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Elektrooniline kuukiri

Parim veeturismi sihtkoht on Võrtsjärve piirkond
Pressiteade 03. juuni 2010

Täna kuulutati konkursi „Eesti avastamata aarded 2010. Veeturism“ võitjaks Võrtsjärve piirkond.
Võrtsjärv võlus rahvusvahelist žüriid tugevate ja mitmekesiste turismitoodete, väga hästi toimiva
koostöö ning rikkalike traditsioonide säilitamisega. Septembris esitleb võitja oma
vaatamisväärsusi Euroopa Turismifoorumil.

Tänasel veeturismi seminaril Rannarahva Muuseumis kuulutati pidulikult välja ka Euroopa
Komisjoni projekti raames toimuva konkursi „Eesti avastamata aarded 2010. Veeturism“ võitja,
kelleks osutus tasavägises finaalis Võrtsjärve piirkond. Konkursi Eesti koordinaatori, EAS
Turismiarenduskeskuse direktori asetäitja Marje Braunbrücki sõnul on Võrtsjärve piirkonna
tugevusteks väga hästi organiseeritud ja kogu Võrtsjärve ümbrust hõlmav koostöö, mis väljendub
reaalselt ka valdade arenguplaanides ja investeeringutes turismi. „Investeerinute tulemusena on
Võrtsjärvel tänaseks 5 põhiväravat, mis kõik on eraldi turismiobjektid,“ kirjeldab Braunbrück. Veel
rõhutab ta Võrtsjärve piirkonna turismitoodete mitmekesisust ja suunatust erinevate huvidega
inimestele. „Võrtsjärve pakub puhkamisvõimalusi nii kultuuri-, loodus- kui ka aktiivse puhkuse
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otsijaile ning on osanud oma turismitoodetes suurepäraselt ühendada nii ajaloo kui ka kaasaja,“
ütles Braunbrück.
Võrtsjärve Sihtasutuse juhataja Jaanika Kaljuvee sõnul iseloomustab Võrtsjärve piirkonda kolm
olulisemat tugevust. Esiteks Võrtsjärv kui unikaalne loodusressurss ise, olles Natura 2000 linnu- ja
looduskaitse ala ning koondades sadu huvitavaid taime- ja loomaliike. Teiseks toob Kaljuvee esile
piirkonna rikkaliku ajaloo- ja kultuuritraditsiooni ja nende jätkusuutlikkuse ning kolmandaks
kvaliteetsed ja mitmekesised turismipaketid, mis on sündinud tugeva koostöö tulemusena kõigi
piirkonna osapoolte – nii valdade, mittetulundusühingute kui kohalike turismiettevõtjate vahel.
Võrtsjärve piirkonda iseloomustavad iidsed kalurikülad, ajalooline kalapüügialus kalepurjekas, Eesti
ainuke mageveekalade järvemuuseum, angerja-, latika-, koharikas järv ning muistne torupilli
mängimise kultuur. Turistid saavad Võrtsjärve vaatamisväärsuste ja tegevusvõimalustega tutvuda
kõige efektiivsemalt kas internetis aadressilwww.vortsjarv.ee või kohapeal Võrtsjärve
külastuskeskuses Jõesuus, Suur Emajõe suudmes.
Konkursi žüriisse kuulusid mainekad loodus- ja turismieksperdid nii Eestist kui välisriikidest. Žüriid
juhtis Gerald Broddelez, rikkaliku kogemusega loodusekspert, kes töötab rahvusvaheliselt tuntud
reisiettevõttes Naturetrack ja omab kogemust kõigilt kontinentidelt ühtekokku 160 eri riigis.
Konkursi finaali jõudis 3 sihtkohta: Muhu saar (esitaja MTÜ Väinamere Uisk); Peipsiveere Sibulatee
(esitaja MTÜ Sibulatee) ja Võrtsjärve piirkond (esitaja Võrtsjärve SA). Sihtkohad kandideerisid 3
erineva turismitootega, mida hinnati 5-pallisel skaalal. Arvestati piirkonna ja turismitoodete
autentsust, toodete atraktiivsust nii sise- kui välisturistile, sihtkoha jätkusuutlikkust ning
etteplaneeritust vähemalt kolmeks eelseisvaks aastaks. Lisaks oli oluliseks kriteeriumiks piirkonna
turunduse läbimõeldus ja toetava infrastruktuuri tase.
Konkurss "Eesti avastamata aarded 2010. Veeturism“ kuulutati Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse
poolt välja märtsi algul, võitja selgub rahvusvahelise žürii hindamise tulemusena 3. juunil 2010 a.
Konkurss toimub Euroopa Komisjoni algatatud projekti "European Destinations of Excellence"
(EDEN) raames. Eesmärgiks on tunnustada ranniku-, järve- ja jõeäärseid turismikohti, mis
edendavad uuenduslikke lähenemisviise ning pakuvad veeturismi teenust viisil, mis arendab
kvaliteetsemat keskkonda ja tuleb toime hooajast tingitud probleemidega.
Kokku konkureeris 9 sihtkohta: Muhu saar (MTÜ Väinamere Uisk); Vilsandi Rahvuspark; Saaremaa
(MTÜ Meremaa); Lahemaa rannakülad Käsmu ja Vergi ning mõisad Sagadi, Palmse ja Vihula (MTÜ
Lääne-Viru Turismiklubi); Peipsiveere Sibulatee (MTÜ Sibulatee); Võrtsjärve piirkond (Võrtsjärve
SA); Otepää (Otepää Vallavalitsus); Pärnumaa Romantiline Rannatee (MTÜ Pärnu Lahe
Partnerluskogu); Ruhnu küla, Runhu vald (MTÜ Ruhnu Kultuurielu), Emajõe-Peipsi-Võrtsijärve
piirkond (MTÜ Emajõe Lodjaselts).
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Lisainfo:
Marje Braunbrück
EASi Turismiarenduskeskus
GSM: 5042362
e-post marje.braunbryck@eas.ee
http://www.visitestonia.com/
EDEN Euroopas:
http://ec.europa.eu/enterprise/sector/tourism/eden/index_en.htm
Jaanika Kaljuvee
Võrtsjärve SA juhataja
GSM: 52 98 561
jaanika@vortsjarv.ee
Lisainfo - Võrtsjärve 5 väravat:
Külastuskeskus Jõesuus (N) ¨suurim pillirroost maja Eestis, Võrtsjärve külastuskeskus
Valma kaluriküla (NW) - järvekaluri elu tutvustav
Tarvastu Polder (W) ¨puhkeala ja Kalevipoja pikim kiviviske koht
Pikasilla ja Vooremäe (S) ¨Võrtsjärve suurim kai laevadele
Järvemuuseum ja Vehendi (E) ¨Järvemuuseum ja angerjakasvandus
http://www.vortsjarv.ee/vortsjarve-varavad

