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Elektrooniline kuukiri 
 

 

Võrtsjärve kalanduspiirkonna arengustrateegia 2014-2020 

AVASEMINAR 
 
KUTSE 
 
Head Võrtsjärve piirkonna ettevõtjad, kohalikud elanikud, valdade ja organisatsioonide 
esindajad! 
 
Olete palutud osalema Võrtsjärve Kalanduspiirkonna arengustrateegia  
2014 - 2020 avaseminaril, mis toimub 23.10 kell 14.00-17.00  Võrtsjärve külastuskeskuses 
Jõesuus. 
 
 
Teemad: 
 

1) Piirkonna arenguvajaduste ja potentsiaali analüüs 
 Millised on meie vajadused järgmiseks perioodiks? 
 Analüüsime oma tugevusi ja nõrkusi, võimalusi ja ohte - SWOT 

 
2) Strateegia ettevalmistamise protsessi järgmised sammud 

 
 
Arutelu juhib Rivo Noorkõiv konsultatsiooni – ja koolituskeskusest Geomedia. 
Assisteerivad Kärt Leppik ja Jaanika Kaljuvee 
 
Info:  
 
Jaanika Kaljuvee 
MTÜ Võrtsjärve Kalanduspiirkond 
jaanika@vortsjarv.ee   
Tel.: 52 98 561 

September 2014                                                                                                          Nr:  69 
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Living Lakes 14. rahvusvaheline konverents 

18 – 24. november 2014, toimub Hiinas, Nanchangi linnas Living 
Lakes 14. rahvusvaheline konverents teemal “Lakes in densely 
populated regions. Balance between people and nature”.  
Konverentsi korraldajateks on Living Lakes eestvedaja Global 
Nature Fond koostöös kohalike keskkonnaorganisatsioonide ja 
teadusasutustega.  

Konverentsi programmi raames toimuvad lisaks loengutele, vastuvõttudele ja diskussioonidele 
tutvumisreisid Hiina suurima järve Poyangi ümbruses, mis asub ca 50 km Nanchangi linnast põhjas.  

Lisaks toimuvad Living Lakes liikmesriikide esindajate tööseminarid, et arutada toimunud sündmusi ja 
planeerida uusi koostööprojekte ning võimalikke muid ühistegevusi. 

Võrtsjärve esindab konverentsil MTÜ Võrtsjärve Kalanduspiirkond liige Rannu vallavalitsus Maano 
Koemetsa isikus. Sõidukulud katab Euroopa Kalandusfond läbi MTÜ eelarve. 

 

Põllumajandusministeerium ootab ettepanekuid messidel osalemise kohta 

Meetme 3.4 raames messidel osalemine 

Pöördume Teie poole ettepanekute saamiseks „Euroopa Kalandusfondi 2007-2013“ meetme 3.4 „Uute 
turgude arendamine ja reklaamikampaaniad“ raames toetatavatel messidel osalemiseks 2014. ja 2015. 
aastal. Ettepanekute esitamisel palume silmas pidada, et meetme 3.4 raames toetatav tegevus peab 
olema suunatud kogu kalamajanduse või tootegrupi, mitte ühe ettevõtja või tema toote edendamisele. 
Toetatakse messil osalemist, mitte messi külastamist. 

Palume esitada ettepanekud elektroonselt hiljemalt käesoleva aasta 06. oktoobriks e-mailile 
pm@agri.ee. 

 

ETVs algas saatesari "Mehed ja mõrrad" rannakalurite elust  

Laupäevaõhtuses ETV uues kaheksaosalises saatesarjas asuvad Anatoli Tafitšuk ja Sten Teppan uurima, 
kuidas läheb elu Eesti rannakaluritel. Sarja ette valmistades tegi meeskond ringi peale kõigile kaheksale 
kodumaisele kalanduspiirkonnale, kus kohtuti nii vanade kui ka noorte randlastega. 
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Eestimaal kohtab kutselisi kalureid, kes on põlvest põlve seda traditsiooni edasi kandnud, pärandades 
oma mõrrad ja võrgud poegadele. Nende kõrval tegutsevad noored mehed, kes on kuulda võtnud mere 
kutset ja muutnud seda järgides oma senist elu. 

Saatesari räägib kalurite igapäevaelust ja rannapiirkondade arengust, mis on viimastel aastatel 
toimunud nii omal jõul kui ka Euroopa Kalandusfondi toel. 

Juttu tuleb kalavarudest meie vetes, kala püüdmisest ja töötlemisest. Tehakse süüagi, et näidata - 
kalatoit ei pea sugugi alati olema supermarketist ostetud lõhefilee, mis fooliumisse pandult ahjus 
küpsetatakse. Kohalik kala on hea ja maitsev. Pealegi saab kinnitust, et kala puhastamine on arvatust 
palju lihtsam. 

