
Märts-aprill 2011.a. muudatused Võrtsjärve kalanduspiirkonna strateegias 2009-2013 

Punkt 1.1 Strateegia lühikokkuvõte 

Strateegiast tulenevalt on Võrtsjärve kalanduspiirkonna visioon aastaks 2013: 

 Piirkonnas on vähemalt üks Sadamaseaduse nõuetele vastav väikesadam, tänu millele on 
võimalik osutada nii turistidele kui kaluritele vajalikke teenuseid. Läbiviidud uuringute 
tulemusena on valminud tegevusplaan Võrtsjärve sadamate arendamiseks.  – kustutatud 
(üldkoosoleku otsuse 15.10.2009.a. alusel). 

 
 
Strateegia tegevussuunad on jaotatud kahte ossa.  

1. Strateegia tegevussuunad, mida on toetatakse meetme 4.1 „kalanduspiirkondade säästev 

areng“ raames:  

Arendatavad tegevussuunad on järgmised: 

* Kala või vesiviljelustoodete töötlemine ja otseturustamine; 

* Kalandusega seotud turismi arendamine ja rannakülade taaselustamine; 

* Tegevuste mitmekesistamine; 

* Koolitustegevused. 

* Kalasadamate ja lossimiskohtade uuendamine – lisatud loetelule (15.04.2011.a. üldkoosoleku 

otsuse alusel) 

Lisanduvad tegevussuunad on: 

* Kalasadamate ja lossimiskohtade uuendamine; - kustutatud loetelust  (15.04.2011.a. üldkoosoleku 

otsuse alusel); 

* Angerjamajandus; 

* Randumiskohtade setetest puhastamine. 

 

Punkt 2.3 Võrtsjärve kalanduspiirkonna lühiülevaade – andmed muudetud, aluseks 14.detsembril 

2010.a. vastu võetud Põllumajandusministeeriumi otsus 361, Kaluri kalapüügiloa andmine 

Kalapüügiks Võrtsjärvel 2011.aastal (14.detsembrist 2010.a.). 

Võrtsjärve kalanduspiirkonnas tegutseb kalureid (kalapüügiloa omanikke ja abikalureid) 2010.aasta 

14.detsembri seisuga 45. Neist 45st on 11 kalurit registreeritud elukohaga Viljandi linnas, 15 Viiratsi 

vallas, 3 Tarvastu vallas, 2 Kolga-Jaani vallas, 1 Pärsti vallas, 5 Rannu vallas, 3 Rõngu vallas, 1 Puka 

vallas, 1 Põdrala vallas, 1 Pärnu linnas, 1 Elva linnas, 1 Tallinnas. Lisaks tegeleb 2010.aasta seisuga 

Võrtsjärve piirkonnas 1 kalakasvatusega tegelev ettevõte (Triton PR AS). 

 



Ametlikel andmetel (Sadamaregister) ei ole 2010. aasta detsembri seisuga Võrtsjärvel ühtki nõuetele 

vastavat sadamat ega lossimiskohta. Arvestades kalurite ja ettevõtjate huvi, investeeringute mahtu 

ja üldist majandusseisu, võib arvata et lähema 5 aasta jooksul viiakse Võrtsjärve ääres nõuetega 

vastavusse maksimaalselt 1-2 sadamat (Oiu, Valma).  

3. Hetkeolukorra analüüs 

3.1 Piirkonna kalandusvaldkonna hetkeolukorra analüüsi kokkuvõte  

 

Kalasadamate ja lossimiskohtade uuendamine tõstetud lisanduvate tegevussuundade alt 

arendatavate tegevussuundade alla.  

Lisanduv tegevussuund - Kalasadamate ja lossimiskohtade uuendamine 

2009.aasta märtsikuu seisuga ei ole Võrtsjärvel ühtki nõuetele vastavat sadamat ega lossimiskohta. 

Probleemiks sadamate ja lossimiskohtade arendamisel on sadamate ja lossimiskohtade aluste 

maade keerulised omandisuhted, konfliktid kalurite, ettevõtjate ja kohalike elanike vahel, mis 

takistavad ühiste jõududega infrastruktuuri arendamist ning vajalikeks investeeringuteks 

ühisettevõttena vahendite taotlemist. Tänaseks on likvideeritud seni ainus Võrtsjärve kalureid 

ühendanud tulundusühistu Valma Kalur. Takistuseks sadamate ja lossimiskohtade arendamisel 

peetakse kohalike kalurite ja ettevõtjate poolt asjaolu, et uues valmivas Sadamaseaduses esitatakse 

väikesadamatele nõuded, mis ei sobi sisevete sadamates ja randumiskohtades rakendamiseks. Seda 

ennekõike liiga rangete rajamis- ja kasutamisnõuete kui ka maksustamist puudutavate küsimuste 

tõttu. Vastavasisuline pöördumine on Võrtsjärve kalanduspiirkonna aktiivi poolt tehtud 

Sadamaseadust ettevalmistavale töörühmale, mida koordineerib Majandus- ja 

kommunikatsiooniministeerium.  

Hea lahendus ei ole ka praegu toimiv süsteem, kus piltlikult väljendudes iga kalur lossib kala, läheb 

järvele ja tuleb järvelt suvalises kohas, sest sellises olukorras on väga raske hinnata kala käitlemise 

kvaliteeti lossimise protsessis, puudub ülevaade reaalsetest kala püügikogustest ning puudulike 

andmete tõttu ei ole võimalik teostada järelevalvet ning parandada teenuse ja kauba kvaliteeti 

Võrtsjärve kalanduspiirkonnas. Ühe võimaliku lahendusena on olnud arutusel vee- ja rannaala 

uuringu tellimine 2010. aastal, mis selgitaks välja Võrtsjärve kalanduspiirkonnale optimaalse arvu 

randumis- ja lossimiskohti, nende omandisuhted, kavandatavate investeeringute mahu ja ajakava 

ning annaks ülevaate randumis- ja lossimiskohtade rajamisel ja kasutamisel asjakohastest 

seadusandlikest aktidest. Uuringu valmimise järel asutakse väljaselgitatud olulisi sadama- ja 

lossimiskohti nõuetega vastavusse viima.  – lõik kustutatud, vastavalt MTÜ Võrtsjärve 

Kalanduspiirkond juhatuse otsusele (15.10.2009.a.) ei ole aktuaalne uuringu tellimine ja koostamine 

Lisatud lõik: 

Sadamaseaduse nõuetele vastava sadama olemasolu Võrtsjärve ääres on eeltingimuseks, et üldse 

saaks rääkida kalasadamast ning kvaliteetsest lossimise protsessist, mistõttu püüab MTÜ Võrtsjärve 

Kalanduspiirkond sadamatega seotud ettevõtjatele nõuga igati abiks olla ning motiveerida neid 

sadamaid arendama.  