Eesti avastamata aarded 2010: Veeturism – Võrtsjärv (piirkonda tutvustav video)
Võrtsjärve Piirkonda tutvustavat videot näeb aadressilt:
http://www.vortskalandus.ee/uudised/0/readmore/214/
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Võrtsjärve käsitöö- ja kalalaat – Kalad toodi välja!!
Võrtsjärve käsitöö ja kalalaat toimus 5. juunil 2010 kell 14.00 – 20.00 Võrtsjärve Külastuskeskuses
Rannu-Jõesuus.
Laada ajal tegi tormisest ilmast hoolimata kalepurjekas Paula huvilistele Võrtsjärvel lõbusõite.
Kohal oli ka parvsaun “Orgia”, kus inimesed said peale jahutavat kalepurjeka sõitu võtta korraliku
kuuma uuesti sisse.

Kalandusvõrgustiku õppereis Soome
7-9. juunil toimus kalanduspiirkondade esindajate, PRIA ja põllumajandusministeeriumi töötajate
osavõtul ning Maamajanduse Infokeskuse korraldamisel õppereis Soome. Reisi eesmärk oli tutvuda
soomlaste kalandusega. Sõidust osavõtjaid oli 25 .
Esimene reisikoht oli Padasjoki, täpsemalt sealne kalameeste ühendus Padaskala OÜ. Saime näha ja
kuulda palju uut.

