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Elektrooniline kuukiri 
 

 

 

Võrtsjärve kalurid ja ettevõtjad käisid Soomes 

 

13. – 16 juunini korraldas MTÜ Võrtsjärve Kalanduspiirkond Võrtsjärve kaluritele ja ettevõtjatele 

õppereisi Soome tutvumaks sealse sisevete kalanduse korraldusega ja praktilise kalandusalase 

ettevõtlusega. Õppereis oli väga hästi organiseeritud ja suhteliselt lühikese aja jooksul saime 

hea ülevaate Soome sisevete kalandusest. Saime ka hulgaliselt uusi ideid, mida võiks ka Eestis, 

sh ka Võrtsjärve piirkonnas rakendada. 

 

Soome riiklik sisevete kalastuskorraldus 

reorganiseeriti suhteliselt hiljuti. Sellest 

tulenevalt ei ole kõik juhtimisahelad veel 

lõplikult paika loksunud ja ka asjaosalistele 

lõplikult selged. Samas saime selgeks, et Soomes 

on kalastuskorraldus viidud tavainimese juurde 

ning looduskaitse roll sekkumiseks väikene. 

Sisevete kalanduspiirkonnad korraldavad ise 

järelevalvet kalavarude, vee kvaliteedi, kalavete, 

vesiviljeluse (kala- ja vähikasvatused) ja elukutseliste kalurite üle. Nagu meile jagatud 

infomaterjalist selgub, on põllumaade kuivendamine ja veeolude reguleerimine koos 

kalamajanduse arendamisega liidetud ühtseks tervikuks kus „ellu jäävad“ nii põllumehed, 

kalurid ja ka looduslik mitmekesisus ning turismiarendaja. Just Soome sisevete ühtne ja 

kompleksne haldamine (vee kvaliteet, kalavarud, vesiviljelus, veeteed, laevalüüsid, regulaatorid, 

kalatrepid, hüdroelektrijaamad jne) tagab vee ressursside ratsionaalse ja sihipärase kasutamise. 

Selles osas peaks omad järeldused tegema ka Eesti valitsus ning likvideerima veemajanduses ja 
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kalanduses ametkondliku killustatuse. Kahju küll, kuid Eestis puudub siiani vee kompleksset 

kasutamist tagav riiklik korraldus - põllumajandus, kalandus, veeteed, keskkonnateenistus, 

looduskaitse on meil allutatud erinevatele ametkondadele. Tundub, et koostöö asemel meie 

ametkonnad oma mõjuvõimu suurendamise eesmärgil isegi rivaalitsevad. Kannatajaks pooleks 

sageli maal elav inimene, kelle tegevusse on ametkonnad mõttelt palju sekkunud ja nende 

tegevust piiranud (nt arusaamatud Natura 2000 alade kaitsekorralduskavad ja 

ehituskeeluvööndid veekogude ääres.) 

 

Riiklikult koordineeritud kalanduslik 

tegevus toimib sünkroonis kohalike 

omavalitsustega. Külaskäigu ajal saime aru, 

et Soome vallad ja linnad on jõuliselt 

sekkunud kalurite ühistegevusse. Soome 

riigi, kohalike omavalitsuste, Euroopa Liidu 

tõukefondide ja kalurite ning ettevõtjate 

ühise tegevuse eesmärgil on vallad ja 

linnad korras hoidnud ja ehitanud 

kalasadamaid, kalatöötlemise ettevõtteid. 

Need on kohalike omavalitsuste omandis, 

kuid antud rendile kohalikest kaluritest (inimesed, kellel on krunt ja elamine veekogude ääres) 

moodustatud ettevõtetele (enamasti osaühingud). See on üsna arukas tegevus. Esiteks suudab 

Soome riik koos ELi fondide ja kohalike omavalitsustega tagada vajalikud investeeringud ja 

tagada ettevõtete kiire valmimise ning töösse rakendamise. Teiseks jääb kohalike kalurite poolt 

moodustatud ettevõtete puhul teenitud raha kohalikele inimestele ja maksudena ka kohalikele 

omavalitsustele ning ka Soome riigile. Kolmandaks on niiviisi pidurdatud kasumi teenimisele 

orienteeritud rahaahnete väliskapitalistide avalik surve Soome majandusele (väliskapital ei saa 

kasumeid Soomest välja viia) ja ettevõtjatele. Neljandaks on tagatud tasuv töö kohalikele 

elanikele. Ka meie riigil oleks vaja sellele mõelda.  

