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President Toomas Hendrik Ilves kohtus Valma küla kogukonna
esindajatega Valma kaluritoas ja infopunktis
13. aprillil kogunesid Valmasse presidenti vastu võtma külaarengu komisjoni esimees ja
külavanem Jaan Leetsar, koduloouurija Kaie Humal, Võrtsjärve piirkonna suuremad
turismiettevõtjad Taavi Lisseiski ja Kalle Kütt, kalurid Leo Aasa, Marko Vaher, Enn Kell, Enno Kell
ja Ants Leiaru, MTÜ Võrtsjärve Kalanduspiirkond tegevjuht Jaanika Kaljuvee ning kohaliku
võõrustajana infopunkti perenaine Anne Schvede.

Jaan Leetsar andis ülevaate kogukonna elust ja tegemistest. Seejärel arutati üheskoos, millised
on kalurite ja turismiettevõtjate võimalused kodukandis senisest edukamalt elatist teenida ja
toime tulla. President märkis, et positiivsed hoiakud on soovitud muudatuste eeldused ning
soovitas parlamenti valitud riigisaadikutele maapiirkondadest rohkem tööalaseid väljakutseid
pakkuda ja neid ka seatud ülesannete täitmise eest vastutust kandma panna. “Paremaks saabki
elu alles siis minema hakata, kui initsiatiiv muutusteks hakkab liikuma nö altpoolt ülespoole,”
nentis president.

GNF uudiskiri
GNF (Global Nature Fund) avaldab uudiskirju kord kvartalis, need on avaldatud Inglise keeles.
GNF koordineerib ka rahvusvahelise Living Lakes võrgustiku tegevust ning otsib lahendusi
keskkonna- ja loodusprobleemidele.

Global Nature Fund
International Foundation for Environment and Nature
Fritz-Reichle-Ring 4
78315 Radolfzell, Germany
E-mail: info@globalnature.org
Webpage: www.globalnature.org

Lae alla: GNF Uudiskiri - 1. kvartal 2015

Kevadine kalade kudeaeg tähendab mitmed püügipiiranguid
Kevadine ilm meelitab kalamehi kindlasti vee äärde, kuid enne kalale minekut tasub keelud ja
piirangud meelde tuletada, et mitte seadusega pahuksisse minna. Lisaks kalapüügieeskirjale
tuleks üle vaadata ajutised püügikitsendused.

Kevadel on paljudel kalaliikidel kudeaeg ja selleks, et lasta kaladel rahulikult kudeda ning järglasi
anda, on kehtestatud püügikeelud. Nendest kinnipidamine on väga oluline, sest ainult nii saame
püügivõimalusi tagada ka tulevikus.
Iga kalastaja peab mõtlema eelkõige sellele, kuidas oma tegevusega kalavarusid mitte ohtu
seada. Püügipiiranguid tuleb kindlasti järgida, sest need on kehtestatud kindlal põhjusel ja
kalateadlaste ettepanekutele tuginedes. Kui nende vastu eksitakse ning seadust rikutakse, siis
ongi tagajärjeks trahv keskkonnakahju hüvitamiseks.
Lisaks tavapärastele püügipiirangutele on tänavu kehtestatud ka mõned uued nõuded. Nimelt
tohib mitmetel jõelõikudel püüdmiseks kasutada ainult spinningut, lendõnge ja kunstpeibutisi
ehk elussöödaga püük on keelatud. Sellised kohad: Avijõel lähtest Vadi sillani, Umbusi jõel
lähtest Umbusi asula sillani, Loobu jõel lähtest Joaveski paisuni, Valgejõel lähtest Kotka paisuni,
Pada jõel lähtest Pärna küla sillani. Piirangu eesmärk on kaitsta alamõõdulisi forelle, kes on
aplad õnge otsas olevat elussööta neelama, mis enamasti saab neile saatuslikuks. Õngekonks
tungib sedavõrd sügavale, et tekitab kalale surmavaid vigastusi.
Praegu ehk kevadel tuleb meeles pidada, et haugi ei või püüda merest 1. märtsist 30. aprillini,
Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvest 15. aprillist 15. maini, Võrtsjärvest 15. märtsist 30. aprillini ning
teistest siseveekogudest 15. märtsist 10. maini.
Koha ei või Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvest püüda 6. maist 10. juunini ning teistest
siseveekogudest 15. aprillist 15. juunini.
Rääbist võib Peipsi-, Lämmi ja Pihkva järvest püüda vaid 21. juunist 31. juulini. Teistes
siseveekogudes 2. juulist kuni 9. nov-ni.
Vimba ei või 10. maist 20. juunini püüda Kunda, Selja, Loobu, Valgejõe, Jägala, Pirita, Vääna,
Keila, Vasalemma, Vihterpalu, Kasari (koos lisajõgedega), Paadremaa, Audru, Pärnu, Sauga ja
Reiu jõest.
Latikat ei või 6. maist 10. juunini püüda Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvest (välja arvatud püük
lihtkäsiõngega) ning 1. maist 20. juunini teistes siseveekogudes, välja arvatud Võrtsjärves ning
püügil lihtkäsiõnge, käsiõnge ja põhjaõngega. Võrtsjärves puudub latikapüügi piirang.
Lesta ei tohi Soome lahel püüda 15. veebruarist 31. maini ning teistel merealadel 15. veebruarist
15. maini.
Linaskipüük on Endla järves ja Sinijärves keelatud 1. aprillist 20. juulini kõikide
püügivahenditega. Jõesilmu ei tohi jõgedest püüda 1. märtsist 30. juunini.