Pilt 1 – Padasküla OÜ kasutuses olev sadam.
Soomes on kohalikud omavalitsused väga huvitatud, et sealne küla ja rannaäärne kalurielu säiliks.
Selleks nad investeerivad kümneid miljoneid kroone. Konkreetne kalatöötlusettevõte koos
sügavkülmaga maksis 20-30 miljonit krooni.
Omavalitsus ehitab tööstuse täielikult valmis ja annb võtmed kalameeste ühendusele null- rendile
(kalurid maksavad ainult jooksvad kulud). Võrdluseks võiks tuua Hispaania kalurikülad.
Hispaania riik ja omavalitsused seisavad selle eest,et samad ehitused saaksid tehtud sada protsenti
EL struktuurifondide rahadega.
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Kõik selle nimel,et rannakülades elu säiliks. Sealsete kalurite põhimure on järjepidevuse säilimine,
sest noored kolivad maalt linna, mis on ka probleemiks meil.
Õppereisi teisel päeval nägime EROSEN KALA kalatöötlusettevõtet Savonlinnas. Töölistena
kasutatakse seal värvilist tööjõudu.

Pilt 2 – Erosen Kala töölised.
Pöhiline kala,mis toob soomlasele leiva lauale, on rääbis.
Teise päeva sisse mahtus ka kutseliste kalurite tööga tutvumine rüsapüügil. Kasutati
nn.hülgekindlaid kastmõrdu. Kalurite enda jutu järgi on kindel ainult see,et hüljes käib sealt iga päev
matti võtmas.
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Kolmandal päeval külastasime Enonkoskit ja seal asuvat Saima kalateadus-ja vesiviljeluse
ettevõtet. Tolles kasvanduses kasvatavad soomlased kuute liiki kalu sealhulgas harjuskit, siiga,
vikerforelli ja ameerika lõhelisi. Samal päeval lõunatasime Punkaharjus Lusto restoranis, mis asub
samas hoones Soome metsamuuseumiga. Peale seda asusime tagasiteele Helsingisse.
Meie ööbimised olid korraldatud Savonlinnas Varpalas, sealses kala-ja metsamajanduse õppekooli
ühiselamus (meie Luua kooli analoog). Vabal ajal sai käidud Savonlinna kalaturul ning öhtuti
toimusid arutelud järve ääres ja saunas.
Tegelikult oli see reis meile täielik muinasjutt, mis täitub siinpool läänemerd juhul kui meie riigija omavalitsuspoliitika muutub.
Kokkuvõtvalt oli reis igati kordaläinud ja silmaringi arendav ettevõtmine. Suured tänud
korraldajatele!
Juhan Juhkamsoo

Seeder: kõige olulisem on kalavarude taastumine
Põllumajandusminister Helir-Valdor Seeder rõhutas Euroopa Liidu põllumajandus- ja
kalandusministrite nõukogu istungil, et majanduslikke ja sotsiaalseid eesmärke ei tohi saavutada
kalavarude arvelt.
Eile Luksemburgis toimunud Euroopa Liidu põllumajandus- ja kalandusministrite nõukogu istungil
tunnistas Seeder Euroopa Ühise Kalanduspoliitika ulatusliku reformimise vajadust.
„Kalavarude jätkusuutlikkuse taastamine peab olema meie prioriteet number üks ning lühiajalised
sotsiaalmajanduslikud kaalutlused ei tohi meid viia kalaressursi edasisele ülekasutamisele,” ütles
Eesti põllumajandusminister oma sõnavõtus. „Loomulikult on oluline rannakalanduse,
sisevetekalanduse ja samuti traalisektori majanduslik edukus, kuid see ei tohi toimuda kalavarude
arvelt.”
Seedri sõnul on lahendus kalurite jaoks oma saagi parem väärindamine, turustamine ja
alternatiivne ettevõtlus. Sealjuures tõi minister näiteks Eesti viimaste aastate positiivseid kogemusi
ja arenguid, pidades silmas e-riiki ja kalandussektori restruktureerimist.
Seeder toetas ka tursa väljapüügivõimaluste suurendamist, mis annaks lootust kilu- ja räimevarude
taastumiseks. Tema sõnul tekitab Läänemere kalavarude olukord muret ka seetõttu, et hiljuti veel
halvas seisukorras olev tursavaru on hakanud jõudsalt kosuma, ohustades nüüd kilu- ja räimevaru.
Nimelt toitub tursk just viimatinimetatud liikidest.
Euroopa Liidu põllumajandus- ja kalandusministrite nõukogu istungil olid Euroopa Liidu Ühise
Kalanduspoliitika tuleviku kõrval peamisteks Eestit puudutavateks teemadeks veel Euroopa
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Komisjoni esialgsed seisukohad 2011. aasta kalapüügivõimaluste kohta ning Ühise
Põllumajanduspoliitika (ÜPP) lihtsustamine.
„ÜPP lihtsustamine on äärmiselt oluline nii põllumajandussektorile kui ka riigiadministratsioonile,”
tõdes Seeder. „ÜPP tulevikuaruteludes peame seda kogu aeg silmas pidama, aga samas on oluline
muuta ÜPP rakendamine praegusest kitsalt rahakasutust kontrollivast süsteemist tulemusele
orienteeritud süsteemiks. Oluline, et me saavutaksime ÜPP tulemusena konkurentsivõimelisema,
keskkonnasõbralikuma ning maapiirkondade üldisele arengule kaasa aitava põllumajandussektori.”
Lisainformatsioon:
Hindrek Riikoja
Avalike suhete osakond
Tel: 6256 255, 53 030 865
e-mail: hindrek.riikoja@agri.ee

