste
kalandustraditsioonidega
rannapiirkonda ning elu- ja puhkepaika.
Olulisel kohal on olnud turvalisuse
teema, kus vabatahtlikud järvepäästjad on tutvustanud päästevarustust ning jaganud nõu ja abi
ohutuks liiklemiseks Võrtsjärvel. Kalaroogade õpiköögis on olnud esindatud oma ala parimad
asjatundjad kus laadalised on saanud näpunäiteid väga hea kalasupi keetmiseks või järveteemalise
piknikukorvi koostamiseks. Paljudel aastatel on meie üritust väisanud ka rahvusvahelised partnerid,
kellega koostöös oleme läbi viinud erinevaid projekte ja ettevõtmisi.
Käesoleval 2014. aastal pakutakse laadalistele MTÜ Loovustuba poolt läbiviidavaid õpitubasid roopillide ja roosulgede valmistamine, veetaimedest paadikeste ja nukkude meisterdamine ning köite
keerutamine ja käepaelte põimimine, roopaberi valmistamine. Joonistamise õpituba viib läbi KolgaJaani valla koomiksikunstnik Heiki Waher. Avatud on kohvikud ning mekkida saab erinevaid kalatoite.
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Oma õnne võib proovile panna loosirattas. Laadameeleolu loovad Võrtsjärve taidlejad, noortebänd
Legend Elvast ning peaesinejana ansambel Regatt. Loomulikult saab osta piirkonna käsitöömeistrite
loomingut ja maitsta Võrtsjärve kala kõikvõimalikul kujul.
Kellel kaubad koos, see võib enne laadaplatsilt minekut veel ühineda kas kalepurjekas Paula
meeskonna või mõne muu veealusega, et teha päeva lõpetuseks meeldejääv tiir Võrtsjärvel. Piletite
müük sadamas vastava veealuse pealt.
Päeva tegemisi hoiab kiiluvees Meelis Külaots.
Kui eelnevatel aastatel on seoses kõrgveega Jõesuus olnud mure laadaplatsi tahenemisega, siis sellel
aastal pole korraldajatel liigvee taandumisega muret, kevad on olnud erakordselt kuiv. Laadaplats on
niidetud ja valmis laadaliste vastuvõtmiseks.
Täpsem
info
laadapäeva
kohta
www.vortsjarv.ee
Laada toetajad on Euroopa Kalandusfond, Leader programm

või

www.vortskalandus.ee

"Võrtsjärve VI kala – ja käsitöölaat“ 7.06.2014
Kauplemise tingimused
Pressiteate koostas:
Jaanika Kaljuvee, MTÜ Võrtsjärve Kalanduspiirkond tegevjuht
Telefon: 52 98 561
e-posti aadress: jaanika@vortsjarv.ee
Lisainfo ja kauplejate registreerumine:
Kärt Leppik, Võrtsjärve SA juhataja
Telefon: 56 952 950
e-posti aadress: kart@vortsjarv.ee

Võrtsjärve asustati ligi kolmveerand tonni angerjamaime
8.04.2014
saabus
Võrtsjärvele
järjekordne
klaasangerjate saadetis, mis on suurim kogus seni MTÜ
Võrtsjärve
Kalanduspiirkond
poolt
asustatud
klaasangerjatest.
Klaasangerjad asustati Võrtsjärve, Saadjärve, Kaiavere,
Kuremaa ja Vagula järvedesse.
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Klaasangerja hanke võitja 2014.a. on Sarl France Civelle, reg.kood 798263844, 1 chemin du Grand Pre –
Chez Mouchet, 17120 Semussac, Prantsusmaa.
Asustatava kala liik: Klaasangerjas, Anguilla Anguilla, vanus 0+, kaal ca 0,3 g, kogus vastavalt
laekunud püügiõiguse tasudele:

Summa EUR

%

kg

Võrtsjärv

124218

84,51

760,59

Saadjärv

8930

6,08

54,72

Kaiavere

5377

3,66

32,94

Kuremaa

4027

2,74

24,66

Vagula

4427

3,01

27,09

146979

100,00

900

KOKKU: 900 kg (keskmine tükiarv kilo kohta 3100 tk)
Saadetis jõudis Tallinnasse kahe lennukiga, kust see toimetati kaubikuga Valmasse ja sealt edasi
Limnoloogiasse. Väikejärvedesse minevad kogused märgistati enne asustamist keemiliselt
Limnoloogiakeskuse teadlaste poolt.
Projekti toetas Keskkonnainvesteeringute Keskus.
Uudis angerja asustamisest kalastusinfo.ee lehel: http://www.kalastusinfo.ee/sisu/posts/vortsjarveasustati-ligi-kolmveerand-tonni-angerjamaime-719.php
Klaasangerja asustamise galeriid vaata MTÜ kodulehelt: http://www.vortskalandus.ee/angerjas_2014/

Kalapüügiga seonduvate andmete esitamise kord
Põllumajandusministeerium on saatnud kooskõlastamiseks Vabariigi Valitsuse määruse "Kalapüügiga
seonduvate andmete esitamise kord" eelnõu.
Viimastel aastatel on toimunud märkimisväärne areng kalapüügiga seonduvate andmete esitamise ja
andmete analüüsi elektroonilistes võimalustes. Põllumajandusministeerium on loonud elektroonilise
keskkonna kalapüügiandmete elektrooniliseks registreerimiseks, esitamiseks ja analüüsiks. See
võimaldab alustada andmete elektroonilise esitamisega nii kaluri kalapüügiloa alusel toimuva
kalapüügi- ja lossimisandmete ning kalalaeva kalapüügiloa alusel toimuva kalapüügi- ja

www.agri.ee/ekf

lossimisandmete kohta kui ka kala esmakokkuostu ja kala üleandmise andmete kohta. Tulenevalt
ülalnimetatud Euroopa Liidu õigusaktidest esitatakse oluline osa kala esmakokkuostu ja kala
üleandmise andmetest juba praegu elektrooniliselt. Põllumajandusministeeriumil on olemas tehniline
valmidus kõigi kalapüügiga seonduvate andmete elektroonilise esitamise korraldamiseks. Kehtiv
kalapüügiga seonduvate andmete esitamise kord ei näe aga ette andmete elektroonilise esitamise
korrektselt vormistatud võimalust, mistõttu ongi eelnõus suurema muudatusena ette nähtud andmete
elektroonilise esitamisega seonduva süsteemne lahendamine.
Esitatavate andmete koosseis võrreldes senikehtinud regulatsiooniga oluliselt ei muutu. Lisanduvad
mõningad andmeväljad ja kohustused andmete esitamiseks ning muutunud on andmete esitamise
protseduur. Mõningal määral lihtsustub kalapüügiõiguse omanikele püügipäeviku täitmise protsess.
Uus kalapüügiga seonduvate andmete esitamise kord on plaanitud jõustada 2014. aasta esimeses
kvartalis.
Teemat arutatatakse 15.05 kell 11.00 Põllumajandusministeeriumis, kes soovivad osaleda, siis anda
teada madis.kaljuvee@gmail.com