Kõikides veekogudes on keelatud püüda tuurlasi, harjust, tõugjat ja säga.
Vaata ka:
Kalapüügiseadus: https://www.riigiteataja.ee/akt/103072014023?leiaKehtiv
Kalapüügieeskiri: https://www.riigiteataja.ee/akt/126042013021?leiaKehtiv
Ajutised püügikitsendused, harrastuspüügiõiguse tasu ja püügivahendite piirarv
harrastuskalapüügil 2015. aastal: https://www.riigiteataja.ee/akt/128112014008
Ajutised püügikitsendused Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel 2015. aastal:
https://www.riigiteataja.ee/akt/126022015042
Allikas: Keskkonnaministeeriumi pressiteade
Lisainfo:
Berit-Helena Lamp
Keskkonnaministeeriumi pressiesindaja
+372626 2910, +3725303 6253
berit-helena.lamp@envir.ee

Rannakalandus täna – uued valikud, võimalused ja usk tulevikku
Viie aastaga on kaheksas kalanduspiirkonnas rekonstrueeritud ja ehitatud sadamaid, hakatud
püütud kala väärindama ja leitud tulusaid kõrvaltegevusi.
Aasta oli 2007, kui ellu kutsuti Euroopa kalandusfond (EKF) eesmärgiga suurendada sektori
konkurentsivõimet ja aidata sel saada keskkondlikult, majanduslikult ja sotsiaalselt
jätkusuutlikuks. Fondi eelarve nende eesmärkide saavutamiseks perioodil 2007–2013 oli 3,8
miljardit eurot. Meie kalastuspiirkondade rahastamiseks oli ette nähtud 84,6 miljonit eurot EKFi
vahenditest ja 28,2 miljonit eurot Eesti riigi eelarvest.
Läänemaa, Võrtsjärve, Peipsi ja Harjumaa kalanduspiirkonnad
Eesti rannikualad jagati kaheksaks kalanduspiirkonnaks ning moodustati kalanduse
tegevusgrupid. Nende eestvedamisel viidi kohalike arengustrateegiate rakendamise kaudu ellu
EKF meedet 4.1. „Kalanduspiirkondade säästev areng”. Koostati ja valiti välja parimad
rannakalanduse ja kalurikogukondade arengut ning püsimajäämist toetavad projektid.
On aeg kokkuvõteteks. Praegu võime tõdeda, et tänu nende projektide elluviimisele on meie
kaluriperede ja -piirkondade majanduslik toimetulek paranenud ning tulevikku vaadatakse
optimistlikumalt.

