
 

 

 

 

 

 

 

 

Elektrooniline kuukiri 
 

 

 

Klaasangerja müük ja transport Eestisse 
 

Riigihangete registris avaldati 28.01.2011 järgmised teated: TV02 122728 Klaasangerja müük ja 
transport Eestisse.  
 
MTÜ Võtrsjärve Kalanduspiirkond esitas riigihanke klaasangerja maimude sissetoomiseks 
Võrtsjärve. Hankedokumendid kinnitati 28. jaanuaril 2011. a. 
 
Hanke eesmärgiks on elusate Euroopa klaasangerja maimude müük ja transport Eestisse 
asustamise eesmärgil. 
 
Pakkumus tuleb esitada Võrtsjärve külastuskeskusesse tööpäevadel E-R 9.00 – 16.00 hiljemalt 21. 
veebruariks 2011. aastal kell 10.00. Töö täideviimise tähtaeg on hiljmalt 30. aprill 2011. a. 
 
Töö tingimusteks on, et tarnija impordib Eestisse elusad klaasangerja maimud (Glass Eel) ja annab 
need üle tellijale. Tarnija korraldab ka kõikide vajalike dokumentide ja lubade hankimise, mis on 
vajalik kalaliigi-, püüdmise legaalsuse-, kalade tervisliku seisundi tõendamiseks ning eluskala 
importimiseks Eestisse. Tarnitav asustusmaterjal peab olema veterinaarselt kontrollitud ohtlike 
kalahaiguste ja kalaparasiitide puudumise suhtes ning dokumentaalselt tõendatud. Samuti 
garanteerib tarnija angerjate kvaliteedi ja eluspüsimise kuni nende üleandmiseni tellijale. 

 
Hankedokumendiga saate lähemalt tutvuda siit: 
http://pics.vortskalandus.ee/uploads/HD_angerja_asustamine_2011%281%29.pdf  
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KESKKONNAMINISTEERIUM:  Euroopa Liidus kehtib 2011. aastal angerja ekspordi- 
ja impordikeeld   

19. jaanuar 2011 
 

Seoses angerjavaru jätkuva kahanemisega on Euroopa Liidu riigid otsustanud sel aastal keelata 
angerja ekspordi ja impordi, et võimaldada varudel taastuda. 

Angerjas on kantud ohustatud liikidega rahvusvahelise kauplemise konventsiooni alla (CITES liik) ja 
tema nii elusisendite kui ka toodete ekspordiks ja impordiks on vajalikud vastavad eriload. 

Euroopa riigid on otsustanud, et angerja ekspordiks ja impordiks väljapoole Euroopa Liitu ei 
väljastata selle aasta lõpuni CITES lube. Seejärel tehakse vahepeal laekunud uue informatsiooni 
põhjal uus otsus järgnevateks aastateks. „See otsus praegu ei puuduta Euroopa Liidu sees toimuvat 
kauplemist aga asurkonna seisundi jätkuva halvenemise korral kaalutakse võimalust lisada angerjas 
ka meie kaitstavate liikide nimekirja, mis välistaks nii püügi kui turustamise,“ selgitas 
Keskkonnaministeeriumi looduskaitse osakonna spetsialist Kadri Alasi. 

„Maailma Looduskaitse Liidu punase raamatu järgi on angerjas väljasuremisohus ning kuulub 
äärmiselt ohustatud liikide hulka,“ ütles Alasi. „Väljasuremise põhilisteks põhjusteks on inimmõju 
elupaikadele nagu näiteks tõkete ehitamine angerja rändeteedele ja ülepüük,“ märkis Alasi, 
täpsustades, et ülepüüki esineb kõigi vanusjärkude, eriti aga just klaasangerja osas. 

„Looduskaitsjad soovitavad viia igasuguse negatiivse inimmõju angerjale miinimumi, et võimaldada 
varudel taastuda,“ märkis Alasi. „Arvestades asurkonna seisukorra kriitilisust, ei peeta soovitavaks 
ka klaasangerjate ümberasustamist kuna see suurendab vahetut suremust ning on andmeid, et 
ümberasustatud angerjate rändamisvõimekus tagasi kudealadele on tugevasti kahjustatud.“ 

Rahvusvahelise Mereuurimise komisjoni (ICES) andmetel vastab angerja asurkonna praegune 
taastootmise tase 1-9% selle 1970. aastate tasemest, kusjuures angerja varud kahanevad jätkuvalt. 
Näiteks 2008. ja 2009. aasta jooksul vähenesid klaasangerja varud 50–60%. 
 