Veel selgub uues sarjas, et rannakalur peab tänapäeval toimetulekuks töötama mitmel rindel. Kuid 
ikkagi peetakse au sees ütlust: esimene suutäis endale, ülejäänu Neptunile.  

Igas saates külastatakse üht kaheksast kalanduspiirkonnast (Soome lahe läänepiirkond, Läänemaa, 
Hiiumaa, Saaremaa, Pärnumaa, Võrtsjärve, Peipsi järve ja Soome lahe idapiirkond). Ringsõit algab sel 
laupäeval Harjumaalt ehk Soome lahe läänepiirkonnast. 

Saatesarja režissöör on Kertu Köösel, toimetaja Kerli Dello, produtsent Tiina-Mari Koljak. 

Saatesari valmib koostöös Euroopa Kalandusfondi, Põllumajandusministeeriumi ja 
Kalandusvõrgustikuga. "Mehed ja mõrrad" on ETV eetris laupäeviti kell 19.35 alates 13. septembrist. 

Juba eetris olnud saateid on võimalik internetis järele vaadata ERR arhiivist. 

http://www.agri.ee/ekf
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Valmis e-õppematerjal rannakalandusest huvitatuile  

Koostöös Menu Kirjastusega ja Eesti Mereakadeemiaga valmis e-
õppematerjal rannakaluritele ja teistele rannakalandusest huvitatuile. 

 

 

E-õppematerjal põhineb rannakalur, tase 4 kutsestandardi kompetentsusnõuetel. 

Teoreetilised materjalid on illustreeritud joonistega, lisaks ilmestab neid suur hulk videoid. 
Õppematerjal annab võimaluse testida enda teadmisi kordamisküsimuste abil. 

Allikas: Kalanduse teabekeskus 

 

PRIA infokiri 

 

Jätkuvad taotlusvoorud 

Kalandustoodete tootja või töötleja koolitustoetus 2014 
- taotluse vastuvõtmise aeg: 1.veebr-31.okt 
- taotlusi võetakse vastu posti teel PRIA keskuse aadressil 
- toetuse määramise tähtaeg: 20 tööpäeva jooksul alates nõuetekohase taotluse esitamisest 

Teadaolevad taotlusvoorud, mis algavad septembris 

Praktikatoetus kalandustoodete tootjale ja töötlejale 
- taotluse vastuvõtmise aeg: 22.sept-8.okt 
- taotlusi võetakse vastu posti teel PRIA keskuse aadressil 
- toetuse määramise tähtaeg: 20 tööpäeva jooksul alates taotluse esitamise tähtaja lõppemisest 
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http://www.pria.ee/et/toetused/valdkond/kalandus/kalandustoodete_tootja_voi_tootleja_koolitustoetus_2_0_1_4/
http://www.pria.ee/et/Kontakt
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Rahastusperiood 2014-2020  

Kalandusnõukogu kiitis heaks EMKF 2014-2020 kalandustoetuste rakenduskava 

Põllumajandusministeeriumi juures tegutsev kalandusnõukogu andis põhimõttelise heakskiidu Euroopa 
Merendus- ja Kalandusfondi (EMKF) vahendite Eesti rakenduskavale aastateks 2014-2020. Kokku 
investeeritakse järgmise kuue aasta jooksul Eesti kalandusse ja rannapiirkondade arengusse ligi 130 
miljonit eurot, teatas Põllumajandusministeerium. 

Põllumajandusminister Ivari Padar nimetas uutew turgude leidmist strateegiliseks eesmärgiks. Kala 
töötlemisele ja turustamisele on planeeritud eraldada kokku 32,5 miljonit eurot. Samuti plaanitakse 
rakenduskavasse 27,7 mln eurot rannapiirkondade arenguks,  26,2 mln  eurot kalapüügivahenditega ja 
keskkonnahoiuga seotud investeeringuteks ning 17,8 mln eurot vesiviljeluse arendamiseks. "Need 
investeeringud ja toetused peavad tagama, et aastaks 2020 on Eesti kalandussektor ja rannapiirkonnad 
elu- ning konkurentsivõimelised," lisas Padar. 

Pärast kalandusnõukogu heakskiitu läheb rakenduskava kooskõlastuseks ministeeriumidele, seejärel 
kinnitab kava Vabariigi Valitsus. Lõpliku heakskiidu peab kavale andma ka Euroopa Komisjon. 

Euroopa Merendus- ja Kalandusfond 2014–2020 on programm, mis hakkab pakkuma rahalisi 
vahendeid Euroopa Liidu ühise kalanduspoliitika rakendamiseks ning jagab investeeringutoetusi 
kalandussektori ettevõtetele ja rannapiirkondadele. 