Kalastuslaagri jackpot
Võrtsjärve ääres möödunud nädalal peetud isade-poegade kalastuslaager jääb osalejatele ilmselt
kauaks meelde. Portaali kalale.ee toimetaja ja juba kolmandat korda laagrit korraldav Martin Meier
oli tänavu ise kõige õnnelikuma käega mees.
Pikk 8. juuni päev kandus õhtusse. Meier oli juba hommikul kella viiest saati Emajõel. Kala võttis
kesiselt – päeva jooksul õnnestus tabada paar kilo ringis kaalunud haugi.
Õhtul püüti umbes neli-viis kilomeetrit Jõesuust Tartu poole. Meier meenutas spinninguritva käes
hoides parasjagu kahe aasta taguseid sündmusi, mil tal õnnestus Emajõest paati tõsta 9,5
kilogrammi kaalunud haviemand.
Ühtäkki haakis end punase-mustakirju vobleri otsa keegi tõsisem vastane. «Umbes seitse minutit ei
saanud ma aru, kes on otsas. Siis nägime teineteist ja ehmatasime mõlemad ära,» kirjeldas ta.
Kalamees haaras tugevamini spinninguvarrest, kala aga sööstis pidurdamatu jõuga paarkümmend
meetrit ülesvoolu, nii et sidur sirises. «Ta üritas teha kõike,» ütles õnnelik kalastaja.
Elukas tegi mitu paarikümnemeetrist sööstu kaugemale, sukeldus põhja, püüdis end kaldaäärses
rohus ja võserikus landi konksudest vabastada, kuid see ei läinud korda.
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Võitlus kestis umbes 15 minutit. Kala oli konksu otsa
jäänud üsna moka otsast.
Havihiiglane pisteti paar päeva hiljem laagris ühiselt nahka.
Allikas: “Tartu Postimees”
Artikkel: http://www.tartupostimees.ee/?id=276514
Foto: Erakogu

