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Kalandusturismi voldik 

Kalandusvõrgustik Maainfost on kokku panemas 2015 aasta kalanduspiirkondade ettevõtjate 
reklaammaterjale. Eelmisel aastal valmis kalurite kontaktide voldik , nüüd plaanitakse kalandusturismi 
teenuseid kajastavat voldikut. 

Kalandusturismi teenuse all peetakse silmas kalureid või kaluriettevõtjaid, kes pakuvad 
majutusteenust, paadilaenutust, kaluriga merele jms.  Palun saata info teenustest, mida pakutakse ja 
kontaktid. 

Et need reklaammaterjalid hooaja alguseks valmis saaks, siis ootan teilt tagasisidet hiljemalt 3. 
veebruariks! 

Kui keegi soovib muuta andmeid juba olemasolevas kalurite kontaktide voldikus, siis palun ka sellest 
teada anda http://maainfo.ee/public/files/EESTIkalakaart3curv3mmBleedXnew.pdf 

Lugupidamisega 
Jaanika Kaljuvee 
Tegevjuht 
Võrtsjärve Kalanduspiirkond MTÜ 
www.vortskalandus.ee  
5298561 

Tegevusgruppide ümarlaud 

Võrtsjärve Kalanduspiirkond MTÜ esindajad on oodatud 12. veebruaril 2015. a algusega kell 11.00 
Põllumajandusministeeriumi suurde saali tegevusgruppide ümarlaua. Teemaks Euroopa Merendus- ja 
Kalandusfondi 2014-2020 kalanduspiirkondade meetme määruse ettepanekute arutelu. 
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Helsingi paadimess 

MTÜ Võrtsjärve Kalanduspiirkond 

Kutsume külastama Teid ja Teie liikmeid Helsingi paadimessi - Vene 15 Båt 

06.-15.02.2015 

Helsingi paadimess on Eestiski tuntud – nii harrastajate kui 
paadiehitajate seas. Eestist osalevad sel korral oma väljapanekuga 
Villawool OÜ, Top Marine OÜ, Werfest OÜ, Sundreamer OÜ, Alunaut OÜ, Kasse Paadid OÜ, Maral Pro 
OÜ, Marest OÜ ja Kakumäe Jahisadam OÜ. 

Paadimess toimub Helsingis juba 46. korda. Messil osaleb üle 350 eksponendi. Messi populaarsust 
kinnitab ka külastajatearv – üle 69 000 inimese 2014. aastal. 

6. messihallis laiub meeliköitev purjekate, suurte mootorpaatide, kaatrite, jahtide ja kõikvõimalike 
muude veesõidukite väljapanek. Oodata on ligikaudu 500 paati/jahti. Lisaks paatidele on esindatud 
kõik vajalik varustus, veespordi temaatika ja sadamaäärne elu tervikuna. Kalastusala on messiajaloo 
suurim. 

Põnevaks teeb näituse iga-aastane parima mootorpaadi ja parima purjeka valimine. Tulemused 
selguvad messi avamiseks. 

Lisaks on messil esindatud: 
kalda-temaatika -paadisildade ja kaide jms ehitajad; 
vee-elamusi pakkuvad teenused ning tooted; 
rannaelu ja kalastustarbeid; 
meelelahutust ja harrastusi - surfamine, wakeboard, sukeldumine, aerutamine. 

Programm 

Uusi Aalto Waterexpo ehk uus laine – messihall muutub ainulaadseks ranna- ja veeharrastusi 
pakkuvaks alaks, kus leidub huvitavat igas vanuses messikülastajale. 

Messihallis on megasuur 3D akvaarium, kus on 22 400 liitrit vett. Ala profid tutvustavad erinevaid 
kalastusnippe. 

Toimuvad seminarid, kus tutvustatakse parimaid mere-reisi võimalusi ning kuidas hooldada oma 
veesõidukit. Lisaks räägitakse kuidas planeerida ümbermaailma reisi ning kuidas on seilata üksinda üle 
Atlandi ookeani. 

http://www.agri.ee/ekf
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Programmi ja messil osalejatega saab tutvuda korraldajate kodulehel www.venemessut.fi. 

Ostuvõimalused 

Surfaritele, kalastajatele, sõudjatele jne infoks, messil on müügil varustust, vahendeid, aksessuaare, 
elektroonilisi vidinaid jne. Lisaks hakkab iga päev pihta Happy Hour-ga, kus tooted on veelgi 
soodsamad. Happy Hour - soome keeles 

Eksponeerimine 

TÄHELEPANU! Messil on veel mõni vaba pind, kui on huvi palume kohe pöörduda info saamiseks 
korraldaja või Profexpo poole. 

Messi lahtiolekuajad 

Reede, 6. veebruar on ärikülastajatele mõeldud päev – Trade Day. Kell 10–18 pääseb messile 
kutsetega. 

Kõigile soovijatele on paadimess avatud: 
tööpäevadel 11-19 
L-P kell 10-18 
P 15.2. kell 10-17 

Pääsmete hinnad Helsingis 

Täiskasvanud 18€; lapsed (7-15 a), pensionärid, õpilased 11€; perepääse (kuni 2 täiskasvanut ja alla 16 
a lapsed) 39€. Alla 7-aastased tasuta. 

Profexpo OÜ, Messukeskus Helsinki esindaja Eestis, pakub soodsaid messipääsmeid 12 € eest ja 
soovijatele ka messikülastuspakette koos laevapiletitega. 

