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MEELDETULETUS TAOTLEJALE: PRIA I VOOR 2013
PRIA võtab järgmisi projektitaotlusi vastu 05.03 - 19.03.2013
Projektitaotlused tuleb eelnevalt esitada hindamiseks Võrtsjärve Kalanduspiirkond MTÜ-le
hiljemalt 27.02.2012
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
FINANTSIDE JÄÄK SEISUGA 13.12.12.
Kalasadamate ja lossimiskohtade uuendamine - 0 EUR
Kalandustoodete töötlemine ja otseturustamine - 0 EUR
Kalandusega seotud turismi arendamine ja rannakülade taaselustamine - 0 EUR
Tegevuste mitmekesistamine – 16 013, 27 EUR
Koolitustegevused – 0 EUR

TEADE
Alates 1. aprillist 2013 hakkab kehtima uus Põllumajandusministeeriumi määrus, millega
kaasnevad muudatused abikõlbulike kulude osas.
Uue
määruse
eelnõu
faili
ja
abikõlbulike
kulude
tabeli
leiad
siit:
http://www.vortskalandus.ee/projektitaotlused/

www.agri.ee/ekf

MTÜ VÕRTSJÄRVE KALANDUSPIIRKOND LIIKMETE ÜLDKOOSOLEK
Anname teada, et 8. jaanuaril 2013.a. toimub MTÜ Võrtsjärve Kalanduspiirkond liikmete
üldkoosolek.
Kavas Võrtsjärve piirkonna 2012.a. tegevuste ülevaade, 2013.a. rakenduskava ülevaatamine ja
kinnitamine, 2007-2013 ning 2014-2020 üleminekuperioodi küsimused ning projektisummade
jääkide jagamine.
Üldkoosolek toimub Jõesuus, Võrtsjärve külastuskeskuses kell 11.00.

KUTSE
2012.aasta kokkuvõtvale seminarile
09. jaanuar 2012

Lugupeetud MTÜ Võrtsjärve Kalanduspiirkond liikmed!
Olete palutud osalema 2012.aasta kokkuvõtvale seminarile, mis toimub 09.01.2013 algusega
kell 19.00 Torupillitalus http://torupillitalu.ee/
Kavas:
 Võrtsjärve SA ja Võrtsjärve Kalanduspiirkond MTÜ liikmete uue-aasta soovid
 Võrtsjärve külastusmängu võitjate autasustamine
 Muusikaline programm ja toitlustamine Torupillitalu rahvalt
Osavõtutasu 10 eurot/in kohta saab maksta sularahas kohapeal. Osavõtuks registreeruda
telefonil 52 75 630 või e-maili teel maret@vortsjarv.ee hiljemalt 3. jaanuariks 2012. Ürituse
orienteeruv lõpp kell 23.00.
Teie
Võrtsjärve Kalanduspiirkond MTÜ
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KUHU KAOB EESTIS PÜÜTUD KOHALIK KALA?
Statistikaameti andmetel on Eestis kala tarbimine 10,5 kg ühe elaniku kohta. Samas väljapüük
Eesti vetest ulatub ligikaudu 80 000 tonnini. Seega ületab Eestis püütud kala kogus siinset
kalatarbimist peaaegu kuuekordselt. Kuhu see kala siis kaob?
Põllumajandusministeeriumi kalamajanduse osakonna juhataja Ain Soome kirjutab maablogis,
et põhiline osa Eestis püütavast kilust ja räimest, mis moodustab üle 90 protsendi kogu Eestis
püütavast kalast, läheb Venemaale ja Ukrainasse ning suurem osa kohast ja ahvenast LääneEuroopasse, väikses mahus ka Põhja-Ameerikasse. Kilu ja räime võib seejuures liigitada
võrreldes teiste kalaliikidega hinna poolest suhteliselt odavaks, samas kui koha ja ahvena
suhteliselt kõrgema hinna dikteerib välisturgudelt saadav hind. Ülejäänud kohalikud kalad
jäävad põhiliselt siseturu tarbeks, kuid tulenevalt kalapüügi sesoonsusest ei saa kalurid
kohalikku päritolu värske kala pidevat kättesaadavust suurtes kaubanduskettides tagada.
Kuna kala on kiiresti riknev kaup, siis eelistavad suuremad tootjad näiteks kilu ja räime puhul
saagi pärast väljapüüki kohe külmutada ning seejärel turustatakse see peamiselt idaturul, kus on
seda võimalik müüa suurtes kogustes. Traalpüügist saadavaid suuri kilu- ja räimekoguseid
kohalikul turul värskelt turustada on saagi kiire riknemise tõttu üpris keeruline ning eeldab seda,
et turule toodavat kogust peab olema võimalik veel samal päeval maha müüa. Nii võibki värsket
räime eelkõige saada mais-juunis, kui kestab peamine räimehooaeg rannapüügis ja huvilistel on
võimalus saada kõige värskemalt kala kätte otse kalurilt sadamas.
Koha ja ahven jääb paljudele siin veel kättesaamatuks tema suhteliselt kõrge hinna tõttu,
mistõttu suuremad tootjad saadavad ka nende kalaliikide suuremad kogused pärast esmast
töötlemist ekspordiks.
Lisaks imporditakse Eestisse ligikaudu 40 000 tonni kala ja kalatooteid aastas, mis kala tarbimist
ühe elaniku kohta arvestades katab juba iseenesest Eesti tarbijale vajaliku kala koguse.
Niisugune fenomen on selgitatav sellega, et osa imporditud kalast saab Eestis lisandväärtuse ja
seejärel eksporditakse. Seejuures, uuringute andmetel ostetakse Eestisse sisse kallimat kala kui
siit eksporditakse.

