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PROJEKTITAOTLUSTE ESITAMINE LÕPEB 1.04.2014  

Kõik projektitaotlused, sh varustsenaariumi taotlused tuleb MTÜ-le Võrtsjärve Kalanduspiirkond 
hindamiseks esitada elektrooniliselt jaanika@vortsjarv.ee hiljemalt 01.04.2014 et läbida formaalne 
kontroll. Seejärel edastatakse taotlused koos lisadokumentidega hindamiskomisjonile hindamiseks. 

Kõik taotlejad peavad arvestama sellega, projektitegevused tuleb ellu viia, finantstehingud teostada 
ning aruanded esitada hiljemalt 30.juuni 2015, soovitatavalt varem. 

Tegevussuundade finantside jääk on nähtav siin: http://www.vortskalandus.ee/ts_finants_jaak/ 

On olemas võimalus, et 2014 aastal tekib jääke juurde, kuid see info on täpsustamisel 
Põllumajandusministeeriumis ja PRIAs. Teavitame teid, kui täpsem informatsioon on selgunud. 

NB! Lisaks tuletame veel kord meelde: taotlejad kellel on toetuse määramise otsusest möödas 1 aasta 
või rohkem ning kellel kuludeklaratsiooni ei ole menetluses ning toetust ei ole välja makstud tuleb 
teada anda, kas ta soovib tegevust ellu viia või mitte. Kui tegevust soovitakse või ei soovita ellu viia, siis 
tuleb sellest teavitada nii tegevusgruppi kui PRIA-t ning teada anda, millal esitatakse kuludeklaratsioon 
(kuupäev).   

 

 

 
 
 

Märts 2014                                                                                                            Nr:  63 
 

 

http://www.agri.ee/ekf
mailto:jaanika@vortsjarv.ee
http://www.vortskalandus.ee/ts_finants_jaak/


 

www.agri.ee/ekf 

 
ÜLDKOOSOLEK 

Anname teada, et 15. aprillil 2014.a. kell 15.00. toimub Jõesuus, Võrtsjärve külastuskeskuses MTÜ 
Võrtsjärve Kalanduspiirkond liikmete üldkoosolek.  

Kavas:  

Projektide hindamine, mille teostamiseks taotletakse toetust üle 63 911.66 euro. 

Aastaaruande kinnitamine 

Muud jooksvad küsimused. 

 

MILLIST KALA TARBITAKSE EUROOPAS?    

Kala osakaal elanike toidukulutustes on enamikes Euroopa riikides veidi tõusnud, näidates nii kala 
hinnatõusu mõju kui ka tarbitavate koguste suurenemist. Riigiti on arengud erinevad, aga üldine 
trend on lõhe osakaalu suurenemine eurooplaste menüüs. 

Lähinaabrite eelistused on sarnased 

Nii Lätis kui Leedus on kala osakaal toidukulutustes sarnane Eestile 
(4,6-4,7%). 2012. aastal kulutati mõlemas riigis kalale ja 
mereandidele 44 eurot (Eestis 41 EUR) pereliikme kohta. Lätis 
tarbiti kala leibkonnauuringu kohaselt veidi rohkem kui Eestis – 12 
kg elaniku kohta, sellest 6,6 kg oli värske või külmutatud kala. 

Soomes on imporditud kasvandustest pärit lõhe ja forelli 
tarbimine aasta-aastalt suurenenud, kuid kodumaise kala 
tarbimine on aegamööda vähenenud. Lõhe ja forelli tarbiti fileena 
kokku 6,3 kg. Kokku tarbitakse Soomes kala ja kalatooteid 20 kg 
ringis elaniku kohta. 

 

Punane kala kogub populaarsust kõikjal. Foto: Tiit Koha 

Lääne-Euroopa tarbijate eelistused Suurbritannia ja Saksamaa näitel 
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Suurbritannias suurenes kala ja mereandide jaemüük 2012. aastal suurenes 3,5%, kuid müügikogused 
vähenesid hinnatõusu mõjul 1,2%, kala hinnad tõusid seejuures keskmiselt 4,8% aastas. Üle poole 
turust moodustas aastaga kasvanud jahutatud ja värske kala müük (56%), külmutatud kala turuosa oli 
27%. 