2013.aastaks on maksimaalselt võimalik 1-2 Võrtsjärve-äärse sadama Sadamaseaduse nõuetega 

vastavusse viimine. Eelisarendatavad sadamakohad meetme 4.1 raames on Oiu ja Valma sadamad.  

Lisanduv tegevussuund – Angerjamajandus 

 

Viimane, kuid Võrtsjärve jaoks tähtsaim teema, mis ühtlasi eristab Võrtsjärve kalanduspiirkonda 

teistest Eesti kalanduspiirkondadest, on angerjamajandus, sellega seonduvad tegevused ja 

arengusuunad. Euroopa Komisjoni määruse (Regulation EU 1100/2007) kohaselt esitasid  Euroopa 

Liidu liikmesriigid, mille vetes angerjas looduslikult esineb, 2008.aasta lõpuks riikliku 

angerjamajanduse tegevuskava. Eestis on angerjamajanduses senitehtu olnud säästev ja 

loodussõbralik, sest oleme juba pool sajandit asustanud angerjat looduslikesse veekogudesse. 

Lisatud lõik: Vastavalt tegevusplaanile tuleks angerja asustamist Peipsi vesikonda jätkata. Sealjuures 

on lähitulevikus senisele lisaks võimalus vähemalt 50 % ulatuses saada toetust Euroopa 

Kalandusfondist. 

Kuue viimase aasta keskmine klaas- ja ettekasvatatud angerja asustamise maht on olnud 350 000 

ettekasvatatud angerjat aastas. See on minimaalne kogus, et säilitada praegune saakide tase (20-25 

t/aastas). Kustutatud lause: Sellest väiksem kogus, viib alates 2012.aastast saakide langusele. 

 Lisatud lõik: 2009. aastal asustati Võrtsjärve 360 000 ettekasvatatud angerjat. Eelmise aastaga 

võrreldes saadi enam kui kahekordne kogus asustusmaterjali tänu erakordselt madalale hinnale (4,8 

EEK/tk). Eelkõige langes hind tulenevalt maimu hinna järsust langusest seoses turunõudluse 

vähenemisega, eriti Aasia poolel. Juba aastaid on asustamise rahaline maht Võrtsjärvel jäänud 1,6 

miljoni krooni lähedale. Madal hind võimaldas üle mitme aasta asustada üle arvestusliku piiri (350 

000 noorangerjat), mille korral deklareeritud saak ei lange tulevikus alla 20 tonni e viimaste aastate 

keskmise. Viimase kümnendi asustamise kogus järvepinna hektari kohta on Võrtsjärvel kordades 

madalam kui teistes angerjakasvatuslikes järvedes. (Võrtsjärve kalavarude seisund ja 

haldamissoovitused 2009.aastal – Ain Järvalt, Meelis Kask, Priit Bernotas). 

Lisatud lõik: Kokkuvõttes on angerjasaak Võrtsjärves madal, jäädes viimastel aastatel alla 1 kg/ha. 
Euroopa skaalas loetakse madalaks alla 2 kg/ha, keskmiseks 2-10 kg/ha ja kõrgeks üle kümne 
kilogrammi angerja hektarilt. Suuremate saakide saamiseks peaks asustusmahtu tõstma mitu korda. 
Toidubaas suuremale kogusele angerjale on Võrtsjärves piisav. Ainus võimalik lisarahastamise allikas 
selle teostamiseks on Euroopa Kalandusfondi meetmed. Kuna Peipsi vesikonnast on 40% 
rändangerja väljapääs tagatud, tuleks juba liigikaitselisest seisukohast asustamist toetada. 
(Võrtsjärve kalavarude seisund ja haldamissoovitused 2009.aastal – Ain Järvalt, Meelis Kask, Priit 
Bernotas).  
 
Piirkonna kalurid ja kalandusettevõtted püüavad leida lahendusi, kuidas suurendada asustatava 

angerjamaimu hulka, et aastate pärast oleks võimalik saada suuremaid saake kui täna. 

Läbirääkimistel Põllumajandusministeeriumi kalandusosakonna esindajatega on selgunud, et on 

reaalne võimalus spetsiaalse programmi loomiseks, mis toetaks angerjate asustamist. MTÜ 

Võrtsjärve Kalanduspiirkond esindab kalureid ja kalandusettevõtjaid läbirääkimistel Põllumajandus ja 

ka Keskkonnaministeeriumiga ning loodetavasti saavutatakse oodatud tulemused. Eesti Maaülikooli 

Limnoloogiakeskus on aastatepikkuste teadusuuringute läbiviijana heaks nõuandjaks ja abiks nii 

kaluritele, ettevõtjatele kui MTÜ Võrtsjärve Kalanduspiirkond töötajatele, et ühiselt leida 



kalanduspiirkonna jaoks sobivaimad lahendused nii angerja kui teiste kalaliikide arvukuse stabiilsena 

hoidmiseks ja suurendamiseks.  

Lisatud lõik:  MTÜ Võrtsjärve Kalanduspiirkond ning Keskkonnaministeerium on jõudnud 

läbirääkimiste tulemusel kokkuleppele, et alates 2011.aastast tegeleb ettekasvatatud angerja 

hankimise ning taasasustamise korraldamisega kalanduspiirkonna mittetulundusühing. Esimene 

sellesisuline hange on edukalt 2011.aasta veebruaris läbi viidud.  

3.2 SWOT-analüüs 

3.2.1 Kalasadamate ja lossimiskohtade uuendamine 

Võimaluste alt kustutatud uuringu koostamisega seotud lõik.  

