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Elektrooniline kuukiri 
 

 

 
2012. AASTA II PROJEKTITAOTLUSTE VOOR 
 

2012. aasta II vooruks laekus koguni 16 projektitaotlustust. 

Tegevussuund 2 – Kalandustoodetega seotud töötlemine ja otseturustamine 

1. FIE Uuno Piir  projektitaotlus: "Jääpurumasina F125C 120kg/24h soetamine" 
Taotletav summa 1262,88 

2. Võrtsukala OÜ projektitaotlus "Kõrgsurvepesuri ostmine" 
Taotletav summa 1330,56 

3. Võrtsukala OÜ projektitaotlus "Jäämasina (koos mahutiga) ostmine" 
Taotletav summa 1867,68 

4. Võrtsukala OÜ projektitaotlus "Külmikveoki ostmine" 
Taotletav summa 21 783 

5. Kiviranna OÜ projektitaotlus "Sügavkülmkirst ja väline vaakumpakeni ostmine" 
Taotletav summa 680.50 

6. Endu - Inni OÜ projektitaotlus "Survepesur" 
Taotletav summa 952,80 

7. Omedu Rand OÜ projektitaotlus "Kalakäitlemise seaded, kahveltõstuki, külmikveoki, 
külmikvitriinide ja müügikioski soetamine" 
Taotletav summa 39 632,84 

8. Sandemer OÜ projektitaotlus "Kalatöötlemistsehhi ehitamine" 
Taotletav summa 271 512 
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 Tegevussuund 3 – Kalandusega seotud turismi arendamine  

9. Võrtsjärve SA projektitaotlus: "Kaardi rakendused, Võrtsjärve brošüür ning laagriplatis 
uuendamine" 
Taotletav summa: 11 379,75 

10. Kiviranna OÜ projektitaotlus "Ujuvsilla ja veevõtu tiigi rajamine, telgi soetamine" 
Taotletav summa: 17 289.75 

11. Võrtsukala OÜ projektitaotlus "Töösaani soetamine" - Pole abikõlbulik, loobusid hindamisest 
Taotletav summa: 7311 

12. MTÜ Võrtsjärve Kalaturismi Arenduse Keskuse projektitaotlus "Turistide teenindamiseks 
vajaliku puhkemaja uuendamise kulu" 
Taotletav summa: 39 999,71 

13. Venus Kinnisvara OÜ projektitaotluse "Vaibla puhke- ja teenindushoone rajamine" 
Taotletav summa: 62 631 

14. MTÜ Oiu Arenduse projektitaotlus "Rannaküla taaselustamisega ja kalandustraditsioonide 
tutvustamisega seotud projekti kulud" 
Taotletav summa 4760,45 

15. Wats OÜ projektitaotlus „Sõudepaatide, päästevestide ja ujuvkai soetamine ja 
paigaldamine”  
Taotletav summa 3542,16 

 Tegevussuund 4 - Tegevuste mitmekesistamine 

16. Endu - Inni OÜ projektitaotlus "Sääsepüüdjad" 
Taotletav summa 2478,72 
 

 
MEELDETULETUS TAOTLEJALE: PRIA III VOOR  
 
PRIA võtab järgmisi projektitaotlusi vastu 14.09-26.09.2012 
 
Projektitaotlused tuleb eelnevalt esitada hindamiseks Võrtsjärve Kalanduspiirkond MTÜ-le 
hiljemalt 07.09.2012 
 



 

www.agri.ee/ekf 

VÕRTSJÄRVE XIII RATTAMATK - TERE LAHEMAA! 
 
Võrtsjärve XIII rattamatk toimub 28-29.07.2012 Lahemaal. 

Jalgrattamatka programmi 
leiad SIIT. 
 
Grupi suurus: max 140 in 
 
Hind: 35 EUR inimese kohta. 
Eelkooliealised tasuta. Kohapeal maksjatele osalustasu 40.- EUR. Osavõtumaks tasuda 
Võrtsjärve Sihtasutuse a/a Ühispanka 10220010083010, märgusõna rattamatk ja nimed kelle 
eest tasutud. 
Hind sisaldab: 4 söögikorda, esmaabi, tehnoabi teel ja laagripaikades, matkajuhi ja giidi teenust, 
autode parkla, telkimisplatsi ja sauna kasutust Arbavere puhkekeskuses, õhtust meelelahutust. 