Lõhe ostmine suurenes tänu lõhe hinna madalseisule ning müügitulult oli lõhe suurima turuosaga kala. 
Koguselt osteti aga rohkem tuunikala. Lisaks olid Suurbritannia tarbijate seas eelistatumad kalaliigid 
tursk, kilttursk (haddock), süsikas (pollock), skumbria; rohkesti tarbitakse nii soojavee- kui 
külmaveekrevette. 

Ligi 90% Suurbritannia elanike tarbitavast kalast müüakse supermarketites. Keskmiselt tarbitakse 
Suurbritannias 150 g kala inimese kohta nädalas. Sarnaselt Eestile impordib Suurbritannia enamiku 
oma toidukalast, samal ajal kui enda kalurite saak müüakse peamiselt välisturgudel (süsikat, turska, 
kiltturska, skumbriat jpt püütakse ka ise). 

Saksamaa turul on nõudlus kalatoodete järele järjepidevalt kasvanud ning kalatoite väärtustatakse kui 
tervislikke. Üle veerandi tarbijaist (27%) lähtub kalatoodete valikul kestlike printsiipide järgimisest 
toote juures, pidades seda ostuotsuse tegemisel olulisemaks kui hinda või ostumugavust. Tarbijad 
jälgivad vastava märgistuse olemasolu toodetel. Samuti jälgitakse lisaainete sisaldust toodetes ja 
eelistatakse lisaainete vabu (nt E621 vabu) tooteid. 

Saksamaa tarbija on hinnatundlik ja peab lugu külmutatud kalast, mis moodustab olulise osa 
tarbimisest (29%). Konservide ja marinaadide osakaal tarbimisest on 26% ja värskel kalal 9%. 

Eelistustes on ülekaalus merekala(66%), mille osakaal on aegamisi suurenenud, mageveekala tarbiti 
umbes kolmandiku võrra merekala kogusest (22%), vähilised jm mereannid moodustasid kokku 12% 
tarbitud kala ja mereandide kogusest. Populaarsemate kalaliikide seas oli 2012. aastal esikohal Alaska 
pollak(mintai), mis moodustas 26% tarbitud kalast, järgnesid heeringas (18%), lõhe (15%), tuunikala 
(11%), pangasius ja forell (3-4%). 

Suurem osa Saksamaal tarbitavast kalast on imporditud (88%), mistõttu kalatoodete hind on kerkinud 
kiiremini kui teistel toiduainetel. Kalatooteid eelistatakse osta säästupoodidest (50% kalatoodetest), 
supermarketite turuosa on väiksem (36%), kuid nad on tähtsamal kohal värske kala müüjatena. Värsket 
kala saadakse ka kalapoodidest ja turgudelt. Kalatooteid müüvad ka kioskid. 

Lõuna-Euroopa tarbib rohkem mereande 

Hispaanias on kala toidusedelis väga olulisel kohal – kalale ja mereandidele kulutatakse peaaegu sama 
palju kui lihale. Suurema osa ostetavast kalast moodustab värske kala (16 kg elaniku kohta), sh heik, 
sardiin, tuun, lõhe, forell jt. Palju tarbitakse mereande (üle 11 kg elaniku kohta), ka neid eelistatakse 
osta värskelt. 
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Üle poole peredest sööb kalatoite 2–3 korda nädalas, 90% peredest sööb kalatoite vähemalt korra 
nädalas. Hispaanlaste ajanappuse tõttu on toitlustusasutuste osakaal kala tarbimises tõusnud. 

  

Lugu põhineb Eesti Konjunktuuriinstituudi tehtud uuringul „Kala ja kalatoodete turg Eestis“. Uuring 
valmis Põllumajandusministeeriumi tellimusel. 

Allikas: http://maablogi.wordpress.com/2014/03/27/millist-kala-tarbitakse-euroopas/ 

Toimetas Karin Volmer, põllumajandusministeeriumi pressiesindaja 

 

2.APRILLIL KELL 12 KOHTUMINE VEETEEDE AMETIGA VÕRTSJÄRVE 
ÕPPEKESKUSE SEMINARIRUUMIS 

2.aprillil kell 12 toimub järjekordne kohtumine Veeteede Ameti esindajatega.  

Kokkusaamise eesmärgiks on tutvustada Veeteede Ameti poolt analüüsitud laevateevariante, 
Veeteede Ameti poolt eelistatud varianti ja kaalutlusi ning küsida huvigruppide arvamust ja kaalutlusi, 
et koosoleku lõpuks saada paika lõplik laevateede paiknemisskeem. 