4. Arengu visioon ja eesmärgid 

4.1 Võrtsjärve kalanduspiirkonna VISIOON aastaks 2013  

 

Kustutatud lause: Läbiviidud uuringute tulemusena on valminud tegevusplaan Võrtsjärve sadamate 

arendamiseks.   

4.2 Võrtsjärve kalanduspiirkonna eesmärgid aastani 2013 

 

1. Kalasadamate ja lossimiskohtade uuendamine 

Eesmärk nr 1 kustutatud (üldkoosoleku otsuse 15.10.2009.a. alusel ) – 2013.aastaks on MTÜ 

Võrtsjärve Kalanduspiirkond eestvõtmisel läbi viidud uuring, mis selgitab välja randumis- ja 

lossimiskohtadega seotud probleemid ja vajadused ning pakub välja Võrtsjärve piirkonna jaoks 

optimaalse lahenduse, konkreetse tegevuskava nende arendamiseks.  

5. Strateegia tegevussuunad 

5.1 Strateegia raames elluviidavate tegevussuundade rakendamise põhjendus ja täpsem 

kirjeldus 

5.1.1 Kalasadamate ja lossimiskohtade uuendamine  -  tegevussuuna rakendamise 

põhjendus ja täpsem kirjeldus  

Tegevussuuna eesmärgid aastaks 2013: 

Eesmärk nr 1 kustutatud (üldkoosoleku otsuse 15.10.2009.a. alusel ) – 2013.aastaks on MTÜ 

Võrtsjärve Kalanduspiirkond eestvõtmisel läbi viidud uuring, mis selgitab välja randumis- ja 

lossimiskohtadega seotud probleemid ja vajadused ning pakub välja Võrtsjärve piirkonna jaoks 

optimaalse lahenduse, konkreetse tegevuskava nende arendamiseks.  

Uuendatud andmed lõigus, mis seotud kalurite arvuga Võrtsjärvel: 2010.aasta detsembri seisuga 

tegutseb Võrtsjärve piirkonnas 45 kaluri kalapüügiloa omanikku ja abikalurit (lisaks 1 kalakasvataja), 

kes kasutavad järvele minemiseks, randumiseks ning kala lossimiseks mitteametlikke ning nõuetele 

mittevastavaid randumis- ja lossimiskohti. 



Lisatud uuringu ärajätmisega seotud lõik: 15.10.2009.aasta üldkoosolekul võeti vastu otsus, et 

uuringu tegemine võetakse päevakorrast maha ning selle kaasfinantseerimiseks planeeritud 

vahendid suunatakse teiste tegevuste elluviimiseks.  

Kustutatud lõik:  

Käesolevas strateegias kalasadamate ja lossimiskohtade tegevussuuna jaoks meetme 4.1 

rahaliste vahendite kasutamist ette ei näha,, kuna toetussummasid saab kasutada 

investeeringuteks, sadama- ja lossimiskohtade nõuetega vastavusse viimiseks ning nõuetele 

vastavates sadamates süvendustööde teostamiseks ja selleks vajamineva tehnika soetamiseks. 

Tegemist on väga suuremahuliste investeeringutega, mille omaosalus on samuti arvestatav 

summa ning tänase seisuga ei ole ettevõtjad ja kalurid näidanud üles huvi mõne sadama- või 

lossimiskoha arendamiseks lähiaastatel. MTÜ Võrtsjärve Kalanduspiirkond üldkoosolek 

otsustas, et ei ole mõistlik niigi piiratud meetme 4.1 rahalistest vahenditest broneerida 

arvestatavat osa sadama- ja lossimiskohtade uuendamiseks, kui suure tõenäosusega jäävad 

need vahendid sel juhul kasutamata. Samas piiraks see muudes tegevussuundades taotlejate 

võimalusi erinevaid valdkondi arendada.   Kui tekib arendaja, kes soovib Võrtsjärve 

kalanduspiirkonnas sadamaarendusega tegelema hakata lähiaastatel ning tema tegevus on 

kooskõlas strateegia visiooni ja eesmärkidega, siis saab MTÜ Võrtsjärve Kalanduspiirkond 

juhatus üldkoosolekul nimetatud küsimuse tõstatada ja vajadusel teha strateegias muudatused, 

mis võimaldaksid ka meetme 4.1 rahaliste vahendite kasutamist sadamate ja lossimiskohtade 

uuendamiseks teiste tegevussuundade arvelt. 

MTÜ Võrtsjärve Kalanduspiirkond initsiatiivil viiakse aastatel 2009-2010 läbi uuring, 

millega selgitatakse välja Võrtsjärve kalanduspiirkonna vee- ja rannaala optimaalse kasutuse 

uuring, mille raames selgitatakse välja randumiskohtade olukord, maaomandiga seotud 

küsimused, omanike arendusplaanid, investeeringuvajadused ning koostatakse tegevuskava 

randumiskohtade nõuetega vastavusse viimiseks.    

Lisatud lõigud:  Strateegia uuendamise protsessi raames (märts-aprill 2011) on selgunud, et 

sadamaomanike huvi sadamate arendamise vastu on suurenenud võrreldes 2008-2009.aastal 

valitsenud olukorraga, mistõttu olulisimaks muudatuseks strateegias saabki kalasadamate ja 

lossimiskohtade tegevussuuna lisamine arendatavate tegevussuundade alla, et oleks võimalik 

ka sadamate arenduseks taotleda rahalist abi Euroopa Kalandusfondi meetme 4.1 raames. 

Ennekõike on päevakorral Oiu ja Valma sadamate arendamine.  

Oiu sadam – asub Oiu külas, Kolga-Jaani vallas, Viljandimaal. Katastriüksuse number: 

32802:001:0118. Sadama territoorium ca 8000 m², akvatooriumi suurus määramata. Kai pikkus on 80 

m ning seal on renoveerimistööd käimas. Kaideäärne sügavus - vee sügavus randumissilla ääres: 80 m 

ulatuses on sügavus üle 1,5 meetri. Sadama registrisse kandmise protsess on käimas ning sellega 

plaanitakse valmis jõuda 2011.aasta jooksul. Hetkel ei ole sadam aktiivses kasutuses kutseliste 

kalurite poolt, kuid edaspidi kavandatakse aktiivset sadamakasutust kutseliste kalurite poolt.  

