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Elektrooniline kuukiri 
 

 
 

 
2014-2020 strateegia koostamine 

 
Alanud on töö järgmise perioodi strateegia koostamisega ning hetkel 
on käimas arengustrateegia kavandisse taustainfo kogumine ja 
analüüs. MTÜ kodulehel  
http://www.vortskalandus.ee/dokumendid/ on mitmeid materjale, 
millega kõik võivad tutvuda, nt uuring eelmise perioodi kohta  ja 
mõjuanalüüs kuidas eelmise perioodi kalanduse säästva arengu meede 
on rannapiirkondi edasi aidanud või millised on potentsiaalsed 
tegevussuunad järgmisel perioodil. 

Samuti on samal lingil allalaaditav strateegia koostamise kavand, mille põhjal praegu MTÜ 
tegevtöötajad strateegia eri osasid kokku kirjutavad. Lisaks on andnud oma nõusoleku strateegia juures 
abistada ka Kärt Leppik, kes on meie eelmise perioodi 2009-2015 strateegia põhikoostaja.  

Kõikidel rannakaluritel, valdadel ja ettevõtjatel palume juba praegu aktiivselt osaleda ja kaasa mõelda, 
millised võiksid välja näha piirkonna arengusuunad järgmisel perioodil. Millised on meie suuremad 
puudujäämised ja vajadused ning millele edaspidi rohkem keskenduda. Ootame Teie ettepanekuid! 

Lähitulevikus korraldame mitmeid töökoosolekuid ja arutelusid, et kõik huvigrupid saaksid anda oma 
panuse strateegia koostamisse. Koosolekute toimumise osas hoiame teid jooksvalt kursis. Strateegia 
tööversiooni loodame valmis saada enne jõulupühi. 
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MTÜ Võrtsjärve Kalanduspiirkond esitas KIKi Kalanduse programmi taotluse 
„Angerja asustamine 2015.aastal“ 

 
Keskkonnaministeerium on teinud alljärgneva arvutuse 2015. aasta asustamiseks: 

Vastavalt eelneva 7.-12. aasta jooksul tehtud kulutustele on 2015. aasta asustamiseks ette nähtud 
alljärgnevad summad: 

Võrtsjärv 128 382,36 € 

Saadjärv 7219,96 € 

Kaiavere 4787,06 € 

Kuremaa 4290,38 € 

Vagula 4359,37 € 

Kõik kokku  149 039,13 €. 

Keskkonnatasude seaduse paragrahv 11 lõige 5 sätestab, et: „siseveekogudel, kus riik teeb kulutusi 
angerjavaru taastootmiseks, määratakse püügiõiguse tasu püügivahendi kohta, millega püütakse 
taastoodetavat kalaliiki, arvestades eelnenud viienda kuni kümnenda aastani nendel veekogudel kõiki 
taastootmiseks tehtud kulutusi. Selleks jagatakse eelnenud viienda kuni kümnenda aastani 
taastootmiseks tehtud keskmised kulutused vaadeldaval aastal lubatud püügivahendite arvuga“. 

2015. aasta asustamismaht sõltub klaasangerja ostmise hetkel kehtivast hinnast maailmaturul. Nagu 
eelnevad aastad on näidanud, siis hinnad on väga kõikuvad ja seega on väga keeruline taotluse 
esitamise ajal täpset angerjate tükiarvu teada. Eelmisel, 2014. aastal oli angerja 
asustamismaksumuseks kokku 146 979 EUR ning kokku asustati MTÜ hanke kaudu järvedesse 900 kg 
ehk ca 2,7 miljonit klaasangerjat, mis oli läbi aegade suurim kogus. 