Lisainfo: Kadri Alasi 
Keskkonnaministeeriumi looduskaitse osakonna spetsialist 
626 2882 

Allikas: „Keskkonnaministeerium“  
Artikkel: http://www.keskkonnaministeerium.ee/1156152  

 

http://www.envir.ee/1156151
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Angerjaga kaupemise keeld on 
kalurite arvates hiljaks jäänud 

24. jaanuar 2011  
 

Seoses angerjavaru jätkuva 
kahanemisega on Euroopa Liidu riigid 
otsustanud sel aastal keelata angerja 
ekspordi ja impordi, kuid Saaremaa 
kalurite arvates on keeluga hiljaks 
jäädud, sest angerjavarud Eesti vetes on 
pea olematud. 

«See ekspordi- ja impordikeeld ei muuda meie elu enam kuidagi, angerjat lihtsalt pole,» ütles 
Tehumardi kalur Eino Ruttu Meie Maale. 

Ruttu sõnul hävitavad angerjat peamiselt hülged ja kormoranid ning mullu jäi tema angerjasaak alla 
saja kilo. 

Torgu vallas kaluri ametit pidav Arvi Heinmaa ütles Meie Maale, et tema sai koos paarimehega 
eelmisel aastal paarsada kilo angerjat ja nad müüsid need keskmise hinnaga 300 krooni kilo, mis 
näitab, et kala pole tõesti enam saada. 

Euroopa riigid on otsustanud, et angerja ekspordiks ja impordiks väljapoole Euroopa Liitu ei 
väljastata selle aasta lõpuni lube ning seejärel tehakse vahepeal laekunud informatsiooni põhjal uus 
otsus järgnevateks aastateks. 

«Me käime veel refleksist angerjat püüdmas, kuigi see on absoluutses kahjumis,» tõdes Nasva kalur 
Ülo Tammeväli, kelle angerjasaagist piisas mullu vaid endale ja paarile sõbrale. 

Foto: Margus Ansu 
Allikas: "Sakala" 
Artikkel: http://www.postimees.ee/?id=376590 
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Kutse koolitusele! 

Võrtsjärve pilliroo majandamine ja kasutamine 

  
Võrtsjärve SA kutsub Võrtsjärve turismi.- ja kalandusettevõtjaid, samuti potentsiaalseid tulevasi 
ettevõtjaid osa võtma koolitusest „Võrtsjärve pilliroo majandamine ja kasutamine“.  Koolitust 
toetab Põllumajandus Registrite ja Informatsiooni amet Euroopa Kalandusfondi 2007-2013 
rakenduskava meetme 4.1 “Kalanduspiirkondade säästev areng“ raames. 
 
Koolitust viivad läbi OÜ Järveroog - ettevõte loodud selleks, et Võrtsjärve roogu majandada ning 
MTÜ Säästva Eluviisi Õpituba - ettevõte loodud selleks, et propageerida pilliroo kasutamist ja 
majandamist just Võrtsjärve ümbruses ja julgustada seda materjali kasutama. 
 
Võrtsjärve pilliroog on ammendamatu ja seni ärakasutamata ressurss. Alternatiivsete tegevuste 
käivitamiseks piirkonnas antakse ülevaade pilliroo kasutusvõimalustest ning viiakse läbi praktilised 
töötoad pilliroo kasutamisest ehitusmaterjalina.  
 
2010ndal aastal toimusid koolitused 24.07, 31.07 ja 14.08. Teemadena käsitleti: 

 Pilliroog ehitusmaterjalina, katusekattematerjalina, soojustusmaterjalina ja 
seinakonstruktsioonina.  

 Pilliroog katusekattematerjalina. Praktilise tööna katuse valmistamine. Pilliroo krohvimine 
savi-ja lubikrohviga. 

 Pilliroo sorteerimine ja seina valmistamine.   

Koolituse käigus valmis osavõtjate poolt 2x2x2m stend/varjualune (materjalideks pillirooplaatidest 
seinad, rookatus, lubikrohv jne). 
 
Koolituse viimane IV õppepäev toimub 05.02.2011 – teemaks pilliroo lõikamine praktikas.  
 
Koolitus algab kell 10.00 ja kestab orienteeruvalt kella 17.00ni. Osavõtusooviga palume 
registreeruda telefonil 52 75 630 või maret@vortsjarv.ee 
 
Koolitus on tasuta, osavõtjatel tuleb tasuda toitlustamise ja kohvipauside kulud 8  €  päevas 
inimese kohta.  
 