Lisainfo 
Kennet Sarv 
Profexpo OÜ 
Tel 626 1347 
info@profexpo.ee 
www.profexpo.ee/messukeskus 
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Lahtine võistlus talvises kalapüügis „Võrtsjärvel Karikas 2015“ 

Toimumise aeg: 28. veebruar ja 01. märts 2015.a. 

Koht: Võrtsjärv, Limnoloogiakeskus 

Võistluse eesmärk: Selgitada välja parimatest parimad jääaluses kalapüügis aastal 2015 

Kogunemiskoht: Limnoloogiakeskuse parkla 

Ajakava: 

28. veebruar (ainult üldklassile) 
09.30 - 10.00 registreerimine 
10.00 – 10.30 loosimine 
10.30 - 10.55 võistluse avamine, võistluspaika minek, püügivarustuse ja võistlejate 
kontroll enne sektorisse sisenemist 
10.55 – 11.00 sektorisse sisenemine (peale esimest signaali) ja püügikoha valik 
11.00 - 14.00 peale teist signaali püügiaeg 
14.00 - kaalumine 
01. märts (üldklass koos naiste ja noortega) 
10.00 – 10.30 loosimine 
10.30 - 10.55 võistluspaika minek, püügivarustuse ja võistlejate kontroll enne 
sektorisse sisenemist 
10.55 – 11.00 sektorisse sisenemine (peale esimest signaali) ja püügikoha valik 
11.00 - 14.00 peale teist signaali püügiaeg 
14.00 - kaalumine ja autasustamine  
 
Täpsem info siin 
 

Erimärgistatud kütus jääb vaid farmeritele ja kaluritele 

 
Maikuust jõustuv seadusemuudatus lubab erimärgistatud diislikütust kasutada vaid 
põllumajandustöödel ja kutselisel kalapüügil, kerge kütteõli erimärgistamine aga lõpeb. 

Sõltuvalt tegevusalast võib säärane muudatus mõnele ettevõtjale kaasa tuua rohkem kui kahekümne 
protsendi suuruse kütusekulude tõusu. See on otsus, mille eesmärk on nende kütuste kasutajatelt 
riigikassasse rohkem aktsiisitulu saada. Aktsiisi laekumine ühtlustub ja muutub selgemaks ja tarbijaile 
arusaadavamaks, kuid ka valikuid on vähem.  

http://www.agri.ee/ekf
http://www.kalastusinfo.ee/media/Voistlused/EMV_2015_%20voistlusjuhend.pdf
http://www.delfi.ee/teemalehed/kerge-kutteoli
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Rahandusministeeriumi tolli- ja aktsiisipoliitika osakonna juhataja Marek Uusküla sõnul on kütuste 
maksusoodustuse kaotamine toimunud etapiti alates 2012. aastast. Nüüdse muudatusega säilib see 
veel vaid põllumeestele ja kaluritele. Tema sõnul jõutakse peagi ka nende kahe viimase valdkonnani, 
sest riigi püüd on asendada kütusesoodustused pigem täpselt valitud sihtgrupile suunatud toetustega. 

Allikas: Maaleht 
 

Kalanduse teabekeskus: Aastaraamat "Eesti kalamajandus 2013"  

Aastaraamat "Eesti kalamajandus 2013" käsitleb Eesti kalanduse olukorda 2013. aastal ning peamisi 
arengusuundi. 

Kalanduse teabekeskusel on taas valminud Eesti kalamajanduse ülevaade, mis on järjekorras juba 
neljas. Varem on teabekeskus üllitanud 2010., 2011. ja 2012. aasta kalandusülevaated. Praegune 
kogumik järgib ülesehituslikult eelnevaid, andes ülevaate Eesti kalandusest 2013. aastal, seda 
samaaegselt ka eelnevate aastatega võrreldes. 

Raamat on mõeldud kõigile, kes soovivad saada ülevaadet Eesti 
kalanduse seisundist – kalavaru olukord, püügimahud, kasutatud 
toetused jm. Käsitletakse kaugpüüki, Läänemere traalpüüki, 
Läänemere rannakalandust, Peipsi- ja Võrtsjärve kalapüüki, aga ka 
harrastuspüüki, vesiviljelust ja kalatööstust. Ülevaade on antud ka 
kalandustoetustest. Erinevusena varasematest kogumikest pole antud 
raamatu lõpus peatükki "Ihtüoloogilised ja kalanduslikud 
uurimisprojektid", kuna teabekeskusel on eraldi raamatuna ilmunud 
"Aastatel 2008–2013 valminud kalandusuuringud", mis on kõigile 
huvilistele kättesaadav nii paberkandjal kui ka meie kodulehel. 

Kalandus on valdkond, kus lisaks üldisele majanduskliimale on suur 
osakaal ka keskkonnal – seega sõltub sektori edu paljuski just 
looduslikest tingimustest. Läbi aastate on Eesti kaugpüügifirmade 
tulusaimaks püügiobjektiks olnud krevett, kelle looduslikud varud ja 

väljapüügid Loode-Atlandil on nüüdseks langustrendis. Varude madalseisust tulenevalt on piiratud ka 
paljude ookeanikalade püügikvoote. Seda enam on põhjust rõõmustada, et Eestil on oma 
kaugpüügifirma, kellele on krevetipüügis omistatud MSC-sertifikaat. 