Veebi ja nutiseadme rakendus - Kalapüügipiirangud
Paljudel on tekkinud
mõte: "Läheks kalale!",
aga kas ma tohin täna
püüda
haugi
spinninguga
Viljandi
järvel?
Sedalaadi
küsimustele
aitab
vastata
Kalanduse
teabekeskuse tellimusel
valminud veebi
ja
nutiseadme rakendus
"Kalapüügipiirangud".
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Rakendus sisaldab andmeid kalapüügieeskirjast, kalapüügiseadusest, looduskaitseseadusest, ajutistest
püügikitsendustest, põllumajandusministri ja keskkonnaministri käskkirjadest. Seega sisaldab rakendus
infot nii harrastajale kui kutselisele kalurile. Samuti kuvatakse kaitstavaid objekte, mis võivad piirata
kalapüüki, näiteks kaitsealad ja seal kehtivad liikumispiirangud.
Rakendus on kolmekeelne: eesti, inglise ja vene. Kasutaja saab otsida teda huvitavat veekogu või
aadressi ja nutiseadme puhul saab kasutada ka GPS positsioneerimist. Seejärel kuvatakse selle
piirkonna kaart ja nimekirjas seal kehtivad piirangud. Piirangud on jaotatud nelja rühma:
kalapüügipiirangud, üle-eestilised piirangud, liikumispiirangud ja kaitstavad objektid. Piiranguid on
võimalik filtreerida kehtivusaja, kalaliigi ja püügivahendi järgi. Samuti on võimalik vaadata nn uusi
piiranguid: kuvatakse ainult piiranguid, mis hakkasid kehtima kümme päeva tagasi või hakkavad
kehtima 10 päeva jooksul. Kaarti ja piiranguid on võimalik printida.
Rakenduse kasutamiseks tuleb arvutiga või nutiseadmega minna aadressile pump.regio.ee/kalandus, kus
nutiseadmes küsitakse, kas soovid kasutada nutiversiooni.
Tagasiside ja veateated on oodatud aadressile kalateave@ut.ee või foorumis "Kalahuviline arvab".
Veateadete puhul lisage palun veateade ja täpsema kirjelduse juures olev piirangu ID.
Kalanduse teabekeskuse tegevus toimub "Euroopa Kalandusfondi 2007-2013 rakenduskava" meetme
3.1 "Ühistegevused" tegevuse "Muud ühistegevused" raames.
Allikas: http://www.kalateave.ee/et/uudised/3739-veebi-ja-nutiseadme-rakendus-kalapuugipiirangud

Kalanduse teabekeskus, Eesti Maaülikooli Võrtsjärve õppekeskus: Jätkuvad
kestlikku kalastamist tutvustavad teabepäevad Valga-, Võru- ja Põlvamaa
koolide põhikooliastme õppuritele
Toimumisaeg:
Vahemikus
24.04.-05.06.2014
algusega
kell
9.30
Toimumiskoht: Eesti Maaülikooli Võrtsjärve õppekeskus Tartumaal Rannu vallas Vehendi külas
Sihtrühm: Valga-,Võru- ja Põlvamaa koolide põhikooliastme õppurid (kokku 55 õpirühma)
Kalanduse teabekeskus koostöös Eesti Maaülikooli Võrtsjärve õppekeskusega jätkab Valga-, Võru- ja
Põlvamaa koolide 6.-7. klasside õpilastele kestlikku harrastuskalastust tutvustavate
kalateabepäevade korraldamist.
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Kalateabepäevade korraldamisega Kagu-Eesti koolidele tegime algust 2013. aastal. Aprilli lõpul, mil
kala- ja parveveed taas avatud, jätkame kalateabe jagamist Kagu-Eesti põhikooliõppuritele.
Teabepäevadel osaleb kokku vähemalt 55 erinevat õpirühma. Kalateabepäevad viiakse läbi Eesti
Maaülikooli Võrtsjärve õppekeskuses Tartumaal Rannu vallas Vehendi külas.
Juhendajateks on pikaajalise kogemusega laste ja noorte kalastusprojektide korraldajad Anu Metsar,
Annaliisa Jalak, Maret Kallejärv ja Aleksander Kalnitski Eesti Maaülikooli Võrtsjärve õppekeskusest.
Eesmärk
Tutvustada õpilastele eakohaselt harrastuskalastust ja sellega seonduvat (kalaliigid, kalapüügivahendid
ja -nõuded), aidates seeläbi kaasa kalade tundmaõppimisele, kalavarude kaitsele, kestliku
harrastuspüügi levikule ja arengule.
Kalateabepäevadel osalejad õpivad tundma erinevaid kalaliike ja -püügivahendeid, samuti Võrtsjärve
kalandust laiemalt. Oluline on õpilaste hoiakute muutumine seonduvalt harrastuskalastuse ning
säästva kalastamise nõuete ja võimalustega.
Metoodika
Õppetöövormina on lisaks teoreetilistele esitlustele kasutusel nii rühmatöö kui individuaalsed
ülesanded. Vähemalt 50% õppetöö kogumahust hõlmavad praktilised tegevused: kalade
tundmaõppimine, kalastamine, parvesõit jmt.
Kalateabepäeval omandatud teadmised ja oskused soodustavad edaspidi harrastuskalastusega
tegelemist ning kalandusalase hariduse ja/või -kutse omandamist. Järeltegevusena viiakse kõikide
teabepäeval osalenud õpilaste seas läbi ankeeküsitlus, saamaks tagasisidet omandatud teadmistest.
Teemad, lektorid, päevakava
Läbiviimise aeg

