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PRIA TAOTLUSTEST
MTÜ Võrtsjärve Kalanduspiirkond annab teada projektitoetuse taotluste vastuvõtmisest 2014. aastal.
Projektitaotluste tegevussuunad 2014.a. on kala või vesiviljelustoodete töötlemine ja otseturustamine
ja tegevuste mitmekesistamine.
Kalandusega seotud turismi arendamine ja rannakülade taaselustamine tegevussuunda saab taotlusi
esitada, aga projekte hakatakse PRIA-s menetlema alles siis, kui käivitub Võrtsjärve Kalanduspiirkonna
strateegia varuststenaarium ehk kui Sandemer OÜ projekt jääb ellu viimata. Võrtsjärve piirkonna
muudetud strateegia on kinnitatud Põllumajandusministeeriumi poolt 25.02.2014.
Kõik projektitaotlused, sh varustsenaariumi taotlused tuleb MTÜ-le Võrtsjärve Kalanduspiirkond
hindamiseks esitada elektrooniliselt jaanika@vortsjarv.ee hiljemalt 01.04.2014.
Jooksev info projektide taotlemise kohta
http://www.vortskalandus.ee/projektitaotlused/

MTÜ

Võrtsjärve

Kalanduspiirkonna

kodulehel:

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).
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KLAASANGERJA ASUSTAMINE
2014. aasta klaasangerja asustamise hankele tuli 6 pakkumist. Maimude hinnad on mitmetel põhjustel tugevalt
langenud ning selle aasta asustamiskogus ületab eelnevaid aastaid rohkem, kui kolmekordselt. Parimaks
pakkujaks osutus 900 kilogrammiga firma Sarl France Civelle Prantsusmaalt. Võrtsjärv saab sellest kogusest
endale peaaegu 85% ehk umbes 765kg. Klaasangerja maimud asustatakse Võrtsjärve hiljemalt aprilli lõpuks.
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OTSITAKSE KONNAD TEEL(T) TALGULISI!
ELF koos partneritega korraldab juba kolmandat aastat konnade üle tee aitamise ettevõtmist „Konnad
teel(t)“. Otsime inimesi, kes soovivad sel kevadel konni üle tee aidata.

Konnaränne
Konnad ja teised kahepaikseid talvituvad veekogudes või maase kaevunult. Kui saabub kevad, siis
konnad ärkavad ja neil tekib vastupandamatu soov suunduda veekogudesse, kus nad on harjunud
paljunema. Nii on nad rännanud juba ammu enne seda, kui inimesed rajasid maanteed.
Et päästa võimalikult palju kahepaikseid autorataste alt, tuleks maanteede kavandamisel arvestada
rändeteedega. Seni, kuni seda tehtud ei ole, saame siiski konnadele abiks olla, aidates neid kõige
kibedamal rändamise ajal ohutult üle tee.
Tavaliselt hakkavad konnad liikuma aprilli lõpus, kuid kõik oleneb ilmast: vajalik on püsiv
ööpäevaringne plusstemperatuur ja väike vihm. Päeva lõikes liiguvad konnad päikeseloojangust alates
2-4 tunni jooksul.
Kuidas konni aidata?
Otsi oma kodu lähedal üles kohad, kus konnade kevadised rändeteed ristuvad autoteedega. Ehk oled
selliseid kohti juba eelnevatel aastatel märganud? Kui ei, vaata kaarti kahepaiksete rändeinfoga .
Jälgi õhtuti, kui päike on loojunud ja kui ilm on soe ning niiske, kas konnad on juba liikvel. Keegi oska
ennustada, millal ränne täpselt hakkab, seega tuleb olla ise tähelepanelik ja kiire.
Kui näed, et konnad on asunud teed ületama, kutsu sõbrad, naabrid ja pereliikmed appi.
Korjake konnad sellelt teepoolelt, kust nad tulevad, puhastesse ämbritesse. Kindlasti kandke kindaid,
sest konnade nahk on väga tundlik.
Viige konnad ämbritega sinnapoole teed, kuhu nad minna tahavad, võimalikult lähedale nende
sihtpunktiks olevale veekogule.
Tegevuse muudab efektiivsemaks võrgust konnatõke tee ääres. Seda saab küsida ELF-ist või ise teha.
Pidage silmas ka liiklusohutust!
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Konnad teel(t) talgud 2014
Kõik aktiivsed loodusesõbrad on oodatud korraldama konnatalgusid oma kodukohas. Selleks:
pane end ELF-i veebilehel kirja.
Sinuga võetakse ühendust. Sulle toimetatakse talgude stardiämber, mis sisaldab infomaterjale konnade
kohta, 5 helkurvesti, meeneid talgulistele, pealampe koos patareidega pimedas toimetamiseks, 5 paari
kindaid, 2 plakatit talgute reklaamiks.
Sulle antakse ka täpsemat infot selle kohta, kuidas konnadega ümber käia ja milliseid korralduslikke
küsimusi peaksid silmas pidama. Osale võimalusel koolituspäeval.
Otsi oma sõprade ja tuttavate hulgast talgulised. Neid ei pea olema palju, aitab ka paarist inimesest.
Kui talgulisi jääb puudu, anna meile teada ja aitame otsida
Jälgi, millal konnad liikuma hakkavad ja kui see juhtub, helista kiiresti oma talgulistele ja aidake konnad
üle tee.
Anna meile pärast teada, palju konni päästsite. Meie omakorda anname sulle teada, millal toimub
tänuüritus.
Kui ise korraldamiseks jaksu pole, siis hakka konnatalguliseks. Konnarände ajal kutsutakse sind appi
konni üle maantee viima.