Rannakalureid oli Eestis ka 2013. aastal varasemaga võrrelduna samas suurusjärgus: tuhat kaheksasada 
kuuskümmend. Kuna see number on püsinud stabiilsena juba paar viimast aastat, on alust väita, et 
vanade lahkujate ja noorte alustavate kalurite suhtarv on tasakaalus. Samas püsib suundumus, et 
vähesed suudavad aastaringselt elatist teenida vaid kalandusega. Ikka ja jälle tuleb rannakaluritel 
ilmutada leidlikkust, mõtlemaks välja viise, kuidas püütud saaki väärindada, leida alternatiivseid 

http://www.agri.ee/ekf
http://maaleht.delfi.ee/news/maamajandus/tehnika/erimargistatud-kutus-jaab-vaid-farmeritele-ja-kaluritele?id=70667585
http://www.kalateave.ee/et/uudised/4657-kalanduse-teabekeskus-aastaraamat-eesti-kalamajandus-2013
http://www.kalateave.ee/images/pdf/Eesti_kalamajandus_2013_veeb__.pdf
http://www.kalateave.ee/images/downloadplugin/75f612563be98eaa90465f629ee9046c-Kalandusuuringud-2008-2013-veeb1.pdf
http://www.kalateave.ee/et/kalanduse-teabekeskuse-trukised1
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teenimisvõimalusi rannikualade turismis või muudes merega seonduvates tegevustes. Selliste 
projektide teostamisel on Euroopa Kalandusfondi toetustel olnud täita hindamatu roll: nende toel on 
renoveeritud ja kaasajastatud rohkesti väikesadamaid, ehitatud mereäärseid majutusasutusi ning 
rajatud palju väikesi "tööstusi" püügisaagile lisandväärtuse andmiseks. 

Rannakalurite peamised tuluallikad aastal 2013 olid taas ahven ja räim. Eriti kasvasid just 
ahvenasaagid, ent tõrvatilgaks meepotis võib lugeda ahvena esmakokkuostuhindade langemist 
võrreldes eelnenud, 2012. aastaga. 

Suurimad kalakogused jõuavad endiselt kaldale traalisektori kaudu, mis moodustab ligi 80% Eesti 
kutselisest kalapüügist. 2013. aastal kasvas pisut meie kilukvoot, mis tänu soodsale ilmastikule 
õnnestus ka pea täielikult välja püüda. Kuna Eesti kaluritel on kolm modernsete külmhoonetega 
tootjaorganisatsiooni, on püüdjatel võimalik saaki ka ise hoiustada, realiseerimaks kala just siis, 
kui hind on sobiv. 

Vesiviljelussektorisse lisandusid 2013. aastal mõned kalakasvatusettevõtted, millega siiski ei kaasnenud 
toodangu märkimisväärset kasvu. Toodangumahtudes jõuti küll taas 2009. aasta tasemele, kuid paljud 
kaasaegsed retsirkulatsioonisüsteemid ei toimi tänini ning EKFi toel ehitatud kasvandused pole suutnud 
ettenähtud tootmismahte täita. Loodame, et 2013. aastal valminud Eesti vesiviljelussektori 
arengustrateegia rakendumisel hakkab ka meie kodumaine kasvatatud kala üha enam tarbijateni 
jõudma, ning vikerforelli ja karpkala kõrval osutuvad elujõuliseks ka mitmeid uusi kalaliike kasvatavad 
vesiviljelusettevõtted. 

Kuigi värskemad hinnangud väidavad, et harrastuspüüdjate tõepärane arv on väiksem, kui eelnevates 
aastaraamatutes välja toodud, on ligi sada tuhat "õngemeest" väikese rahva kohta ikkagi muljetavaldav 
tulemus ning harrastuskalastus kui aktiivne tervisesport puudutab Eestis pea igat kümnendat inimest. 

2013. aastal vähenes küll mõnevõrra nende ettevõtete arv, kelle põhitegevuseks on kala ja teiste 
mereandide töötlemine, ent sektori müügitulu tervikuna siiski kasvas. Eesti kalatööstuse tugevust ja 
elujõulisust näitas asjaolu, et enamik ettevõtteid lõpetas majandusaasta kasumis, ka loodi juurde uusi 
töökohti. 

Hea lugeja, sirvides kogumikku "Eesti kalamajandus 2013" võib tunduda, et see valdkond koosneb vaid 
kuivadest numbritest ning igavatest tabelitest ja joonistest. Tõde on sellest väga kaugel – iga 
konkreetse numbri taga seisab tuhandete vägagi elavate ja teotahteliste inimeste igapäevane raske 
töö, kellest paljudele annab kalapüük leiba juba mitmendat põlvkonda järjest. Eesti oli, on ja jääb 
mereriigiks, kus kalandusel on täita kindel majanduslik ja sotsiaalne roll, mida me kõik saame parimini 
täita just eestimaist kalatoodangut tarbides. 

Aastaraamatut "Eesti kalamajandus 2013" on võimalik tellida kalanduse teabekeskusest  
( kalateave@ut.ee , telefon 5308 3650). Aastaraamatud on huvilistele tasuta. Toomas Armulik, 
kalanduse teabekeskuse juhataja     Allikas: Kalanduse teabekeskus 

http://www.agri.ee/ekf
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Eesti põllumajandussaaduste eksport viimase 20 aasta jooksul 

Põllumajandussaaduste ja toidukaupade tootmine on aegade jooksul olnud üks tähtsamaid Eesti 
majandusharusid. Selle kaubagrupi osatähtsus Eesti koguekspordis on aastatel 1993–2013 jäänud 
vahemikku 10–20%, kusjuures väljavedu on suuresti mõjutanud sanktsioonid, kvoodid, toetused, 
majanduslangus ja poliitilised arengud. 

