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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; kalandusega seotud turismi arendamine ja rannakülade taaselustamine;
tegevuste mitmekesistamine ning koolitustegevused.
Projektitaotlused tuleb MTÜ-le Võrtsjärve Kalanduspiirkond hindamiseks esitada elektrooniliselt
jaanika@vortsjarv.ee hiljemalt 01.04.2014.
Jooksev info projektide taotlemise kohta MTÜ Võrtsjärve Kalanduspiirkonna kodulehel:
http://www.vortskalandus.ee/projektitaotlused/
Tegevussuundade finantside jääk on nähtav siin: http://www.vortskalandus.ee/ts_finants_jaak/
On olemas võimalus, et 2014 aasta algul 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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MTÜ VÕRTSJÄRVE KALANDUSPIIRKOND LIIKMETE ÜLDKOOSOLEK
Anname teada, et 31. jaanuaril 2014.a. kell 15.00 toimub Jõesuus, Võrtsjärve külastuskeskuses
MTÜ Võrtsjärve Kalanduspiirkond liikmete üldkoosolek.
Kavas:







Võrtsjärve kalanduspiirkonna strateegia muudatused, sh jääkide
tegevussuundade vahel ja strateegia pikendamine 2015 aasta lõpuni;
MTÜ Võrtsjärve Kalanduspiirkond põhikirja muutmine;
Juhatuse liikmete määramine järgnevaks 3 aastaks (2014-2017);
Sisseastumis- ja liikmemaksude ülevaatamine ning vajadusel muutmine;
2014 aasta rakenduskava ülevaatamine ja kinnitamine;
projektitaotluste hindamiskomisjoni liikmete valimine ja kinnitamine.

jagamine

EESTI KULTUURIPROGRAMM GRÜNE WOCHEL SAAB VIIMAST LIHVI
Vähem kui kahe nädala pärast avab Eesti partnerriigina maailma ühe suurima toidu- ja
põllumajandusmessi Grüne Woche. Täna anti Pärnu Kontserdimajas lavastaja Teet Kase
juhtimisel viimast lihvi kultuuriprogrammile, millega mess 16. jaanuaril avatakse.
„Läheme Eestit tutvustama Euroopa suurimale tarbijaturule, 80 miljoni elanikuga Saksamaale.
Suur potentsiaal on meie toidutoodangul, aga ka Eestil kui atraktiivsel maaturismi sihtkohal,“
ütles põllumajandusminister Helir-Valdor Seeder. „Pingutame, et Eesti köök ja kultuur oleksid
Saksamaal tuntud ning meie toodang oleks Saksamaal senisest enam esindatud.
Messi avatseremoonia ja kultuuriprogramm annab võimaluse tutvustada Eestit ühekorraga kuni
5000 Euroopa põllumajanduse- ja toidutootmise võtmeisikule, teiste seas messil esindatud
riikide ministritele ja diplomaatilistele delegatsioonidele, toiduainetööstuse ja põllumeeste
liitude kõrgetele esindajatele ning ajakirjanikele. Avatseremoonia kultuuriprogrammi lavastab
Teet Kask, sellele järgneva vastuvõtu menüü paneb kokku Eesti Peakokkade Ühendus.
„Eesti võimalus enda tutvustamiseks on kaunis loodus ja sellele pühendame ka Grüne Woche
kultuuriprogrammi,“ ütles lavastaja Teet Kask. "Lavale aitavad meil selle tuua Zetod, Estonian
Voices, UMA, torupillimängijad Sandra Sillamaa ja Kätlin Jaago ning lummav visuaalne lahendus
Eesti loodusest.“
Eesti on oma stendiga Grüne Wochel osalenud 1993. aastast ning 2014. aastal on Eesti messi
partnermaaks esimesena Balti ja Skandinaavia riikidest.
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Messi Internationale Grüne Woche korraldatakse alates 1926. aastast. Ligi 115 000 m2 laiuvat
messi külastab kümne päeva jooksul üle 400 000 inimese, sh üle 4000 ajakirjaniku. Eelmisel
aastal külastasid Grüne Wochet 80 riigi põllumajandusministrid ning Saksamaa liidukantsler
Angela Merkel.
Pressiteate edastas:
Karin Volmer
Põllumajandusministeerium
pressiesindaja
tel 5696 4876
press@agri.ee
Allikas: http://www.agri.ee/eesti-kultuuriprogramm-grune-wochel-saab-viimast-lihvi/
Koostöös põllumajandusministeeriumi ja Eesti Kaubandus-Tööstuskojaga käivad ettevalmistused
jaanuaris 2014 Berliinis toimuvale messile Internatsionale Grüne Woche, kus saavad olema
esindatud ka Eesti kalanduspiirkonnad. Meie piirkonda esindab Lauri Koni võrkude punumise
töötoas ning angerjatoodete tutvustamise/pakkumisega ning Rein Kuresoo Võrtsjärve piirkonna
loodus- ja keskkonnaolude tutvustamisega potentsiaalsetele turistidele.
Valminud on infovoldik messi jaoks. Saksa keelne versioon on allalaetav SIIN.