Huumori nurk
Lumivalguke jalutab metsas ja vastu tuleb kolm pöialpoissi.
Pöialposid tervitavad "tere, meie oleme 7 pöialpoissi!"
Lumivalguke hämmeldunudlt vastu "segi olete läinud vanamehed? Teid on ju kolm"
"Koondamine" vastavad pöialpoisid.
¤¤¤¤
Kinnisvaraärikate slängisõnastik
Kaasaegne elurajoon – haljastust pole ollagi, naaberkruntidel käib alles vundamendiehitus
Logistiliselt heas kohas – raudtee või mõni suurem autotee on kohe kõrval
Kaasaegne planeering – kõik on avatud, panipaikasid pole, maja kajab nagu kirik
Huvitav planeering – mingi tõsine käkk on kokku keeratud
Eksklusiivne sisekujundus – maast laeni täis odavat kitši
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Tolmuvaba tee – vihmase ilmaga ei tolma (natuke mudane ainult)
Looduslähedane asukoht – vähemalt muru on krundil olemas
Ehitusjärgus elamu – viimased kaks aastat pole keegi midagi ehitanud
Kõrgelt hinnatud piirkond – kes hindas, ei tea
Vaikne koht tupiktänava lõpus – talvel roogid lund, nagu segane
Valgusküllane maja – suured aknad, ela nagu akvaariumis ja küta ennast lolliks
10 min autosõidu kaugus kesklinnast – kui sõita laupäeva hommikul kell 0400
Hea hind! - müüja jaoks siis loomulikult
Uus hind! - eelmine hinnasoov oli veel utoopilisem
Viimane võimalus selle hinnaga osta - homme on juba odavam
Miljööväärtuslik piirkond - lääneriikidest pärit turistid imestavad ekskursioonibussi aknast vaadates,
kuidas meil veel sellised linnaosad säilunud on
Ühtse arhitektuuriga piirkond - naabril on sama kole maja
Asub eraldatud looduskaunis paigas - talvel on abiks püsiva neliveo ja kõrgema kliirensiga
sõiduvahend
Asub veekogu vahetus läheduses - tasub uurida, millised kindlustusfirmad üleujutuste vastu kaitset
pakuvad
Kommunikatsioonid rajatakse järgmisel aastal - kui arendaja vahepeal pankrotti ei lähe
Kauplus ja bussipeatus lähedal - poes on müügil ainult hädavajalikke toiduaineid, buss käib korra
päevas
Turvaline asukoht - korter asub kõrgel ja autoga pääseb otse lukustatud sisehoovi
Valgusküllane elamine - kogu korteri peal on üksainus, tänava poole suunatud suur aken
Omapärane valguslahendus - magamistuba on ilma aknata
Suur rõdu - mida keegi ei kasuta, kuna koter asub liiklusmagistraali ääres