Loe pikemalt edasi siit. 

Kalanduse teabekeskus: Rakendus "Eesti kalad"  

Kalanduse teabekeskusel on hea meel teatada, et ilmutasime koostöös teisigi looduse tundmaõppimist 
abistavaid rakendusi arendanud Walk&Learn'iga Androidi- ja veebirakenduse "Eesti kalad", mis sisaldab 
liigikirjeldusi koos piltidega, määrajat ja mõistete loendit. iOS versioon on valmimas. 

Eesti kalade määraja abil on võimalik tutvuda kõigi Eesti vetest püütud kaladega ja käsitletud on ka 
liike, keda veel Eesti aladelt saadud pole, kuid kes meie lähipiirkonnas on levinud, näiteks ebarasboora, 
mõrukas ja arktika paalia. Kokku on kalade määraja rakenduses esitatud 102 kalaliiki. 

Androidi versioon on leitav siit. 

Veebiversioon on leitav siit. 

Vanemate Androidi versioonide või tavaarvuti puhul on võimalik kasutada optimeeritud veebilehte. 

Väljaandja: Kalanduse teabekeskus ja Walk&Learn, 2014 

Autorid: Aare Verliin, Marko Peterson, Silver Sirp, Toomas Armulik, 
Einar Kärgenberg, Sergei Põlme 

Määraja aluseks on võetud: Mikelsaar, N., Eesti NSV kalad, 1984. 

Liikide ja rühmade organiseerimisel on aluseks võetud: Ojaveer. E., 
Pihu, E., Saat, T., Fishes of Estonia, 2003 ning portaalid: 
http://fishbase.org ja TÜ loodusmuuseumi http://elurikkus.ut.ee 

Samal teemal veel Eesti Rahvusringhääling, 14.01.2015, Kalad vallutavad nutitelefoni 

  

Kalanduse teabekeskuse tegevus toimub "Euroopa Kalandusfondi 2007-2013 rakenduskava" meetme 3.1 "Ühistegevused" tegevuse 

"Muud ühistegevused" raames. 

http://www.agri.ee/ekf
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Ametlikud Teadaanded: 2014. a keskmised kala esmakokkuostuhinnad  

Põllumajandusministri 08.01.2015 käskkiri nr 1 

2014. a keskmised kala esmakokkuostuhinnad 

Käskkiri kehtestatakse kalapüügiseaduse § 171 lõike 3 ja Vabariigi Valitsuse seaduse § 49 lõike 1 punkt 
3 alusel. 

Avaldada ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded ja Põllumajandusministeeriumi koduleheküljel 
2014. aasta keskmised kala esmakokkuostuhinnad, mis on saadud Vabariigi 15. detsembri 2014. a 
määruse nr 186 "Kalapüügiga seonduvate andmete esitamise kord" kohaselt kala esmakokkuostu 
kohta esitatud andmete alusel, kalaliikide kaupa järgmiselt: 

2014. a keskmised kala esmakokkuostuhinnad 

Kala liik Keskmine hind (EUR/kg) 
Agarik 0.04 
Ahven 1.39 
Angerjas 7.41 
Emakala 0.50 
Haug 1.20 
Hõbekoger 0.16 
Jõesilm 4.63 
Karpkala (Sasaan) 1.38 
Kiisk 0.13 
Kilu 0.21 
Koger 0.27 
Koha 3.40 
Latikas 0.73 
Lest 0.73 
Linask 1.28 
Luts 0.87 
Lõhi 4.40 
Meriforell 2.87 
Merisiig 4.03 
Meritint 0.66 
Nurg 0.13 
Ogalik 0.24 
Peipsi siig 1.29 
Peipsi tint 0.40 
Roosärg 0.11 

http://www.agri.ee/ekf
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https://www.ametlikudteadaanded.ee/index.php?act=1&teade=25409307
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Räim 0.20 
Rääbis 3.33 
Säinas 0.66 
Särg 0.61 
Tursk (Atlandi tursk) 1.25 
Tuulehaug 1.16 
Vimb 0.53 
Ümarmudil 0.20 

Ivari Padar 
Minister 

Allikas: Kalateave.ee 

 

PRIA maksis mullu toetusteks 262 miljonit eurot  

 

Aastal 2014 maksis Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet 24 690 taotlejale toetustena 

välja 262 136 631 eurot. 

Loe edasi siit. 

 

U.K. Glass Eels uudiskiri 

  

 

Eelmisel aastal toodeti suurel hulgal 
klaasangerjat. Mitteametliku raporti kohaselt 
püüti Prantsusmaal üle 100 tonni. Tänu sellele 
tõsteti kvoot 42 tonni pealt 75 tonnini. 

Tundub aga, et selle aasta püügimahud on 
oluliselt väiksemad, kui eelmisel aastal. 

Olukord Aasias on sel aastal erinev. Klaasangerja nõudlus on väikem ja hinnad on tunduvalt 
odavnenud. 

http://www.agri.ee/ekf
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Prantsusmaal on see aasta raske olnud. U.K. Glass Eels juhatajat Peter Woodi on süüdistatud 
klaasangerjaga salakaubitsemises. Süüdistuste kohaselt on Peter Wood rahvusvahelise kriminaalse 
organisatsiooni pea, kes ekspordib oma lennukiga maime Prantsusmaalt Aasiasse. 

Kui Peter oli oma naisega Prantsusmaal puhkusel, nabisid eriväed ta ootamatult kinni. 

