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Teade! 

 

MTÜ Võrtsjärve Kalanduspiirkond annab teada, et projektitoetuste taotlusi võetakse PRIA poolt 
septembris vastu järgnevatel kuupäevadel: 

08.09 – 20.09.2010 

Projektitaotlused tuleb eelnevalt esitada  hindamiseks MTÜ-le Võrtsjärve Kalanduspiirkond. 
Tähtaeg hiljemalt 10.september 2010 

Taotlusi võetakse vastu aadressil Vaibla küla, Jõesuu, Viljandimaa, tööpäevadel kella 10.00 – 16.00 
ning esitada ka elektrooniliselt aadressile: jaanika@vortsjarv.ee 

Infot taotlusvormide kohta leiate MTÜ Võrtsjärve Kalanduspiirkonna kodulehelt: 
http://www.vortskalandus.ee/projektitaotlused/ 
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Võrtsjärve ettevõtja pakub varaste tabamiseks preemiat 
 
Viimastel nädalatel Võrtsjärve ümbrust kimbutanud vargad viisid ööl vastu tänast võõrast 
vara Valma külast, mistõttu turismiettevõtja Kalle Kütt pakub nende tabamisele 
kaasaaitajale vaevatasu. 

Valma puhkelaagrit pidav Kütt rääkis, et eile kella 23 paiku ilmusid laagrisse neli lühikeseks 
pöetud juustega kuni 25-aastast meest ja neiu. Kui Kütt nendega välja vestlema läks, 
selgus, et asja noortel puhkekohta õieti polnudki ja peagi nad lahkusid. 

Kolm tundi hiljem avastas Kütt, et puhkelaagris on käinud vargad. Sealt olid ära viidud 
muusikakeskus, kolm õhupüssi ja tööriistu ning naabri õuelt survepesur. Samuti olid 
kurjategijad käinud Valmas asuvas kämpingus ja võtnud kaasa voodilinu. 

Küti arvates püüavad pätid saagi nüüd kiiresti rahaks teha. Seetõttu pakub ta 5000-
kroonist vaevatasu, et inimesed, kellele varastatud kraami pakutakse või kel on 
kurjategijate kohta mingit muud infot, sellest teada annaksid. Helistada tuleks numbril 503 
6906. 

Allikas: „Sakala“ 
Artikkel: http://www.sakala.ajaleht.ee/?id=291484 

 

 
Tondisaare simman – KUTSE  
 

Seoses meie kõigi ühise kokkuleppega kord aastas Võrtsjärve ümbruse rahvaga kokku saada, on 
meil hea meel Teid taas kutsuda järjekordsele Tondisaare simmanile 5. augustil 2010.a. 

 

 

Kalepurjekas stardib kell 17.00. Limnoloogiakeskuse sadamast. 
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Rõõmsat meelt aitavad ülal erinevad kultuuriseltsid, sh Konguta segakoor ja Tarbatu tantsurühm. 
Oodatud on ka meie tubli laulu ja tantsurahvas mujalt Võrtsjärve ümbrusest. 

Tule ja osale! Võta kaasa oma naaber ja sõber ning kerged tantsujalad! 

Pista korvi oma söögi- ja joogipoolis ja võta ühendust oma vallavalitsusega Tondisaarele jõudmise 

osas. 

 
Ürituse orienteeruv lõpp ja saabumine tagasi kodusadamasse ca kell 21.00 

Kohtumiseni! 

Võrtsjärve Sihtasutus 

www.vortsjarv.ee  

 
 
 
 
 
Võrtsjärve XI jalgrattamatk – Tere Põlvamaa! 
 
31. juuli – 01. august 2010  
I päev ca (60 km)  
31.07.2010  
Kogunemine Postitee alguses Vooreküla ristis (Liiva) ca kell 8.30, kell 10.00 start.  

Autode valvega parkimine parklas, ööbimisasjad pakime kaasasõitvasse bussi.  