Koolituspäevad
Ootame kõiki vabatahtlikke konnatalgude korraldajaid ja teisi huvilisi koolituspäevadele, mis toimuvad
8. märtsil Tallinnas (algus kl 10.00, Tallinn Lai 29A, Eesti Loodusmuuseum)
15. märtsil Tartus (algus kl 10.00, Tartu Lille 10, Tartu Loodusmaja ).
Infopäev kestab 4h, millest 2h on pühendatud konnade bioloogiale ja liigikaitsele, 1h liiklusohutusele
maanteel ja 1h konnatalgute läbiviimise praktilisele poolele.
Registreerimise info peatselt konnad teel(t) kodulehel: http://www.elfond.ee/konnadteel.
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EESTI HARRASTUSKALAMEHE TASKUABIMEES 2014
Keskkonnaministeeriumi, SA Eesti Forell ja Keskkonnainvesteeringute Keskuse koostöös valminud Eesti
harrastuskalamehe taskuabimees 2014 tutvustab Eesti Vabariigis peamiste kalapüüki reguleerivate
õigusaktide sisu ning selgitab meie harrastuskalastuse süsteemi.
Allikas: Keskkonnaministeerium, SA Eesti Forell

EESTI PARIMA TOIDUAINE
AASTAKÜMNE EDUKAIM

JUUBELIKONKURSIL

VALITAKSE

KAHE

Toiduliit kutsub kõiki toidutööstureid Eesti Parima Toiduaine konkursile, mis toimub tänavu
kahekümnendat korda. Juubeli puhul omistatakse ühele vähemalt kahekümneaastase eduka
käekäiguga tootele Juubelikulla märk.

„Meie konkursi eesmärk on läbi aegade olnud
uute põnevate toodete tutvustamine ning
tööstuste tootearenduse hoogustamine. Kuid
parima toiduaine tunnus on ka see, et vajadus
selle toote järele kestab lausa aastakümneid.
Tahame teha juubeli puhul väikese tagasivaate
kahe aastakümne jooksul meie poelettide
edukaimatele toodetele ning valida nende seast
üks, mis väärib Juubelikulla aumärki,“ ütles Eesti
Toiduainetööstuse Liidu juhataja Sirje Potisepp.
Olulise uuendusena valib tänavusel konkursil
oma lemmiktoote ka Kaupmeeste Liidu
kokkukutsutud žürii. „Kaupmeeste Liit on üks
meie võtmepartneritest – kaupmehed pole mitte
ainult kanal tootjate ja tarbijate vahel, nende
tagasiside on tööstustele uudistoodete loomisel väärtuslikuks abiks,“ selgitas toiduliidu juht uue žürii
eesmärki toidukonkursil.
Juba kolmandat aastat valib igas kategoorias oma lemmiktooted ka Eesti Peakokkade Ühendus,
esmakordselt aga annavad konkursi raames oma professionaalse hinnangu alkohoolsetele jookidele ka
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Eesti baarmenid ja sommeljeed. Samuti jätkub Potiseppa sõnul juba heaks tavaks saanud Rahva
Lemmiku valimine ning ajakirjanike hinnangu põhjal pälvib üks toode Meedia Lemmiku tiitli.
Toiduliit kutsub kõiki toidutootjaid esitama oma parimaid uudistooteid konkursile kaheteistkümnes
toidukategoorias. Lisaks ootab konkurss tooteid, mis kandideerivad sel aastal vaid toitumisteadlaste
otsusega välja antavale tiitlile „Parim Toit Tervisele“. Konkursile on oodatud ka kõik väiketootjad, kelle
müügihittide seast valib žürii märtsikuus Tartu Kutsehariduskeskuses parimad tooted Põhja-, Lõuna-,
Lääne-Eesti ja Virumaa väike-ettevõtjatelt.
Toidutootjad saavad oma tooteid esitada konkursile kuni 28. veebruarini. Üldkonkursi
hindamiskomisjon, mille tegevust juhib Tartu Ülikooli arstiteaduskonna meditsiinilise biokeemia
professor, meditsiinidoktor Mihkel Zilmer, koguneb märtsis ja aprillis Tallinnas. Eesti Parim Toiduaine
2014 konkursivõitjad kuulutatakse välja Eesti Toiduainetööstuse Liidu aastakonverentsil, mis leiab aset
22. aprillil.
2013. aastal esitati Eesti Parima Toiduaine konkursile 140 toodet, millest Eesti Parima Toiduaine 2013
tiitli pälvis M.V. Wooli marineeritud angersäga.
Loe
lähemalt
konkursi
www.toiduliit.ee/parim