Tahame laiendada huviliste ringi. Palun teavitage omalt poolt võimalikke teemast huvitatuid kalurite, 
turismiettevõtjate ja maaomanike seas. 

Sel korral toimub kohtumine Võrtsjärve õppekeskuse seminariruumis Vehendi külas 
Limnoloogiakeskuse juures. Kes vajab juhatust kohalejõudmiseks, siis selle leiate järgnevalt 
lingilt: http://kalala.emu.ee/avaleht/asukoht/  

Kärt Leppik 
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MTÜ VÕRTSJÄRVE KALANDUSPIIRKOND TEGEVUSED AASTAL 2013. 

Juhatus ja liikmed 

 Kalevi Kaur - Kolga-Jaani vallavanem; Viljandimaa Omavalitsuste Liidu aseesimees, Eesti 
Maaomavalitsuste Liidu juhatuse liige; MTÜ Leie Jahimeeste Seltsi esimees  

 Lauri Koni – Ruusaku OÜ juhatuse liige, kalur 

 Erich Saaremaa - Erich Matkad OÜ; Erich Kalandus OÜ  

 Leo Aasa - OÜ Järvekala osanik; Kutseliste Kalurite Ühingu liige   

 Marko Vaher - MTÜ Kaleselts liige: OÜ Marant osanik  

31.12.2013 seisuga on MTÜ-l liikmeid 44, 01.04.2014 seisuga on liikmeid 47. Sel aastal on liitujateks 
Puhja Vallavalitsus, OÜ Jõesuu Puhkemaja ja Sergei Batsko, FIE. 

 

Osavõtt infopäevadest, erinevatest koolitustest ja õppereisidest, MTÜ liikmetele ja teistele 
piirkonnas tegutsevatele ettevõtjatele koolituste ja infopäevade korraldamine ja nendest osavõtt: 

 MTÜ Võrtsjärve Kalanduspiirkond 2012.aasta kokkuvõttev seminar 09. jaanuar 2013 

 EMKF meetmete arutelu rannapüügi ja sisevete püügi sektorite esindajatega 31. jaanuar 2013 

 Peipsi kalandusgrupile piirkonna tutvustamine 10. aprill 2013 

 Poola õppereis 21. – 25. aprill 2013  

 Kalandusvõrgustik Suveseminar 02. mai 2013 

 Klaasangerja asustamine 7. mai 2013  

 Kalanduse Ümarlaud 30. mai 2013 

 Võrtsjärve kala- ja käsitöölaat 08. - 09. juuni 2013 

 Audiitori visiit Mtü Võrtsjärve Kalanduspiirkonnas 16. juuli 2013 

 Visioonikonverents "Eesti kalandus 2020+" 14. august 2013 

 Konverents Soomes 09. - 11. september 2013 

 Kohtumine Põllumajandusminister Helir-Valdor Seederiga 13. september 2013  

 Küsitleja visiit Mtü Võrtsjärve Kalanduspiirkonnas 8. oktoober 2013 

 Rahvusvaheline kalanduspiirkondade Farnet seminar 22. - 24. oktoober 2013 

 EMKF rakenduskava 2014-2020 kalanduspiirkondade arutelu 31. oktoober 2013 

 Seminar „Kohalik kogukond – Võrtsjärve piirkonna turismi arengu võti?" 27.november 2013 

 Ettekanne Puhja vallavolikogule MTÜ-sse liikmeksastumise kohta 27. november 2013 
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 Fookusgrupi intervjuud 28. november 2013 

 Kalandusvõrgustiku aastalõpu seminar 3. - 4. detsember 2013 

 
Juhatuse ja liikmete üldkoosolekud: 
 
Üldkoosolek 08. jaanuar 2013 
Juhatuse koosolek ja projektide hindamine 28. veebruar 2013 
Üldkoosolek 05. märts 2013 
Laiendatud üldkoosolek 23. mai 2013 
Juhatuse koosolek ja projektide hindamine 26. juuni 2013 
Juhatuse koosolek 10. august 2013 
Juhatuse koosolek ja projektide hindamine  november 2013 
 
 
 
Uuendatud on MTÜ strateegiat, mille viimane version on leitav meie kodulehel: 
http://www.vortskalandus.ee/338/ 
 
Järgmise perioodi 2014-2020 strateegia ettevalmistamiseks on Kalandusvõrgustik korraldanud 
individuaalseid nõustamisi ja 31. märtsil toimus integreeritud koolitus- ja nõustamisprogrammi 
õppepäev Pärnumaal. 
 
