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Elektrooniline kuukiri 
 

 

 
 

Kutse Tondisaare simmanile 
 
Seoses meie kõigi ühise kokkuleppega kord aastas Võrtsjärve ümbruse rahvaga kokku saada, on 
meil hea meel Teid taas 
kutsuda järjekordsele Tondisaare simmanile 04.08.2011.a. kell 18.00. 
 
Kalepurjekas stardib kell 15.30, 16.30 ja 17.30 Limnoloogia-keskuse sadamast.  
 
Tagasi Tondisaarelt Limnoloogiakeskusesse kell 19.30, 20.30 ja 21.30  
 
Pileti hind 5 eur/in maksta kohapeal purjeka laevameeskonnale. Purjekas võtab korraga peale 
12 inimest. 
 
Rõõmsat meelt aitavad ülal hoida piirkonna isetegevuslased.  Oodatud on ka meie tubli 
tantsurahvas Rannust ja Tarvastust. 
 
Tule ja osale! Võta kaasa oma naaber ja sõber ning kerged tantsujalad! 
 
Pista korvi oma söögi- ja joogipoolis ja võta ühendust oma vallavalitsusega Tondisaarele 
jõudmise osas. 
 
Kohtumiseni 
Võrtsjärve Sihtasutus 
52 75 630 
maret@vortsjarv.ee  
www.vortsjarv.ee   
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Õpilaste kalanduslaagrid 

Sellel suvel viime jälle Võrtsjärve ääres läbi õpilaste kalanduslaagreid. 

Õppelaagrid on mõeldud 11-16-aastastele ja kestavad 5 päeva (P-N). 

Laagris õpitakse tundma eelkõige meie kalu, nende määramist, uurimist, toitumist, käitumist, 
kalastusreegleid. Aga ka veekogude suurselgrootuid, vett kui elukeskkonda. Käiakse koos 
teadlastega Võrtsjärvel traalimas, sõidetakse ajaloolise kalapüügipurjeka kalega, valmistatakse 
kala toiduks ning loodetavalt pääseb ka kalakasvandusse uudistama. Ja muidugi püütakse kala. 
Lisaks matkad ümberkaudseil matkaradadel, metsamarjakasvandusse ja tavaline laagrielu - 
lõkkeõhtu, mängud, ujumine, paadivõistlus, filmivaatamine. 

Noorematele (11-13 aastat) toimuvad vahetused 31.juuli - 4.august ning 7.-11.august, 
vanematele (14-16 aastat) 14.-18. ja 21.-25.august. Ööbitakse ja süüakse Vehendi motellis. 
Vahetuses on korraga 20 õpilast. 

Laagri eest tuleb tasuda 32 eurot. Laagri läbiviimist toetab Keskkonnainvesteeringute Keskus 
(KIK). 

Laagrisse tuleb kaasa võtta laagritõend perearstilt, igailmariided (sh kummikud), 
hügieenitarbed, ujumisvarustus, sääsetõrje, vajadusel ravimid, soovi korral veidi taskuraha 
(jäätis jm). Laager algab pühapäeval kell 11 Võrtsjärve õppekeskuses ja lõpeb Vehendi Motelli 
juures neljapäeval kell 14. 

Oleme viinud laagrit läbi 2007., 2008. ja 2010.aastal. 

Laagrisse registreeruda saab kirjutades meilile: anu.metsar@emu.ee . Meilile saata lapse nimi, 
vanus, mobiilinumber (kui on ja laagrisse kaasa võetakse), lapsevanema nimi, mobiiltelefon, 
meiliaadress ja kodune aadress (vajalik arve väljastamiseks ka meili teel). 
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Euroopa saab uue kalandusreformi, mille loomisel on 
arvestatud Eesti seisukohtadega 

Täna (19.07.2011) toimub Brüsselis Euroopa Liidu põllumajandus- ja kalandusministrite 
kohtumine, mille üheks põhiteemaks on ELi kalanduspoliitika reform pärast 2013. aastat. 
Reformi eelnõu koostamisel on oluliselt arvestatud Eesti ettepanekute ja seisukohtadega. 

Möödunud nädalal avalikustas Euroopa Kalandusfondi kalandusvolinik Maria Damanaki Euroopa 
Liidu kalanduspoliitika reformipaketi eelnõu, mis loodetakse vastu võtta 2012. a lõpuks. Reformi 
keskseteks eesmärkideks on ülepüügi lõpetamine, kalavarude säästlik majandamine, kalaturu 
korraldus ning arvestamine regionaalsete eripäradega. Samuti kalakasvatuse strateegiline 
planeerimine EL tasandil ning kaluritele kalapüügiga elatise teenimise võimaluse tagamine. 

"Euroopa kalandusreformis on suuresti arvestatud meie seiskohtadega, mistõttu võime loota, et 
Eesti kalurid saavad ka tulevikus oma põlise tegevusalaga elatist teenida. Samuti on meie jaoks 
oluline, et eelnõus arvestatakse regionaalsete eripäradega," selgitas põllumajandusminister 
Helir-Valdor Seeder. 