Eesti kala jõuab harva suurtesse kaubanduskettidesse
Suuremates kaubanduskettides on värskest või jahutatud kalast tavaliselt saadaval
kalakasvatuse päritoluga imporditud lõhe. Kohaliku päritoluga värsket kala meie poelettidelt
tihti ei leia – Eestis püütud värsket kala võib pigem leida suuremate linnade või
rannapiirkondade läheduses asuvate asulate turgudel või sealsetest üksikutest kalakauplustest
või -kioskitest. Samuti saab Eestis püütud kala kätte rannapiirkondades otse kaluritelt. Sellele
vaatamata peavad Eesti tarbijad 2011. aasta kala ja kalatoodete turu uuringu järgi kohaliku kala
kättesaadavust kasinaks.
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Kas kõige selle tõttu tulebki tarbijal leppida sellega, et kohalikku kala eriti saada pole ja värske
kala osas tuleb rahulduda imporditud lõhega? Kohaliku kala kättesaadavust parandaks
tõenäoliselt see, kui tarbijatel oleks rohkem infot, millist kala, millal ja kus on võimalik kätte
saada otse kaluritelt. Siin võiks abiks olla tänapäevaste elektrooniliste lahenduste kasutamine
veebi ja nutitelefonide abil.
Samuti aitaks kohaliku kala tarbijani tuua kalurite suurem ühistegevus oma püütud kala
turustamisel. On ju Euroopa Kalandusfondist käimasoleval finantsperioodil rahastatud kohalike
kalanduse
tegevusgruppide
loomist,
mida
on
kokku
8
(http://www.agri.ee/kalanduspiirkonnad/). Nende kaudu saaks korraldada piirkonna kalurite
püütud kala turustamist. Samuti on kavas kohalike tegevusgruppide toetamist jätkata uueks
finantsperioodiks 2014-2020 loodava Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi raames, pidades
muuhulgas silmas ka kohaliku kala turustamisega seonduvaid perspektiive. See oleks mugav
tarbijale ja annaks kaluritele võimaluse saada paremat hinda, kui seda läbi vahendajate
turustamisel.
Allikas: http://www.e24.ee/1062712/kuhu-kaob-eestis-puutud-kohalik-kala

VÄIKESADAMAD VAJAVAD TERVIKLIKKU ARENDAMIST
Riigikogu merenduse toetusrühma ja väikesadamate arenduskeskuse kohtumisel leiti, et
iseenesele probleemide etteveeretamine, et neid siis kangelaslikult ületada, tuleb lõpetada.
Näide tegelikust elust: Eestisse on PRIA toel rajatud mitu kalasadamat (näiteks Orjaku ja
Jaagupi) kus pole võimalik tegeleda muuga kui vaid kala vastuvõtuga. Purjekaid nendel kaidel
vastu võtta ei tohi ja tegelikult ei saagi, sest sissesõit sadamasse pole purjekate jaoks piisavalt
sügav.
Kalandusfondi rahadega on rajatud korralik sadam – ehitatud kai, kaevatud sadamabassein ja
faarvaater ning rajatud vajalikud hooned, tankla ja muud tehnosüsteemid.
Paraku on faarvaatri sügavuseks maksimaalselt 1,5 meetrit, mis sobib suurepäraselt
madalapõhjalistele kalapaatidele, kuid millest jääb väheseks jahtidele. Seega on välistatud
purjejahi sisenemine sadamasse.
Kui tekib tahtmine faarvaatrit täiendavalt süvendada, siis selleks kalandusfondist raha ei saa,
tuleb ise leida. Kui raha ka leitakse, siis ei luba Euroopa kalandusfondi 2007-2013 rakenduskava
meetmed 15 aasta jooksul abi saamisest kail midagi muud peale kala liigutamise toimetada.
Jabur ja täiesti meie arengu raamdokumentidele ja ootustele mittevastav seisukoht.
www.agri.ee/ekf

