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Elektrooniline kuukiri 
 

 

 
Meeldetuletus: 2012. aasta PRIA II voor  

PRIA võtab projektitaotlusi vastu 27.06 - 09.07.2012 

Projektitaotlused tuleb eelnevalt esitada hindamiseks Võrtsjärve Kalanduspiirkond MTÜ-le 
hiljemalt 20.06.2012. 

Meeldetuletuseks taotlejatele: Projektitaotlused, mille taotletava toetuse suurus ületab 63 
911,66 eurot nõuab üldkoosoleku heakskiitu! Üldkoosoleku toimumisest peab teatama 
ajakirjanduses vähemalt 20 tööpäeva enne koosoleku toimumist. Seega tuleb taotlejatel, kelle 
projektieelarve ületab ülalmainitud summat, arvestada vastava ajakuluga. 

Taotlused tuleb eelnevalt saata elektrooniliselt  e-mailile jaanika@vortsjarv.ee.  Taotlused 
läbivad vormilise eelkontrolli ja edastatakse hindamiskomisjonile.  

Lõplikult vormistatud taotlused tuleb edastada paberkandjal Võrtsjärve külastuskeskusesse 
(lahtiolekuajad T-R, 10.00-16.00) või postiaadressile Kruusa 15, Elva 61503, Tartumaa. 

 

 
Tegevussuundade finantside jääk 20.03.2012 seisuga 

 Kalasadamate ja lossimiskohtade uuendamine - 0 EUR 

 Kalandustoodete töötlemine ja otseturustamine - 162 873.24 EUR 

Selgitus: Vastavalt meetme 4.1. määrusele ei kandu projektitoetuste aastaeelarvete jäägid 
alates 2012. aasatst enam automaalselt järgmisse aastasse. 2011 aasta lõpuga oli kasutamata 
jääk 14 558 EUR töölemise tegevussuuna all. Selle summa võrra on töötlemise tegevussuuna all 
olev jääk aastateks 2012-2013 väiksem. 

 Kalandusega seotud turismi arendamine ja rannakülade taaselustamine - 40494.25 EUR 
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 Tegevuste mitmekesistamine -19 550.69 EUR  

 Koolitustegevused - 14 337.37 EUR 

KOKKU:  237 255, 55 EUR 

 

 
Toimus kalanduspiirkondade ümarlaud 

 
04. aprillil toimus järjekorras 11. kalanduspiirkondade ümarlaud. Jätkuvalt olid peamisteks 
teemadeks tegevusgruppide eelarved seoses ülemineku perioodiga ning 2014-2020 
programmperioodi ettevalmistused. Lisaks tutvustas Veterinaar- ja Toiduameti esindaja kaht 
kalandusega seotud uuringut ning kõnealla tuli teavitatud ettevõtja toodangu turustamise 
võimalikkus jaekaubanduses. 

Ümarlaual arutati uue perioodi 2014-2020 üleminekuga seotud probleemid ja finantseerimist: 
 

 Brüsselis toimuvad hetkel uue programmperioodi määruse arutelud, protsess on väga 
pikaldane ja ei jõua kindlasti uue perioodi alguseks lõppfaasi 
 

 Eestis hakkavad toimuma juba selle aasta teisel poolel järgmise perioodi strateegia 
arutelud, et kaardistada probleemid ja võimalused uueks perioodiks ning koostada 
vastavad analüüsid enne uute strateegiate valmimist 

 

 2014.a keskpaiku peavad kõikidel kalanuspiirkondadel Eestis olema valmis uued 
strateegiad 

 

 Põllumajandusministeeriumi käsutuses on ca 1,7 milj eurot piirkondadele väljajagamata 
summasid (ükski piirkondadest ei saanud käesoleva perioodi rahastuseks 100% EL poolt 
eraldatud summadest, seega on tekkinud teatud jäägid). Ministeerium tegi ettepaneku 
jagada vastav summa järgmiselt: 0,7 milj eurot jagada tegevusgruppidele 2014-2015 
halduskuludeks, selleks et MTÜ-de tegevus jätkuks ning 1 milj eurot piirkondades 
projektide elluviimiseks. Need otsused tehakse ametlikuks hiljemalt III kvartalis ning 
vastavad summad saab planeerida 2013 aasta rakenduskavasse. 