Kehtima on hakanud ka määruse muudatus: 
https://www.riigiteataja.ee/akt/128022014006?leiaKehtiv 

 

 

UUED TEGEVUSSUUNAD JÄRGMISEL PERIOODIL 

Euroopa Parlamendi eelnõus oleva määruse järgi on järgmisel perioodil 2014-2020 abikõlbulikud ka 
eraisiku vajadustega seotud kulud.  

PRIA hakkab uuel perioodil vastu võtma taotlusi näiteks toidu- ja elamiskulude, sõidukite ja vabaaja 
veetmise kulude ning reisikulude katmiseks. Kusjuures omafinantseering on 0%, lisaks ei pea toimuma 
hindamist ning ei kehti ka piirang 63 911.66 eurot.  

Allikas: 1. aprill 
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VÕRTSJÄRVE KALANDUSPIIRKONNA STRATEEGIA 2009-2015 KOHTA ON 
VALMINUD ANALÜÜS 

 
Ander Ojandu 

Civitta international 2014 

 

 

Sissejuhatus 

Käesoleva dokumendi eesmärk on anda hinnang Võrtsjärve kalanduspiirkonna strateegia kvaliteedile, 
strateegia eesmärkide mõõdetavusele, strateegia seire ja tulemuslikkuse hindamise protseduurile ning 
seatud eesmärkide saavutamise tasemele. 

Strateegia kvaliteedi hindamisel on võrdlusaluseks võetud Põllumajandusministeeriumi poolt aastal 
2008 välja antud käsiraamat kalanduse tegevusgruppidele ning üldtunnustatud strateegilise 
planeerimise põhimõtted. Strateegiat võrreldakse käsiraamatus toodud juhendite ja näidetega ning 
strateegia kvaliteedi hinnang sõltub strateegia komponentide vastavuse tasemest käsiraamatus 
toodule ning üldtunnustatud põhimõtetele. 

Strateegia hindamisprotsessi käigus paluti kalanduspiirkonna juhtpersoonidel vastata enesehindamise 
ankeedile, viidi Civitta konsultandi poolt läbi strateegia kvaliteedi hinnang ning toimus piirkonna 
võtmeisikutega seminar, mille käigus arutati enesehindamise tulemust ning Civitta konsultandi esmast 
strateegiahinnangut. 

Strateegia kvaliteedi kohta võib kokkuvõtvalt öelda, et strateegia on piisaval tasemel, et planeerida 
kalanduspiirkonnale toetussummasid ning on ka piisaval tasemel, et hinnata, kas ja kui palju toetusteks 
eraldatud summad on aidanud olukorda piirkonnas parandada. On küll ka mõningad visiooni ja 
eesmärkide mõõdikud, mida tegevusgrupp oma sõnade kohaselt ei suuda veel hästi mõõta (näiteks 
kalurite sissetulekute suurenemine või tööhõive kasv piirkonnas), kuid need ei mõjuta oluliselt üldist 
positiivset pilti. Edaspidi on siiski mõistlik vältida neid mõõdikuid, mille mõõtmine käib üle jõu või 
planeerida tegevuskava tegevused ja ressursid vajaliku info kogumiseks. 

1. Strateegia alusandmete olemasolu ning analüüs 

Strateegias koostamiseks on koostatud olukorra ülevaade, mis sisaldab konkreetseid numbreidolukorra 
kohta. Strateegia koostamise eeltööna viidi läbi küsitlused ja intervjuud ning valmis Võrtsjärve 
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kalanduspiirkonna alusandmete analüüs. Tegevussuundade kaupa on läbi viidud ka SWOT analüüsid. 
Kohati on SWOT metoodiliselt valesti läbi viidud, eelkõige võimaluste ja ohtude osas, mis omakorda 
võib olla olnud takistuseks parimate strateegiliste valikute tegemisel. SWOT analüüsi võimaluste osas 
tuleks käsitleda väliskeskkonnas toimuvaid positiivseid muutusi (mitte kirjeldada juba strateegilisi 
otsuseid). Ohtude all tuleks aga kirjeldada väliskeskkonnas toimuvaid negatiivseid muutusi. SWOT 
analüüsi puhul on oluline teha ka valikuid, ehk kajastada ainult peamised tugevused, nõrkused, ohud ja 
võimalused (reeglina kuni kuus igast kategooriast). Valikute tegemine aitab hoida fookust olulisematel 
teguritel ning jõuda seeläbi suuremat mõju omavate strateegiliste otsusteni. 