Merenduspoliitika näeb turismi ja kalanduse koostööd
Samal ajal on järgmise EL eelarveperioodi viie fookusgrupi all ühe eesmärgina sõnastatud just
multifunktsionaalsete (väike) sadamate arendamine. Ka Eesti merenduspoliitika 2012-2020,
dokument, mis valitsuses hiljuti heakskiidu sai, tõdeb, et “rannaäärse ettevõtluse kesksel kohal
on turism ja kalandus, mis on omavahel seotud nii infrastruktuuri kaudu (sadamad) kui ka
tegevuste kaudu (nt harrastuspüük). Seetõttu tuleb neid vaadelda koos ning leida arendustes
sünergia.”
Kas “rumalus” on meile peale surutud bürokraatlikust Euroopast? Väikesadamate
arenduskeskuse esindajate sõnul on Eesti riik ise oma määrusega sellise kitsendava nõude
kehtestanud.
Kui oleme teinud ühel hetkel “targa otsuse”, mis mõne aja pärast on osutunud mitte nii targaks,
siis äkki oleks mõistlik oma seisukohti korrigeerida. Leevendame nõudeid, muudame lepinguid ja
avame sadamad multifunktsionaal-sele kasutusele, mis aitab neid ka paremini majandada.
Ülalkirjeldatud kitsaskoha lahendamine oleks kiireim võimalus väikesadamate arendustegevuse
hoogustamiseks ja sadamavõrgustiku väljaarendamiseks. Põllumajandus- ja majandusminister
võiksid korra tõsiselt maha istuda ja törtsu meremehejuttu puhuda, mille tulemusena mõlema
valdkonna huvid kaetud saaksid.
Riigikogu merenduse toetusrühm toetab ka väikesadamate arenduskeskuse tulevikku suunatud
kahte põhilist ettepanekut: väikesadamate esindajate kaasamist võimalike arendatavate
sadamate valikuprotsessi ja võimalikult varajast toetusreeglite väljatöötamist, et juba 2014.
aastal, kui Euroopa Liidu uue eelarveperioodi vahendid avanevad, oleks võimalik kohe asuda
neid investeerima, mitte aga alles pliiatsit teritada, et kaasaja nõuetele vastav reeglistik kirja
panna.

Allikas: https://www.meiemaa.ee/index.php?content=artiklid&sub=2&artid=50799
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RIIGIKOGU: ARUPÄRIMISED KALAVÕRKUDE JA HARRASTUSKALURITE
KOHTA
Riigikogu 12. töönädala 17. detsembri istungi päevakorras olid Riigikogu liikmete arupärimised
kalavõrkude ja harrastuskalurite kohta.
Arupärimine kalavõrkude kohta
Keskkonnaministrile esitati küsimused:
 Kas teie olete ebakvaliteetsete keskkonnavaenulike kalavõrkude probleemiga kursis?
 Miks ei ole Eestis sarnaselt naaberriikidega keelatud kasutada kalapüügil Hiinas
valmistatud väga madala kvaliteediga odavaid võrke?
 Kuidas plaanib teie ministeerium olukorda lahendada? Mida te olete te juba selles osas
ette võtnud?
 Kuidas on plaanis tulevikus ausaid kalamehi lubadeta röövpüüdjate eest kaitsta?
 Kui suur on Keskkonnainspektsiooni eelarve ja kas Keskkonnainspektsioonil on tagatud
piisavad eelarvelised vahendid võitluseks röövpüüdjatega?
 Kas kontroll ei peaks laienema ka kaupmeestele, et selliseid võrke (odavad võrgud, mille
silma suurus on väiksem, kui Eestis on lubatud) ei tohiks Eestis müüa?
Keskkonnaministri vastused küsimustele on leitavad siin.
Arupärimine harrastuskalurite kohta
Keskkonnaministrile esitati küsimused:
 Kui palju on Keskkonnaministeerium kirjeldatud probleemiga (harrastuskalurid, kes
tegelevad röövpüügi ja pettustega) kokku puutunud?
 Milliseid samme on Keskkonnaministeeriumil võimalik ette võtta kirjeldatud
ebaseadusliku tegevuse lõpetamiseks?
 Kui suur protsent välisriikide kodanikest tasuvad kalapüüginõuete rikkumise eest saadud
trahve?
 Mida arvate mõttest karmistada karistusi kalapüüginõuete rikkumise eest?
 Kas ministeerium on kaalunud harrastuskaluritele väljapüütava kala päevalimiidi
kehtestamist?
Keskkonnaministri vastused on leitavad siin.
Allikas: Riigikogu
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2012. AASTA KESKKONNAPROGRAMMI PROJEKTIDE RAHASTAMINE
SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK) nõukogu otsustas oma koosolekul 18.12.2012
toetada MTÜ Võrtsjärve Kalanduspiirkonna taotlust "Angerja asustamine 2013. aastal" —
134197.00 euro suuruses summas "Kalandus" programmist. MTÜ Võrtsjärve Kalanduspiirkond
korraldab riigihanke angerja asustamiseks jaanuari kuu jooksul.

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
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