Sadam on kaitstud Võrtsjärve tuulte ja lainete eest. Ohtlike tormilainete tekkimine sadamas ei ole 

reaalne. Jää tõttu on sadam suletud keskmiselt 5 kuud aastas. Põhilised püügirajoonid on 30 km 

ulatuses sadamast.. Kalalaevade/paatide tarbeks on kai sildumisosa veel eraldamata, kuna 

renoveerimistööd on käimas. Üldkasutatavalt teelt (Tartu-Viljandi maanteelt) asub sadam 80 m 

kaugusel.  

Kalatöötlemiseks on hooned ja ruumid olemas, töötlemist veel ei toimu. Puurkaev on olemas, Kütuse 

ja kaldavooluga varustamiseks on süsteemid rajamisel. Püüniste ja laevavarustuse ladustamiseks on 



võimalused olemas. Töökoda laevade remontimiseks on ehitamisel. Pilsivee ära andmiseks, 

traalnootade remondiks ning vaierite mõõtmiseks võimalused hetkel puuduvad. Kala lossimist 

teostatakse käsitsi. Külmhoone hetkel veel puudub.  

Lisaks kalalaevadele ja –paatidele kasutavad sadamat huvipaadid ning pakutakse reisijate veoga 

seotud teenuseid. Sadamaametnikke ametis veel ei ole. Sadamamaksude suurused on veel määramata. 

Oiu sadam renoveeritakse põhjalikult perioodil 2010-2012. Ehitatakse uus kai, slipp, ujuvsillad, 

sadamahoone, parklad jms infrastruktuur. 

Oiu sadama ja lossimiskoha omanikud on: Anmar Pihlak ja Romet Elmaste. Operaatorid MTÜ Oiu 

Arendus ning MTÜ Oiu Jahtklubi. 

Valma sadam – asub Valma külas, Viiratsi vallas, Viljandimaal. Katastriüksuse number on: 

89202:002:1030. Sadama territoorium on 4454 m2, akvatooriumi suurus määramata. Kai otsa 

koordinaadid on B58 21 59.03; L 2558 4, 2. Kalalaevade/paatide jaoks eraldatud kai sildumisosa 

pikkus on 25 m. Sügavus kai ääres on üle 2,5 m. Sadam ei ole kantud sadamaregistrisse ning 

registrisse kandmise protsessi pole veel algatatud. Sadamat kasutatakse, kui see ei vasta nõuetele.  

Tormilainete mõju sadamas seisvatele laevadele/paatidele on minimaalne. Jää tõttu on sadam suletud 

keskmiselt 5 kuud aastas. Põhilised püügirajoonid on 20 km raadiuses sadamast. Üldkasutatavalt teelt 

(Tartu-Viljandi maanteelt) asub sadam 200m kaugusel, tee on korralik ja asfaltkattega.  

Seadmetest on sadamas olemas jahutuskamber, veega varustab sadamat Viljandi veevärk, 

kaldavooluga varustab Eesti Energia. Kütust transpordivad kalurid vastavalt vajadusele oma 

sõidukitega. Ladustamisvõimalus, töökoda, tõsteseadmeid ja külmhoonet ei ole. Kala läheb otse 

kokkuostjaile.  

Peale kalalaevade ja paatide sadamal teisi kasutajaid ei ole ning kalapüügiga mitteseotud tegevusi 

ning tulu teenimist muust tegevusest ei toimu. Sadamamakse paatidelt/laevadelt ei võeta ning 

sadamaametnikke ametis ei ole. Hetkel sadama remontimiseks plaanid ja kalkulatsioonid puuduvad. 

Valma sadama ja lossimiskoha omanikud on: Marko Vaher, Guido Tirka, Enn Kell, Priit Uustalu ja 

Eero Kullas.  

Kalasadamate ja lossimiskohtade uuendamise tegevussuunale on Võrtsjärve 

kalanduspiirkonnas planeeritud kasutada 25% meetme 4.1 raames piirkonnale 

kasutamiseks määratud toetussummast (muudatus kehtib alates 15.04.2011). 

Kulud, mida meetme 4.1 raames toetatakse ja milliseid kulutusi planeeritakse selle suuna 

rakendamisel teha: 

1) tolmuvaba teekatte paigaldamise või uuendamise kulud; 

2) külmhoone, laohoone ja hulgimüügihoone ehitamise ja uuendamise kulud; 

3) lossimiseks ja ladustamiseks vajaliku seadme, sealhulgas kastipesuliini ostmise ja 

paigaldamise kulud; 

4) külmutus- ja jahutusseadme, sealhulgas jäämasina ja külmakonteineri ostmise ja 

paigaldamise ning portatiivse külmutus- ja jahutusseadme ostmise kulud; 

5) elektri- ja veevarustuspunkti ehitamise ja uuendamise kulud; 



6) kütusetankla ehitamise ja uuendamise ning tankimisseadmete ostmise kulud; 

7) kalalaeva hooldamise ja remondiseadme ostmise ja paigaldamise kulud; 

8) kalasadama või lossimiskoha rajatise laiendamise ja uuendamise ning tehnosüsteemi 

uuendamise kulud ning sellega seotud sadama akvatooriumi ja sadama sissesõidutee 

süvendamise kulud üks kord programmiperioodi jooksul; 

9) kalurite olmehoone või -ruumi ehitamise ja uuendamise kulud; 

10) paadikuuri ja püügivahendite hoiuruumi ehitamise ja uuendamise kulud; 

11) kala lossimise käigus tekkivate jäätmete töötlemiseks vajaliku ehitise ehitamise või 

uuendamise kulud; 

12) jäätmete käitlemiseks ja kahjutustamiseks vajaliku seadme ja inventari ostmise ja 

paigaldamise kulud; 

13) kalapüügitegevuse elektroonilise haldusega seotud seadme ostmise ja paigaldamise kulud; 

14) navigatsioonimärgistuse ostmise ja paigaldamise kulud; 

15) sadama süvendamise tehnika ostmise kulud; 

16) kütuseveoki ostmise kulud. 

5.1.2 Kala või vesiviljelustoodete töötlemine ja otseturustamine - tegevussuuna 

rakendamise põhjendus ja täpsem kirjeldus  

 

Muudetud tekst (endine toetussumma 40% asendatud 35%ga): Töötlemise ja turustamise 

arendamiseks Võrtsjärve kalanduspiirkonnas on planeeritud kasutada 35% meetme 4.1 raames 

piirkonnale määratavast kogu toetussummast. 