Teda hoiti kaks päeva üksikkongis kinni, kus puudusid igasugused pesemisvõimalused, põrand ujus 
uriinist ja oma hädad tuli teha põrandal olevasse auku. 

Lõpuks kuulati teda mõnevõrra julmalt mitmete organisatsioonide poolt üle. Pärast kahte päeva ja 
12 tundi ülekuulamisi anti ta üle uurijatele, kellele oli veel mitmel seansil infot vaja anda. 

Tema advokaadile on antud infot uurimise kohta – 3000 lehekülge materjali. Igat telefonikõnet on 
viimased 2 aastat pealt kuulatud, uurimisega on tegelenud korraga 30-40 inimest ja kogu eelarve on 
ületanud 250 000 eurot. 

Rivaalidele on see meeltmööda. Esitatud süüdistused pole muidugi tõsi, Peter kinnitab, et pole 
seotud illegaalse ekspordi ega musta turu maimude ostmisega. Tuleb välja, et igal aastal, kui kvoot 
sai täis ja Peter firmaga tegevuse peatas, jätkas üks töötaja siiski maimude vahendamist. 
Prantsusmaal töötajaid kaitsev seadus on praeguseks selle inimese vabadusse lasknud. 

Juhtum pole veel seni lahenenud. Oma nime puhastamiseks peab Peter Wood ootama 
kohtuistungit ja positiivset otsust. 

  

 

 

   

 

Kalanduse teabekeskus: Teabepäev "Kalapüügiseaduse muudatused. 
Püügiandmete esitamise kord" Võrtsjärve kalanduspiirkonnale 04.02.2015  

Toimumisaeg: 04.02.2015 algusega kell 10.00 

Toimumiskoht: Järveveere Puhkekeskus Viljandi vallas Valma külas (vt asukohta SIIN) 
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Kalanduse teabekeskus korraldab kolmapäeval, 4. veebruaril algusega kell 10 Järveveere 
Puhkekeskuses Viljandimaal kalapüügiseaduse muudatusi ning püügiandmete esitamise korda 
tutvustava teabepäeva MTÜ Võrtsjärve kalanduspiirkonna liikmetele. 

Käsitletavad teemad 

 Kalapüügiseaduse ja seonduvate sidusaktide olulisemad muudatused 
 Seadusesätete rakendamine praktikas 
 Kutselise kalapüügiga seonduvate andmete esitamine. Kalapüügilubade väljastamine 

Selgitavad, nõustavad ja küsimustele vastavad Põllumajandusministeeriumi, 
Keskkonnaministeeriumi ja Keskkonnainspektsiooni esindajad. 

Tutvu AJAKAVA, alateemade ja lektoritega SIIN 

Sihtrühm 

MTÜ Võrtsjärve Kalanduspiirkonna liikmed: kutselised kalurid, kalandusettevõtjad, kohalike 
omavalitsuste esindajad 

Osalejate arv 

Teabepäevale on oodatud kuni 50 kalanduse regulatsioonist ning valdkondlikest õigusaktidest 
huvitujat. 
 

  

REGISTREERUMINE 
Palume registreeruda VORMIL lehe allosas või  e-aadressil ave.menets@ut.ee 
hiljemalt 29. jaanuaril kell 12.00. Teabepäeval osalemine on kõigile registreerunuile TASUTA. 

Lisateave õpitoast telefonil 5175 003 või e-aadressil ave.menets@ut.ee, 
koolitusspetsialist Ave Menets. 

Teabepäeva korraldamine on rahastatud "Euroopa Kalandusfondi 2007-2013 rakenduskava" meetme 

3.1"Ühistegevused" tegevuse "Muud ühistegevused" vahenditest 

Viide antud sündmusele: 
http://www.kalateave.ee/et/component/events/?view=event&event_id=501 
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Eesti Maaülikooli tasuta infopäevad 

Eesti Maaülikool korraldab Eesti Maaelu arengukava 2007-2013 meetme 1.1.1 raames infopäeva 
EELTINGIMUSPROGRAMMIDE RAKENDAMINE TOIDUKÄITLEMISETTEVÕTTE 

Sihtrühm: põllumajandustoodete tootmise, toidu tootmise või töötlemisega tegelevad füüsilised või eraõiguslikud juriidilised 
isikud ja tema töötajad 
Maht: 7 akadeemilist tundi auditoorset tööd 

Toimumisajad ja -kohad:  reede, 30.01.2015, Nelja Kuninga hotell, Pärnu tn 6, Paide 

                                         reede, 27.03.2015, Hotell Tamula, Vee tn 4, Võru   

Teemad: 
- eeltingimusprogrammide roll toiduohutuse tagamisel; 
- taristu ja seadmed; 
- toidu ohutu käitlemine (sh tsoneerimine, allergeenide käitlemine, pakendamine, toiduga kokkupuutes olevad materjalid, 
vedu); 
- prügi ja jäätmete käitlemine; 
- kahjuritõrje; 
- puhastamine/pesemine ja desinfitseerimine; 
- vee kvaliteet; 
- töötajate tervis, koolitus ja isiklik hügieen; 
- jälgitavuse tagamine; 
- toidu tagasivõtmine turult. 

Õppejõud 
Katrin Laikoja, mag (tehn), Eesti Maaülikooli Veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudi lektor 

Ajakava  
10.00 - 11.30 õppetöö 
11.30 - 11.40 paus 
11.40 - 13.10 õppetöö 
13.10 - 13.40 kohvipaus 
13.40 - 15.10 õppetöö 
15.10 - 15.15 paus 
15.15 - 16.00 õppetöö 

Kursus on sihtrühmale tasuta. 