Marsuut: Metsavendade mälestuskivi – Küka kõrtsi ase – Karilatsi kalamajand – Põlva 

Talurahvamuuseum – Kiidjärve loodusmaja-teabepunkt – Valgesoo vaatetorn – Akste järv  
Lõuna: Akste järve ääres  

Marsruut: Taevaskoda – Põlva – Tänassilma – Metsa-Lukatsi talu  

Laager: Metsa-Lukatsi talu http://www.estcraft.com/puhkus  

Õhtusöök kell 19.00  
Õhtune meelelahutus: Haaslava meeskoori topeltkvartet "Väike punt". Meestelaululine eeskava ja 

meeleolukas seltskondlik osa koosmusitseerimise ja tantsubändiga.  

II päev (ca 50km)  
01.08.2010  
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Kell 8.00 äratus, hommikueine, laagri kokkupanek, start kell 10.00  
Marsuut: Varbuse mõis – Maanteemuuseum – Tilleorg – Puskaru - Põlgaste – Põhjasõja 

mälestuskivi – Erastvere park (ujumisvõimalus) – Kanepi (kirik ja Saksa sõdurikalmistu) – Piigandi 

järv – Krootuse  

Lõuna: Krootuse park (järve ääres ujumisvõimalus)  
Marsruut: Piigaste mõis – Veskimõisa – Prangli mõis – Vooreküla (Liiva)  

 

KASULIK INFORMATSIOON  
Aeg: 31.07-01.08 2010  
Grupi suurus: max 130 in  

Hind: 335.- krooni inimese kohta. Eelkooliealised tasuta. Kohapeal maksjatele osalustasu 435.- 

krooni. 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 teenus, 

transport asjade veoks, autode valve parklas, telkimisplats ja sauna kasutus Metsa-Lukatsi talus, 

õhtune meelelahutus.  
Rada on tähistatud piirdelintidega, 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  
Kodulehekülg: http://www.vortsjarv.ee  
Soovitame:  
Trükkida endale isiklik kaardiskeem matka marsuudiga aadressilt: 
http://kaart.otsing.delfi.ee/index.php?id=1&uid=b5a86065952815a3161d837706634970#tc3 kus I 

päev on märgitud punasega, II päev sinisega  

Kaarti saab vastavalt vajadusele suurendada või vähendada ja jälgida vaatamisväärsuste infot.  

Kanda kiivrit!!  
Matkale oma tarbeks kaasa võtta karastusjooke ja snäkke. Külastada saab ka marsruudile jäävaid 

kauplusi. Vajadusel saab asjade bussist jooke osta.  

Kaasa oma telk ja magamisriided, arvestada ka ilmastikuoludega 
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Vastse-Kuuste paisjärvest püüti Eesti rekordkarpkala 
 

27.juulil püüti Vastse-Kuuste paisjärvest 18,5 kilogrammi kaalunud karpkala. Seni kehtinud Eesti 

rekord löödi 100 grammiga. Hiigelkala püügiau jagavad Lõuna-Eesti Kalastajate Klubi liige Andre 

Kahar ja Davet Dorbek. 

Andre Kahari sõnul toimus sündmus 27.07. varahommikul, kella 4 paiku, kui hiigelkarp võttis 

tema tutti-frutti boiliga varustatud rakendust. Kahar ise oli samal ajal vastaskaldal ning seetõttu ei 

kuulnud kohe oma kellukese signaali. Kalastajate tähelepanu äratas hoopis naabruses kalastava 

Davet Dorbeki rakenduse signalisaator, sest karp oli ohtu tunnetades ujunud tema liinidesse. Nii 

arvaski Dorbek ekslikult, et kala on tema konksu otsas, haakis ning asus kala kaldale vinnama. 

Kaldalt sikutavale Dorbekile vette appi läinud Kahar aga märkas hämmastusega, et kaaskalastaja 

konks koos boliliga oli hoopis tema nööri külge takerdunud. Seejärel tegi kala uue sööstu ning 

olukord pöördus meeste kasuks. Davet väsitas ja sikutas hiiglase kaldaalale, Andre lähedusse. 