 

Soomes on hästi aru saadud inimese ja looduse omavahelistest suhetest. Nii näiteks on riiklike 

programmidega toetatud prügikala (särg, latikas) väljapüüki, mille eesmärgiks on kalades leiduva 

inimtekkelise fosfori ja lämmastiku (põldude väetamine, fosforirikaste reovete laskmine 

veekogudesse) eemaldamine veekogudest. Uuringud on näidanud, et prügikala väljapüük 

vähendab oluliselt veekogude fosforisisaldust ja nende täiskasvamist – prügikalas on 7% fosforit. 

Soome riik maksab prügikala väljapüügi eest kaluritele 38 – 42 senti prügikala kilogrammi kohta. 

Prügikala kasutatakse sööda tootmiseks, komposti valmistamiseks ja ka bioenergiatootmiseks 

(viimane ei tasuvat ennast siiski veel ära). Prügikala väljapüügil on kindel eesmärk – eemaldada 
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sellega veekogudest kuni 50% sinna lastud väetisainetest ehk vähemalt 150 tonni puhast fosforit 

aastas. Teiseks on Soomes astutud konkreetseid samme veekogude mehhaaniliseks 

puhastamiseks taimestikust. Lisaks ekskavaatoritele ja buldooseritele on kasutusele võetud ka 

veetaimestiku niidukid. Ühte sellist nägime ka ise. See oli ehitatud Rootsi mahakantud 

sõjaväekaatri alusele ja võis niita kuni 1,5 m sügavuselt roogu. Masina kogumaksumuseks koos 

lõikemehhanismidega oli kuskil 30 000 eurot ja see valmistati Soomes. Masina soetamist toetati 

riiklikest abiprogrammidest ning see oli puhtaks teinud juba 60 ha suuruse järve. Eesmärgiks oli 

tagasi anda väikejärvele tema kalamajanduslik tähendus ja võimekus.  

Inimese ja looduse suhteid seirates jäi keelele valus küsimus – miks ometi Eesti riik selliseid 

tegevusi ei toeta. Võrtsjärvel oleks hädasti vaja korraldada samuti prügikala väljapüüki 

taimetoitainete eemaldamise eesmärgil ja rakendada ka muda, roo ja muu taimestiku 

mehhaanilist eemaldamist 

 

Õppereisi ajal külastasime ka paari 

kalakasvandust. Üks väike riiklik 

kalakasvandus kasvatas lõhemaime, mis lasti 

pärast rasvauime eemaldamist 

veekogudesse harrastuskalastajatele 

püüdmiseks. Looduslikult kasvanud 

rasvauimega lõhed tuleb aga 

harrastuskalastajatel tagasi lasta. Jällegi 

mõeldakse eeskätt kohalikule inimesele, kes 

harrastuskalastajana saab sel viisil olulise osa 

toidust. Vahemärkusena olgu öeldud, et Soomes kaasneb veekogude ääres krunti (elamut) 

omavale inimesele automaatselt ka õigus kalastajana tegutseda. Teiseks külastasime 

valmimisjärgus olevat koha ja siia kasvatusettevõtet. Äriplaan oli rajatud eeldusele, et 

praktiliselt kogu kasvatuses kasutatav vesi on pidevas ringluses ja seda ka pidevalt puhastatakse. 