 
2. Strateegia visioon ja eesmärkide mõõdetavus 

Strateegia eesmärgistamise struktuur on järgmine: 

• Visioon 

o Tegevussuuna eesmärgid 

Hea visioon ja eesmärk vastab nn SMART reeglile, ehk on konkreetne, mõõdetav, saavutatav, 
asjakohane ning ajaliselt määratletud. Võrtsjärve visioon ja eesmärgid vastavad SMART reeglile. 
Strateegia elluviimise perioodi jooksul on mõne visiooni komponendi ja eesmärkide osas muutunud 
sedavõrd, et need ei ole enam osaliselt asjakohased. Näiteks ei ole enam täielikult asjakohane järgnev 
visioonikomponent: Kalavarude seisund on stabiilne, ettekasvatatud angerja asustamismaht on 
vähemalt 350 000 aastas ja asustamine toimub iga-aastaselt. Korrektne ei ole enam angerja 
ettekasvatamise osa, sest ostetakse ja asustatakse angerjamaime. Samas oma olemuselt on nimetatud 
visioonikomponent siiski korrektne ja mõistlik ning mõõdikuna tuleks kasutada pigem soovitud 
olukorda iseloomustavat indikaatorit (täiskasvanud angerja arvukuse kasv, mitte asustatud angerjate 
arvu). 

3. Strateegiate seire ja tulemuslikkuse hindamine 

Strateegia ei kirjelda strateegia seire protsessi ega ka tulemuslikkuse hindamise viisi. Tegevusgrupi 
võtmepersoonidega läbi viidud vestluse tulemusel selgus ka, et strateegia tulemuslikkuse hindamisega 
strateegia elluviimise käigus süsteemselt ei tegeletud. Kuna visioon ja eesmärgid on seatud selged ja 
konkreetsed, siis on nende saavutamise hindamine suhteliselt lihtne (seda tõestas nii võtmeisikutega 
läbiviidud seminar kui enesehindamise ankeedile vastamine). Eesmärkide seas on ka mõningaid 
eesmärke ja indikaatoreid, mille saavutamise hindamisega raskustes ollakse. Näiteks on osutunud 
keeruliseks mõõta kalurite sissetuleku taseme kasvu ja tööhõive kasvu piirkonnas. Edaspidi on mõistlik 
vältida mõõdikuid, mille mõõtmine käib üle jõu või planeerida tegevuskava tegevused ja ressursid 
vajaliku info kogumiseks. 
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4. Strateegia eesmärkide saavutamise tase 

Strateegias seatud 12 eesmärgist on tegevusgrupi võtmepersoonide hinnangul saavutatud kaheksa, 
osaliselt on saavutatud üks ning kolme eesmärgi puhul (kalurite sissetuleku kasv, tööhõive kasv ja 
kalanduses hõivatud inimeste rakendatuse kasv teistes valdkondades) on eesmärgi saavutamise tase 
raskesti hinnatav, kuna ei omata vastavat informatsiooni. 

Lisadokumendid seoses strageegiate hindamisega on saadaval meie kodulehel: 
http://www.vortskalandus.ee/338/ 

 

VALITSUS ARUTAS KALAPÜÜGISEADUSE MUUDATUSI 
  

Valitsus arutas tänasel istungil kalapüügiseaduse muudatusi, millega soovitakse täpsustada kalade 
püügivõimaluse jaotamist.  

"Läänemere kalavarude seis on viimastel aastatel 
paranenud, aga et Eesti kalameestel ka tulevikus 
saaki jätkuks, tuleb kalapüügi korraldust aina 
parandada. Püügiruutude süsteem muudab 
püügvõimaluste jaotuse senisest loogilisemaks 
ning säästlikumaks. Lisaks muudab kalameeste 
elu kergemaks see, et nad saavad püügiandmeid 
esitada digitaalselt - see võimalus peaks olema 

igas valdkonnas, kus inimene riigiga suhtleb," ütles keskkonnaminister Keit Pentus-Rosimannus.  