Eestile olulise muudatusena on reformipaketti sisse viidud näiteks kalavarude säästlikule 
kasutamisele põhinev kalapüük ning kalade merre tagasiheitmise keelustamine. Eelnõus on ka 
sätestatud individuaalsete püügiosakute põhimõte, mida on Eestis juba aastaid edukalt 
rakendatud. Samas võimaldab ELi tasandil sellise püügiosakute põhimõtte sisseviimine 
vähendada bürokraatiat, näiteks kaotada ära kalalaevaregister. Lisaks võib tervitada 
regionaalsuse printsiibi rakendamist, mis võimaldab ELi kalanduspoliitika eesmärke ellu viia, 
võttes arvesse kohaliku kalanduse eripära. Ka turukorralduslikke meetmeid ootavad 
muudatused, mis peaksid Eestile sobima. 

Reformipaketi eelnõu on Euroopa kalanduse jaoks oluline dokument, mille ettevalmistamisel on 
oma seisukohti välja öelnud nii liikmesriigid, kalandussektor kui keskkonnaorganisatsioonid.  
 
Euroopa Komisjoni infomaterjali reformipaketi eelnõu kohta leiad siit. 

Lisainfo:Madis Reinup 
Põllumajandusministeerium 
Kalamajandusosakond 
tel. 625 6181 
gsm. 508 9281 
madis.reinup@agri.ee 

Allikas: http://www.agri.ee/euroopa-saab-uue-kalandusreformi-mille-loomisel-on-arvestatud-
eesti-seisukohtadega/  

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/873&format=HTML&aged=0&language=ET&guiLanguage=en
mailto:madis.reinup@agri.ee
http://www.agri.ee/euroopa-saab-uue-kalandusreformi-mille-loomisel-on-arvestatud-eesti-seisukohtadega/
http://www.agri.ee/euroopa-saab-uue-kalandusreformi-mille-loomisel-on-arvestatud-eesti-seisukohtadega/
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2011nda aasta teiseks vooruks laekus MTÜ Võrtsjärve 
Kalanduspiirkond kontorisse järgmised projektitaotlused: 
 
 
Tegevussuund 1 - Kalasadamate ja lossimiskohtade uuendamine 
 
MTÜ Oiu Jahtklubi - kütusetankla ehitamise ja uuendamise ning tankimisseadmete ostmise 
kulud, taotletav summa 63 900 eur 
 
Tegevussuund 2 - Kalandustoodete töötlemine ja otseturustamine  
 
OÜ Endu-Inni  - Kalatoodete käitlemise seadmed; taotletav summa 3769 eur  
 
OÜ Võrtsukala - Külmikveoki ostmine;  taotletav summa 20 262 eur 
 
OÜ Erich Kalandus - Külmutusauto soetamine; taotletav summa 10 938 eur 
 
Tegevussuund 3 - Kalandusega seotud turismi arendamine ja rannaküla taaselustamine  
 
OÜ Endu-Inni  - Laste kiik-liumägi; taotletav summa 3213.19 
 
Tegevussuund 4 - Tegevuste mitmekesistamine  
 
OÜ Endu-Inni  - Teenindusettevõtte seadme ostmine ja paigaldamine (valveseadmed); taotletav 
summa 3873.52 eur 
 
 
 

2011nda aasta kolmanda vooru projektitaotlused tuleb esitada hindamiseks 
Võrtsjärve Kalanduspiirkond MTÜ-le hiljemalt 07.09.2011  
 
 
 
 
 
 

 

http://www.vortskalandus.ee/mtu_oiu_jahtklubi_/
http://www.vortskalandus.ee/mtu_oiu_jahtklubi_/
http://www.vortskalandus.ee/ou_endu-inni-kalatoodete_kaitlemise-seadmed/
http://www.vortskalandus.ee/ou_vortsukala-kulmikveoki_ostmine/
http://www.vortskalandus.ee/ou_erich_kalandus/
http://www.vortskalandus.ee/ou_endu-inni-laste_kiik-liumagi/
http://www.vortskalandus.ee/ou_endu-inni-valveseadmed/
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Võrtsjärve kalurid kohtusid riigikogulastega 

 
MTÜ Võrtsjärve Kalanduspiirkond juhatuse 
liikme Lauri Koni sõnul kutsuti poliitikud ja 
põllumajandusminister mõttevahetusele, et 
tutvustada neile meie piirkonna kalanduse 
hetkeseisu ja tulevikuväljavaateid ning anda 
ülevaade kujunenud probleemidest. 
„Selgitasime, et peame vajalikuks muuta 
kalapüügiseadust mõrralubade maksude 
hindade suhtes, mis kalurite vaatevinklist liiga 
kõrged. Ühe püünise eest tuleb praegu välja 
käia 340 eurot. Arvestades pidevalt vähenevaid 
angerjapüügi koguseid, on see summa tõesti 
väga suur.  