Kaladest tulevad reoained (sõnnik) kogutakse kokku ja komposteeritakse aianduse edendamise 

eesmärgil. Aurumise ja muude veekadude kompenseerimiseks pumbatakse lähedal asuvast 

veekogust juurde ainult kuni 3 l/s vett. Kasvanduses hoitakse vesi aastaringselt kuskil 20 kraadi 

juures. Kasvanduses kasutatav energia (soojus, elekter) saadakse endiselt linna prügimäelt 

kogutava metaani (põlev gaas) põletamisel. Omanikud arvasid, et ettevõtmine tasub ennast 

tänu metaanist saadavale tasuta soojusele ära vähem kui nelja aastaga. Tuleb välja, et ka meie 

kliimavööndis on võimalik rajada näiteks vanade laudakomplekside baasil valge lihaga kalade 

(koha, siig, ahven jt) kasvandusi. Vaja ainult leida sobiv kohaliku alternatiivse energia allikas 

(prügimägi, puit, turvas, roog, sõnnik).   
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Omaette elamuseks kujunes meil öine rääbisepüük. 

Kohalike kaluritega koos käisime öisel noodapüügil ja 

nägime, kuidas ühe noodatõmbega saadi 130 kilogrammi 

väga ilusat kvaliteetset rääbist. Rääbis on Soomes 

vääriskala, mille eest saavad kalurid 2,5 – 3 eur/kg. Meie 

poisid näitasid, et nad on ka tegijad mehed – tõmbasid 

noota ja hommikuks oli valmis ka katsepartii suitsurääbist 

Eesti retsepti järgi. Soome kalurid ei tegutse reeglina 

kaluritena 100%-liselt. Meid võõrustanud kalur oli päev otsa istunud ekskavaatori juhtkangide 

taga tee-ehitusel ja kalale läks oma suurepärase kalalaevaga alles õhtul. Soome kaluritele 

makstakse riigipoolset toetust juhul, kui tema sissetulek kalandusest on vähemalt 30%. Eks ikka 

selleks, et kaluriamet säiliks ning soomlastel oleks oma kala käepärast võtta. 

 

Huvitav oli teada saada, et toidukalana tarvitavad soomlased peale lõhe ja forelli põhiliselt 

rääbist, siiga ja koha. Haug ja latikas on aga kalad, mida enam ei vajata. Kuigi soomlaste juures 

on latika söömine paljuski kultuuri küsimus (ahjus hautatud latikat söödi igas kodus vähemalt 1x 

nädalas), siis praegu läheb heal juhul kaubaks ainult üle 800 grammi kaaluv latikas. Seepärast 

otsitakse uusi võimalusi nii latika kui ka väiksema prügikala kasutamiseks. Olevat leiutatud uued 

hakkmasinatüüpi seadmed, mis võimaldavad hakkida latika luud kuni 0,4 mm suurusteks 

tükikesteks. 

 

Soome on imekaunis maa looduse poolest. Vett ja kaljusid on väga palju. Soomlased on tõsist 

vaeva näinud oma looduse säilitamisel ja selle ratsionaalsel kasutamisel. Oli tore tõdeda, et 

Soomes ei baseeru looduse kasutamine käskudel ja keeldudel vaid inimese ja looduse 

sümbioosel kooselul. Selle tunnistuseks olid ka võrratud kalaturismile orienteeritud ettevõtted, 

kämpingud ja suvekodud veekogude kallastel. Mingeid arusaamatuid ehituskeeluvööndeid ja 

muid piiranguid pole olemas ja nende järgi ei olevat ka mingit vajadust. Arvati, et inimene peab 

vett ikka nägema ka, mitte elama võsas ja kuulma ainult veemüha kuskilt roo või võsamüüri 

tagant.  

 

Õppereisist osavõtjad tänavad MTÜ Võrtsjärve Kalanduspiirkond meeskonda eesotsas Jaanika 

Kaljuveega, kes selle imelise reisi meile korraldas.      

 

Kroonika pani kirja Jaan Leetsar ja pildid tegi Lauri Koni 

Rohkem pilte reisist leiad siit: https://picasaweb.google.com/silveete/OppereisSoome13061606 

https://picasaweb.google.com/silveete/OppereisSoome13061606
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Võrtsjärve XII jalgrattamatk – Tere Võrumaa!  