Kohtade arv on piiratud, vajalik eelregistreerimine  
maaülikooli avatud ülikooli tel 731 3175; 731 3275; 731 3174 või täites registreerumisvormi maaülikooli kodulehe 
aadressilhttp://avatudylikool.emu.ee/taiendope/registreeru-kursusele/ 

Eesti Maaülikool korraldab Eesti Maaelu arengukava 2007-2013 meetme 1.1.1 raames infopäeva 
TOIDUKÄITLEMISETTEVÕTTE ENESEKONTROLLISÜSTEEM 

Sihtrühm: põllumajandustoodete tootmise, toidu tootmise või töötlemisega tegelevad füüsilised või eraõiguslikud juriidilised 
isikud ja tema töötajad 
Maht: 7 akadeemilist tundi auditoorset tööd 

http://www.agri.ee/ekf
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Toimumisajad ja -kohad:  neljapäev, 19.02.2015, Grand Hotel Viljandi, Tartu 11/Lossi 29, Viljandi 

                                             kolmapäev, 22.04.2015, Nelja Kuninga Hotell, Pärnu tn 6, Paide 

Käsitletavad teemad: 
- enesekontroll, plaan ja süsteem; 
- enesekontrolliplaani koostamine; 
- eeltingimusprogrammide väljatöötamine; 
- HACCP põhimõtted (ohtude analüüs, kriitilised kontrollpunktid, seire, kriitiliste piiride ja korrigeerivate tegevuste määramine); 
- enesekontrolli dokumenteerimine ja ajakohastamine. 

Õppejõud 
Katrin Laikoja, mag (tehn), Eesti Maaülikooli Veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudi lektor 

Ajakava  
10.00 - 11.30 õppetöö 
11.30 - 11.40 paus 
11.40 - 13.10 õppetöö 
13.10 - 13.40 kohvipaus 
13.40 - 15.10 õppetöö 
15.10 - 15.15 paus 
15.15 - 16.00 õppetöö 

Kursus on sihtrühmale tasuta. 

Kohtade arv on piiratud, vajalik eelregistreerimine  
maaülikooli avatud ülikooli tel 731 3175; 731 3275; 731 3174 või täites registreerumisvormi maaülikooli kodulehe 
aadressilhttp://avatudylikool.emu.ee/taiendope/registreeru-kursusele/ 

Eesti Maaülikool korraldab Eesti Maaelu arengukava 2007-2013 meetme 1.1.2 raames koolituse 

LOOMADE KAITSE SURMAMISEL. TAPAHÜGIEEN 
 
  

Sihtrühm:                    põllumajandustoodete tootmise, toidu tootmise või töötlemisega tegelevad füüsilised või 
eraõiguslikud juriidilised isikud ja tema töötajad 

  
Toimumisaeg ja -koht: reede, 20.02.2015 (teooria) Eesti Maaülikooli tehnikamaja, Kreutzwaldi 56/1 ruum 

303,Tartu            
reede 27.02.2015 (praktika) Atria Eesti AS, Metsa 19, Valga 

  
Maht:                           16 akadeemilist tundi (8 tundi auditoorset tööd ja 8 tundi praktikat) 
  
Teemad: 

 ülevaade Nõukogu Määrusest (EÜ) nr 1099/2009 loomade kaitse kohta surmamisel; 

 tapaloomade anatoomia, füsioloogia; 

 tapaloomade käitumine; 

 tapaloomade stress, loomade kannatused, teadvuselolek ja tundlikkus; 

 nõuded loomade kohtlemisel tapamajas; 

 loomade liikumise mehhaanilise piiramise vahendid; 

 elusloomadele köidikahelate asetamine või nende üleriputamine; 

 uimastamine, uimastamise tõhususe hindamine; 

 uimastamise ja/või surmamise varumeetodid; 

 tapaloomade veretustamine, elusoleku tunnuste puudumise hindamine; 

 rituaaltapmine; 

http://www.agri.ee/ekf
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 tapahügieen: uimastamisseadmete üldhooldus ja puhastamine, veretustamisnugade nõuetekohane 

kasutamine ja hooldus; 

 uimastamine; 

 veretustamine. 

  

Õppejõud: Riina Soidla, mag (teh), Eesti Maaülikooli veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudi 

toiduteaduse ja toiduainete tehnoloogia osakonna lektor 
  

Dea Anton, Eesti Maaülikooli veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudi  toiduhügieeni osakonna doktorant 
  
Praktikapäeval kogunemine Atria Eesti AS väravas kell 9.30 

NB! Kaasa kindlasti korrektne sanitaarriietus 

Päeva lõpus toimub pädevuseksam!!! 
  