Oodatud on nii need, kes enne osa võtsid, kui ka uued huvilised. Selga tuleks panna soojad, vett ja 
tuultpidavad riided. 
 

mailto:maret@vortsjarv.ee
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29. Võrtsjärve Talimängud  

3. ja 5. veebruaril toimuvad Viiratsi vallas juba 29. korda 
Võrtsjärve talimängud. Talimängudele oodatakse kõiki 
Võrtsjärve-äärsete valdade: Põdrala, Puka, Rõngu, Tarvastu, 
Viiratsi, Rannu ja Kolga-Jaani võistkondi. 

Esimene, laste võistluspäev toimub Kalmetu põhikoolis ja 
selle lähiümbruses, kus võisteldakse mälumängus, 
kelgutamises, suusatamises, teatesuusatamises, poisid 
võrkpallis ning tüdrukud jääcurlingus. 

Teisel võistluspäeval toimuvad täiskasvanute võistlused Kalmetul ja Vana-Võidus, siis on aladeks 
suusatamine, teatesuusatamine, võrkpall, male, lauatennis, reesõit, vallajuhtide mitmevõistlus ja 
autode lumerajasõit. 

Võrtsjärve talimängude juhend:  
http://www.viiratsi.ee/failid/Vortsj_rve_talimangud_2011_juhend_ok.pdf  
 
Võrtsjärve talimängude ajakava:  
http://pics.vortskalandus.ee/uploads/v%C3%B5rtsj%C3%A4rve%20talim%C3%A4ngud%202011%20
ajakava%281%29.pdf  
 
Rohkem infot leiad: http://www.viiratsi.ee/?id=6344  
 

 

 

Ilmus 2010. aasta Võrtsjärve SA Infoleht 

 
Vaata lähemalt mida uut pakkub Võrtsjärve piirkond aastal 2011 ning kuidas möödus aasta 
järvemuuseumis.  
 
Loe ka teisi põnevaid teemasid Võrtsjärve Sa Infolehelt: 
http://pics.vortskalandus.ee/uploads/V%C3%B5rtsj%C3%A4rve%20SA_Infoleht_2010.pdf   

 
 

http://www.viiratsi.ee/failid/Vortsj_rve_talimangud_2011_juhend_ok.pdf
http://pics.vortskalandus.ee/uploads/v%C3%B5rtsj%C3%A4rve%20talim%C3%A4ngud%202011%20ajakava%281%29.pdf
http://pics.vortskalandus.ee/uploads/v%C3%B5rtsj%C3%A4rve%20talim%C3%A4ngud%202011%20ajakava%281%29.pdf
http://www.viiratsi.ee/?id=6344
http://pics.vortskalandus.ee/uploads/V%C3%B5rtsj%C3%A4rve%20SA_Infoleht_2010.pdf


 

www.agri.ee/ekf 

KALANDUSVÕRGUSTIK: Konverents "Eesti rannakalanduse arengusuunad" 
 

Toimumisaeg: 16.02.2011–17.02.2011 

Toimumiskoht: Tallink Spa & Conference Hotel, Tallinn 

Kalandusvõrgustiku üksus korraldab kolmapäeval 16. veebruaril konverentsi "Eesti rannakalanduse 
arengusuunad". Konverentsi eesmärgiks on teha vahekokkuvõtteid Euroopa Kalandusfondi 
meetme 4.1 "Kalanduspiirkondade säästev areng" rakendamisest, samuti esitleda 
kalanduspiirkondade arengustrateegiaid kokkuvõtval analüüsil põhinevat trükist "Eesti 
rannakalanduse arengusuunad" ning teavitada avalikkust meetme rakendamisest. 

17. veebruaril toimub Eesti kalandust tutvustav õppereis. Reisi sihtgrupp on väliskülalised, kuid 
kõigil soovijatel on võimalus reisil osaleda. 

NB! Konverentsile registreerimine on avatud 3. veebruarini 2011. 