I päev - 30.07.2011 (ca 66 km) 
 
Kogunemine Verijärve teeäärses parklas ca kell 8.30, kell 10.00 start. Verijärv asub  Võrust mõni 
km Luhamaa (ja Vastseliina) poole. Autode parkimine valvega parklas, ööbimisasju võimalik 
panna kaasa sõitvasse bussi. 

MARSRUUT:  

Verijärve – Palometsa - Loosi mõis - Kaagu -  Kerepäälse – Lindora – Tamme – Tuderna -  Piusa 
koobaste külastus – Obinitsa 
Lõuna: Obinitsa järve ääres (ujumisvõimalus) 
Meremäe - Vana-Vastseliina linnus ja muuseum –Vastseliina – Perametsa – Kirikumäe 
Laager: Kirikumäe matkamaja:  http://kirikumae.ee/ 
Õhtusöök: kell 19.00 
Õhtune meelelahutus: Contra ja Klapp (täpsustub) 

II päev - 31.07.2011 (ca 70km) 
 
Kell 8.00 äratus. 
Hommikueine 
Laagri kokkupanek, start kell 10.00 
 
MARSRUUT: 
 
Kirikumäe -  Tsiistre -  Hürsi - Kärina - Nopri talu külastus – Misso - Ruusmäe mõis – Saluora - 
Viitina mõis - Rõuge Linnamägi 
Lõuna:  Rõuge järve ääres (ujumisvõimalus) 

http://kirikumae.ee/
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Hinni kanjon – Hansi - Vana-Nursi mõis – Nooska -  Kusma – Raudsepa - Puiga - Tuglase 
mälestusmärk – Kose -  Verijarve parklas (finish)  

KASULIK INFORMATSIOON 

Aeg: 30.07-31.07 2011 
Grupi suurus: max 130 in 
Hind: 25 EUR inimese kohta. Eelkooliealistele lastele tasuta. Kohapeal maksjatele osalustasu 
35.- EUR inimese kohta.  
Osavõtumaks tasuda Võrtsjärve Sihtasutuse a/a Ühispanka, konto nr: 10220010083010. 
Märgusõnaks kirjutada rattamatka annetus ja nimed kelle eest tasutakse. 
Hind sisaldab: 4 söögikorda, esmaabi, tehnoabi teel ja laagripaikades, matkajuhi ja giidi teenust, 
transporti asjade veoks, autode valvet parklas, telkimisplatsi ja sauna kasutus Kirikumäe 
matkamajas, õhtust meelelahutus. 

 
Rohkem informatsiooni leiad: www.vortsjarv.ee  

 
 

Kalandusvõrgustiku Suveseminar 

 
Toimumisaeg: 27.07.2011–28.07.2011 
Toimumiskoht: Vaibla Puhkekeskus, Viljandi maakond 

Kalandusvõrgustiku üksus korraldab 27.-28. juulil 2011.a. Kalandusvõrgustiku Suveseminari 
2011. Üritus toimub Võrtsjärve Kalanduspiirkonnas, Vaibla Puhkekeskuses. Seekordsel 
suveseminaril võõrustame ka kolleege Lätist ja Leedust. Sellega seoses on seminari läbiv teema 
(rahvusvaheline)koostöö ja ühistegevus. 

Kalanduse tegevusgruppidest ootame osalema kuni 7 inimest grupi kohta. Väliskülalisi on 
oodata kuni 15 inimest. Seminaril on eesti-inglise-eesti tõlge. 