MTÜ-sse Võrtsjärve kalanduspiirkond kuuluv Kolga-Jaani vallavanem Kalevi Kaur kommenteeris 
kohtumist nii: "Eesmärk oli tutvustada poliitikutele Võrtsjärve majandamise kitsaskohti 
kalapüügiseadusest tulenevalt. Erilise tähelepanu all olid probleemid, mis seotud angerja 
asustamisega ja sellest tuleneva suure maksukoormusega Võrtsjärve kaluritele, olukorras, kus 
veekogu on avatud, see tähendab, et järve lastud angerjas saab suureks kasvades vabalt järvest 
välja rännata. Kuna teema oli vastuvõtjatel korralikult ette valmistatud, tekkis poliitikutega töine 
ja konstruktiivne dialoog ja erilisi erimeelsusi ei olnud. Leppisime ka kokku, et veel enne sügist 
toimub järgmine kohtumine keskkonnaministri ja põllumajandusministriga, et konkreetsed 
ettepanekud probleemide lahendamiseks ette valmistada ja seaduseandjatele arutamiseks 
esitada.”  

Tõnis Lukas kiidab kalurite initsiatiivi ning teatas, et kalurite ettepanek püügiloa hinna 
muutmiseks võetakse arutlusele, kuna Võrtsjärve kalurid ja järvega tegelevad teadlased on 
teinud väga konkreetse ettepaneku, kuidas tulevikus arvestada püügiloa maksumust, nii et järve 
spetsiifilistes oludes oleks ülepea võimalik kalandusega jätkata.  

 „Praegune Võrtsjärve kalanduse probleem - taasasustamise rahastamine - on kindlasti 
spetsiifiline ning nõuab ka vastavat lähenemist. Eks praegused Võrtsjärve kalandusprobleemid 
taanduva ikka ühele ja samale küsimusele – kas ja kui palju peaks angerja asustamist Võrtsjärve 
rahastama riik ja maksumaksjad ning kui palju Võrtsjärve kalurid ise. Seni on läbi 
kalapüügiõiguse tasude seda suutnud kalurid ise teha, kuid ilmselt kõrgest veeseisust tulenevad 
ebatavaliselt madalad mõrrasaagid on tekitanud olukorra, kus seda võimekust enam ei ole,” 
ütles põllumajandusminister Helir-Valdor Seeder.  
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„Praegune Võrtsjärve kalanduse probleem – taasasustamise rahastamine, on kindlasti 
spetsiifiline ning nõuab ka vastavat lähenemist. Samas võib antud probleemi vaadelda ka 
kalavarude taastamise ja taasasustamise põhimõtete valguses, seega laiemalt kui ainult 
Võrtsjärve piirkonna mure,“ ütles põllumajandusminister Helir-Valdor Seeder.  

„Eesti on seni olnud ainus, kus näiteks angerjate taasasustamise kulud on olnud kalurite kanda. 
Kuid alates sellest aastast lisab riik Euroopa Kalandusfondist igal aastal angerja asustamiseks 
lisaks kalapüügiõiguse tasude kaudu laekuvale kalurite rahale veel 60 000 eurot aastas, mis 
moodustab nüüd ligi 1/3 asustamisele kuluvast summast. Kui suur peaks tegelikult riigi osa 
asustamise kulutustes olema, ongi arutelu küsimus.  

See kõik tähendab küll ühelt poolt seda, et asustatakse rohkem angerjaid ja ehk on tulevikus ka 
saagid suuremad, kuid see ei lahenda kahjuks praegust probleemi, milleks on täna üle jõu käivad 
kalapüügiõiguse tasud. Seda probleemi saab lahendada vaid Keskkonnatasude seaduse 
muutmisega.“  

 
Allikas: Kalurileht 
Foto: Lauri Koni 
 

Kalandusvõrgustiku Suveseminar 

 
27.-28. juulil 2011 toimus Vaibla Puhkekeskuses Kalandusvõrgustiku suveseminar. Seekordne, 
järjekorras kolmas suveseminar oli rahvusvaheline, osalesid ka Läti ja Leedu tegevusgruppide 
esindajad. Seega oli suveseminari läbiv teema piiri ülene koostöö ja selle võimalikus 
tegevusgruppide ja teiste kohalike tegijate vahel. Alustuseks esitasid kõigi kolme riigi esindajad 
hetkeseisu ülevaate, selleks, et töögrupid võiksid keskenduda juba konkreetse teema 
käsitlemisele. Kõikides töögruppides jõuti järeldusele, et koostöö esmane vorm on kogemuste ja 
parimate praktikate vahetamine. Sellega ka töögruppides tegeldi. Töögrupid toimusid järgmistel 
teemadel: 

 Piirkonna turundamine (grupitööd juhib Esta Tamm) 
 Kalandusega seotud turism (Raili Mengel-Sünt) 
 Kala või kalatoodete turustamine (Andrus Miller) 

 

Allikas: www.maainfo.ee  

http://www.vaiblapuhkekeskus.ee/ee/kontakt.aspx
http://www.maainfo.ee/
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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 assistent 

 

  

 