Päevakava:  

KOLMAPÄEV, 16. VEEBRUAR 

 09.00 - 10.00 Osalejate registreerimine, tervituskohv 

10.0 - 10.15 Tervitussõna: Helir-Valdor Seeder, Põllumajandusminister 

  Meetme "Kalanduspiirkondade säästev areng" taust 

4.15 - 10.35 4 telje rakendamine Euroopas: Monica Burch, FARNETi tugiüksus, Brüssel 

10.35 - 10.55 Meetme rakendamise tänane seis ja hinnang toimunud rakendusprotsessile: Toomas Kevvai, 
Maaelu- ja kalanduspoliitika asekantsler 

10.55 - 11.15 Kalanduspiirkonnad ja regionaalpoliitika: Eedi Sepp, Siseministeeriumi regionaalarengu 
osakonna regionaalpoliitika büroo 

11.15 - 11.45 Paneeldiskussioon  
Moderaator: Madis Reinup, Põllumajandusministeeriumi Kalamajandusosakonna juhataja 

   Eesmärgid ja porjektinäited 

11.45 - 12.05 Sadamad, infrastruktuur: Liivi Lahe Kalanduskogu 

12.05 - 12.25 Töötlemine, otseturustamine  
Läänemaa Rannakalanduse Selts 

12.25 - 13.30 Lõuna 

13.30 - 13.50 Turism: Peipsi Kalanduspiirkonna Arendajate Kogu 

13.50 - 14.10 Tegevuste mitmekesistamine: Hiiukala 
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14.10 - 14.30 Koolitustegevused: Saarte Kalandus 

14.30 - 14.50 Rahvusvaheline koostöö: Võrtsjärve Kalanduspiirkond 

14.50 - 15.20 Paneeldiskussioon  
Moderaator: Madis Reinup, Põllumajandusministeeriumi Kalamajandusosakonna juhataja 

15.20 - 15.50 Kohvipaus 

  Edusammud Euroopas 

15.50 - 16.10 FiskeriLAG Nord parimad praktikad: Lars Hedegaard, Taani 

16.10 - 16.30 Kainuu/Kollismaa piirkonna tegevusgrupi parimad praktikad: Teuvo Hatva, Kainuu/Kollismaa 
piirkonna tegevusgrupp, Soome 

16.30 - 17.00 Paneeldiskussioon  
Moderaator: Madis Reinup, Põllumajandusministeeriumi Kalamajandusosakonna juhataja 

17.00 - 17.15 Kalandusvõrgustiku üksus 
Eesti – Läti – Leedu võrgustike koostööleppe allkirjastamine 

  

NELJAPÄEV, 17. VEEBRUAR 

09.00 - 09.30 Kalaturu projekti külastus 

09.45 - 11.00 Meremuuseumi külastus (Paks Margareeta) 

11.30 - 13.00 Rannarahva Muuseumi külastus 

13.00 - 14.00 Lõuna 

Parkimise kohta Tallink Conference & Spa Hoteli vahetusläheduses loe SIIT 

Rohkem infot: Sirli Nellis sirli@maainfo.ee 

 

 

 

 

 

 

http://www.maainfo.ee/public/files/Parkimisinfo%20Tallink%20Spa%20%26%20Conference%20Hotel.pdf
mailto:sirli@maainfo.ee
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Viljandi mees tiris jää alt välja 8,6kg 
haugi 

26. jaanuar 2011 
 
Elus söödaga haugi püüdma läinud Igor Nael sai 
päeva esimeseks saagiks üle kaheksa kilo 
kaalunud suure haugi.  

Neljapäeval naasis viljandlane Igor Nael 
kalaretkelt nelja haugiga, kellest suurim kaalus 
8,6 kilogrammi ja oli 104 sentimeetrit pikk, kirjutab ajaleht Sakala. 

Täna juba Peipsil kalavetel olnud Igor rääkis Maaleht.ee-le, et eelmise nädala hea saagi tõi 
elussöödaga püük metsajärvel, mille asukohta ta avalikustada ei taha. 

Omaette raskus oli haugi jää alt välja tõmbamine — augu läbimõõt oli 13 cm, kalal aga keskkoht 
sellest palju jämedam. 

Kuna kongitsat polnud, millega haug üles tõmmata, pistis mees jääaugust haugile tamiili mööda 
järgi oma käe ning sai kalal silmade juurest kinni — oleks käsi sattunud haugi lõugade vahele, 
saanuks kalapüügilugu kurvem. 

Marja õnnestus alla suruda ning kala august läbi tirida. 

“See käis nii kähku kõik, et polegi enam täpselt meeles, ärevus oli ka ikka suur,” sõnas Igor, kes 
seekord läks kalale naise utsitusel. 

“Mul on kodus neli haugimaiast kassi, neile naine ikka ostab turult kala, aga vaata, mis haugi hind 
seal on,” rääkis mees. “Naine ütles lõpuks, et ise oled kalamees, too kassidele haugi!” 

Väljapüütud kaladest jätkus kassidele ning fileena külmutusse panna. 