võistluskategooriatest

ja

tingimustest

aadressil

Allikas: Toiduliit

PRIA MAKSIS 2013. AASTAL TOETUSTEKS ÜLE 311 MILJONI EURO
2013. aasta jooksul maksis Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet
(PRIA) 24 838 taotlejale välja rekordilise summa toetusi – 311 383 335 eurot.
Toetusi põllumajanduse, maaelu, metsanduse, maapiirkonna elukvaliteedi
edendamiseks, toiduprogrammide ja turukorralduse meetmeteks maksti mullu
välja ligi 1,4 mln eurot rohkem kui aasta varem. Toetuse saajaid oli 303 võrra
rohkem. Mullu laekus PRIAsse kokku 71 142 taotlust.
2013 oli ühtlasi rahastusperioodi 2007-2013 viimane aasta. Mitme meetme eelarved olid
ammendunud juba varasemates taotlusvoorudes, mistõttu uusi taotlusi vastu ei võetud. Samas jätkub
varem määratud investeeringutoetuste väljamaksmine veel mõnda aega sedamööda, kuidas ettevõtjad
oma projekte lõpetavad ja määratud toetuste kättesaamiseks kuludokumente esitavad.
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PRIA peadirektor Jaan Kallas kinnitas aasta tagasi, et PRIA on seadnud eesmärgiks programmperioodi
lõpuks ära kasutada vähemalt 99,5 % kõikidest fondidest planeeritud vahendeid. 31. detsembri 2013
seisuga oli PRIA maaelu arengukava (MAK) toetusi välja maksnud 82,27%. Euroopa Kalandusfondi (EKF)
meetmete osas on väljamakseid tehtud 59,07 % ulatuses kogu rahastamiskavast. Määratud toetuste
osakaal eelarvest on oluliselt suurem. MAKi toetusi on PRIA programmperioodi jooksul välja maksnud
ligi 769,5 mln eurot, EKFi toetusi 63,3 mln eurot.
„PRIA töötab jätkuvalt selle nimel, et kõik toetused võimalikult täielikult ära kasutataks,“ kinnitab Jaan
Kallas. „Võetud eesmärk on täidetav ning eelarvete kasutamise protsent võib kujuneda veel
kõrgemaks, kui ettevõtjad viivad oma projektid kavandatud mahus ellu ja me saame selleks määratud
toetused välja maksta.“ MAK ja EKFi toetusi makstakse kuni 31. detsembrini.2015.
Ligi poole eelmisel aastal välja makstud summast moodustasid MAKi toetused – 155,2 mln eurot - ning
üle kolmandiku ühikupõhised otsetoetused põllumeestele ja loomapidajatele – 131,7 mln eurot. EKF
toetuste väljamakseks kujunes 13,4 mln eurot. Põllumajanduse turukorraldusmeetmeteks koos
toiduabiga maksis PRIA 2,4 mln eurot, maaelu ja põllumajanduse arengutoetusteks ligi 5 mln,
koolipiima ja –puuvilja hüvitamiseks 2,2 mln eurot. Lisaks maksis PRIA kalanduse turukorralduse- ja
arengutoetuseid 1,4 mln ning teavitus- ja müügiedendamistoetust 0,03 mln eurot.
Enim toetusi said osaühingud (48 % makstud summadest); FIEd said 24% ja eraisikud 5% kogusummast.
Üheksa kliendi saadud toetus ületas miljoni euro piiri. Kõige suurem summa, 2,27 mln eurot, läks
Euroopa Liidu toiduabi tarninud OÜ-le Sanitex Estonia. Põllumeeste Ühistu Kevili ligi 2,03 mln eurot
tootjarühma ja ühisturustuse ning investeeringuteks uute töötlemisviiside ja tehnoloogiate
arendamiseks. Kolmandal kohal on AS Reyktal, kellele maksti üle 1,9 mln euro kalalaeva püügilt
kõrvaldamise toetuseks.
PRIA kodulehel statistika rubriigis (www.pria.ee) on väljas andmed eelmisel aastal makstud summade
kohta maakondade, omavalitsuste ja meetmete lõikes ning ka toetusgruppide kaupa alates aastast
2004. Andmeid MAKi ja EKFi toetuste määramisest ja maksmisest konkreetsetele juriidilistele isikutele
võib näha toetuste veebikaardilt.
Alates 2007. aastast on PRIA toetusteks välja maksnud ligi 1,76 miljardit eurot, millest 1,27 miljardit
pärineb Euroopa Liidu eelarvest, 0, 49 miljardit Eesti riigilt.
Allikas: PRIA
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KIKI KESKKONNAPROGRAMMIST
PROJEKTILE