Kalateabepäevade läbiviimine on rahastatud "Euroopa Kalandusfondi 2007-2013 rakenduskava"
meetme 3.1 "Ühistegevused" tegevuse"Muud ühistegevused" vahenditest ning on osalejatele tasuta
Allikas: kalateave.ee
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Võrtsjärve Sihtasutus PRESSITEADE
30.04.2014
Suvi algab Võrtsjärve äärest
Laupäeval, 3.mail algusega kell 12 toimub Võrtsjärve Sihtasutuse eestvõtmisel Võrtsjärve ääres KolgaJaani vallas Vaibla külas Jõesuu puhkealal ja Võrtsjärve külastuskeskuses hooaja avasündmus.
Päeva jooksul saavad huvilised osaleda koomiksijoonistamise õpitoas, sõita kalepurjekal, osaleda
isetehtud grillvorsti ja kalašašlõki valmistamise õpitubades. Koomiksijoonistamise õpituba viib läbi
Kolga-Jaani valla koomiksikunstnik Heiki Waher. Kalepurjekasõidu toimuvad purjekal Paula.
Toiduvalmistamise õpitube viib läbi Maitseelamuste Koda. Rannu valla veinimeister Meelis Kask räägib
hea veini tegemise nippe ja tutvustab tooteid. Võrtsjärve külastuskeskuse kohvikus pakume kogu päeva
jooksul head kohvi ja maitsvaid kooke. Loosirattas on mitmed põnevad Võrtsjärvega seotud auhinnad.
Kohapeal saab kogu päeva jooksul osta suitsukala. Mait Trink ja Maitseelamuste koda pakuvad lisaks
õpitubadele päeva jooksul erinevaid maitseelamusi, millest ootame kõiki Võrtsjärve sõpru osa saama.
Õhtune programm toimub Kolga-Jaani rahvamajas ja seal astuvad üles rahvamuusikud Anu Taul ja
Tarmo Noormaa ning toimub loodusõhtu „Alam-Pedja lugu ja lumm“, kus loodusemees Arne Ader
räägib looduskaitseala 20.juubeliaasta taustal põnevaid lugusid ja näitab pilte Alam-Pedjast.
„3.mai on Võrtsjärve hooaja avasündmuseks eriti hea päev sellepärast, et see on ühtlasi Võrtsjärve
Sihtasutuse sünnipäev ning meie arvates parim viis seda tähistada, on pakkuda huvitavaid tegevusi nii
suurtele kui väikestele ja tuua külastajaid Võrtsjärve äärde selle võlust osa saama“, ütleb Kärt Leppik,
Võrtsjärve Sihtasutuse juhataja hooaja avasündmuse ellukutsumise kohta.
Võrtsjärve Sihtasutus on 3.mail 2000.aastal Võrtsjärvega piirnevate omavalitsuste poolt loodud
organisatsioon, mis igapäevaselt tegeleb turismi- ja keskkonnaalase arendustööga piirkonnas.
Võrtsjärve Sihtasutuse ja Võrtsjärve ääres toimuva kohta leiate lisainfo: www.vortsjarv.ee ja
https://www.facebook.com/vortsjarv
Lase Võrtsjärvel end võluda!
Lisainfo:
Kärt Leppik
Juhataja
Võrtsjärve Sihtasutus
Telefon: 56952950
E-post: kart@vortsjarv.ee
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KUULUTUSED/REKLAAM
Kuukirja elavdamiseks otsustas juhatus lisada sellesse rubriigi KUULUTUSED/REKLAAM. Palume
kõikidel, kellel on soov avaldada laiemat üldsust huvitav teade, reklaam, tööpakkumine, tööotsimine
või mõni muu kuulutus, saata info iga kuu 25ndaks kuupäevaks e-mailile jaanika@vortsjarv.ee .
Teated on Võrtsjärve piirkonna põhised ja selle eest eraldi tasu ei nõuta.
OIU SADAM MÜÜB UUSI KVALITEETSEID PAATE!
Kevadveed vulisevad ja kui on soov endale uut aerupaati või ka kaatrit
soetada, siis tere tulemast Oiu Sadamasse! Meie pakutavas valikus on Poola
päritolu kvaliteetsed nii ühekordse kere kui ka topeltkerega paadid ja
kaater. Saadaval erinev värvivalik ja mitmed võimalused lisavarustuse osas.
Lisainfot koos piltidega leiad www.oiusadam.ee menüüst „paadipood“. Kõiki
aluseid saab registreerida Maanteeameti registris ja nad vastavad EU
nõuetele. Peatselt saadaval ka lai valik soodsate hindadega Marinepool
pääste- ja ohutusveste.
Lisainfo anmar@oiusadam.ee või 50 66 426