KALANDUSVÕRGUSTIK: AASTALÕPU SEMINAR 2013
Tere
ja head uut aastat kõigile!

Kalandusvõrgustiku aastalõpuseminari lühikokkuvõte ja olemas olevad ettekanded on soovi
korral leitavad meie kodulehelt: http://maainfo.ee/index.php?id=2582&page=3394&
Parimat soovides
Jaak-Velori Sadul
Kalandusvõrgustiku büroo
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PÕLLUMAJANDUSMINISTEERIUMI
KALAMAJANDUSOSAKONNA
JUHATAJA AIN SOOME VASTUSED KÜSIMUSTELE
Kas on üldse võimalik reguleerida seadusega ajaloolise püügiõiguse müümist ja mis piirides?
"Kalapüügiseaduse § 16 lõige 6 sätestab, et ajaloolist püügiõigust on lubatud võõrandada isikule,
kellele tohib anda kalapüügiluba. Võõrandamise tehing peab olema notariaalselt tõestatud.
Tehingus peab olema kirjas võõrandatava püügiõiguse suurus, selle alus ning püügiõiguse
ülemineku aeg. Püügiõiguse üleminek jõustub võõrandamise tehingu ärakirja kalapüügiloa
andjale üleandmise päevast, kui tehingus ei ole sätestatud hilisemat kuupäeva. Seega võimaldab
kehtiv kalapüügiseadus ajaloolist püügiõigust müüa, seades ainsa piiranguna selle, et ajaloolist
püügiõigust on lubatud võõrandada isikule, kellele tohib anda kalapüügiluba. Kalapüügiseaduse
§ 13 lõike 3 kohaselt antakse kaluri kalapüügiluba äriregistris registreeritud ettevõtjale. Kui
seadusandja peab vajalikuks seaduse asjakohaseid sätteid muuta, siis kahtlemata saab ta seda
teha."
Kui reaalseks ja oluliseks peate seda, et piirkonna kutselised kalurid teevad koostööd,
arendavad ühistegevust, mis võimaldab ka ühiselt osta ajaloolist püügiõigust ja tagada, et
kalandusettevõtlusega jäävad tegelema kohalikud inimesed?
"Peame kutseliste kalurite omavahelist koostööd ja ühistegevust väga olu-liseks, mille tulemusel
on meie arvates võimalik lahendada konkreetse kalanduspiirkonna ees seisvaid küsimusi selle
piirkonna jaoks kõige paremal moel. Õigusaktides toodud regulatsioonid hõlmavad üldjuhul
ikkagi kogu riiki ning iga üksiku piirkonna probleeme ei ole alati võimalik kõige efektiivsemalt
lahendada õigusaktide muutmisega, kuna see, mis sobib ühte piirkonda, ei pruugi olla kõige
paremaks lahenduseks mõnes teises piirkonnas. Seega - kui Võrtsjärve ääres juba kalapüügiga
tegelevad isikud näevad probleemi uute püüdjate tulekus, kes saavad ajaloolist püügiõigust seaduslikult soetada selle piirkonnas püügiõigust omavatelt isikutelt, siis võib ühe võimalusena
kindlasti kaaluda ka piirkonnas müügiks pakutava ajaloolise püügiõiguse omandamist ühises
koostöös."
Usutles Jaan Lukas
Allikas: Kalurileht; Jaan Lukas

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
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MAAELU, PÕLLU- JA KALAMAJANDUSE FAKTID SAID KAANTE VAHELE
Põllumajandusministeerium avaldas statistikakogumiku, mis annab põhjaliku arvulise ülevaate
Eesti toiduainetööstusest, põllu-, maa- ja kalamajandusest.
Statistikakogumik „Toit, põllumajandus, maaelu, kalamajandus faktides 2013“ teeb ülevaate
toiduainete tootmisest, põllu-, maa- ja kalamajandusest Eestis perioodil 2007-2012 (käesolev
Euroopa Liidu rahastamisperiood).
Kogumiku andmetest selgub, et mh:
Eesti maaettevõtete tööhõive on püsinud viimastel aastatel stabiilne ja tööpuudus mõnevõrra
vähenenud
Eesti maaettevõtete arv on järjekindlalt suurenenud
Aastatel 2007-2012 on kasutatav põllumajandusmaa Eestis pidevalt suurenenud
Kogumiku koostamisel on kasutatud Statistikaameti, Põllumajandusministeeriumi,
Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti (PRIA), Veterinaar- ja Toiduameti ning teiste
asutuste andmeid. Kogumiku toimetaja on Merike Koov.
Kogumiku eestikeelse versiooni saab tasuta alla laadida http://goo.gl/Tr4Ssd ja ingliskeelse
http://goo.gl/StBEvM.
Eesti toit, põllumajandus, kalandus faktides 2013 from Põllumajandusministeerium