 

 Praegu kehtivas määruses on seadusesäte, et kuni 2011 aasta lõpuni saab 
projektitoetuste eelarve jääke kanda üle järgmise aasta eelarvesse. 2011 aasta lõpu 
seisuga kasutamata jäänud projektitoetuste summad jäävad tegevusgruppidel saamata. 
Kasutamata jäänud summa on Võrtsjärve kalanduspiirkonnal 14 558 EUR töötlemise ja 
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otsurustamise tegevussuuna alt. Samas on aga võimalus, et eelmainitud jäägid, mida 
ministeerium järgmiseks aastaks välja jagab on tunduvalt suurem, kui meil 2011.a. 
lõpuga jagamata jäi.  

Ettekanded ja kokkuvõtted aruteludest on leitavad SIIT. 

Arutelude käigus tekkinud küsimused ja vastused leiate SIIT. 

Allikas: www.maainfo.ee 

 

 

Võrtsjärve IV Kala – ja Käsitöölaat 
 

 

Võrtsjärve IV Kala – ja Käsitöölaat toimub 9.juunil kell 10.00 – 17.00 Jõesuu puhkealal. 

Laadameeleolu loovad: 

 Kauplejad ja ostjad igast ilmakaarest 

 Väägvere Külakapell 

 Ansambel Seelikukütid 

 Võimlemisrühmad  
 Lastele loovad meeleolu Pipi ja Mereröövel Joonas   

 
Päeva veab Priit Parksepp.              

 
Rohkem infot ja osalemise tingimused leiat SIIT. 
 
 
 

 

 
 

http://maainfo.ee/index.php?id=1794&page=3263&
http://pics.vortskalandus.ee/uploads/Kalurite_n%C3%B5upidamine_04_04_12-vastused_k%C3%BCsimustele.doc
http://www.maainfo.ee/index.php?id=1794&page=3263&
http://www.vortskalandus.ee/uudised/0/readmore/368/


 

www.agri.ee/ekf 

 
Eelinfona anname teada järgmistest suvistest üritustest 

 

10-11.07.2012 – toimub iga-aastane kalanduspiirkondade suveseminar – läbiviimise koht 
esialgu lahtine.  
 
13-15.07-2012 – toimuvad Tallinna Merepäevad. Igati hea koht tutvustada piirkonda, tooteid 
tegevusi jne. Üritus on piirkondadele tasuta - kui siis lisandub osalejate peale  vaid kauplemisloa 
kulu. 
 
30.08-01.09.2012 toimub Soomes Uusikaupungis rannakalanduse mess. Korraldajad soovivad 
kindlasti kaasata  ka Eesti kalanduspiirkondade ettevõtjaid, kes otsivad kontakte või soovivad 
oma tooteid pakkuda ning promoda. Rohkem teavet ja registreerimise vormi saadavad 
korraldajad kui need valmis on. Hetkel on teada veel niipalju, et Messil osalejatele kohamaksu ei 
ole. 

 

 

Leader konverents „Euroopa Päev Leaderiga”  
 

 
Maamajanduse infokeskus koostöös Põllumajandusministeeriumi ja Leader tegevusgruppidega 
korraldavad  9. mail 2012 Tallinna Lauluväljaku klaassaalis konverentsi "Euroopa Päev 
Leaderiga", millest oodatakse ka Teid, kalanduspiirkondade eestvedajaid samuti osalema. 
 
Rohkem infot üritusest ja registreerimine http://maainfo.ee/index.php?id=1728&page=3394&  
 
Allikas: www.maainfo.ee 
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Seeder: Eesti kalatoodete eelis on kvaliteet  
26.04.2012  

Põllumajandusminister Helir-Valdor Seederi hinnangul on Eesti kalatoodete eelis nende 
kvaliteet ning seda tuleb püüda säilitada. 