Kes soovib puhkekeskuses tubades ööbida, palume selleks otse ühendust võtta 
info@arbavere.ee või telefonil 55 737 44 

Korraldaja jätab endale õiguse marsruudi muutmiseks, kui ilmnevad asjaolud ei võimalda 
väljakuulutatud rada sõita. 

Organisaator: Võrtsjärve SA, kontaktisik Jaanika Kaljuvee 
KONTAKT: 52 98 561 
E-mail: jaanika@vortsjarv.ee 

Teie, 
Võrtsjärve sihtasutus 
www.vortsjarv.ee  

 

ANGERJAPÜÜGI TASUD VÄHENEVAD 

Valitsus kiitis täna heaks määruse eelnõu, millega vähendatakse kutselise angerjapüügi tasusid 
neil veekogudel, kuhu selle kalaliigi varude suurendamiseks asustatakse angerjamaime. 

"Muudatustest võidavad kutselised kalurid, kes peavad edaspidi püügiõiguse eest oluliselt 
vähem maksma. Kui varem maksid kalurid näiteks Võrtsjärvel kinni kõikide angerjate 
asustamise, siis tulevikus tuleb neil tasuda vaid selle osa eest, mille nad ise välja püüavad," 
selgitas keskkonnaminister Keit Pentus. 

http://vortsjarv.ee/files/Vortsjarve_XIII_jalgrattamatk.doc
mailto:jaanika@vortsjarv.ee
http://www.vortsjarv.ee/
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Kalateadlaste hinnangul püütakse angerja asustamise veekogudest kutselisel kalapüügil 
ligikaudu 30% püügimõõtu kasvanud angerjast. Suurem osa kalast rändab asustatavatest 
veekogudest välja ning ei ole õiglane, kui kalurid peavad kinni maksma ka need angerjad, mis 
nende saakidesse ei jõua. Angerja püügiõiguse tasu ühe mõrra kohta aastas väheneb keskmiselt 
350 eurolt 100 eurole. 

Muutub ka püügitasu arvestamise kord. Nüüd arvestatakse püügiõiguse tasu eelnevate 7-12 
aastat tagasi angerja asustamiseks tehtud kulutuste keskmise summa pealt. Määruse muudatus 
tuleneb 4. juunil jõustunud täpsustatud keskkonnatasude seadusest, kus kirjeldati uusi 
angerjapüügi tasude arvestamise põhimõtteid tagasiulatuvalt 2011. aasta 30. detsembrist. 

Enammakstud püügiõiguse tasu makstakse tagasi vastavalt keskkonnatasude seaduses 
sätestatule. Kuna kutselised kalurid omavad üldjuhul lisaks angerjapüügivahenditele ka teisi 
püügivahendeid (näiteks nakkevõrke), mille eest nad tasuvad 1. juuliks, siis on võimalik 
angerjapüügivahendite eest enammakstud summa ka tasaarveldada. 

Eestis asustatakse angerjat Võrtsjärve, Saadjärve ning Kuremaa, Kaiavere ja Vagula järvedesse. 
Kuuendal–seitsmendal aastal pärast asustamist saavutab angerjas püügimõõdu ning esineb siis 
saagis 5–6 aastat. 

Lisainfo: 
Brita Merisalu 
Keskkonnaministeeriumi pressiesindaja 
626 2908, 527 6851 
brita.merisalu@envir.ee 

Samal teemal veel 
Valitsuse kommunikatsioonibüroo, 20.06.2012, Vabariigi Valitsuse 22. detsembri 2011 määruse 
nr 165 "Kutselise kalapüügi õiguse tasu määrad 2012. aastaks" muutmine  

 

KALANDUSVÕRGUSTIK: SUVESEMINAR 2012 

Kalandusvõrgustiku üksus korraldab 10.-11. juulil 2012.a. Kalandusvõrgustiku Suveseminari 
2012. Üritus toimub Saaremaal Pidula Forell puhkekülas. Seekordse suveseminari põhifookus on 
seatud käimasoleva perioodi edusammude ja komistuskivide hindamisele ning uue perioodi 
prioriteetide seadmisele.  