Vaata ka videot: http://www.youtube.com/watch?v=SxCDMsLRZ4U&feature=player_embedded#  

Allikas: “Maaleht“ 
Artikkel: http://www.maaleht.ee/news/loodus/loodusuudised/video-viljandi-mees-tiris-jaa-alt-
valja-86kg-haugi.d?id=38987417  

http://www.youtube.com/watch?v=SxCDMsLRZ4U&feature=player_embedded
http://www.maaleht.ee/news/loodus/loodusuudised/video-viljandi-mees-tiris-jaa-alt-valja-86kg-haugi.d?id=38987417
http://www.maaleht.ee/news/loodus/loodusuudised/video-viljandi-mees-tiris-jaa-alt-valja-86kg-haugi.d?id=38987417
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Inimkond sööb kala rohkem kui 
kunagi varem 

01. veebruar 2011 

 

Kala tarbimine maailmas on tõusnud 
rekordtasemele, selgub ÜRO Toidu- ja 
Põllumajandusorganisatsiooni FAO 
raportist. Iga inimene sööb aastas 
keskmiselt 17 kilogrammi kala.  

Tõusu põhjus on seletatav kalakasvanduste laienemisega. Prognooside järgi suureneb kala söömine 
seetõttu veelgi. 

FAO on mures aga looduslike kalavarude pärast. Ülepüük on viimastel aastatel aina kasvanud ja see 
tekitab probleeme iga kolmanda kalaliigi puhul. Samas elab maailmameres hulk kalaliike, kelle 
tarbimist võiks FAO hinnangul suurendada. 

Foto: Kai Simson 
Allikas: „Maaleht“ 
Artikkel: http://www.maaleht.ee/news/tarbija/tarbijauudised/inimkond-soob-kala-rohkem-kui-
kunagi-varem.d?id=39514089  

 

Võrtsjärve kaldale kerkis kõrge torn  
30. jaanuar 2011 

Võrtsjärve-äärses Valma puhkelaagris kõrgub neljapäevast alates 24-meetrine vaatetorn. Selle üks 
külg on kohandatud ronimiseks ekstreemsportlastele, samuti saab seal hakata köitega laskumist 
harrastama. 

Puidust vaatetorni, millel on kaheksa korrust ja neli vaheplatvormi, mahub korraga kuni 20 inimest. 

Puhkelaagri juht Kalle Kütt ütles, et seab tornis üles kaugele vaatamise seadmed. «Nendega on 
Võrtsjärv koos kalameeste ja purjetajatega nagu peopesal,» lausus ta. «Suure pikksilmaga saab 
näha ka Tartut.» 

Valmimisjärgus on ka 30 takistusrajaga seikluspark. See algab vaatetorni keskelt ja kulgeb 
neljakorruselise maja kõrgusel asuvatel tehismastidest platvormidel. 

http://www.maaleht.ee/news/tarbija/tarbijauudised/inimkond-soob-kala-rohkem-kui-kunagi-varem.d?id=39514089
http://www.maaleht.ee/news/tarbija/tarbijauudised/inimkond-soob-kala-rohkem-kui-kunagi-varem.d?id=39514089
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Kalle Kütt rääkis, et koostöös Tšehhi projekteerijatega valmiv seiklusrada on Eestis uuenduslik. Kui 
mujal kulgevad seiklusrajad puude vahel, siis Valmas ehitatakse see tehisplatvormile ning tänu 
sellele saab raja raskusastet muuta ja kombineerida. 

«Seal saavad turnida inimesed alates kolmandast kuni 99. eluaastani,» kõneles Kalle Kütt. «Lastele 
on ronimist palju ning ka pensionäridele saame vahesammud lühemaks seada.» 

Üheks tõmbenumbriks peaks tema sõnul kujunema 140-meetrine õhusõit. «Poole vaatetorni pealt 
alguse saav ülesõit meenutab Tarzani hüpet,» kirjeldas Kütt. Tänu turvarihmadele on kõik ohutu. 

Allikas: “Sakala” 

Artikkel: http://www.sakala.ajaleht.ee/?id=379994  

http://www.sakala.ajaleht.ee/?id=379994
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Elektroonilise kuukirja väljaandja:  
 
MTÜ Võrtsjärve Kalanduspiirkond 
Viljandi maakond  
Viiratsi vald, Valma küla 70121 
www.vortskalandus.ee 
+372 529 8561  
jaanika@vortsjarv.ee  
 
  Toimetaja: 
  Kertu Kikkas 
  kertukikkas@gmail.com 

tegevjuhi assistendi asendaja 
 
   

 