SOOVITAKSE

TOETUST

LIGI

1000

SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK) keskkonnaprogrammi selle aasta esimesse taotlusvooru
laekus kokku 946 taotlust kogusummas 54 418 971 eurot. Enim esitati projekte keskkonnateadlikkuse
valdkonnas (398), järgnesid looduskaitse (161) ja veemajandus (125).
Veemajanduse valdkonda soovitakse toetust kokku enam kui 19 miljonit eurot, mis on ligi 35%
taotluste kogusummast. Rahaliselt mahult järgnevad atmosfääriõhu kaitse valdkond summas ligi 7,4
miljonit eurot ning looduskaitse valdkond, kuhu laekus taotlusi kokku 6,1 miljoni euro eest.
Esialgsetel andmetel tuli enim taotlusi Tartumaalt (147). Järgnesid Harjumaa (84), Lääne-Virumaa (65)
ja Pärnumaa (57).
KIKi keskkonnaprogrammi üksuse juhi Heiko Põdersalu sõnul jäi taotluste hulk samasse suurusjärku
eelmise vooruga aga küsitud toetuste kogusumma on 7 miljoni euro võrra suurem. „Hetkel vaatame
taotlusi läbi ning see võib kaasa tuua ka korrektuure projektide jaotumise osas valdkondade ja
maakondade lõikes,“ toonitas ta.
KIK kontrollib taotluste vastavust finantseerimise korrale ja toetuste andmist reguleeriva
keskkonnaministri
määrusele.
Seejärel
edastatakse
nõuetele
vastavad
taotlused
Keskkonnaministeeriumile, kus toimub nende sisuline hindamine. Lõpliku otsuse taotlusvooru
laekunud projektide rahastamiseks langetab KIKi nõukogu. Rahastamise otsused tehakse eeldatavalt
mai lõpus või juuni alguses ning toetuse saavad projektid, mille mõju elu- ja looduskeskkonna
hoidmisel on kõige suurem.
Keskkonnaprogrammist toetatakse projekte kümnes valdkonnas: veemajandus, jäätmekäitlus,
keskkonnakorraldus, looduskaitse, metsandus, kalandus, maapõu, atmosfääriõhukaitse, merekeskkond
ja keskkonnateadlikkus.
Möödunud, 2013. aastal toetas KIK keskkonnaprogrammist 838 ettevõtmist kogusummas 37 miljonit
eurot.
KIK hoiab tervet elukeskkonda, väärtustab puhast loodust ning säästvat arengut. Juhtiva keskkonnaabi
ja -investeeringute suunajana rahastab KIK erinevaid keskkonnaprojekte Eesti keskkonnatasudest
laekuvast rahast, CO2 kvoodimüügi tuludest ning Euroopa Liidu struktuurifondidest. Lisaks pakub KIK
võimalust taotleda sihtotstarbelist laenu keskkonnaprojektide elluviimiseks. Kokku on KIKist
neljateistkümne aastaga toetust saanud üle 16 tuhande projekti.
Allikas: KIK
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EELNÕUDE INFOSÜSTEEM:
ESITAMISE KORD