NB! Selle aasta aprillis külastas Prantsusmaa konsultatsioonifirma Via Aqua Võrtsjärve piirkonda ning 
meie käest paluti  abi ja igakülgset infot angerjamajanduse ja hangete toimimisest Eestis. Intervjuu 
toimus Limnoloogiakeskuses koos keskuse direktori Ain Järvalti ja angerjakasvataja Rein Puuritsaga. 
Uuringu tellis Prantsuse valitsus. Nüüdseks on uuring valmis ja meie soovil saadeti uuringu tulemused 
ka meile tutvumiseks. Uuringu leiate siit. 

http://www.agri.ee/ekf
http://pics.vortskalandus.ee/uploads/Eel%20market%20chain%20in%20Europe%20-%202014%20insights%20-%20VIA%20AQUA%20for%20FranceAgriMer.pdf
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Kalasuitsutamise õpituba Võrtsjärve kalanduspiirkonnale 

Kalanduse teabekeskus korraldab neljapäeval, 4. 
septembril algusega kell 11 Oiu sadamas 
kalasuitsutamise õpitoa MTÜ Võrtsjärve 
Kalanduspiirkonna liikmetele.  

 

 

 

Eesmärk 

Tutvumine erinevate kalaliikide suitsutamiseks ettevalmistamise (rookimine, eelsoolamine jmt) ning 
kalasuitsutamise tehnoloogiatega nii teoorias kui läbi omakäelise praktilise tegevuse.  

Sihtrühm 

Võrtsjärve kalanduspiirkonna rannakalurid, tegutsevad ja alustavad kalandusettevõtjad. Ootame 
osalema kuni 30 suitsutamishuvilist.  

Teema 

Erinevate kalaliikide eeltöötlemise ja suitsutamise tehnoloogiad väiksemahulisel kalatöötlemisel. 

Juhendaja 

Hanno Kask, kogemustega kalasuitsutaja, „Kala suitsutamise käsiraamatu" autor, väljaande „Kalastaja" 
kaasautor. 

Lisateave õpitoast on kättesaadav SIIN 

Hoiatus: õpitoas osaledes võite sattuda telepurki! 

4-5.09 sõidab Võrtsjärvel Eesti Ringhäälingu võttegrupp, kes võtab üles Võrtsjärvega seotud kaadreid 
toredatest inimestest ja huvitavatest paikadest ja tegudest. 

Telesaated Eesti kalanduspiirkondadest perioodil 2007-2013 on tellinud Põllumajandusministeerium. 
Saated antakse eetrisse arvatavasti septembri teisel poolel. Täpsem info edastatakse jooksvalt. 

http://www.agri.ee/ekf
http://www.oiusadam.ee/
http://www.kalateave.ee/et/component/events/?view=event&event_id=425%20
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LIHAPÄEV Viimsi Taluturul! 

 
Laupäeval, 6. septembril, peetakse Viimsi Vabaõhumuuseumis Rohumaaveise tutvustamise päeva 
raames esimest korda rahvalikud toiduvalmistamise suurvõistlused Eesti meistrivõistlused veiseliha 
grillimises 2014. 

Sellega seoses toimub meie laupäevane taluturg taaskord muuseumi suurel territooriumil. 

Laadale on oodatud kauplema kõik ettevõtted ja eraettevõtjad kes pakuvad liha, lihatooteid, värsket ja 
töödeldud kala, kalatooteid. Kindlasti ootame registreeruma ka muu kodumaise toidukauba, käsitöö 
ning põneva vanakraamiga kauplejaid. 

Osalustasu on 10€/meeter. 

Registreerida on võimalik end kuni 04.09.2014ni.  

Lugupidamisega, 

Helen Kruusvee 

ekspositsiooni kuraator 

SA Rannarahva Muuseum 

Tel. 56 201 417 

www.rannarahvamuuseum.ee 

www.facebook.com/rannarahvakodu 
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Kalandusnõukogu kiitis heaks EMKF 2014-2020 kalandustoetuste 
rakenduskava                

Põllumajandusministeeriumi juures tegutsev kalandusnõukogu andis põhimõttelise heakskiidu Euroopa 
Merendus- ja Kalandusfondi (EMKF) vahendite Eesti rakenduskavale aastateks 2014-2020. Kokku 
investeeritakse järgmise kuue aasta jooksul Eesti kalandusse ja rannapiirkondade arengusse ligi 130 
miljonit eurot.  