Vaatame ajale tagasi ning meenutame, millised nägid kalastuspiirkonnad välja enne ja kuidas
edeneb elu pärast EKFi esimesel rahastusperioodil tehtud investeeringuid. Kas uued
ettevõtmised on jätkusuutlikud ja kalurkonnal uusi ideid, kuidas edasi minna?
Võrtsjärve kalanduspiirkond
EKFi esimese rahastusperioodi eel võttis Võrtsjärve Kalanduspiirkonna MTÜ oma südameasjaks
kalurite nõustamise ja abistamise taotlusprojektide koostamisel.
MTÜ tegevjuht Jaanika Kaljuvee tunnistab tagantjärele, et 2008. aasta alguses oli ta arvamusel,
et kuna kalurid omavahel rivaalitsevad, pole nendega koostööd kerge teha. „See kartus sulas kui
jää, sest kalurid nägid, et ponnistused, mida MTÜ teeb, on seotud ju nende endi heaoluga ning
eesmärgiga, et ka edasine elu järve ääres oleks jätkusuutlik. Meetmest lähtuvate võimaluste
tulemusel on hakanud kohalikud kalurid tundma, et nende arvamusega arvestatakse ning
tõusnud on valmisolek ühistegevuseks.”
Kaljuvee meenutab, et rahastustaotlustega oli nagu eestlaste puhul ikka: kui kaks taotlejat olid
positiivse vastuse saanud, ärkasid ka kõik teised ning lõpuks ei jagunud kõigile soovijatele
vahendeid. „Ega inimene olegi loomult ettevõtlik, aga koostöös tekivad ideed ja võimalused.”
Mis on Võrtsjärve kandis muutunud?
Fondi rahade toel on uuendatud turismi infrastruktuuri (puhkemajad ja avalikud ruumid), mille
tulemusel on paranenud kalanduspiirkonna elukeskkond ning piirkond on muutunud
atraktiivsemaks nii külastajatele kui ka ettevõtjatele. Samuti on arendatud turismiteenuseid.
Kaljuvee toob hea näitena ajaloolise purjeka soetamise ja renoveerimise, millega on sõitnud
aastas 2000–3000 inimest.
Võrtsjärve SA hinnangul on piirkonna külastajate arv suurenenud üle 20% ehk siis enam, kui
eesmärgiks seati, ning nende piirkonnas viibimise aeg on pikenenud. Kalanduspiirkonna
esindajate hinnangul on aga jätkuvalt puudus majutuskohtadest ning kohalikku toitu
pakkuvatest söögikohtadest.
Tänu turismiinvesteeringute toetamisele on piirkonda tekkinud uued, kohalike inimeste loodud
turismiettevõtted ning olemasolevad ettevõtted on oma tegevust uuendanud.
Investeeringud seadmetesse on aidanud viia need nõuetega vastavusse ning võimaldanud
püügist suuremat tulu saada. Samas tõdeb tegevjuht, et kulude kasvu tõttu pole kalurite
sissetulekud suurenenud. Investeeringuid seadmetesse oleks tehtud ka ilma toetuse abita, kuid
sellisel juhul oleks soetatud odavamaid ja kasutatud seadmeid.

Võrtsjärve kalanduspiirkonna MTÜ juhatuse liige Lauri Koni valmistub klaasangerjate (valgetes termokastides)
asustamiseks Võrtsjärve. Foto: MTÜ Võrtsjärve Kalanduspiirkond fotokogu

Välja on arendatud üks sadamaseaduse nõuetele vastav väikesadam Oiul. Varem ei
eksisteerinud piirkonnas ühtegi sellist sadamat. Oiu sadamat on võimalik kasutada nii kalapüügi
kui ka turismi eesmärkidel. „Seda sadama investeeringut poleks tõenäoliselt ilma toetuseta
tehtud,” kommenteerib Kaljuvee. „Samas ei pidanud kalanduspiirkonna esindajad sadama
arendamise mõju piirkonnale tervikuna väga suureks.”
Tulevikus oodatakse suuremat aktiivsust
Jaanika Kaljuvee kiidab, et toetust saanud ettevõtjad on väga tegusad ja nende ärid arenevad
jõudsalt. Teisalt on ettevõtjad rahul ka MTÜ tööga. Kõigil on olnud võrdsed võimalused ning
toetuse jagamine on toimunud piirkonna kui terviku huvisid arvestades.
Kaljuvee hinnangul tooks uuel rahastamisperioodil suure arenguhüppe kalanduspiirkonna jaoks
kaasa kalatöötlemistsehhi ehitamine. Sellel oleks tugev mõju mitte ainult kalandussektorile, vaid
piirkonnale tervikuna, näiteks uute töökohtade loomisel. Esimesel rahastusperioodil ei suudetud
seda investeeringut omafinantseeringu puudumise tõttu lõpuni viia.
„Järgmiseks perioodiks tuleb meil väga hästi läbi mõelda ka projektide hindamine ja
kriteeriumid,” räägib Kaljuvee. „Kaugelt mitte kõik taotlejad pole läbi mõelnud oma võimekust

projekti kaasfinantseerida ning kolm-neli üsna mahukat projekti paraku katkestati. Teisalt
ootaks kaluritelt järgmisel perioodil suuremat aktiivsust aruteludel oma seisukohti välja ütlema
ja jagama.”
Kaljuvee tunnistab, et tõrvatilgana leidub ka nipernaadisid, kes proovivad hindajaid või kontrolle
petta: „Ka siit on meil edaspidiseks mõtteainet”.
Teiste piirkondade kohta loe edasi siit:
http://maaleht.delfi.ee/news/maamajandus/uudised/rannakalandus-tana-uued-valikudvoimalused-ja-usk-tulevikku?id=71208267