Perioodil 2014–2020 on fondi Eesti rakenduskava eeldatavaks mahuks 129,6 miljonit eurot, millest 
100,9 miljonit eurot tuleb EMKF vahenditest ja 28,6 miljonit eurot Eesti riigieelarvest. 2007-2013 
rahastusperioodi mahuks oli koos Eesti omaosalusega 112,8 miljonit eurot. 

Kalandusnõukogusse kuuluvad Põllumajandusministeeriumi, Eesti Maaülikooli, Eesti Mereakadeemia, 
Eesti Kalakasvatajate Liidu, PRIA, Rahandusministeeriumi, Eesti Rohelise Liikumise, Eesti Kalaliidu, 
Peipsi Alamvesikonna Liidu, Eesti Kalapüüdjate Ühingu, Veterinaar- ja Toiduameti, Maaelu Edendamise 
Sihtasutuse, Tartu Ülikooli Eesti Mereinstituudi, Eesti Kaugpüüdjate Liidu, Keskkonnaministeeriumi, 
Eesti Kalaspordi Liidu, Keskkonnainspektsiooni ja Eesti Kalurite Liidu esindajad. 

Põllumajandusminister on esitanud Vabariigi Valitsusele arutamiseks korralduse "Euroopa 
Merendus- ja Kalandusfondi rakenduskava 2014-2020" heakskiitmine ja volituse andmine"  eelnõu. 

Rakenduskava eesmärkideks on:  
•    keskkonnasäästliku, ressursitõhusa, uuendusliku, konkurentsivõimelise ja teadmistel põhineva 
kalanduse edendamine; 
•    keskkonnasäästliku, ressursitõhusa, uuendusliku, konkurentsivõimelise ja teadmistel põhineva 
vesiviljeluse soodustamine; 
•    ÜKP elluviimise soodustamine järgmiste erieesmärkide taotlemise kaudu; 

http://www.agri.ee/ekf
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•    tööhõive ja territoriaalse ühtekuuluvuse suurendamine; 
•    turustuse ja töötlemise soodustamine; 
•    IMP elluviimise soodustamine. 

Rakenduskava alusel makstavaid toetusi menetletakse kalandusturu korraldamise seaduse ja selle 
alusel antavate rakendusaktide alusel. 

Eesmärkide saavutamiseks on arengukava raames kavas rakendada järgnevaid meetmeid: 
•    Innovatsioon kalapüügil;  
•    Teadlaste ja kalurite partnerlus; 
•    Kalapüügi poolt merekeskkonnale avaldatava mõju piiramine ning kalapüügi kohandamine vastavalt 
liikide kaitsele;  
•    Merekeskkonna bioloogilise mitmekesisuse ja ökosüsteemide kaitse ja taastamine ning hüvitamise 
kord säästva püügitegevuse raamistikus; 
•    Energiatõhusus ja kliimamuutuste leevendamine;  
•    Kalasadamad, lossimiskohad, oksjonihooned ja varjualused; 
•    Innovatsioon vesiviljeluses; 
•    Tootmisega seotud investeeringud vesiviljelusse;  
•    Inimkapitali ja suhtlusvõrgustike edendamine; 
•    Investeeringud majandustegevuse mitmekesistamiseks maapiirkonnas mittepõllumajandusliku 
tegevuse suunas; 
•    Vesiviljelusalade potentsiaali suurendamine;  
•    Kogukondlikult juhitava kohaliku arengu strateegia rakendamine;  
•    Koostöö; 
•    Tootmis- ja turustuskavad;  
•    Ladustamisabi;  
•    Turustusmeetmed;  
•    Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete töötlemine;  
•    Kontroll ja õigusnormide täitmise tagamine;  
•    Andmete kogumine;  
•    Integreeritud merenduspoliitika; 
•    Tehniline abi. 

 

 
 
 
 

http://www.agri.ee/ekf


 

www.agri.ee/ekf 

 
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. 
 
 

 

Ostan värsket angerjat. Telefon: 5184524, Lauri Koni. 

 
 
 

Avatud on konkurss Võrtsjärve Sihtasutuse juhataja ametikoha täitmiseks! 

Võrtsjärve Sihtasutus on piirkondlik arendusorganisatsioon, mis on asutatud 2000. aastal Võrtsjärve 
piirkonna arendustegevuse juhtimiseks. Võrtsjärve piirkonna moodustavad järvega piirnevad 
omavalitsused, mis paiknevad kolme maakonna: Viljandi-, Tartu- ja Valgamaa territooriumil ning mida 
seovad juba ajalooliselt väljakujunenud ühistegevuse traditsioonid. 
 
Võrtsjärve sihtasutus otsib põhikohaga töötajat sihtasutuse JUHATAJA ametikoha täitmiseks. 
Konkursi kuulutus_SA juhataja.pdf 
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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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