Ajakava                                                            Atria Eesti AS (Metsa 19, Valga) 
20. veebruaril  (teooria)                                  27. veebruaril (praktika) 
10.00 - 11.30 õppetöö                                       10.00 - 11.30 õppetöö     
11.30 - 11.40 kohvipaus                                    11.30 - 11.40 paus         
11.40 - 13.10 õppetöö                                       11.40 - 13.10 õppetöö     
13.10 - 13.40 lõunapaus                                    13.10 - 13.40 kohvipaus 

13.40 - 15.10 õppetöö                                       13.40 - 15.10 õppetöö     
15.10 - 15.15 paus                                            15.10 - 15.15 paus 

15.15 - 16.45 õppetöö                                       15.15 - 16.45 õppetöö    
Kursus on sihtrühmale tasuta. 
Kohtade arv on piiratud, VAJALIK EELREGISTREERIMINE  
maaülikooli avatud ülikooli tel 731 3275; 731 3175; 731 3174 või täites registreerumisvormi maaülikooli kodulehe 
aadressil http://avatudylikool.emu.ee/taiendope/registreeru-kursusele/ 

 

Eesti Maaülikool korraldab Eesti Maaelu arengukava 2007-2013 meetme 1.1.1 raames infopäeva 

TOOTMISHÜGIEEN JA SANITATSIOONI KORRALDUS 

 
Sihtrühm: põllumajandustoodete tootmise, toidu tootmise või töötlemisega tegelevad füüsilised või eraõiguslikud juriidilised 
isikud  ja tema töötajad 
Maht: 7 akadeemilist tundi 

 
Toimumisajad ja -kohad: reede, 20.02.2015, Hotell Dzingel, Männiku tee 89, Tallinn 
                                       reede, 20.03.2015, Nelja Kuninga Hotell, Pärnu tn 6, Paide 

Teemad 
• Tootmishügieen kui ettevõtte strateegia 
• Olulisemad toidupatogeenid ja nende seos ettevõtte tootmishügieeniga 
• Listeria monocytogenes tootmishügieeni mõjutava faktorina ning probleemi ennetamise ja likvideerimise võimalused 
• Toidu saastumine k.a ristsaastumine ja selle vältimise võimalused 
• Tootmisruumide ehituslikud aspektid ja nende seos ettevõtte toidu- ja tootmishügieeniga 
• Hügieenitsoonide vajalikkus ja selle seos personalihügieeniga 
• Toidupatogeenidest ja riknemist põhjustavast mikrofloorast koosnevate biokilede teke, avastamine ja likvideerimine 
• Käitlemisettevõtte sanitatsiooni (puhastamine, pesemine, desinfitseerimine) põhimõtted ja korraldus 

Õppejõud 
Mati Roasto, professor, Eesti Maaülikooli Veterinaarmeditsiini ja loomakasvatusinstituudi toiduhügieeni osakonna juhataja 

http://www.agri.ee/ekf
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Ajakava  
10.00 - 11.30 õppetöö 
11.30 - 11.40 paus 
11.40 - 13.10 õppetöö 
13.10 - 13.40 kohvipaus 
13.40 - 15.10 õppetöö 
15.10 - 15.15 paus 
15.15 - 16.00 õppetöö 

Kursus on sihtrühmale tasuta. 

Kohtade arv on piiratud, vajalik eelregistreerimine maaülikooli avatud ülikooli tel 731 3175; 731 3275; 731 3174 
või täites registreerumisvormi maaülikooli kodulehe aadressil http://avatudylikool.emu.ee/taiendope/registreeru-kursusele/ 

 
Eesti Maaülikool korraldab Eesti Maaelu arengukava 2007-2013 meetme 1.1. raames infopäeva 
TOIDUOHUTUSE JA -HÜGIEENI TAGAMINE TOIDUKÄITLEMISETTEVÕTTES 

 
Sihtrühm: põllumajandustoodete tootmise, toidu tootmise või töötlemisega tegelevad füüsilised või eraõiguslikud juriidilised 
isikud ja tema töötajad 
Maht: 7 akadeemilist tundi auditoorset tööd 

 
Toimumisaeg ja -koht:  neljapäev, 12.03.2015, Nelja Kuninga Hotell, Pärnu tn 6, Paide                             
 
Teemad: 
- õigusaktidest tulenevad kohustused; 
- toidukäitlemisettevõtte enesekontrollisüsteem; 
- bioloogiliste, füüsikaliste ja keemiliste ohtude ohjamine; 
- eeltingimusprogrammid toiduohutuse tagamisel (puhastamine ja desinfitseerimine, toidukäitlejate isiklik hügieen, kahjuritõrje). 
 
Õppejõud 
Katrin Laikoja, mag (tehn), Eesti Maaülikooli Veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudi lektor 

Ajakava  
10.00 - 11.30 õppetöö 
11.30 - 11.40 paus 
11.40 - 13.10 õppetöö 
13.10 - 13.40 kohvipaus 
13.40 - 15.10 õppetöö 
15.10 - 15.15 paus 
15.15 - 16.00 õppetöö 

Kursus on sihtrühmale tasuta. Osalejatele väljastatakse tõend. 

Kohtade arv on piiratud, vajalik eelregistreerimine  
maaülikooli avatud ülikooli tel 731 3175; 731 3275; 731 3174 või täites registreerumisvormi maaülikooli kodulehe 
aadressilhttp://avatudylikool.emu.ee/taiendope/registreeru-kursusele/ 

Eesti Maaülikool korraldab Eesti Maaelu arengukava 2007-2013 meetme 1.1.1 raames infopäeva 

PÕLLUMAJANDUSLOOMADE HEAOLU JA LIHAINSPEKTSIOON 

 
Sihtrühm         põllumajandustoodete tootmise, toidutootmise, töötlemise tegelevad füüsilised või eraõiguslikud 

isikud ja tema töötajad 

Maht:               8 akadeemilist tundi auditoorset tööd 

 

http://www.agri.ee/ekf
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Toimumisaeg- ja koht  reede, 20.03.2015 Hotell Wesenbergh, Tallinna 25, Rakvere 

 