Mõrrad ei tasu end ära

1. juuliks tuleb Võrtsjär vel angerjat püüdvatel kalameestel tasuda mitme tuhane krooni suurune
mõrramaks, kuid angerjaid, mida mõrdadega püüda, on väga vähe.
Iga-aastane mõrramaks on keh testatud üksnes angerjapüügiks kõlblikele mõrdadele. Kogutud raha
eest ostetakse eelkasvatatud angerjaid, kes lastakse järve, et vääriskala sealt ei kaoks.
Paraku on mullusuvine suur sademete hulk angerja levikut tugevalt pärssinud. Võrtsjärve
limnoloogiakeskuse juha taja Ain Järvalt rääkis, et tänavu mai lõpuks püüti seda kala 1,6 tonni, mis
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on mullusest kolm korda vähem. Selliseid vaeseid aegu on varemgi ette tulnud, näiteks 1980.
aastate algul ning 1998. aastal.
Püügiga maksu tasa ei teeni
Mõrramaksu suuruse arvu tamiseks jagatakse 5—10 aasta jooksul angerjatele kulunud keskmine
summa mõrdade ar vuga. Aastate jooksul on maks kõikunud nelja ja kuue tuhande krooni vahel,
tänavu on see 4988 krooni. Kalameeste sõnul on summa nii suur, et püügiga seda ei maksa.
«Mõrrad ei tasu ennast liht salt ära, sest angerjat pole,» ütles kalamees Marko Vaher, kes on
mõelnud kõik oma 11 mõrda järvest välja tõmmata. Vaheri arvates peaks riik appi tulema ning kas
võiomal kulul angerjamaime järve laskma.
Mittetulundusühing Võrtsjärve Kalanduspiirkond esitas 28. juunil põllumajandusministeeriumile
maksepikenduse saamise taotluse. Ametlikku vastust veel tulnud ei ole, kuid kalapüügi korralduse
ja andmete analüüsi Viljandimaa büroo peaspetsialist Andres Oper arvas, et avaldus rahuldatakse.
See tähendab, et mõrramaksu ei nõuta sügiseni, nagu tehti ka 1998. aastal. Ka limnoloogiakeskuse
juhataja on kalurite taotlusele poolehoidu avaldanud.
Kas eelkasvatus on kasulik?
Kalamees Enn Kell (pildil) näeb probleemi põhjust riigihankeseaduses, mis kohustab
keskkonnaministee riumi valima kõige odavama hinnaga asustus-materjali pakkuja. Võrtsjärve
puhul on see kohalik aktsiaselts Triton PR. Kella arvates kuluks hädasti ära võrdlus teiste pakkujate
maimudega, et Tritonist tulevate kalade kvaliteeti kontrollida.
Kalamees Leo Aasa meelest pole eelkasvatatud angerjatest mingit kasu olnud. Ta meenutab aegu,
mil vääriskala Võrtsjärve ei asustatud, kuid seda oli ikkagi palju rohkem. Aasa arvates tuleks
angerjamaimude asustamisest loobuda.
Nii Kell kui Aasa leidsid, et mõrra maksu pikendamine ei lahenda muret, vaid lükkab lahenduse
otsimise lühikeseks ajaks edasi.
«Alati, kui olukord on halb, tekib igasuguseid arvamusi,» nentis limnoloogiakeskuse juhataja Ain
Järvalt ning lisas, et mõistab kalameeste muret.
Ta on kindel, et näiteks Hollandist või Taanist poleks efektiivsem maime osta. Pealegi kujuneks
hinnavahe mitmekordseks. Triton PR ostab kasvatamisele minevad klaasangerjad Inglismaalt, kus
maime püütakse vigastamisest hoidu miseks käsitsi kahvaga.
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Kella meelest peaks või maldama kalameestel endil otsustada, millised angerjad Tritonist ostetakse,
kuid Järvalti sõnul näitavad uuringud, et tänu sorteerimistele, mida maimude kasvamise ajal
tehakse, kosuvad kõik võrdselt.
OHUS
• 2007. aastast kuulub Euroopa angerjas tugevalt ohustatud liikide hulka.
• Ohustatus on tingitud ülepüügist ja globaalsetest muutustest.
Allikas: Ain Järvalt

Peipsi ääres tuleb viis kalalaata

Kasepääl kavandasid suviseid kalanduslikke ühistegevusi Peipsi kalanduspiirkonna omavalitsuste,
kalandusettevõtjate ja kolmanda sektori esindajad. Tänavu korraldatakse suvel ühistööna kuus
üritust, neist viis on seotud kalalaatadega.
Tänavu peetakse Lohusuu VIII kalalaat, Võõpsu VII kalameestepäev, VI Kalevipoja Kala- ja
Veefestival, X Lüübnitsa sibula-ja kalalaat ning Kallaste kala-ja sibulalaat. Veel korraldatakse 14. -21.
augustini Peipsi kalanduspiirkonna kalandusnädal, kus kavas mitmed kalanduse kui
majanduseharuga seotud ümarlauad ja infopäevad, keskkonnalaager ja õngitsemisvõistlus
kooliõpilastele, ilmub kalandusleht jne.
Suveürituste põhieesmärk on viia kalur ja esmatootja kokku oma toote tarbijaga ning sõlmida
otsekontakte. Praegune praktika näitab, et olulise osa kalandusega seotud tuludest võtavad
erinevad vahendajad.
Kui kalur ja esmatootja saavad oma toodangu realiseerida otse tarbijale, suureneb oluliselt nende
sissetulek ning seeläbi üldine elujärg.
Kuna suvine aeg ei ole kalurile aktiivne tööaeg, on kõigil üritustel ka vaba aja veetmise võimalus
ning kultuuriprogramm. Üritustele on oodata tuntud-teatud kultuuriinimesi (Anne Veski, Jüri
Homenja, Henrik Normann, Toomas Anni jt) ning ansambleid (Vanaviisi, Väikeste Lõõtspillide Ühing,
Terminaator jt).