Seaduse muudatus võimaldaks edaspidi püügivõimalusi jagada püügiruutude kaupa. Nii saab kalu 
püüda vastavalt varude tegelikule olukorrale ning täpsemalt määrata püüniste paigutamise kohti.  

Praegu kehtestatakse merel püügivõimalused vaid maakondade vahel, kuid merel ei ole maakondade 
vahelisi piire, mistõttu ei olnud täpselt selge püüniste jaotus. Muudatusega on võimalik püüniste 
asetust ühtlasemalt jaotada ning samas vähendatakse püügisurvet rannikumere kaladele, näiteks 
räimele, ahvenale, kohale ja haugile. 

Teistsugune võimalus tekib ka räime püügivõimaluse jagamisele. Kaluritel tekib võimalus püügiõigusi 
omavahel vahetada vastavalt ajaloolisele püügiõigusele. Ehk need ettevõtjad, kes on huvitatud räime 
püüdmisest Läänemere avaosas, saaksid võõrandada oma ajaloolise püügiõiguse Liivi lahel ja soetada 
püügiõiguse Läänemere avaosas ning vastupidi. Seni liideti Läänemere avaosa ja Liivi lahe 
püügivõimalused kokku ja jagati need kalurite vahel proportsionaalselt. 

http://www.agri.ee/ekf
http://www.vortskalandus.ee/338/


 

www.agri.ee/ekf 

Kolmas oluline uuendus muudab lihtsamaks ka kalapüügiga seotud andmete esitamise. Kalandusega 
tegelev ettevõtja saab edaspidi kalapüügiga seotud andmed, teated ja taotlused esitada elektrooniliselt 
digitaalallkirjastatult.  

Lisaks karmistub kontroll püügilaevade üle. Euroopas on suureks probleemiks ülepüük ning kalalaevade 
mootori võimsusel on selles oluline roll. Seetõttu tuleb uute kalalaevade registrisse kandmisel  või 
olemasolevate laevade peajõuseadmete vahetamisel mootorid sertifitseerida.  Juba registris olevate 
laevade mootori võimsust tõendavat dokumenti esitama ei pea.  

Seadusega täpsustatakse ka nõuet, mille kohaselt peab merel kutselisel kalapüügil kasutama üksnes 
kalalaevade registrisse kantud laeva või paati. Muid alused kalapüügil kasutada ei või. 

Lisainfo: 
Berit-Helena Lamp. Keskkonnaministeeriumi pressiesindaja+3725303 6253 berit-helena.lamp@envir.ee 
Allikas: Keskkonnaministeeriumi pressiteade 13. Märts 2014 

 

TEGEVUSGRUPPIDE ÜMARLAUD 

17. märts 2014. a algusega kell 13.00 toimus 
Põllumajandusministeeriumi suures saalis 
tegevusgruppide ümarlaua koosolek. MTÜ Võrtsjärve 
Kalanduspiirkonnast osalesid juhataja assistent Madis 
Kaljuvee ja juhatuse liige Leo Aasa. 

Teemadena arutati toetuse saaja tegevuse rahastamist enne kulutuste tegemist ning eelseisva 
perioodiga 2014-2020 seotud tegevusi. Koosoleku protokoll ja Põllumajandusministeeriumi seisukoht 
on loetav siit. 

Taotlejad, kellel on hetkel projektid pooleli ning on probleeme arvete tasumisega täies mahus siis 
palume sellest teada anda jaanika@vortsjarv.ee. Esitame vastava nimekirja Priale kus iga projekti 
probleemid arutatakse eraldi läbi. 

 

KUULUTUSED/REKLAAM 

Kuukirja elavdamiseks otsustas juhatus lisada sellesse rubriigi 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. 

http://www.agri.ee/ekf
mailto:berit-helena.lamp@envir.ee
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OIU SADAM MÜÜB UUSI KVALITEETSEID PAATE! 

Kevadveed vulisevad ja kui on soov endale uut aerupaati või ka kaatrit 
soetada, siis tere tulemast Oiu Sadamasse! Meie pakutavas valikus on Poola 
päritolu kvaliteetsed nii ühekordse kere kui ka topeltkerega paadid ja 
kaater. Saadaval erinev värvivalik ja mitmed võimalused lisavarustuse osas. 

Lisainfot koos piltidega leiad www.oiusadam.ee menüüst „paadipood“. 