 

Aastatel 2014-2020 investeeritakse Eesti kalandusse ja rannapiirkondade arengusse ligi 130 miljonit eurot. Foto: Tiit Koha  

„Uuel rahastamisperioodil pöörame suurt tähelepanu töötlemisele ja turustamisele, milleks plaanime 
kokku 32,5 miljonit eurot. Meie võimekus töödelda kala ja seda turustada kaugematel turgudel on 
praegu Venemaa poolt Euroopa Liidule kehtestatud toiduainete sisseveokeelu taustal eriti oluline. 
Uute turgude leidmine on meie strateegiline eesmärk,“ ütles põllumajandusminister Ivari Padar.  

Samuti plaanitakse rakenduskavasse 27,7 miljonit eurot rannapiirkondade arenguks,  26,2 miljonit  
eurot kalapüügivahenditega ja keskkonnahoiuga seotud investeeringuteks ning 17,8 miljoni eurot 
vesiviljeluse arendamiseks. „Need investeeringud ja toetused peavad tagama, et aastaks 2020 on Eesti 
kalandussektor ja rannapiirkonnad elu- ning konkurentsivõimelised,“ lisas Padar.  

Pärast kalandusnõukogu heakskiitu saadetakse rakenduskava kooskõlastuseks ministeeriumidele, 
seejärel kinnitab kava Vabariigi Valitsus. Lõpliku heakskiidu peab kavale andma ka Euroopa Komisjon.  

http://www.agri.ee/ekf
http://www.agri.ee/et/eesmargid-tegevused/euroopa-merendus-ja-kalandusfond-emkf-2014-2020
http://www.agri.ee/sites/default/files/styles/1024x/public/news-cover-images/tiit_koha_9244600_0.jpg?itok=BAkpAwDK
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Euroopa Merendus- ja Kalandusfond 2014–2020 on programm, mis hakkab pakkuma rahalisi 
vahendeid Euroopa Liidu ühise kalanduspoliitika rakendamiseks ning jagab mitmeid 
investeeringutoetusi kalandussektori ettevõtetele ja rannapiirkondadele.  

Perioodil 2014–2020 on fondi Eesti rakenduskava eeldatavaks mahuks 129,6 miljonit eurot, millest 
100,9 miljonit eurot tuleb EMKF vahenditest ja 28,6 miljonit eurot Eesti riigieelarvest. Lõppeva, 2007-
2013 rahastusperioodi mahuks oli koos Eesti omaosalusega 112,8 miljonit eurot.  

Kalandusnõukogusse kuuluvad Põllumajandusministeeriumi, Eesti Maaülikooli, Eesti Mereakadeemia, 
Eesti Kalakasvatajate Liidu, Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti, Rahandusministeeriumi, 
Eesti Rohelise Liikumise, Eesti Kalaliidu, Peipsi Alamvesikonna Liidu, Eesti Kalapüüdjate Ühingu, 
Veterinaar- ja Toiduameti, Maaelu Edendamise Sihtasutuse, Tartu Ülikooli Eesti Mereinstituudi, Eesti 
Kaugpüüdjate Liidu, Keskkonnaministeeriumi, Eesti Kalaspordi Liidu, Keskkonnainspektsiooni ja Eesti 
Kalurite Liidu esindajad. 

Allikas: Põllumajandusministeeriumi pressiteade 

 

PRIA infokiri - august 2014: Jätkuvad taotlusvoorud. Teadaolevad 
taotlusvoorud, mis algavad septembris. 