Teemad 

-       seadusandlus 

-       transport tapamajja 

-       loomade kaitse surmamisel 
-       kontrollide läbiviimise kord 

-       erinevate loomaliikide ante ja post mortem hindamine 

-       ante ja post mortem kontrollimisel tehtavad otsused 

-       erinevate elundkondade anatoomia ning leitavad patoloogiad ja lihainspektsiooni otsused 

-       erinevate loomaliikide liha inspekteerimisel enim leitud patoloogiad 

-       lihainspektsiooni seisukohalt olulistest Eesti naaberriikides levivatest haigustest 
  

Õppejõud       
Terje Elias, PhD, dr, Eesti Maaülikooli veterinaarmeditsiini ja loomakasvatusinstituudi dotsent 
Sirje Jalakas, DVM, MSc, loomaarst 

Ajakava  
10.00 - 11.30 õppetöö 
11.30 - 11.40 paus 
11.40 - 13.10 õppetöö 
13.10 - 13.40 kohvipaus 
13.40 - 15.10 õppetöö 
15.10 - 15.15 paus 
15.15 - 16.45 õppetöö 

Infopäev on sihtrühmale tasuta. 

Kohtade arv on piiratud, vajalik eelregistreerimine  
maaülikooli avatud ülikooli tel 731 3175; 731 3275; 731 3174 või täites registreerumisvormi maaülikooli kodulehe 
aadressilhttp://avatudylikool.emu.ee/taiendope/registreeru-kursusele/ 

Eesti Maaülikool korraldab Eesti Maaelu arengukava 2007-2013 meetme 1.1.2 raames koolituse 
KOMPOSTIDE TOOTMINE JA KASUTAMINE 

 
Sihtrühm         põllumajandustoodete tootmisega tegelevad füüsilised või eraõiguslikud juriidilised isikud ja tema töötajad 
Maht                12 akadeemilist tundi auditoorset tööd 

 
Toimumisaeg ja -koht:  07. - 08.04.2015 (T, K), Baltic Hotel Promenaadi, Sadama 22, Haapsalu                                    
 
Teemad: 
 kompostimise tähtsus orgaaniliste jäätmete utiliseerimise, võimaliku keskkonnaohu vähendamise ja kohalike 

ressursside optimaalse kasutamise tagamiseks; 

 kompostide lähtematerjalid, nende ressurss ja kasutusvõimalused lähtuvalt kvaliteedist; 

 kompostimise tehnoloogiad (aunad, sundõhustatud, reaktorid, vermikompostimine jne), seadmed ja protsessid; 

 kompostide kasutamine väetiste ja mullaparandajana, kasutusnormid ja keskkonnakaitselised aspektid; 

 kompostide kvaliteedinõuded ja valdkonnaga seotud seadusandlik regulatsioon 
Õppejõud 
Mait Kriipsalu, PhD, Eesti Maaülikooli põllumajandus- ja keskkonnainstituudi veekaitse professor 
Alar Astover, PhD, Eesti Maaülikooli põllumajandus- ja keskkonnainstituudi mullateaduse professor 

Ajakava 07. ja 08. aprillil 
10.00 - 11.30 õppetöö 
11.30 - 11.40 kohvipaus 
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11.40 - 13.10 õppetöö 
13.10 - 13.40 lõunapaus 
13.40 - 15.10 õppetöö 

Koolitus on sihtrühmale tasuta. 

Kohtade arv on piiratud, vajalik eelregistreerimine  
maaülikooli avatud ülikooli tel 731 3175; 731 3275; 731 3174 või täites registreerumisvormi maaülikooli kodulehe 
aadressilhttp://avatudylikool.emu.ee/taiendope/registreeru-kursusele/ 

Eesti Maaülikool korraldab Eesti Maaelu arengukava 2007-2013 meetme 1.1.1 raames infopäeva 
TOIDU MIKROBIOLOOGIA JA SÄILIVUSAJAD 

Sihtrühm: põllumajandustoodete tootmise, toidu tootmise või töötlemisega tegelevad füüsilised või eraõiguslikud juriidilised 
isikud ja tema töötajad 
Maht: 7 akadeemilist tundi auditoorset tööd 

Toimumisaeg ja -koht:  reede, 10.04.2015, Nelja Kuninga Hotell, Pärnu tn 6, Paide 

Teemad: 
• mis on toidu säilimisaeg? 
• kehtiv seadusandlus ja praktika; 
• kestvuskatsete tegemise kord; 
• erinevad proovivõtukavad ja nende rakendamine praktikas; 
• mikroorganismide kasvu mõjutavad seesmised ja välised tegurid; 
• ohtude analüüsi teostamine ning selle seos säilimisaja määramisega; 
• erinevates toidugruppides esinevad mikroorganismid ja nende võimalikud arvukused toidu säilimisaja jooksul. 

Õppejõud 
Mati Roasto, professor, Eesti Maaülikooli Veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudi Toiduhügieeni osakonna juhataja 

Ajakava  
10.00 - 11.30 õppetöö 
11.30 - 11.40 paus 
11.40 - 13.10 õppetöö 
13.10 - 13.40 kohvipaus 
13.40 - 15.10 õppetöö 
15.10 - 15.15 paus 
15.15 - 16.00 õppetöö 

Kursus on sihtrühmale tasuta. 

Kohtade arv on piiratud, vajalik eelregistreerimine  
maaülikooli avatud ülikooli tel 731 3175; 731 3275; 731 3174 või täites registreerumisvormi maaülikooli kodulehe 
aadressilhttp://avatudylikool.emu.ee/taiendope/registreeru-kursusele/ 
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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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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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