Eesti kalaliidu andmetel ekspordib Eesti kalatööstus 85 
protsenti kogu oma toodangust. 2010. aastal eksportis 
Eesti kalatooteid umbes 200 miljoni euro eest 70 riiki. 
Kõige rohkem Eesti kala jõuab Euroopa Liidu turule, 
vahendas "Aktuaalne kaamera". 
 
Brüsselis lõppes iga-aastane Euroopa kalamess, kus oli 
kohal üle 30 Eesti kalatöötlemisettevõtte, mis on 
rohkem, kui varasematel aastatel. Brüsselis toimuvat kalamessi peetakse üheks maailma 
suurimaks selles tööstusvaldkonnas. 
 
"Uudis on see, et üks meie toode sai parima toiduaine finaali - "Balti kilud". See annab ka sellest 
märki, et isegi kõige lihtsamat kilu, mida meil on palju, mis on üks meie loodusrikkusi, on 
võimalik edukalt müüa. Näiteks Eesti traalpüügi ühistu poolt tehtud kilu pakkus huvi Jaapani 
kauplusekettidele, kus on 600 kauplust ja praegu käivad hinnaläbirääkimised," rääkis Eesti 
kalaliidu juht Valdur Noormägi. 
 
"Kui võrdleme lähinaabrite lätlastega, siis nende mitmete toodete puhul on eeliseks hind. Meie 
kalatoodete eelis on kindlasti kvaliteet ja me peame sellega arvestama turgude otsimisel. Ma 
väga loodan, et me suudame jääda eelkõige kvaliteedi juurde ja sellele leida vastavaid ostjaid," 
sõnas põllumajandusminister Helir-Valdor Seeder.  
 
Vaata videot SIIT. 
 

Foto: ERR  
Allikas: www.uudised.err.ee 
 
 
 

 

http://uudised.err.ee/index.php?06251501
http://uudised.err.ee/index.php?06251501
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KESKKONNAINSPEKTSIOON:  
Inspektsioon teeb veekogudel tavapärasest tihedamat kontrolli  

26.04.2012 

Kuna kalade kudeaeg jätkub, teeb Keskkonnainspektsioon rikkumiste ennetamiseks ja 
röövpüüdjate tabamiseks veekogudel tugevdatud kontrolli. 

Haugi kudeaeg veel kestab ja kehtivad ka sellega seotud püügipiirangud. Merest ega 
Võrtsjärvest ei tohi haugi püüda kuni 30. aprillini, siseveekogudel on haugipüük keelatud 10. 
maini ja Peipsi järvel 15. maini. Samuti ei tohi 15. maini merel võrkudega lesta püüda, Soome 
lahel on lestapüük keelatud kuni 31. maini. Edasi tulevad vimma- ja latikapüügipiirangud. See 
tähendab, et enne kalale minekut tuleb kindlasti veenduda, millist kala ja kus parajasti püüda 
tohib. 

Keeldudele ja meeldetuletustele vaatamata jätkub kahjuks röövpüüdjaid, kes üritavad erinevate 
vahenditega kalda äärde ja madalasse vette kudema tulevat kala püüda. Seetõttu tähendab 
kevad kalajärelevalvega tegelevatele inspektoritele pingelist tööaega. 

"Kui metsas kehtestatakse rahu, et anda lindudele võimalus pesitseda ning teatud aegadel ei 
kütita loomi, siis sellest peetakse üldjuhul ka kinni. Samamoodi peaks olema kalade kudeajal, et 
inimesed ei püüaks kudema tulevaid kalu ega paigaldaks veekogudesse nakkevõrke, mis 
mõjuvad väga halvavalt kalavarudele," ütles Keskkonnainspektsiooni Lõuna regiooni 
peainspektor-nõunik Tõnis Saariste. 