5.1.4 Tegevuste mitmekesistamine - tegevussuuna rakendamise põhjendus ja täpsem 

kirjeldus  

Muudetud toetusprotsent (endise 25% asemel 10%): Mitmekesistamise tegevussuuna arendamiseks 

Võrtsjärve kalanduspiirkonnas on planeeritud kasutada 10% meetme 4.1 raames piirkonnale 

määratavast kogu toetussummast. 

5.1.5 Koolitustegevus - tegevussuuna rakendamise põhjendus ja täpsem kirjeldus 

Muudetud tegevussuunale kavandatav toetusprotsent (endise 10% asemel 5%): Koolitustegevuste 

suuna arendamiseks Võrtsjärve kalanduspiirkonnas on planeeritud kasutada 5% meetme 4.1 raames 

piirkonnale määratavast kogu toetussummast. 

5.2. Strateegia raames elluviidavate tegevussuundade omavahelised seosed 



Esimeses lõigus tehtud muudatused so kalasadamate ja lossimiskohtade uuendamine on 

viidud eelisarendatavate tegevussuundade alla.  

Kustutatud lõik:  

Soovitud suunas edasiliikumiseks oleme strateegias eesmärgiks seadnud uuringu tellimise, mis 

selgitaks välja Võrtsjärvele optimaalse arvu randumis- ja lossimiskohti ning rakenduskava koos 

reaalse rahavajadusega ning eesmärgi, mis eeldab lähiaastatel lahenduse leidmist iga-aastaseks 

randumiskohtade setetest puhastamiseks ja stabiilseks tööde rahastamiseks. Nõuetele vastavate 

randumis- ja lossimiskohtade olemasolu on elementaarne piirkonnas, kus tegutseb 41 kutselist 

kalurit, lisaks tegeletakse kala töötlemisega.  

Lisatud lõik:  

Soovitud suunas edasiliikumiseks oleme strateegias eesmärgiks seadnud aastaks 2013 välja 

arendada vähemalt üks Sadamaseaduse nõuetele vastav sadam Võrtsjärve kalanduspiirkonnas. 

Randumiskohtade setetest puhastamiseks planeeritakse kaasata vahendeid teistest võimalikest 

programmidest. Nõuetele vastavate randumis- ja lossimiskohtade olemasolu on elementaarne 

piirkonnas, kus tegutseb 45 kutselist kalurit, lisaks tegeletakse kala töötlemisega. 

5.3 Projektitoetuste taotluste hindamine, projektikonkursid, projektide paremusjärjestuse 

moodustamise kord 

Muudetud aadress: Projektitoetuste taotlusi võetakse vastu MTÜ Võrtsjärve Kalanduspiirkond 

kontoriruumides: Rannu-Jõesuu, Vaibla küla, Kolga-Jaani vald, Viljandimaa, 70314 

Projektitaotlusi võetakse igas taotlusvoorus vastu järgmistes strateegia tegevussuundades:  

 kala või vesiviljelustoodete töötlemine ja otseturustamine;  

 kalandusega seotud turismi arendamine ja rannakülade taaselustamine; 

 tegevuste mitmekesistamine; 

 koolitustegevused. 
Loetellu lisatud: kalasadamate ja lossimiskohtade uuendamine 

Muudetud lõigud: 

Projektitoetuste taotlejaid teavitatakse projektikonkursi tingimustest, vabade vahendite seisust 

tegevussuundade lõikes ning kinnitatud projektidest MTÜ Võrtsjärve Kalanduspiirkond kodulehe 

(www.vortskalandus.ee ) pidevalt. 

Projektide vastuvõtt toimub jooksvalt, taotlusi hinnatakse ning paremusjärjestus projektitaotlustest 

tehakse üks kord kvartalis vastavalt PRIA projektitaotluste vastuvõtmise tähtaegadele.  

 

Dokumentide esmast läbivaatamise protsessi kirjeldavas lõigus kustutatud: ning palub vajadusel teha 

esitatud dokumentides täiendusi või parandusi või lisada puuduv dokument. 

Selle asemele lisatud laused: Tegevjuhil on õigus nõuda taotlejalt lisadokumente ja selgitusi 

taotluses esitatud andmete selgitamiseks või täpsustamiseks. Kui taotluses on ilmnenud 

http://www.vortskalandus.ee/


ebatäpsusi või on taotleja jätnud esitamata nõutud andmed või dokumendid, teavitab 

tegevjuht taotlejat sellest viivitamatult ja määrab tähtaja puuduste kõrvaldamiseks. 

Lausesse lisatud täiendus: Tegevjuht koostab perioodi jooksul esitatud taotluste koondülevaate koos 

fikseeritud puudustega.  

Lisatud lause: Hindamiskomisjoni otsusest tehakse avalikustamisele minev koond, milles ei 

kajastu hindamiskomisjoni iga üksikliikme poolt antud punktid, mis tagab hindamise 

anonüümsuse. 

Lisatud info, et kala ja vesiviljelustoode töötlemise hindamislehe alusel on võimalik saada 

maksimaalselt 29 punkti.  

Kustutatud lause: Kõigi strateegia tegevussuundade puhul on maksimaalne ja minimaalne 

hindepunktide summa võrdne.  

 

Näitlik tegevuste ajatelg 

Näitlik tegevuste ajatelg 

Sisse viidud muudatused:  

Detsember Võimalikke projektitoetuse taotlejaid teavitatakse MTÜ Võrtsjärve 

Kalanduspiirkond kodulehe (www.vortskalandus.ee) ja kohalike ajalehtede kaudu 

pidevalt projektitaotluste vastuvõtmisest, meetme 4.1 rahaliste vahendite seisust 

tegevussuundade lõikes, kinnitatud projektidest ning samuti rahaliste vahendite 

lõppemisest tegevussuundade lõikes. Esmane teade projektitaotluste konkursi 

avamisest avaldatakse 1 üleriigilises ajalehes (Postimees). Teates esitatakse 

taotluste vastuvõtmise tingimused ja vastuvõtuajad. Edaspidi teavitatakse 

projektikonkursside toimumisest ning tingimustest üleriigilises lehes vähemalt 

üks kord aastas.  