Viimasel õnnestus käed lõpuste taha haakida ning kala veest välja tirida. Üllatuseks olid kalal nüüd 

juba mõlemad konksud suus, kenasti kõrvuti ning õigusega võivad võrdselt vaeva näinud mehed 

rekordkala enda arvele kirjutada. 

Mõningaid fakte karpkalast:  

• Vastse-Kuuste paisjärv asub Põlvamaal ning teda hüütakse kalastajate seas ka 

karbiparadiisiks - suuri karpe on sellest veekogust varemgi konksu otsa meelitatud. Mõlemad 

mehed on kogenud kalamehed ning karpi, seda ettevaatlikku kala, juba aastaid püüdnud. Nende 

senised rekordid jäävad aga viimasest saagist kaugele maha. 

• Eesti rekord püsis 52 aastat - senine rekordkala püüti 1948.a. märtsis Lohja järvest ning 

kaalus 18,4 kilo. Kalameeste sõnul on püütud ka suuremaid karpkalu, kuid paraku pole nende 

püük ametlikult registreeritud ja seega võime need juhtumid kirjutada kalamehejuttude 

kategooriasse. 

• Uus karbipüügi maailmarekord püstitati aga 2010.a. jaanuaris, kui britt Martin Locke püüdis 

Prantsusmaal asuvast Rainbow järvest 42,64 kilo kaaluv hiigelkala. 

• Karpkala (Cyprinus carpio) on sasaani kultuurvorm, keda nimene on toiduks kasvatanud 

väga palju aastaid. Eestisse toodi karpkala 1890-ndate lõpus. Teda kasvatatakse mitmetes 
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kasvandustes kuid karpi leidub ka looduslikes veekogudes. Eristatakse soomus- ning 

peegelkarpkala (vähese soomusega). Karpkala tarkus, hea mälu ning kõrge ohutunne teeb ta 

ahvatlevaks püügiobjektiks põnevast peibutuspüügist lugu pidavatele kalameestele. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotol Davet Dorbek püütud 18,5 kilogrammise karpkalaga. 

 

Allikas: Lea Saar / Kalastusinfo 

Artikkel: http://www.kalastusinfo.ee/sisu/posts/vastse-kuuste-paisjarvest-pyyti-eesti-

rekordkarpkala-359.php 

Foto: Davet Dorbek erakogu 

 

 

KOOLITUS: Võrtsjärve pilliroo majandamine ja kasutamine 
 
Toimumisaeg: 31.07.2010 

Võrtsjärve SA kutsub Võrtsjärve turismi.- ja kalandusettevõtjaid, samuti potentsiaalseid tulevasi 

ettevõtjaid osa võtma koolitusest „Võrtsjärve pilliroo majandamine ja kasutamine“. Koolitust 
toetab Põllumajandus Registrite ja Informatsiooni amet Euroopa Kalandusfondi 2007-2013 
rakenduskava meetme 4.1 “Kalanduspiirkondade säästev areng“ raames. 
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Koolitust viivad läbi „OÜ Järveroog“, ettevõte loodud selleks et Võrtsjärve roogu majandada ja 
„MTÜ Säästva Eluviisi Õpituba“, loodud selleks, et propageerida pilliroo kasutamist ja majandamist 
just Võrtsjärve ümbruses ja julgustada seda materjali kasutama. 

Võrtsjärve pilliroog on ammendamatu ja seni ärakasutamata ressurss. Alternatiivsete tegevuste 
käivitamiseks piirkonnas antakse ülevaade pilliroo kasutusvõimalustest ning viiakse läbi praktilised 

töötoad pilliroo kasutamisest ehitusmaterjalina. Räägitakse pilliroo ajaloost ja praktilise osana 

viiakse läbi veebruaris 2011 ka pilliroo lõikamise õppepäev. Koolituse käigus valmib osavõtjate 
poolt 2x2x2m stend/varjualune (materjalideks pillirooplaatidest seinad, rookatus, lubikrohv jne). 