Loodushariduspäev Võrtsjärve õppekeskuses
25. mail toimub looduskaitsekuu osana Keskkonnaameti korraldatav loodushariduspäev, kus
Mammaste Kooli kuuendad klassid võtavad ette õppekäigu Võrtsjärve õppekeskusesse, et
osaleda õppeprogrammis „Eesti mageveekalad“.
Lisainfo: Mari Kala, tel 7990914, mari.kala@keskkonnaamet.ee
Loodushariduspäeva korraldab Keskkonnaamet SA KIK toetusel.
Allikas: http://www.keskkonnaamet.ee/uudised-ja-artiklid/loodushariduspaev-vortsjarveoppekeskuses/

Toimus "Siseveekogude seirepäev"
8. aprillil 2015 toimus Keskkonnaministeeriumis "Siseveekogude seirepäev". Sõna said kõik
siseveekogude seirete endised ja praegused täitjad Eesti Maaülikoolist, Eesti
Keskkonnauuringute Keskusest ja Tallinna Tehnikaülikoolist. Auditoorium koosnes enamuses
keskkonnaametnikest ja seiretöö tegijatest. Ettekanded andsid hea ülevaate erinevate
seireprogrammide kujunemisest ning praegusest seisust. Esitlused lõppesid möödunud
seireaasta tulemuste kokkuvõtetega ja soovitustega seire paremaks korraldamiseks tulevikus.
Peale iga ettekande lõppu järgnes esineja diskusioon saaliga, mille käigus arutati seire
korralduslike ja keskkonnaalaseid probleeme. Ettekannete slaidid on leitavad allika lingilAllikas: http://194.126.105.145/index.php?option=com_content&view=article&id=3434:toimusqsiseveekogude-seirepaeevq&catid=2:uudised

Lööme kaasa kalapüügi taristu arendamisel!

Foto: Igor "Ixa" Nael

Eesti Keskkonnaministeerium on pöördunud Eesti Kalastajate Seltsi poole ettepanekuga panna
kokku üleriigiline harrastuskalapüügiks vajalike objektide investeeringute nimekiri.
Nimekiri peaks sisaldama veekogusid ja paiku, kus puudujäägid on kõige suuremad. Need
oleksid sellised objektid nagu juurdepääsud püügikohtadele, paadislipid, lõkkeplatsid jms.
Eesmärgiks on parandada ja suunata taristu arendamise projekte kohtadesse, kus puudujääk on
suurim ja arvestada seda KIK-i projektide rahastamisel. Ettepanek tuleneb vajadusest parandada
ja arendada harrastuspüügiks vajalikke tingimusi. Samas on tekkimas ka võimalused vastavate
programmide kaudu kogu seda valdkonda rahastada.
EKSi panuseks on info kogumine, vajalikke objektide loetelu koostamine maakondade kaupa ja
vastavalt sellele ettepanekute tegemine ministeeriumile objektide väljaarendamiseks.
Anna oma aktiivne panus vastava informatsiooni kogumisse ja objektide loetelu koostamisse!
Ära tuleks kirjeldada vajaliku objekti iseloom ja asukoht (maakond, vald, veekogu,
koordinaadid).
Infot ja ettepanekuid ootame Eesti Kalastajate Selts taristu@kalastajateselts.ee
Allikas: http://www.kalale.ee/ajakiri/uudised/165E

Õppereis Poola Vabariiki 25.-30. maini
Toimumisaeg: 25.05.-30.05.2015
Toimumiskoht: Poola Vabariik
Sihtrühm: Kalanduspiirkondade, Põllumajandusministeeriumi, PRIA, Kalanduse teabekeskuse,
Kalandusvõrgustiku esindajad
Kalandusvõrgustiku üksus korraldab 25.-30. maini õppereisi Poola Vabariiki. Õppereisi käigus
külastatakse LGR Rybacka Brad Mierzei ja Pólnocnokaszubska Lokalna Grupa Rybacka
kalanduspiirkondi ning Gdanskis toimuvat kalandusmessi POLFISH EXPO.
Piirkondades on kavas tutvuda parimate projektinäidetega, mille sisuks on kalapüük ja töötlemine, kalandusega seotud turism ja tegevuste mitmekesistamine.
Lisateave õppereisist on kättesaadav Kalandusvõrgustiku kodulehel
Allikas: http://www.kalateave.ee/et/uudised/4945-kalandusvorgustik-oppereis-poola-vabariiki25-30-maini

Edulood Euroopast

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
Lauri Koni
Tel: 5184524

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