Jätkuvad taotlusvoorud 

Kalandustoodete tootja või töötleja koolitustoetus 2014 
- taotluse vastuvõtmise aeg: 1.veebr-31.okt 
- taotlusi võetakse vastu posti teel PRIA keskuse aadressil 
- toetuse määramise tähtaeg: 20 tööpäeva jooksul alates nõuetekohase taotluse esitamisest 

Teadaolevad taotlusvoorud, mis algavad septembris 

Praktikatoetus kalandustoodete tootjale ja töötlejale 
- taotluse vastuvõtmise aeg: 22.sept-8.okt 
- taotlusi võetakse vastu posti teel PRIA keskuse aadressil 
- toetuse määramise tähtaeg: 20 tööpäeva jooksul alates taotluse esitamise tähtaja lõppemisest 

Allikas: Kalanduse Teabekeskus 

http://www.agri.ee/ekf
http://www.agri.ee/et/eesmargid-tegevused/euroopa-merendus-ja-kalandusfond-emkf-2014-2020
http://www.kalateave.ee/et/uudised/4140-pria-infokiri-august-2014
http://www.kalateave.ee/et/uudised/4140-pria-infokiri-august-2014
http://www.pria.ee/et/toetused/valdkond/kalandus/kalandustoodete_tootja_voi_tootleja_koolitustoetus_2_0_1_4/
http://www.pria.ee/et/Kontakt
http://www.pria.ee/et/Kontakt
http://www.kalateave.ee/et/uudised/4140-pria-infokiri-august-2014
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Kalandusturu korraldamise seadus  

Põllumajandusministeerium on esitanud kooskõlastamiseks kalandusturu korraldamise seaduse 
eelnõu. 

Eelnõu eesmärk on viia aastatel 2014–2020 ellu Euroopa Liidu ühise kalanduspoliitika ning ka 
siseriiklikke kalamajanduslikke eesmärke. Eelnõu peab aitama kaasa toetusteks eraldatud vahendite 
paremale ja eesmärgipärasemale kasutamisele ning projektide paindlikumale finantseerimisele, 
vähendama kalandusturu toetuste menetlemisega kaasnevat halduskoormust, tagame 
kalamajandusliku riigiabi andmine Euroopa Liidus kehtivate reeglite kohaselt ning samuti parem 
arusaamine seaduse nõuetest. 

Seadus jõustub 2015. aasta 1. jaanuaril. 

Allikas: Eelnõude infosüsteem 

 

Kalanduse teabekeskus: "Kalamäng" iPhonele, iPadile ja Androidile  

 

Aastal 2013 valmis Kalamäng Android süsteemiga 
seadmetele. Nüüd sai seda täiendatud versiooniks 1.1 
ja tehtud ka iPhone ja iPadi versioon. Kalamäng paneb 
proovile sinu teadmised peamiste Eesti kalaliikide 
kohta ja juhatab sind veealuse elu argipäeva. 

 
Tehtud olulisemad muudatused olid järgmised: 
• kalade loendisse lisatud toitumise ja suuruse filtrid, 
• kalade infovaadete vahel on nüüd võimalik liikuda 
scrollimisega, 
• lisatud kalade piltide vaade koos 
suurendusvõimalusega, 
• mängu osas näidatakse pärast kolme vale vastust 
õige vastus, 
• rakendust on võimalik salvestada SD kaardile, 
• väiksemad veaparandused. 

 

http://www.agri.ee/ekf
http://www.kalateave.ee/et/uudised/4131-eelnoude-infosusteem-kalandusturu-korraldamise-seadus
https://eelnoud.valitsus.ee/main/mount/docList/5b30db77-25b7-45f0-a221-e73c1f8726be
http://www.kalateave.ee/et/uudised/2442-kalanduse-teabekeskus-kalamang-iphonele-ipadile-ja-androidile
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Kalamängu saab tasuta oma seadmetesse laadida: 

App Store (iOS): https://itunes.apple.com/us/app/kalamang/id897829061?mt=8 

Google Play (Android): https://play.google.com/store/apps/details?id=ee.kalateave.kalamang 

Kalanduse teabekeskuse tegevus toimub "Euroopa Kalandusfondi 2007-2013 rakenduskava" meetme 3.1 "Ühistegevused" 
tegevuse "Muud ühistegevused" raames. 