Koolitused toimuvad: 

24. juuli. 2010 

I õppepäev: 

Pilliroog ehitusmaterjalina, katusekattematerjalina, soojustusmaterjalina ja seinakonstruktsioonina. 
Praktilise tööna pilliroo sorteerimine ja seina valmistamine. 

31. juuli 2010 - II õppepäev: Pilliroog katusekattematerjalina. Praktilise tööna katuse 
valmistamine. 

14.august. 2010 - III õppepäev: Pilliroo krohvimine savi-ja lubikrohviga. 

Iga õppepäeva viivad läbi mitu juhendajat ja osavõtjatel on võimalus praktilist tööd teha. 

Veebruar. 2011 – IV õppepäev: Pilliroo lõikamine. 

Osavõtu sooviga palun registreeruda telefonil 52 75 630 või maret@vortsjarv.ee 

Koolitus on tasuta, osavõtjatel tuleb tasuda ainult toitlustamise ja kohvipauside kulud 120 krooni 
päev inimese kohta. 

Täpsem info ajakava ja tegevustega saadetakse osalistele kaks nädalat enne õppepäeva toimumise 
kuupäeva. 
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HUUMORIT – AJAKIRJANDUSE PÄRLEID: 

* Samuti pole selge, kas naine tükeldati enne või pärast tapmist.  
* Kundas keelati omavoliline keskküttesüsteemist väljumine.  

* ETA ei pikendanud vaherahu, teatas BNS.  

* Kaitsepolitsei on vahistanud ka mõned valeraha valmistamise ja levitamisega seotud isikud, 

samuti tabati Tartus koopiamasin Canon.  
* Loodusloomuuseumis saab 400 kakluseliiki.  

* Sõõrumaa: “Turvatunne on lai mõiste, mis algab halvast unenäost ja lõppeb rikka inimese 

turvalisusega. Seda kõike ESS ka pakub.”  

* 6% kutsealustest on enne väeteenistust kuulunud mitmesugustesse kriminaalgrupeeringutesse ja 
saanud koljuluu- ja ajuvigastusi.  

* Telefonikõnest toimetusse: “”Tere, kas Raivo? Mul oli kaks asja. Esiteks, kas seda teist asja näha 

saab?”  

* Viimased 12 aastat vanadekodus elanud maailma vanima inimese surma põhjus on seni 
teadmata.  

* Nädalavahetusel uppus Eestis kaks inimest, kellest üks oli purjus ja teine kalamees.  

* “Siin Margus Järv Eesti Ekspressi Investeeringutest! Tähelepanu! Nüüd prognoos selleks nädalaks: 

“Hoia sees ja ära liiguta!”  
* Narva kesklinna pimedas pargis töötab maniakk.  

* Paljudel inimestel on mao alahappesus, ehkki võimalusi oleks.  

* Nii on see elu: ühelt poolt lennutatakse Maa tehiskaaslasi ja teiselt poolt elatakse vanades 

majades.  
* Varsti saavad lasteaiamudilased lõunat, mida juba üle kümne aasta valmistab tädi Maria.  

* Hea muna tagab elujõulise kana.  

* Noor naine lapsega (mittesuitsetaja) üürib toa.  
* Õues hakkas haukuma koer. See oli isa, kes koju tuli.  

* Inimene ei ole loom, kes on seksiks alati valmis nagu pioneer.  

* Üksik lesknaine vajab abilist seene- ja marjametsas.  

* Lühemaks lõigata soovijaid teenindab valvelaud.  
* Laev lasti õhkulaskmise teel põhja.  

* Lahinguväljalt kostis tapetute oigeid.  

* Hiirelõks baseerub juustutükil ja surmaehmatusel.  

* Suur mesilane peksis karu pilbasteks.  
* Tänavu kolme kuuga on olnud 26 marudat taudijuhtu.  
* Uudis maakera kuklapoolelt: kõõm. 
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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: 

  Angela Leiaru 
  angela@vortskalandus.ee 

  +372 5553 2982 

 

  
 