Töögruppidesse jaotatakse osalejad lähtuvalt keele oskusest (vt registreerimisvormi). Täpsemad 
töögruppide teemad ja moderaatorid saame paika panna peale eelregistreerimist. Töögrupis 
osalejatelt ootame vastavalt teemale projekti(idee)de esitamist. Ideede välja toomisele järgneb 
ajurünnaku vormis arutelu 1-3 projekti(idee) koostöö raames arendamise võimalustest. 
Kavandatavad teemad on: 

 Äriprojektid 

http://www.vortsjarv.ee/
http://www.vaiblapuhkekeskus.ee/ee/esileht.aspx


 

www.agri.ee/ekf 

 Kalandusega seotud turism 
 Töö noortega 
 Tegevuste mitmekesistamine 

 

Allikas: http://www.maainfo.ee/  

 

Muudatused kalastuskaardi taotlemisel 

 
Alates 1. juulist on võimalik kalastuskaarti taotleda internetis www.pilet.ee keskkonnas ning 
piirarvudeta kalastuskaarte (lõhe- ja forellijõedjõed, harpuuniload jne) ka mobiilimaksega. 
Kalastuskaart on alates 1. juulist 2011 elektrooniline dokument keskkonnaregistris. Paberkandjal 
kalastuskaarte enam ei väljastata.  

Alates 1. juulist 2011. on kalastuskaartide piirarvud kehtestatud eraldi taotlemiseks 
elektroonilise kanali kaudu ja taotlemiseks Keskkonnaametist. Näiteks on võimalik juba 
vähipüügiks luba soetada elektroonilist kanalit kaudu. Vaata eri taotluskanalite lõikes 
kehtestatud piirarve siit:  

 1. päev, 27. juuli 

12.00-13.00 Kogunemine, osalejate registreerumine 

13.00-14.30 Avamine, sissejuhatus, liikmesriikide hetkeseis 

14.30-15.30 Lõuna 

15.30-17.00 Grupitöö 

17.00-18.00 Grupitööde kokkuvõtted 

19.00- Õhtusöök 

    

 2. päev, 28. juuli 

 9.00 Meleski Klaasivabriku külastus 

 10.30 Võrtsjärve Külastuskeskus 

 11.30 - 13.30 
 Limnoloogia keskuse külastus 
 Kalereis Võrtsjärvel; angerjasupp 

http://www.maainfo.ee/
http://www.kalastusinfo.ee/sisu/kalastuskaart.php
http://www.kalastusinfo.ee/sisu/posts/www.pilet.ee
http://www.kalastusinfo.ee/media/File/Lohe_ja_meriforelli_pyyk.pdf
http://www.kalastusinfo.ee/media/File/Harrastuslik_kalapyyk_forellijogedel.pdf
http://www.kalastusinfo.ee/media/File/Harrastuslik_kalapyyk_harpuunpyssi_ja_harpuuniga.pdf
https://www.riigiteataja.ee/akt/119112010003
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Kalastuskaardi taotlemiseks on olemas järgmised võimalused:  

Elektrooniline taotlemine  

1. Internetis soetamine www.pilet.ee keskkonnas;  

2. Mobiilimaksega kalastuskaardi soetamine (NB! vaid piirarvudeta kalastuskaardid).  

Taotlemine Keskkonnaametist  

1. Taotluse üleandmine Keskkonnaametis kohapeal;  

2. Taotluse saatmine posti teel Keskkonnaametisse ;  

3. Digitaalselt allkirjastatud taotluse saatmine e-postiga Keskkonnaametile.  

Peamine erinevus kahe erineva taotluskanali vahel seisneb selles, et elektroonilises kanalis on 
kalastuskaartide andmine automatsiseeritud ning peale taotluse esitamist saab ära maksta 
püügiõiguse tasu. Kui see tehtud, on kalastuskaart edukalt soetatud. Keskkonnaametist 
taotlemisel menetleb taotlusi jätkuvalt vee-elustiku spetsialist ning kalastuskaardi väljastamise 
protsess vältab seetõttu kauem.  

Keskkonnaametist taotlemisel otsustab kalastuskaardi andmise või andmisest keeldumise 
kalastuskaardi andja 10 tööpäeva jooksul. Peale positiivse otsuse tegemist tuleb tasuda 
kalastuskaardi tasu etteantud pangakonto numbrile. Oluline on kindlasti kasutada kirjas olevat 
viitenumbrit!  