KALAPÜÜGIGA

SEONDUVATE

ANDMETE

Põllumajandusministeerium on saatnud kooskõlastamiseks Vabariigi Valitsuse määruse "Kalapüügiga
seonduvate andmete esitamise kord" eelnõu.
Viimastel aastatel on toimunud märkimisväärne areng kalapüügiga seonduvate andmete esitamise ja
andmete analüüsi elektroonilistes võimalustes. Põllumajandusministeerium on loonud elektroonilise
keskkonna kalapüügiandmete elektrooniliseks registreerimiseks, esitamiseks ja analüüsiks. See
võimaldab alustada andmete elektroonilise esitamisega nii kaluri kalapüügiloa alusel toimuva
kalapüügi- ja lossimisandmete ning kalalaeva kalapüügiloa alusel toimuva kalapüügi- ja
lossimisandmete kohta kui ka kala esmakokkuostu ja kala üleandmise andmete kohta. Tulenevalt
ülalnimetatud Euroopa Liidu õigusaktidest esitatakse oluline osa kala esmakokkuostu ja kala
üleandmise andmetest juba praegu elektrooniliselt. Põllumajandusministeeriumil on olemas tehniline
valmidus kõigi kalapüügiga seonduvate andmete elektroonilise esitamise korraldamiseks. Kehtiv
kalapüügiga seonduvate andmete esitamise kord ei näe aga ette andmete elektroonilise esitamise
korrektselt vormistatud võimalust, mistõttu ongi eelnõus suurema muudatusena ette nähtud andmete
elektroonilise esitamisega seonduva süsteemne lahendamine.
Esitatavate andmete koosseis võrreldes senikehtinud regulatsiooniga oluliselt ei muutu. Lisanduvad
mõningad andmeväljad ja kohustused andmete esitamiseks ning muutunud on andmete esitamise
protseduur. Mõningal määral lihtsustub kalapüügiõiguse omanikele püügipäeviku täitmise protsess.
Uus kalapüügiga seonduvate andmete esitamise kord on plaanitud jõustada 2014. aasta esimeses
kvartalis.
Allikas: Eelnõude infosüsteem

VILJANDI MAAVANEM KEHTESTAS ALATES 18. VEEBRUARIST SÕIDUKITEGA
JÄÄLE MINEKU KEELU
Viljandi maavanema korraldusega on alates 18. veebruarist maakonna kõikidel veekogudel sõidukitega
jääleminek keelatud.
Maavanem kehtestas keelu ilmastikutingimusi, jääkatte seisukorda ning kaluritelt saadud infot arvesse
võttes selleks, et tagada ohutus ja vältida õnnetusjuhtumeid.
Teiste veekogude seas on sõidukitega jääleminek keelatud Võrtsjärve Viljandi maakonna
territooriumile jääval osal. Keeld ei laiene kutselistele kaluritele, et tagada võrkude väljatoomine.
«Palun siiski ka kõigil inimestel ohutuse huvides jääleminekut pigem vältida,» lausus maavanem Lembit
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Kruuse. «Ilmastikuolud muutuvad väga kiiresti ja jää võib kohati inimese raskuse all järele anda.»
"Erilist tähelepanu palun kõikidel pöörata veekogude läheduses mängivatele lastele, sest laste
ohutunne ja riskikäitumine on täiskasvanutega võrreldes veel välja kujunemata," lisas ta.
Viljandi maavanema korralduse aluseks on veeseadus ja avaliku teabe seadus. Maavanema korraldus
on antud välja ohutuse tagamiseks ja õnnetusjuhtumite vältimiseks veekogudel.
Maavanema korralduse täistekst:
Veeseaduse paragrahvi 5 lõike 2 punkti 2 ja paragrahvi 18 lõike 5 punkti 5 ja paragrahvi 18 lõike 6 ning
avaliku teabes seaduse paragrahvi 28 lõike 1 punkti 7 ja paragrahvi 29 lõike 1 alusel ning arvestades
järsku ilma soojenemist ning ilmastikutingimustega seonduvat jääkatte nõrgenemist ning kalurite
esindajatelt saadud infot
1. Keelan ohutuse tagamiseks ja õnnetusjuhtumite vältimiseks avalikele ja avalikult kasutatavatele
veekogudele, sealhulgas Võrtsjärve Viljandi maakonna territooriumile jääva osa jääle mineku Bkategooria ja kõrgema kategooria sõidukitel alates 18. veebruarist 2014 kuni jää sulamiseni.
2. Erandina ei laiene keeld kutselistele kaluritele, et tagada võrkude väljatoomine.
3. Korraldus jõustub ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded avaldamisele järgneval päeval.
Kuigi teates on kirjas, et Keeld ei laiene kutselistele kaluritele, siis soovitame ka kaluritel jääle mitte
minna, sest pühapäeval vajus läbi jää Rannu valla piires liikuva kaluri ATV järelkäru.

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.
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

www.agri.ee/ekf

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

www.agri.ee/ekf