www.agri.ee/ekf

Päevajuhtidena astuvad lavale Hanno Kask, Raimo Aas, Contra jt.
Üritustel viiakse läbi ka kalandusega seotud ettevõtmisi. Enamikel üritustel osaleb Peipsi
Kalanduspiirkonna Arendajate Kogu oma infotelgiga, kust on kalandusinimestel võimalik saada
vastuseid oma küsimustele. Kõigil laatadel selgitatakse välja ka parim kalasupp.
Suveürituste kohta ilmub infovoldik, kust saab lähemat informatsiooni kõige toimuva kohta.
Kõigi nende ettevõtmiste juhtpartner on MTÜ Peipsi Ühendus, toetab EKF meede 4.1.
Allikas: Maainfo
Artikkel: http://www.maainfo.ee/index.php?article_id=591&page=3328&action=article&
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KALANDUSVÕRGUSTIK: Tallinna Merepärvad 2010
Toimumisaeg: 16.07.2010–18.07.2010
Toimumiskoht: Eesti, Tallinn
Selle suve suurim perepidu Tallinnas!!! SA Tallinn 2011 kostöös Kalandusvõrgustiku üksusega
kutsub kõiki kalanduspiirkondade esindajaid ning ettevõtjaid osavõtma selle suve suur sündmusest
Tallinnas, Tallinna Merepäevad 2010. Nii nagu eelmiselgi aastal on toimumiskohaks Tallinna
Lennusadam. Kohapeal on olemas "Kala teeb head" telgid mille all osalejad saavad mõnusalt ja
turvaliselt tutvustada oma piirkonda ning tegevusi. Kuna tegemist on peredele suunatud üritusega
siis ennekõike osalejad võiksid mõelda sellele kuidas kaasata lapsi ja mida pakkuda nende
vanematele!
Sellel aastal on osalejatel võimalus kõigil kolmel päeval valmistada ja müüa kohapeal valmistatud
kalasuppi, küpsetatud kala, ning pakkuda kaasa võetud tooteid. Selleks, aga tuleb enne
kindlastivõtta ühendust merepäevade korraldaja Eva Saar´ega (e-posti aadressil:
Eva.Saar@tallinn2011.ee. ) kes Teile asjakohased load muretseb. Ühendust tuleks võtta kindlasti
enne 15 maid 2010!
Kindlasti tuleks mõelda oma tegevuse planeerimisel mida pakkuda lastele ja mida nende
vanematele.
Lennusadama kolme päeva kavad:
Reede, 16. juuli 2010
15.00-15.05

Merepäevade avamine

15.05-16.00

Muusika

16.00-16.45

Tallinna Tuletõrjeühingu Puhkpilliorkester

17.00-17.45

Kaitseväe orkester

18.30-19.30

Untsakad

19.30-20.00

Muusika

Igal täistunnil võitjate autasustamine
Lennusadama territooriumil kella 15.00 - 20.00

www.agri.ee/ekf

18.00-18.30 Politsei- ja Piirivalveameti lennusalga näidisesinemine
Avatud on Eesti laevad Suur Tõll, Lembit, Kalev, Turm, Blue Sirius, Runbjärn, Jõmmu. Lisaks
purjetamine robinsonidel, sõitmine haabjatel, täispuhutud bassein sukeldumiseks ja mudellaevade
demonstreerimiseks, Meremuuseumi väljapanekud ja näitus, Veeteede Ameti, EMA Merekooli,
Keskkonnaministeeriumi, Keskkonnaameti, Keskkonnainspektsiooni, Põllumajandusministeeriumi
telgid. Sadamakail avatud telgid, pakutakse süüa ja juua.
Laupäev, 17.juuli 2010
11.00-11.05

Päeva avalöök

11.05-14.00

Muusika

14.00-15.00

Untsakad

15.00-16.00

Muusika

16.00-17.00

Kihnu Poisid

17.00-18.00

Muusika

18.00-18.45

Untsakad

20.00-21.30

Lõpukontsert

22.00

Korraldajate ja toetajate vastuvõtt Suurel Tõllul

Igal täistunnil võitjate autasustamine.
Lennusadama territooriumil kella 11.00-19.00
13.00-15.00 Kalade rappimise ja uhhaa valmistamise võistlus
•
•

kalasuppi keetmine - sellel aastal kõigil võistlusest osavõtjail supi algkomponendid
samad. Võistkonda kuulub kuni 3 supimeistrit
kalade rappimine - piirkondade vaheline kilu/räime puhastamise võistlus