Teate edastas:
Kristo Mäe
Põllumajandusministeerium
avalike suhete osakond
mob 5558 8166
press@agri.ee
Allikas: http://www.agri.ee/maaelu-pollu-ja-kalamajanduse-faktid-said-kaante-vahele/
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SÄÄSTVA KALANDUSPOLIITIKA HEAKSKIITMINE
Teisipäeval kiideti heaks Ühise kalanduspoliitika
reformipakett, mille eesmärgiks on peatada
ülepüük ja millega kehtestatakse saagi merre
tagasiheitmisele
karmid
reeglid.
Uued
ettekirjutused
hakkavad
kehtima
ka
teavitamisnõuetele. Reformipakett peaks ELi
kalanduspoliitika
senisest
jätkusuutlikumaks
muutma.
Ühine kalanduspoliitika lõpetab saagi merre tagasiheitmis e©Belga/Pixsell/H.Jelavic

Kalanduspoliitika reform aitab võidelda Ühise kalanduspoliitika teravaima probleemiga, milleks
on ülepüük. Nüüdsest peab ELi Nõukogu iga-aastaste püügikoguste määramisel jälgima
jätkusuutlikkuse põhimõtet, ütles raportöör Ulrike Rodust (S&D, DE).
Kõiki varusid tuleb tulevikus majandada maksimaalse jätkusuutliku saagikuse põhimõtte alusel.
Kalurid ei tohiks püüda rohkem kui antud liik suudab aasta jooksul taastoota. Muudatuse
eesmärk on viia kalavarude hulk jätkusuutlikust tasemest kõrgemale.
Ligi veerand kogu ELis püütavast saagist heidetakse merre tagasi. Seda tehakse tavaliselt
seetõttu, et püütud kalad on liiga väikesed või ebasobivat liiki. Suurem osa tagasi heidetud
kaladest sureb. Selleks, et peatada saagi tagasiheitmine, mis ei ole hetkel keelatud, peavad
kalalaevad uute reeglite kohaselt vähemalt 95 protsenti püütud saagist maale tooma. Nõue
rakendub vastavalt graafikule järk-järguliselt alates aastast 2015. Parlament võitles selle nimel,
et võimalikult suur osa saagist maale tagasi toodaks ja saavutaski tagasiheitmise peaaegu
täieliku keelustamise.
Reformiga uuendatakse paljusid Ühise kalanduspoliitika reegleid. Muuhulgas tuleb säästva
püügi põhimõtet rakendada ka ELi kalalaevadel, mis tegutsevad väljaspool ELi territoriaalvett.
Kolmandate riikide vetes tohib püüda kasutamata jäänud varude ülejääke. ELi riikidele, kellel on
liiga suure püügivõimsusega kalalaevastikud, võivad hakata rakenduma sanktsioonid nagu ELi
kalandustoetuste vähendamine.
Uute teavitus- ja turustamisreeglite kohaselt tuleb tarbijaid paremini informeerima hakata,
muuhulgas tuleb neid tulevikus teavitada kalapüügi piirkonna või püügivahendite kohta.
Enne seaduste avaldamist ELi Teatajas, peavad liikmesriigid veel andma oma ametliku
heakskiidu
vastu
võetud
teise
lugemise
seisukohale.
Allikas:
http://www.europarl.europa.eu/news/et/newsroom/content/20131206IPR30075/html/S%C3%A4%C3%A4stva-kalanduspoliitika-heakskiitmine
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EESTI TURG VÕIKS SAADA KOHALIKKU KALA PAREMATE
TINGIMUSTEGA, SEST LIIGA SUUR OSA KALAST EKSPORDITAKSE
Siimaani on väga populaarne punane kasvandusekala, forell ja lõhe. "Kuigi see on muutumas,
aina rohkem hakatakse sööma valge lihaga kalu ja just vabas looduses kasvanud kalu. Lestad,
tursad, räim," rääkis KalaKala & Pojad juhatuse esimees Mikk Metstak. Tema sõnul ainuke viis,
kuidas kala hinda alla viia, on süüa rohkem kala ja hoida logistikakuludelt kokku.
"Eestis tegelikult kala on, mida püüda ja mida püütakse, kui me näiteks mõtleme Pärnu lahe või
Peipsi peale, siis siin ma näen väga suurt probleemi selles, et väga, väga suur osa sellest kalast
eksporditakse. Meil on näiteks võimalik kala osta Hollandi kalaoksjonilt Peipsi koha, mida meil
Peipsist on väga raske kätte saada. Saame küll, aga hinnad on teised," ütles Mikk Metsak, kelle
sõnul seda õnnestuks regulaarida. "Eesti turg võiks saada rohkem kohalikku kala kätte paremate
tingimustega." Vaata saadet SIIT
Allikas: http://www.maainfo.ee/index.php?article_id=3621&page=3328&action=article&