Lõuna regiooni inspektorid on viimase nädala jooksul tabanud kolm isikut, kes üritasid ahinguga 
kudevat haugi püüda. Nende suhtes on alustatud menetlused. Samuti puutuvad inspektorid 
igapäevaselt kokku püügile pandud nakkevõrkudega, millede omanikku ei ole võimalik kindlaks 
teha, sest püünistel puuduvad nii tähistused kui ka märgistused. Lämmijärvest on inspektorid 
nädalaga eemaldanud üle 40 selguseta kuuluvusega nakkevõrgu ning vabastanud hulgaliselt 
kalu, kellel on nüüd edaspidi võimalus veel järglasi anda. 

Samasuguseid näiteid on ka teistest piirkondadest. Pärnumaal on alustatud väärteomenetlust 
kolme haugipüüdja suhtes, kellest üks on kutseline kalur. Paaderemaa, Küti, Reiu, Audru ja Ura 
jõest on ära võetud 10 nakkevõrku ja 8 väiksemat jõemõrda, samuti leiti üks kahv ja raudrehast 
valmistatud torkeriist. 

Harjumaal on haugipüüdjate suhtes algatatud neli menetlust ning Läänemaal kolm menetlust, 
millest kahe puhul on praeguseks ka trahviotsus tehtud. Läänemaal on ära korjatud kuus mõrda, 
kuus võrku, 21 torke- ja haakeriista. 
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Ida-Virumaa veekogudel algab püügitegevus teiste maakondadega võrreldes hiljem. See-eest oli 
tänavune talv püügiks soodne ja nii on inspektoritel tulnud püügilt eemaldada ka hulgaliselt 
selguseta kuuluvusega püügivahendeid - kokku 383 nakkevõrku kogupikkusega umbes 27 km. 

Nõuded keeluaegade ja -kohtade kohta on sätestatud kalapüügieeskirjas, mille leiab Riigi 
Teatajast. 

Allikas: Keskkonnainspektsioon 

 

Võrtsjärve piirkonna tegevuskava ümarlauad 28.04 ja 05.05.2012 

 
Tuletame meelde, et 05.05 on kavas teine Võrtsjärve piirkonna tegevuskava ümarlaud. Oodatud 
on kõik huvilised. 

Võrtsjärve sihtasutus koostöös Võrtsjärve piirkonna kogukondadega korraldab ümarlaua 
Võrtsjärve piirkonna tegevuskava arutamiseks ja kohaliku kogukonna kaasamise olulisusest. 

Ümarlaud toimub COMCOT projekti „ Uuenduslik vahend kogukonnapõhise turismi 
konkurentsivõime tõstmiseks“ raames.  

Kuupäev ja koht: Tilga külaseltsi keskus 28.04.2012 ja/või Valma puhkelaager 05.05.2012 (valige 
endale sobilik kuupäev ja koht) 

Toimumisaeg: kell 11.00 – 15.00 

Toitlustamine: Võtame igaüks ise üht-teist laualepanekuks kaasa: rannapiirkonnale 
iseloomulikud kalaroad või vanaema pannkoogid – kõik see, mis teie meelest iseloomustab 
kohalikku toitu. 

Kava ja rohkem infot leiad SIIT. 

 

Allikas: www.vortsjarv.ee 

 

https://www.riigiteataja.ee/akt/13122099?leiaKehtiv
http://www.kki.ee/est/index.php?part=news&id=641&group=4&PHPSESSID=7e3a0f602330a63ce81a162795f00b3d
http://vortsjarv.ee/vortsjarve-teated/vortsjarve-piiurkonna-tegevuskava
http://vortsjarv.ee/vortsjarve-teated/vortsjarve-piiurkonna-tegevuskava
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Mälestused muudavad Võrtsjärve põnevaks 
02. aprill 2012  

Inimesed on Võrtsjärve ääres juba ammu 
elanud oma argist elu, mis on täis lugusid ja 
mälestusi. Nüüd on aeg need lood ära 
rääkida ja mälestuspildid välja otsida. 