Lisaks töötubadele ja arutelude toimub seminaril kalanaha töötlemise õpituba, mis sisaldab 
loengut kalanaha, kui väärtusliku käsitöö materjali kohta ning praktilist õpituba. Kohtade arv 

mailto:brita.merisalu@envir.ee
http://www.valitsus.ee/et/uudised/istungid/65312/valitsuse-21.06.2012-istungi-kommenteeritud-p%C3%A4evakord
http://www.valitsus.ee/et/uudised/istungid/65312/valitsuse-21.06.2012-istungi-kommenteeritud-p%C3%A4evakord
http://www.saarepuhkus.ee/pidula-forell/
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õpitoas on piiratud ning osalemiseks on seminari registreerimisvormile lisatud vastav rida. 
Kohad täidetakse "kes ees, see mees" põhimõttel. 

Kalanduse tegevusgruppidest ootame osalema kuni 7 inimest piirkonna kohta. 

Suveseminarile registreerimine on avatud 2. juulini 2012. 

Rohkem infot ja registreerimise ankeedi leiate siit: 
http://www.maainfo.ee/index.php?id=1877&page=3263&  

 
 
 

 

TÄNAVUSED TALLINNA MEREPÄEVAD TOIMUVAD 13.-15. JUULINI!  

 
13.–15. juulini 2012 Tallinna kolmes sadamas toimuvate Tallinna Merepäevade üks keskusi on 
Eesti Meremuuseumi vastvalminud Lennusadama angaarid. Merepäevadel lõppeb ka 55. Muhu 
Väina regatt ning kuuleb palju head muusikat. 
 
Päevakava ja rohkem infot leiate siit: www.tallinnamerepaevad.ee  
 
 

KALAPÜÜGISEADUS MUUTUB TÕSISTE RIKKUMISTE SUHTES 
KARMIMAKS  

Valitsus toetas keskkonnaministeeriumi ettevalmistatud kalapüügiseaduse muutmise eelnõud, 
mille peamised muudatused on seotud tõsiste rikkumistega kalapüügil. 
Kõige olulisemaks muutuseks on see, et kalapüügieeskirja rikkumiste korral kehtestatakse nn 
punktisüsteem. Näiteks keelatud püügivahendiga püük tähendab kalalaeva omanikule nelja 
karistuspunkti. 

Korraga on võimalik saada lausa 12 trahvipunkti, kui kala püütakse keeluajal ilma loata ja lisaks 
ei alluta inspektori korraldustele. 

"Mida enam rikub tunnistuse omanik kalapüügieeskirju, seda karmimaks tagajärjed muutuvad. 
Tunnistus peatatakse automaatselt kaheks kuuks 18, 36, 54 ja 72 punkti täitumisel ning viienda 
rikkumise ehk 90 punkti täitumise korral tunnistatakse kalalaevatunnistus kehtetuks ja seda 
kalalaeva enam kasutada ei saa," selgitas keskkonnaminister Keit Pentus pressiteates. 

http://www.maainfo.ee/index.php?id=1877&page=3263&
http://www.tallinnamerepaevad.ee/
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Punktid kustutatakse, kui kalalevatunnistuse omanik ei soorita kolme aasta jooksul ühtegi tõsist 
rikkumist. 

Seadust täiendatakse punktiga, mille alusel kala päritolu tõendava dokumendi võltsimine ja 
sellise dokumendi või valeandmete esitamine loetakse tõsiseks rikkumiseks. 

Ühtlasi tunnistati kehtetuks säte, mille kohaselt loetakse kalapüüginõuete tõsisteks rikkumisteks 
harrastuskalapüüki ilma kalapüügiõigust tõendava dokumendita või harrastuspüügiõiguse eest 
mobiilimakset tasumata. Edaspidi ei karistata seda rikkumist viiekordse keskkonnakahju 
sissenõudmisega. 

Priit Luts 

Allikas: err.ee 

 

 

VÕRTSJÄRVE SUVEMÄNGUD RÕNGU VALLAS 

 

XLI Võrtsjärve suvemängud toimuvad Rõngu valla korraldusel 07. juulil 2012. a Tartumaal  
Rõngu vallas  Rõngu Keskkooli juures. 

Rohkem infot: http://www.rannu.ee/index.php/4/2012/468  

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://uudised.err.ee/index.php?06255184
http://www.rannu.ee/index.php/4/2012/468
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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 

 