Kalastuskaardi märgistuseks (tähistuslippude ja vähimõrra ujuki nr) on kalastuskaardi omaniku 
isikukood.  

Kalastuskaardi alusel püügil tuleb esitada püügiandmed kalastuskaardi andjale hiljemalt 5 päeva 
jooksul alates kalastuskaardi kehtivuse lõppemisest. Püügiandmeid tuleb esitada ka juhul kui 
püügil ei käidud või püügil käies saaki ei saadud. Sellisel puhul tuleb püügikoguseks märkida null. 
Püügiandmeid saab esitada kalastuskaardi andjale kohapeal aga ka elektrooniliselt ID-kaardi abil 
Kalanduse Infosüsteemi kaudu.  

Alates 1. juulist 2011. antud elektroonilise kalastuskaardi olemasolu ehk püügiõigust 
kontrollitakse püüdja isikut tõendava dokumendi alusel. Enda kalastuskaarte saab välja printida 
ja nende kehtivust kontrollida nii Kalanduse Infosüsteemist ID-kaardi abil kui ka www.pilet.ee 
keskkonnas, kuhu saab sisse logida ka internetipanga paroolidega.  

Allikas: http://www.kalastusinfo.ee/   

http://www.kalastusinfo.ee/media/File/Keskkonnaameti_maakondlikud_byrood.pdf
https://kala.envir.ee/
https://kala.envir.ee/
http://www.kalastusinfo.ee/
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1. juulist saab taotleda kalastuskaarte jõevähipüügiks 

  

Reedest, 1. juulist saab taotleda nii elektrooniliselt www.pilet.ee kaudu kui ka Keskkonnaameti 
kohalikust kontorist kalastuskaarte 1. augustist kuni 31. augustini kestvaks jõevähipüügiks 
kõikides maakondades.  

Elektrooniliselt ja vahetult Keskkonnaametist taotletavatele püügivõimalustele on kehtestatud 

eraldi piirarvud, et tagada suurem võrdsus erinevate taotlusviiside vahel. Mõlemal juhul algab 

taotluste vastuvõtmine 1. juuli hommikul kell 9. 

Tänavu on jõevähipüük lubatud kõikides maakondades ehk lisanduvad Lääne, Lääne-Viru ja 
Rapla maakond, kus leidub piisava jõevähivaruga veekogusid. Püügivõimalusi on ka 
suurendatud, näiteks Saaremaal on kasutada lubatud püügivahendite piirarvuks 1000 eelmise 
aasta 500 asemel. 

“Viimastel aastatel on jõevähkide käekäiku soodsas suunas mõjutanud eelkõige veerohkus, 
samas on osades veekogudes olukorda halvendanud katkulaadsed suremised,” ütles 
Keskkonnaministeeriumi kalavarude osakonna juhataja Ain Soome. 

Vähikatku leviku vältimiseks on sel aastal vähipüük keelatud Laugi peakraavis, Põduste jões, 
Riksu ojas, ja Riksu lahes Saaremaal, Jägala jões ja selle lisajõgedes Harjumaal, Ahja jões ja Leevi 
jões Põlvamaal ning Mustjões Võru maakonnas. Ka on keelatud püüda jõevähke, kelle pikkus on 
otsaorgi tipust laka lõpuni (lakakarvakesi arvestamata) väiksem kui 11 cm. 

Kalastuskaartide elektrooniliseks taotlemiseks on loodud uus internetikeskkond aadressil 
www.pilet.ee. Uude keskkonda pääseb lisaks ID-kaardile ka pangalingi, mobiil-ID ja 
kasutajakonto loomise kaudu. Tänu sellele saab elektroonilist taotlusvõimalust kasutada suurem 
hulk inimesi. 