«Kõik, mis on alles, kõlbab meile 
pakkumiseks,» kinnitas Võrtsjärve kohta 
lugusid ja vanu fotosid koguva sihtasutuse 
Võrtsjärv turismikorraldaja Maret Kallejärv. 
«Ka kümne aasta tagune lugu ja foto on 
nüüd ju ajalugu.» 

Oodatud on näiteks lood Võrtsjärve ääres elatud erinevatel aegadel kogetust, sõprusest, 
looduse väest, järveelanikest ja ka naljadest, mida seal elu ise on sünnitanud. 

Üks räägib, teine kirjutab 

Kirja võib panna mälestused aegadest ja inimestest, kes kunagi ei unune, mis mõtteid on 
mõeldud ja milliseid tegusid on sealkandis tehtud, samuti eneseületamistest ja kõigest muust, 
mis tuleb meelde seoses Võrtsjärvega. 

«Väga on oodatud fotod igast ajast, sest sageli on nii, et üks pilt ütleb rohkem kui tuhat sõna,» 
lisas Maret Kallejärv. 

Kes ise kirjatööd teha ei taha, võib oma loo Võrtsjärve sihtasutuse töötajatele ära rääkida. 
«Oleme tänulikud kuulajad,» ütles Maret Kallejärv. «Kui on, keda kuulata, küll me siis 
hoolitseme ka lindistamise ja kirjapaneku eest. Oleme tänulikud, kui meile antakse infot 
vanadest inimestest, kellel on palju mälestusi.» 

Sihtasutus digiteerib kõik lood ja fotod rääkija ning pildi omaniku loal arvutisse. 

Kogutud materjali juures märgitakse ära autor, tähtsad kuupäevad ja muu teave, mida 
mälestuste jagaja lubab avaldada. Soovi korral saab omanik fotod tagasi. 

Näitus ja trükised 

Kogutud lugudest ja piltidest koostab sihtasutus näituse «Võrtsjärve lood», mis pannakse üles 
Võrtsjärve piirkonnas ja kaugemalgi. Vastavalt võimalustele antakse nende põhjal välja ka 
trükiseid. 
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«Sellised lood on hea abivahend meie piirkonnas ekskursioone tegevatele retkejuhtidele,» 
märkis Maret Kallejärv. «Piirkonna tutvustamine lugudega väärtustab minevikku ja teeb selle 
kandi kaugemalt tulijatele põnevamaks.» 

Sihtasutus korraldab aprilli lõpus ja mai alguses Võrtsjärve-äärsete kogukondade ja külaseltside 
abil kokkusaamised, kus vaadatakse kogutud mälestused üle, ja siis selgub, kas tööle võib punkti 
panna või on mõni valdkond-kant veel kajastamata jäänud. 

Võrtsjärv sõnas ja pildis 

• Lugusid ja fotosid Võrtsjärvest võib saata 24. aprillini meiliaadressile maret@vortsjarv.ee ja 
postiga aadressile Võrtsjärve külastuskeskus, 70304 Rannu-Jõesuu, Kolga-Jaani vald, 
Viljandimaa. 
• Kes vaeva suureks ei põlga, võib oma lood ja fotod ise Võrtsjärve külastuskeskusse ära viia. 
• Rohkem teavet Võrtsjärvega seotud vanade fotode ja lugude kogumise kohta saab Võrtsjärve 
sihtasutuse kodulehelt www.vortsjarv.ee või tel 527 5630. 
 

Allikas: www.vortsjarv.ee 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://vortsjarv.ee/vortsjarve-teated/vortsjarvega-seotud-vanade-fotode-ja-lugude-kogumine
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Elektroonilise kuukirja väljaandja:  

 

MTÜ Võrtsjärve Kalanduspiirkond 

Viljandi maakond  

Viiratsi vald, Valma küla 70121 

www.vortskalandus.ee 

+372 529 8561  

jaanika@vortsjarv.ee  

 

  Toimetaja: 

  Kertu Kikkas 

  kertukikkas@gmail.com 

  Tegevjuhi assistent 

 