 

 

Jaanuar 1. Projektitaotlusi võetakse vastu jooksvalt 

2. Järgmistele tegevussuundade võetakse vastu projektitoetuse taotlusi: 

 kala või vesiviljelustoodete töötlemine ja otseturustamine;  

 kalandusega seotud turismi arendamine ja rannakülade taaselustamine; 

 tegevuste mitmekesistamine; 

 koolitustegevused 

 kalasadamate ja lossimiskohtade uuendamine 

3. Tegevusgrupi tegevjuht või projektikonkurssi korraldav isik kontrollib, kas 

projekt ja projekti taotleja vastavad esitatud nõudmistele ning palub vajadusel 

http://www.vortskalandus.ee/


teha esitatud projektis täiendusi või parandusi või lisada puuduv dokument 

Veebruar  4. Jätkub projektide vastuvõtt ja nende esialgne kontroll tegevjuhi või 

projektikonkurssi korraldava isiku poolt 

Tekst kustutatud 

Märts 6. Tegevjuht teavitab kuu alguses MTÜ Võrtsjärve Kalanduspiirkond liikmeid kuu 

lõpus toimuvast üldkoosolekust.  

7. Tegevjuht koostab perioodi jooksul esitatud taotluste koondülevaate ning 

esitab selle koos projektitoetuse taotluste koopiatega, hindamise töörühmale 

tutvumiseks vähemalt 7 päeva enne töörühma koosolekut. 

8. Hindamiskomisjoni istung toimub kuu keskel. 

8.1 Komisjoni liikmed hindavad projekte ja täidavad iga projekti kohta 

hindamislehe ja allkirjastavad selle.  

8.2 Kõikide hindamislehtede tulemused kantakse hindamistulemuste 

koondlehele.  

8.4 Hindamistulemuste koondlehtede alusel moodustatakse projektide üldine 

paremusjärjestus.  

9. Kuu lõpus toimub MTÜ Võrtsjärve kalanduspiirkond üldkoosolek, mille käigus 

tutvustatakse esitatud projekte ja kinnitatakse komisjoni poolt ettevalmistatud 

paremusjärjestuse ettepanek. 

10. Seejärel esitatakse  paremusjärjestuse ettepanek koos kõigi esitatud 

projektitoetuse taotlustega PRIAle vastavalt PRIA poolt kehtestatud 

projektitaotluste vastuvõtuaegadele.  

Tegevjuht edastab PRIAle kõik projektikonkursile esitatud projektitoetuse 

taotlused, kaasa arvatud need projektitoetuse taotlused, mis said projekti 

hindamisel vähem punkte kui minimaalne punktisumma (7 punkti) ette näeb. 

 

11. Võimalikke projektitoetuse taotlejaid teavitatakse pidevalt projektitaotluste 

vastuvõtust ning tingimustest MTÜ Võrtsjärve Kalanduspiirkond kodulehe 

(www.vortskalandus.ee ) ja kohalike ajalehtede kaudu.  

Aprill Projektitaotluste vastuvõtt toimub jooksvalt 

http://www.vortskalandus.ee/


2. Järgmistele tegevussuundade võetakse vastu projektitoetuse taotlusi: 

 kala või vesiviljelustoodete töötlemine ja otseturustamine;  

 kalandusega seotud turismi arendamine ja rannakülade taaselustamine; 

 tegevuste mitmekesistamine; 

 koolitustegevused 

 kalasadamate ja lossimiskohtade uuendamine 

3. Tegevusgrupi tegevjuht või projektikonkurssi korraldav isik kontrollib, kas 

projekt ja projekti taotleja vastavad esitatud nõudmistele ning palub vajadusel 

teha esitatud projektis täiendusi või parandusi 

Mai 

 

4. Jätkub projektide vastuvõtt ja nende esialgne kontroll tegevjuhi või 

projektikonkurssi korraldava isiku poolt 

 

  

.. ja korduvad kõik esimese kvartali tegevused 

………………………… 

 

 

5.4. Hindamiskriteeriumid iga valitud tegevussuuna kohta  

5.4.1 Kala- või vesiviljelustoodete töötlemine ja otseturustamine 

 

Hindamiskriteeriumid projektitaotluste hindamiseks: 

Hindamistabelites muudetud kaks viimast veergu so skaala asemel sõna hindepunktid ja 

hindepunktid asemel punktid kokku.  

Lisatud peatükk:  

5.4.5 Kalasadamate ja lossimiskohtade uuendamine 

 

Hindamiskomisjon hindab selle tegevussuuna projektikonkursile tähtajaks esitatud projektitoetuse 

taotluseid järgmistel eeldustel: 

1. Projekti teostamise eesmärk on kooskõlas MTÜ Võrtsjärve kalanduspiirkond strateegia visiooni 

ning tegevussuuna strateegiliste eesmärkidega.  

2. Projekti elluviimise tulemusena arendatakse välja Võrtsjärve kalanduspiirkonnas asuvaid sadamaid 

ning viiakse need vastavusse Sadamaseaduse nõuetega.   



3. Projektitoetuse taotleja on kalandussektori  ettevõtja (välja arvatud Põllumajandusministri 

määruse nr 38 (24.aprill 2008) § 10 lõike 3 punktis 2 nimetatud ettevõtja), kalandussektori 

mittetulundusühing või sihtasutus, kohaliku omavalitsuse üksus. 

4. Projektitoetuse taotlusega koos on esitatud Põllumajandusministri määruse nr 38 (24.aprill 2008) 

§-s 20 nõutud dokumendid. 

Lisatud hindamisleht sadamate ja lossimiskohtade uuendamisega seotud taotluste hindamiseks. 

 

Hindamiskriteeriumid projektitaotluste hindamiseks: 

 

Sadamate ja lossimiskohtade uuendamise hindamiskriteeriumid 

 

 5 olulisemat 

hindamiskriteeriumit 

 Hinde-

punktid 

Punkti

d 

kokku 

1 Piirkonna kalandusettevõtjate 

kaasatus ja ühistöö 

 

 

Sadam ei ole vajalik  piirkonna 

kalandusettevõtja(te)le või ajaloolise püügiõiguse 

omanikele 

0  

Sadama on kasutatav  väikese arvu 

kalandusettevõtjate ning teiste ettevõtjate poolt 

1-2 

Sadamat saavad kasutada kõik  piirkonna kalandus- 

jt  ettevõtjad. Tehakse ühistööd sadama haldamisel 

3 

2 Majanduslik elujõulisus ja 

jätkusuutlikus  

 

 

Taotleja ei oma ajaloolist püügiõigust. 