Kõiki aluseid saab registreerida Maanteeameti registris ja nad vastavad EU 
nõuetele. Peatselt saadaval ka lai valik soodsate hindadega Marinepool 

pääste- ja ohutusveste. 

Lisainfo anmar@oiusadam.ee või 50 66 426 

 

VÕRTSJÄRVE VI KALA- JA KÄSITÖÖLAAT Võrtsjärve VI Kala- ja käsitöölaat toimub 2014. aastal 7. juunil 
Jõesuu puhkealal. Täpsema info kauplejatele edastame Võrtsjärve Sihtasutuse ja Võrtsjärve 
Kalanduspiikonna kodulehtedel ning maili listides. Jälgige infot www.vortsjarv.ee , 
www.vortskalandus.ee  ning Facebooki kontol https://www.facebook.com/vortsjarv  

 

MÜÜA RATASTEL MAJA mõõdud 3,7x11,3 meetrit. Elutuba, köök, 2 magamistuba, WC ja dush eraldi. 
Möbleeritud. Külmik, gaasipliit ja -praeahi, gaasikamin. Pakettaknad. Lihtne ühendada vee- ja 
kanalisatsioonivõrku ning elektivõrku. Maja on väga heas seisukorras, uued segistid, soojaveeboiler ja 
veetorustik. Elektriküte, uus elektrijuhtmestik elektriradiaatoritele. Lühemat vahemaad saab vedada 
haagisekonksuga (liikumine 10km/h). Info ja pildid: SIIN Telefon: 530 31329 

 

AHOI, KOKAD JA KOKAABILISED!  

Kui Sa teed süüa kirega, suhtled mõnuga ning hiilgad täpsuse ja puhtusega, siis 
ootame Sind liituma Vaibla Puhkekeskuse meeskonnaga. Vaibla Puhkekeskus 
asub imekauni Võrtsjärve põhjakaldal Viljandist 32km ja Tartust 43km kaugusel.  

Kokaabilise töö sobib ka õpilasele, kuid kokalt ootame juba teadmisi ja 
mõningast töökogemust.  

 
 

http://www.agri.ee/ekf
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Töö kirjeldus:  
Grupitoitlustuse korraldamine;  
Tooraine tellimine ja planeerimine (kokk)  
Kalkulatsioonide tegemine (kokk)  
Päevapraadide valmistamine ,toitude serveerimine ja väljastamine.  
 
Nõuded kandidaadile:  
Eelnev töökogemus;  
korra ja puhtuse hoidmine köögis  
suhtlemine eesti keeles  
 
Pakume:  
motiveerivat töötasu  
graafikujärgset tööaega  
toetavat ja lõbusat meeskonda  
tööd mai keskpaigast augusti lõpuni, kokkuleppel ka lühemaks perioodiks  
Kohapealset ööbimise võimalust  

Kui sind paelub töö looduse keskel, hea seltskond ja väljakutsed, siis saada oma CV 
info@vaiblapuhkekeskus.ee GSM: 372 588 744 52 

 

 
 
"VÕRTSJÄRVE VI KALA – JA KÄSITÖÖLAAT“  7.06.2014 

 

Kauplemise tingimused 

1. Võrtsjärve VI kala- ja käsitöölaat (edaspidi Laat) toimub Kolga–Jaani vallas Vaibla külas Jõesuu 
puhkealal (Võrtsjärve külastuskeskuse juures) laupäeval 07.06.2014.  

http://www.agri.ee/ekf


 

www.agri.ee/ekf 

2. Laada korraldajad on Mittetulundusühing Võrtsjärve Kalanduspiirkond ja Võrtsjärve Sihtasutus,  
kontakttelefon 52 75 630,  e-mail: info@vortsjarv.ee , kodulehekülg: www.vortsjarv.ee või 
www.vortskalandus.ee  

3. Laat algab kell 10.00 ja lõpeb kell 17.00. Laada täpne programm ja ajakava  avaldatakse ülalmainitud 
kodulehtede kaudu hiljemalt 1 kuu enne laada toimumisaega. Korraldajad jätavad endale õiguse teha 
laada paremaks korraldamiseks ajakavas muudatusi.  

Kohustuslik kauplemise aeg on kella 10.00 – 17.00 

4. Müügikohtade jagamine toimub vaid teatud kellaaegadel 06.06 kella 16.00-20.00 ning 07.06 kell 
7.30-9.30.  Palume nende aegadega arvestada! Muudel aegadel kauplejad laadaplatsile ei pääse.  