MÜÜA RATASTEL MAJA mõõdud 3,7x11,3 meetrit. Elutuba, köök, 2 magamistuba, WC ja dush eraldi.
Möbleeritud. Külmik, gaasipliit ja -praeahi, gaasikamin. Pakettaknad. Lihtne ühendada vee- ja
kanalisatsioonivõrku ning elektivõrku. Maja on väga heas seisukorras, uued segistid, soojaveeboiler ja
veetorustik. Elektriküte, uus elektrijuhtmestik elektriradiaatoritele. Lühemat vahemaad saab vedada
haagisekonksuga (liikumine 10km/h). Info ja pildid: SIIN Telefon: 530 31329
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MULGI LAADA KORRALDAJAD
OOTAVAD LAADALE LISAKS
KÄSITÖÖLISTELE KA KALA
MÜÜJAID.
Kellel on huvi, palun andke
endast märku kõrval olevatele
kontaktidele. Mulgi laat langeb
kokku küll Jõesuus toimuva
kala- ja käsitöölaadaga, aga
loodetavasti jagub müüjaid
mõlemale toredale üritusele.
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AHOI, KOKAD JA KOKAABILISED!
Kui Sa teed süüa kirega, suhtled mõnuga ning hiilgad täpsuse ja puhtusega, siis
ootame Sind liituma Vaibla Puhkekeskuse meeskonnaga. Vaibla Puhkekeskus
asub imekauni Võrtsjärve põhjakaldal Viljandist 32km ja Tartust 43km kaugusel.
Kokaabilise töö sobib ka õpilasele, kuid kokalt ootame juba teadmisi ja
mõningast töökogemust.

Töö kirjeldus:
Grupitoitlustuse korraldamine;
Tooraine tellimine ja planeerimine (kokk)
Kalkulatsioonide tegemine (kokk)
Päevapraadide valmistamine ,toitude serveerimine ja väljastamine.
Nõuded kandidaadile:
Eelnev töökogemus;
korra ja puhtuse hoidmine köögis
suhtlemine eesti keeles
Pakume:
motiveerivat töötasu
graafikujärgset tööaega
toetavat ja lõbusat meeskonda
tööd mai keskpaigast augusti lõpuni, kokkuleppel ka lühemaks perioodiks
Kohapealset ööbimise võimalust
Kui sind paelub töö looduse keskel, hea seltskond ja väljakutsed, siis saada oma CV
info@vaiblapuhkekeskus.ee GSM: 372 588 744 52
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Iga lahkumine on raske,
iga teelesaatmine kurb …

Meie hulgast on lahkunud Järveveere puhkekeskuse peremees Viktor Liseiski ja vana paadimeister
Väino Leiaru.
Avaldame kaastunnet omastele.

Avaldame kaastunnet Anmar Pihlakule perega kalli pisitütre Leandra kaotuse puhul.
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Elektroonilise kuukirja väljaandja:

MTÜ Võrtsjärve Kalanduspiirkond
Viljandi maakond
Kolga-Jaani vald, Vaibla küla
Rannu-Jõesuu 70314
www.vortskalandus.ee
+372 529 8561
jaanika@vortsjarv.ee
Toimetaja:
Madis Kaljuvee
madis.kaljuvee@gmail.com
Tegevjuhi assistent
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