 

1  

 

 

Taotleja ajalooline püügiõigus  aitab tagada projekti 

teostamise ja haldamise 

2 

Taotleja ja koostööpartnerite ajalooline 

püügiõigus  aitab tagada projekti teostamise 

ja haldamise. Ühistööna teostatud projekt 

tagab jätkusuutlikkuse ning  aitab kaasa  

kohaliku ettevõtluse  ning kogu piirkonna 

arengule 

 

3 



3 Lisaväärtus, uued töökohad ja 

uus lähenemine 

 

 

Projektiga lisaväärtusi  ja uusi töökohti ei looda. 

Puudub uuenduslikus. 

1  

Projekti realiseerimine loob omavalitsuse  

tasandil lisaväärtusi ning eelduse  töökohtade 

tekkeks.  Parandab ettevõtluskeskkonda  

kohalikul tasandil.   

2 

Projekti realiseerimine loob maakondlikul  

ja/või piirkondlikul tasandil lisaväärtusi ning 

eelduse  töökohtade tekkeks.  Parandab 

ettevõtluskeskkonda.   

3 

4 Seotus arengukavadega ja 

teiste meetmete ning 

programmidega 

 

 

Projektil puudub seotus  asjakohaste 

arengukavade ning teiste meetmete ja   

programmidega 

1  

Projekt on seotud  asjakohaste  arengukavadega, 

kuid ei ole  seotud teiste võimalike  meetmete ja  

programmidega. 

2 

Projekt on seotud erinevate arengukavade, 

meetmete ja programmidega. 

3 

5 Projekti eelarve ja ajakava 

 

Eelarve ebaselge ning ei ole realistlik, puudulik 

ajakava 

0  

Eelarve on kohati ebaselge, kuid võimaldab    

projekti teostada. 

1-2 

Eelarve ja ajakava selgelt ning  arusaadavalt 

esitatud. Ajakava ja eelarve realistlikud 

3 

Minimaalselt 3 punkti 

Maksimaalselt 15 punkti 

5 tähtsuselt järgmist hindamiskriteeriumit 

 

6 Projektijuhtimise kogemus ja 

inimressurss 

Taotlejal puudub varasem projektijuhtimise kogemus. 

Inimressurss on projekti teostamiseks ebapiisav 

1  

Taotlejal on varasem projektijuhtimise kogemus 

samalaadsete projektide realiseerimisel ning omab 

inimressurssi nii projekti elluviimisel kui 

administreerimisel. Projektijuht on läbinud vastava 

koolituse ja/või omab projektijuhtimise kogemust 

2   

7 Projekti elluviimise mõju 

piirkonna 

konkurentsivõimele 

Piirkonna konkurentsivõime ei suurene oluliselt 1  

Projekti tulemusena tõuseb piirkonna 

konkurentsivõime ning atraktiivsus nii puhke-, töö- kui 

elamispaigana 

2  



8 Projektitegevuste mõju 

strateegia teiste 

tegevussuundade 

eesmärkide saavutamisele 

Projekt ei toeta teiste tegevussuundade eesmärke 0  

Projekt toetab teiste tegevussuundade eesmärke 1-2  

9 Projekti mõju keskkonnale Mõju keskkonnale on neutraalne või ei muutu 1  

Negatiivne keskkonnamõju väheneb oluliselt, kuna 

projekt teostatakse eesmärgiga viia sadamakohad 

vastavusse Sadamaseaduse nõuetega, parandatakse 

lossimistingimusi jms.  

2  

10 Projektitegevuste ajaline 

mõju  

Projektitegevuste mõju piirkonnale on lühiajaline, kuid 

projekti toimumise ajajärgul oluline 

1  

Projektitegevuste mõju piirkonnale on pikaajaline  

  

2  

Minimaalselt 4 punkti  

Maksimaalselt 10 punkti 

 

6. Finantsplaan 

 

6.1 Strateegia tegevussuunad aastani 2013 (toetussumma protsentuaalne jaotus) 

 

Euroopa Kalandusfondi meetmest 4.1 toetatavate tegevussuundade osas on Võrtsjärve 

kalanduspiirkonna eelarve jagunemine suundade vahel järgmine:  

Endine finantsplaan kustutatud. Lisatud uus finantsplaan koos täiendustega.  

 

 



 

Tegevussuuna nimetus 

 

EKF meetmest 4.1 

Võrtsjärve 

Kalanduspiirkonnale 

kavandatud vahendid 

projektitoetusteks 

Toetussumma 

protsentuaalne jaotus 

(%) muudatused 

jaotuses alates 

15.04.2011 

üldkoosoleku 

otsusest 

Reaalne Võrtsjärve 

kalanduspiirkonnale 

projektitoetusteks 

eraldatud summa 

on 860 570,34 EUR 

(13 465 000 EEK) 

Jääk eurodes 

15.04.2011 

seisuga, 

muudatused %-

jaotuses 

kinnitatud 

üldkoosoleku 

otsusega  

 

Kalasadamate ja lossimiskohtade 

uuendamine 

 

(endine  0%) 25%  

 

 

215 142, 58 EUR 
215 142,58 EUR 

 

Kalandustoodete töötlemine ja 

otseturustamine 

 

 (endine 40%) 35% 

 

 

301 199,62 EUR 
289 869,31 EUR 

 

Kalandusega seotud turismi 

arendamine ja rannakülade 

taaselustamine 

 

(endine 25%) 25% 

 

 

215 142, 58 EUR 49 396,68 EUR  

 

Tegevuste mitmekesistamine 

 

 

(endine 25%) 10% 

 

 

86 057,03 EUR 
19442,99 EUR 

 

Koolitustegevused 

 

 

(endine 10%) 5% 

 

43 028,52 EUR 25 897,96 EUR 

 

KOKKU 

 

 

100% 

 

 860 570,33 EUR 

599749,52 EUR 

 



7.3.3 – MTÜ Võrtsjärve kalanduspiirkond tegevusgrupp ja tegevuspiirkond 

MTÜ Võrtsjärve Kalanduspiirkond liikmete andmed uuendatud seisuga 24.03.2011.a. 