Keskkonnaametist saab kaarti taotleda kohapeal, kuid taotluse võib saata ka postiga või 
digitaalselt allkirjastatult e-postiga. Taotluse esitamise täpne aeg fikseeritakse kas üleandmise 
hetkel; posti või e-postiga saabunud taotluste puhul arvestatakse aega, mille kalastuskaardi 
andja on märkinud oma dokumendihaldussüsteemis. www.pilet.ee süsteemis toimub taotluste 
rahuldamine automaatselt seni kuni jagub ettenähtud piirave. 

http://www.pilet.ee/
http://www.pilet.ee/
http://www.pilet.ee/
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“Sõltumata taotlemise kanalist antakse ühele isikule ühe maakonna piires kalastuskaart kokku 
kuni viie vähipüügivahendiga püügiks kuni kolme ööpäeva jooksul, mistõttu mitmest kanalist 
korraga taotlemine suuremaid püügivõimalusi ei anna,” märkis Ain Soome. 

1. juulist kalastuskaarte blanketil enam välja ei anta, tegu on vaid elektrooniliste dokumentidega 
keskkonnaregistris. Nii elektrooniliselt kui ka Keskkonnaametist taotlejad saavad oma 
kalastuskaardi andmeid vaadata Kalanduse infosüsteemides https://kala.envir.ee ja 
www.pilet.ee. 

Ka saab alates 1. juulist mobiilimaksega soetada lisaks tavalisele harrastuspüügiõigusele neid 
kalastuskaarte, millele ei ole kehtestatud piirarve, nagu näiteks lõheliste püügiks lõhe- ja 
forellijõgedes ning allveepüügiks Saadjärvel ja Kuremaa järvel. 

Täpsem info Keskkonnaministeeriumi kodulehel: http://www.envir.ee/1171863 ja 
http://www.envir.ee/1171851. 

Allikas: http://www.envir.ee/  

 

Valitsus kinnitas kalapüügieeskirja muudatused  

  

Neljapäeval, 30. juunil kinnitas Vabariigi Valitsus kalapüügieeskirja muudatused, millega 
täpsustatakse nii harrastus- kui ka kutselise kalapüügi vahendite kirjeldusi, märgistust ja 
püügipiiranguid. 

“Näiteks kui seni võis sikutil olla kas tirk või kirptirk, siis muudetud kalapüügieeskiri lubab sikutil 
kasutada koos nii tirku kui ka kirptirku,” ütles Keskkonnaministeeriumi kalavarude osakonna 
peaspetsialist Herki Tuus. “Ka võib unna varustada õngenööri kerimiseks raami, hargi või mõne 
muu tarindiga, mida kasutatakse näiteks taliunna puhul ujuki asemel.” 

Määrus täpsustab vähipüügil vähimõrra tähistust. Selleks on 10 cm läbimõõduga ujuk, millele on 
märgistuseks lisatud kalastuskaardi omaniku isikukood. Määruse kohaselt on tulevikus 
harrastuspüügiks väljastatavate kalastuskaartide alusel püügil püügivahendite märgistuseks 
kalastuskaardi omaniku isikukood, mis võimaldab samu võrgulippe kasutada aastast aastasse. 

Edaspidi pole lubatud nii kutselistel kui ka harrastuspüüdjatel hoida püügivahendeid tähistavaid 
lippe veekogus ajal, mil püügivahendeid seal tegelikult pole. 

https://kala.envvir.ee/
http://www.pilet.ee/
http://www.envir.ee/1171863
http://www.envir.ee/1171851
http://www.envir.ee/
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Lisaks täpsustub Narva jõe suudme asukoht ja Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järve vaheline piir. 

„Narva jõel lihtsustub harrastuspüügi korraldus,“ ütles Tuus. “Aastaringne püügikeeld 
hüdroelektrijaama paisust maanteesillani tunnistatakse kehtetuks – õngpüünistega võib üldises 
korras püüda kogu Narva jõe alamjooksul, v.a spinningu ja lendõngega hüdroelektrijaama 
paisust maanteesillani. Seal on lõhepüügiks siiski vajalik kalastuskaart.“ 

Kõikides jõgedes hakkab meriforelli ja lõhe kudeajal kehtima ühine püügikeeluaeg 1. 
septembrist kuni 30. novembrini. 