Allikas: Kalanduse teabekeskus 

 

Esimesel poolaastal alustati 736 keskkonnaalast menetlust 

Keskkonnainspektsioon alustas tänavu esimesel poolaastal keskkonnaalaste õigusrikkumistega seoses 
719 väärteo- ja 17 kriminaalmenetlust. 

Sarnaselt varasemate aastatega tuvastati kõige arvukamalt kalapüügirikkumisi, mille põhjal alustati 350 
väärteo- ja neli kriminaalmenetlust. Lisaks avastasid ja eemaldasid inspektorid veekogudest 561 korral 
selguseta kuuluvusega püügivahendeid, peamiselt ilma nõutava tähistuse ja märgistuseta nakkevõrke. 

Selguseta kuuluvusega nakkevõrgud on probleem, millega tuleb kahjuks pidevalt tegeleda, sest neid 
kipuvad püügile seadma nii harrastuspüüdjad kui ka kutselised kalurid. 

Väärteomenetluste seas on arvukamalt veel jäätme- ja jahiseaduse alusel algatatud menetlusi, 
vastavalt 114 ja 68 väärteomenetlust. Ülejäänud 187 väärteomenetlust jagunevad üheksa erineva 
valdkonna vahel. 

Keskkonnalaste rikkumiste eest määrati trahve kogusummas üle 100 tuhande euro, mis teeb 
keskmiseks trahvisummaks 132 eurot. 

Esimesel poolaastal tegi inspektsioon ka 14 ettekirjutust, sealhulgas ranna- ja kaldakaitse, veekaitse, 
kaitstava loodusobjekti kaitse ning jäätmekäitlusnõuete täitmiseks. 

Kriminaalmenetlus algatati kokku 17 korral. Lisaks neljale kalapüügirikkumisele on uurimisel 
ebaseaduslike kaevandamiste, metsaraiete, kaitstava loodusobjekti kaitse nõuete eiramise ja 
keskkonna saastamisega seotud juhtumid. 

Keskkonnaalaste rikkumistega kaasnenud kahjusummaks hinnati kokku üle 157 tuhande euro. 

Allikas: Keskkonnainspektsioon 

http://www.agri.ee/ekf
https://itunes.apple.com/us/app/kalamang/id897829061?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=ee.kalateave.kalamang
http://www.kalateave.ee/et/uudised/2442-kalanduse-teabekeskus-kalamang-iphonele-ipadile-ja-androidile
http://www.kki.ee/est/index.php?part=news&id=739&group=4&PHPSESSID=7e3a0f602330a63ce81a162795f00b3d
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Muinastulede öö 

Toimumisaeg: 30.08.2014 

Toimumiskoht: Üle EESTI: http://www.muinastuled.ee/et 

"Viie tuhande aasta eest jõudsime tema äärde, lükkasime kõrvale metsa rohelise eesriide ja tardusime paigale. Siin me nüüd 
oleme, ja kõik me kanname endas mere märke." 

Lennart Meri, "Hõbevalge" 

Mis on muinastulede öö? 

Meie esivanemad on Läänemere ääres elanud juba mitu tuhat aastat, tihti süütasid nad lõkkeid, et 
anda märku oma naabritele ja meresõitjatele. 

Iidetulede meenutamiseks kogunevad tuhanded inimesed igal aastal augusti viimasel laupäeval kell 
pool kümme õhtul mere äärde, et tähistada muinastulede ööd. Tule samuti mere äärde, et süüdata 
lõke.Tuletame endile ja teistele meelde, et meri, mis meid ühendab, vajab hoidmist. 

Loe lisaks 

 

 

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. 
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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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