MTÜ Võrtsjärve Kalanduspiirkond on mittetulundusühing, mille põhikirjaline eesmärk on seotud 

kalandussektori tegevuste edendamisega Võrtsjärve piirkonnas ning mille liikmetest 63,89  % (36st 

liikmest 23 liikme) tegevus on otseselt seotud kalandussektoriga.  

Võrtsjärve kalanduspiirkonnas tegutseb kalureid (kalapüügiloa omanikke ja abikalureid) 2010.aasta 

14.detsembri seisuga 45. Neist 45st on 11 kalurit registreeritud elukohaga Viljandi linnas, 15 Viiratsi 

vallas, 3 Tarvastu vallas, 2 Kolga-Jaani vallas, 1 Pärsti vallas, 5 Rannu vallas, 3 Rõngu vallas, 1 Puka 

vallas, 1 Põdrala vallas, 1 Pärnu linnas, 1 Elva linnas, 1 Tallinnas. Lisaks tegeleb 2010.aasta seisuga 

Võrtsjärve piirkonnas 1 kalakasvatusega tegelev ettevõte (Triton PR AS). 

MTÜ Võrtsjärve Kalanduspiirkond liikmeteks rakenduskava esitamise seisuga on 23 kalurit:  

10 kalurit Viiratsi vallast (Enno Kell FIE, Antti Meikar FIE, , Marant OÜ, Järvekala OÜ, Mare Kilk FIE, 

Viktor Savik FIE, Ants Leiaru FIE, OÜ Endu-Inni, Heiti Meikar FIE, Viktor Jeršov FIE), 3 Rannu vallast 

(Jaan Reitsnik FIE, Allan Reitsnik FIE, Ruusaku OÜ), 2 Rõngu vallast (Erich Saaremaa FIE, Janar 

Väljaots FIE), 1 Kolga-Jaani vallast (Uuno Piir FIE), 2 Tarvastu vallast (Aivar Kärp FIE, Andres Palumaa 

FIE), 1 Pärsti vallast (Heino Kobak FIE), 3 Viljandi linnast (Must-Walge Sisustus OÜ, Järve OÜ, 

Sandemer OÜ), 1 Puka vallast (Rein Puurits FIE) . 

Lisaks on MTÜ liikmeteks 2 turismiettevõtjat (Jaan Leetsar, Peerna turismitalu Viiratsi vallas, 

Rannaküla Tall OÜ, Rõngu vallas), 1 põllumajandusettevõtja (Ruudiaru talu FIE, Viiratsi vald), 1 

toidukaupade sh kala ja kalatoodete müügiga tegelev ettevõte (Sprattus OÜ), 5 Võrtsjärvega 

piirnevat omavalitsust (Rannu vald, Viiratsi vald, Kolga-Jaani vald, Rõngu vald ja Tarvastu vald) , 3 

mittetulundusühing (Kaleselts MTÜ, Oiu Arendus MTÜ ning Vaibla Puhkeala MTÜ (kalandussektori 

mittetulundusühing) ja 1 sihtasutus (Võrtsjärve SA).  

7.3.4 - Tegevusgrupi liikmete kogemus kohaliku algatuse ja koostööprogrammide 

rakendamisel 

Sisse viidud muudatus juhatuse liikmete osas (Jaanika Kaljuvee asendunud Lauri Koniga): 

MTÜ Võrtsjärve Kalanduspiirkond juhatuse liikmeteks on (seisuga 13.04.2011.a.): Kalevi Kaur (Kolga-

Jaani, Viljandimaa); Lauri Koni (Rannu vald, Tartumaa); Erich Saaremaa (Valguta küla, Rõngu vald, 

Tartumaa); Leo Aasa (Valma küla, Viiratsi vald, Viljandimaa); Marko Vaher (Valma küla, Viiratsi vald, 

Viljandimaa).  

Kustutatud info endise juhatuse liikme, Jaanika Kaljuvee kohta. Lisatud lühiinfo uue juhatuse liikme 

kohta:  

Juhatuse liige Lauri Koni on osaühingu Ruusaku juhatuse liige.  

7.3.5 - Tegevusgrupi haldamise funktsionaalsuse lühikirjeldus 

Muudatus esimeses lõigus so varem tegevjuht FIE Jaanika Kaljuvee, praegu OÜ A.N.K Grupp: 

MTÜ Võrtsjärve Kalanduspiirkond võttis tegevuse käivitamiseks ja juhtimiseks ametisse tegevjuhi, 

kes ei ole palgal töölepinguga, vaid ostetakse teenusena sisse (OÜ A.N.K Grupp). . 



MTÜ kontor asub Rannu –Jõesuus (varem Valmas), muudatus tekstis:  

Igapäevaseks asjaajamiseks võeti ametisse töölepinguga tegevjuhi assistent, kes asus täistööajaga 

tööle Rannu-Jõesuus Võrtsjärve külastuskeskuses. 

 

MTÜ Võrtsjärve Kalanduspiirkond kasutab kontorit, mis asub Võrtsjärve külastuskeskuses (Rannu-

Jõesuu, Vaibla küla, Kolga-Jaani vald).  

Asukoha muutmine oli tingitud Võrtsjärvega seotud oluliste organisatsioonide koondamisest ühe 

katuse alla, et saavutada koostöös parimaid tulemusi piirkonna arendamiseks.  

 

7.3.6 – Võrtsjärvel reaalselt kasutuses olevate randumis- ja lossimiskohtade 

ülevaade 

Täiendatud Oiu sadama infot:  

Oiu Viljandimaa Kolga-Jaani 

vald Oiu küla 

Oiu sadam tel 50 66 426, 

anmar@oiusadam.ee ; 

omanikud: Anmar Pihlak, 

Romet Elmaste. 

Operaatorid: MTÜ Oiu 

Arendus, MTÜ Oiu 

Jahtklubi 

Käimas 

renoveerimis

tööd, 

plaanitakse 

Sadamaregist

ris 

registreerimi

st 

2011.aastal 
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