5. Laada territooriumil on keelatud igasugune reklaami- ja kaubandustegevus Korraldaja loata. Sellise 
tegevusega tegelevad isikud eemaldatakse laada territooriumilt. Selline tegevus väljaspool laada-ala 
(parkimisplatsidel, silla peal jne) peab olema kooskõlastatud Korraldajaga. 

6. Laadal kauplemine toimub kohamaksu alusel. Kohamaks peab olema tasutud enne 01.06.2014. 

Käsitööesemetega kauplejad: 12 EUR  

Toidukaubad ja toitlustajad: 35 EUR, MTÜ Võrtsjärve Kalanduspiirkond liikmed 30 EUR 

Kauplejad, kes kasutavad elektrienergiat: 50 EUR  

Kohapeal saab maksta laada korraldajale eelneva broneeringu alusel ainult sularahas Võrtsjärve 
külastuskeskuses. Kohamaks sisaldab käibemaksu. Kohamaksu kauplejaile ei tagastata, kui kaupleja 
otsustab peale kohamaksu tasumist laadal mitte osaleda.  

7. Laadal kauplejatele saadetakse peale laadale registreerumist arve. Registreeruda saab telefonil 52 
75 630 või info@vortsjarv.ee Iga kaupleja vastutab ise vajalike kauplemislubade taotlemise eest. 

8. Kauplejale ei garanteerita vahendeid kaupade eksponeerimiseks (lauad, toolid vms), need on 
saadaval limiteeritud ulatuses. Elektri tarbimise puhul varustab iga kaupleja ennast ise vajaminevate 
pikendusjuhtmete ja muude seadmetega.  

9. Laadale on oodatud  kauplema ainult Eestis toodetud käsitööesemete müüjad (puit, nahk, tekstiil, 
kunst jms), värske kala ja kalasaaduste müüjad ning  Eesti päritolu toiduainete müüjad (liha, 
pagaritooted, mesi, köögiviljad, maiustused jms). 

10. Korraldajal on õigus laadalt eemaldada kaupleja, kelle kaup ei vasta korraldajapoolsetele 
tingimustele. Arve tasumine kaupleja poolt ei anna automaatset õigust laadal osalemiseks, kui kaupleja 

http://www.agri.ee/ekf
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kaup ei ole Eesti päritolu või tekib kahtlus, et kaup ei ole Eesti päritolu. Korraldaja otsus 
edasikaebamisele ei kuulu. 

11. Laada territooriumile ei ole lubatud kaasa võtta narkootilisi aineid, relvi või muid enesele, teistele ja 
loodusele ohtlikke esemeid ja pürotehnilisi vahendeid. 

12. Korraldaja ei vastuta kaupleja võimalike vigastuste ega isiklike asjade kadumise või kahjustumise 
eest laada toimumiskohas või parkimisaladel. 

13. Korraldaja ei vastuta Kaupleja laada toimumiskohta jõudmise ja parkimisvõimaluste eest ning palub 
järgida liikluskorraldajate poolt kehtestatud liiklemis- ja parkimiskorda. 

14. Laada territooriumil on kuivkäimlad tasuta kasutamiseks ning  tasuline WC Võrtsjärve 
külastuskeskuse siseruumides. 

15. Kaupleja on kohustatud laada toimumise ajal hoidma oma müügiplatsi prahivabana. Laadapäeva 
lõpus koristab iga kaupleja prügi oma müügiplatsilt ning transpordib selle oma kuludega 
jäätmekeskusesse. Külastuskeskuse territooriumil asuvad prügikonteinerid on vaid külastajate ja 
korraldajate kasutuses. 

16. Küsimuste korral palun pöörduge e-maili teel info@vortsjarv.ee või helistage 52 75 630. Laada ajal 
saab pöörduda laada infopunkti, mis asub Võrtsjärve külastuskeskuse siseruumides. 

Kauplejatele ja teistele huvilistele, kes soovivad piirkonda varem kohale tulla või ka kauemaks jääda, 
siis majutusasutuste infot võite leida Võrtsjärve SA kodulehelt http://vortsjarv.ee/kulastajale/majutus  

Edukat kauplemist! 

Võrtsjärve Sihtasutus  
Arvelduskonto number: EE471010220010083010 
Registrikood: 90001813 
Kontaktid: info@vortsjarv.ee ja telefon 5275630 
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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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