Kalapüügieeskiri täpsustab ka püügikitsendusi räime- ja meritindi püügil. Alla 70 mm 
silmasuurusega nakkevõrkudega püüki ei lubata rannikumeres 16. juunist 19. augustini. 
Räimepüügiks kasutatava võrgu silmasuurus peab aga jääma vahemikku 24–40 mm. 

Muutuvad ka rääbise ja Peipsi siia püügikeelu ajad. “Teadlased soovitavad Peipsi järvel rääbise 
püüki üksnes suvel ja kõige rohkem kaks kuud,” märkis Tuus. “Samuti nihutatakse hilisemaks 
Peipsi siia püügikeelu aeg ja paari päeva võrra pikeneb lutsu püügikeeld, mis hakkab kehtima 10. 
jaanuarist kuni 10. veebruarini.” 

Võrtsjärvel on uus kohapüügi keeluaeg sama, mis Peipsi järvel – 15. maist kuni 15. juunini. 

Täpsustub erinevate kalaliikide ning alamõõduliste kalade osakaalu määramise metoodika 
kogusaagis. Kasvukiiruse erinevustest tingituna lisatakse eeskirja rääbise ja siia alammõõdud 
Peipsi järvel, merel ja teistel siseveekogudel. 

Vabariigi Valitsuse määrus “Kalapüügieeskiri” jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas 
avaldamist. 

Allikas: http://www.envir.ee/  
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Tulekul on Suislepa paadiralli  
 
Viljandimaal Suislepas toimub 25. juunil traditsiooniline Paadipäev ja selle raames ka Igamehe 
Paadirally Õhne jõel ning Võrtsjärvel. Tegemist on kohaga, kus toimusid rohkem kui 30 aastat 
tagasi veerallid. 
  
PAADIPÄEVA KAVA 
25. juuni 2011 
 
SUISLEPA IGAMEHE PAADIRALLY 2011 
12.00 - 14.00 Registreerimine ja tehniline ülevaatus 
14.00 Võistlejate koosolek 
14.15 - 14.45 rajaga tutvumine 
15.00 Start Võrtsjärvel Õhne jõe suudmes 
 
17:00 PAATIDE KOGUNEMINE VÕRTSJÄRVEL, ÕHNE JÕE SUUDMES. 
18:00 MINIJALKA TARTU JA SUISLEPA PAADIKLUBIDE VAHEL. 
19:00 MEELELAHUTUSLIKUD SPORDIÜRITUSED 
 
20:30 LAVAL: 
GETTER JAANI 
TRIIN NIITOJA & JOHN FOUR 
BLACKY 
MARILIN KONGO & IN GENERAL 
OSAVÕTT KOHUSTUSLIK, PILET VABATAHTLIK! 
KOHAPEAL SÖÖK, JOOK, TELKIMISVÕIMALUS JA LOTERII PILETIOSTJATELE 
 
Rohkem infot: http://sites.google.com/site/eestiveemoto/uudised-2/tulekulonsuislepapaadiralli  
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Põnevaid linke 

11. juunil toimunud Võrtsjärve Kala – ja käsitöölaada galerii leiate siit: 

http://www.vortskalandus.ee/Vortsjarve_III_kala-ja_kasitoolaat/  

Maikuus toimunud Võrtsjärve konverentsi lindistust näete siit: 

http://avalik.vortskalandus.ee/v6rtsj2rve_konverents/ 

Saate „Mina elan siin“ lindistust Võrtsjärvest leiate ETV arhiivist:  

http://etv.err.ee/arhiiv.php?id=117487 

Saade „Lauluga maale“ käis seekord Lõuna – Eestis. Külastati ka Võrtsjärve piirkonda. Saate 

lindistuse leiate siit: http://etv.err.ee/arhiiv.php?id=118406  
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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 

 

  

 