KAASAJASTATUD KALASADAMAD JA LOSSIMISKOHAD
Aastatel 2007-2013 kaasajastati Euroopa Kalandusfondi toel 37 kalasadamat ja lossimiskohta
üle Eesti, sh siseveekogude Peipsi, Pihkva ja Lämmijärve ning Võrtsjärve äärsed sadamad ja
lossimiskohad. Mõned objektid on tänaseks veel töös. Ligi 26 miljoni euro suurusest eelarvest
kaasajastati Põllumajandusministeeriumi andmetel väikesadamaid ja lossimiskohti ühtekokku 8
miljoni euro ulatuses.
Euroopa Kalandusfondi meetme raames maksti läbi kaheksa kohaliku kalanduspiirkonna toetusi
kalasadamate ja lossimiskohtade uuendamiseks, kalandustoodete töötlemise ja
otseturustamise, kalandusega seotud turismi ja rannakülade taaselustamise ning
majandustegevuste mitmekesistamise projektidele ja koolitustegevuseks. Meetme kogu-eelarve
aastateks 2007-2013 oli 25,7 miljonit eurot.
2013. aasta sügisel valmisid Läänemaal Virtsu ja Puise kalasadamad. Kolmes etapis ehitatud
Virtsu kalasadamast valmis oktoobris kolmas etapp, viimase tööna paigaldasid ehitusmehed
pollarid paatide kinnitamiseks. Kokku on kolm etappi läinud maksma 580 000 eurot. Plaanis on
veel kaks etappi, mis nõuavad ligi 480 000 eurot.
Oktoobris sai punkti Puise sadama kolmes etapis toimunud ja 602 000 eurot maksma läinud
ehitustöö. Sadam on saanud uued kaid ja muulid, süvendatud faarvaatri, ujuvsillad, teed ja
platsid. Sadamasse paigaldati kraana ja aspel kalavõrgu maalekerimiseks.
Lääne-Virumaal Eisma sadamas ehitati uued kaid ja muulid, süvendati akvatoorium ja siswww.agri.ee/ekf

sesõidutee, lahendati vee ja elektrivarustus. Kokku läksid tööd maksma ligi 480 000 eurot.
Sadamasse loodi 25 paadi-kohta, teenindatakse kutselisi kalureid ja külalisaluseid. Uuendatud
sadam alustab tööd 01. mail 2014. aastal. Lisaks kalandusele arendatakse ranna-püügiga seotud
turismi ja osutatakse väikelaevadele hooldus- ning remonditeenust.
Kaasajastamist ootavad veel paljud sadamad ja lossimiskohad. Mitmed projektid on veel
praegugi töös. Eesti kalandus-piirkondade strateegiad näevad ette kokku 74 kalasadama ja lossimiskoha uuendamise vajaduse - seega hetkeseisuga on pool eesmärgist täidetud.
Kuna meede on kalanduse arendamise ja jätkusuutlikkuse seisukohalt osutunud sedavõrd
oluliseks, leidis Põllumajandusministeeriumi kalanduse ekspertkomisjon, et meedet on vajalik
kindlasti jätkata järgmiselgi rahastamisperioodil.
Aastateks 2014-2020 on kalanduspiirkondade esindajatega ühiselt seatud prioriteetide seas nii
kalasadamate ja lossimiskohtade areng kui rannapiirkondade majanduse mitmekesistamine.
Samuti on olulised meetmed, mis soodustavad kalale lisandväärtuse andmist ning ühis- ja
otseturustust. Uudse tegevusena plaanitakse toetada kalade koelmualade taastamist. Uuel
rahastamisperioodil kannab kalandusfond nime Euroopa Merendus- ja Kalandusfond (EMFF).
Kindlasti tasub tulevase rahastusperioodi jaoks juba praegu eeltöödega alustada - planeeringud,
projekteerimine, tegevuskavad, tasuvusanalüüsid, projekti kirjutamine jmt. Meetme
taotlusvooru avanemisel saab siis koheselt projekti sisse anda ning jääda ootama positiivset
otsust.
Allikas: http://www.maainfo.ee/index.php?article_id=3634&page=3328&action=article&
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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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