15.00-16.00 PKL ning Politsei- ja Piirivalveameti lennusalga näidisesinemine
Avatud Eesti laevad Suur Tõll, Lembit, Kalev, Turm, Blue Sirius, Runbjärn, Jõmmu. Lisaks
purjetamine robinsonidel, sõitmine haabjatel, batuut „Piraatide laev“, täispuhutud bassein
sukeldumiseks ja mudellaevade demonstreerimiseks, Meremuuseumi väljapanekud ja näitus,
Veeteede Ameti, EMA Merekooli, Keskkonnaministeeriumi, Keskkonnaameti,
Keskkonnainspektsiooni, Põllumajandusministeeriumi telgid. Sadamakail avatud telgid söökide ja
jookidega.
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Pühapäev, 18. juuli 2010
11.00-12.05

Päeva avalöök

11.05-14.00

Muusika

14.00-15.00

Audru Jõelaevanduse Punt

15.00-16.30

Väikeste Lõõtspillide Ühing

16.30-19.00

Muusika

Igal täistunnil võitjate autasustamine.
Lennusadama territooriumil kella 11.00-19.00
Avatud on Eesti laevad Suur Tõll, Lembit, Kalev, Turm, Blue Sirius, Runbjärn, Jõmmu. Lisaks
purjetamine robinsonidel, sõitmine haabjatel, batuut „Piraatide laev“, täispuhutud bassein
sukeldumiseks ja mudellaevade demonstreerimiseks, Meremuuseumi väljapanekud ja näitus,
Veeteede Ameti, EMA Merekooli, Keskkonnaministeeriumi, Keskkonnaameti,
Keskkonnainspektsiooni, Põllumajandusministeeriumi telgid.

Sadamakail avatud telgid söökide ja jookidega. Täpsema informatsiooni merepäevadel toimuva
kohta leiate nende kodulehelt: www.tallinnamerepaevad.ee

MAAELU- JA KALANDUSVÕRGUSTIK: Leader ja kalanduse tegevusgruppide
rahvusvaheline suveseminar 2010
Toimumisaeg: 21.07.2010–22.07.2010
Toimumiskoht: Maamajanduse Infokeskus, Jäneda
21. - 22. juuli 2010 toimub Jänedal Lääne-Virumaal Leader ja kalanduse tegevusgruppide ühine
suveseminar.
Suveseminari EESMÄRGID on:
•

Informatsioon: asjakohase teabe levitamine (maaelu- ja kalandusvõrgustiku koostöö
võimalused, vastastikune informeerimine ja tutvustamine)
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•
•

Inspiratsioon: õppida üksteise headest praktikatest seoses konkreetsete teemadega ja
väljakutsetega
Kaasamine: tutvustada üksteisele piirkondade kultuuri ja toitu ning lüüa kaasa
võistlusmängudes

Korraldajad: Maamajanduse Infokeskuse maaelu- ja kalandusvõrgustiku osakond.
Osavõtjad: Leader kohalikud tegevusgrupid, kalanduse tegevusgrupid (igast 5-7, s.h projekti
esitleja) ja külalised (kokku ca 230 osalejat).

SUVESEMINARI PROGRAMM
Kolmapäev, 21. juuli
10.00 - 11.00

Kogunemine, registreeimine

11.00 - 12.00

Suveseminari avamine, rongkäik, rivistus-tutvustus ja lipuheiskamine
Lõuna

12.00 - 13.30
Asukoht: Musta Täku Tall
13.30 - 16.00

Töögruppides projektide esitlused, arutelud, ideede genereerimine

14.00 - 16.00

Kohvipaus (toimub jooksvalt)

16.00 - 17.00 (17.30)

Uuenenud projektide tutvustus suurkogul

17.00 (17.30) - 19.00

Vaba aeg
Õhtuprogramm koos toitude tutvustamise ja kultuuriprogrammiga

19.0 - 23.00
Asukoht: Musta Täku Tall
Neljapäev, 22. juuli
9.30 - 11.30

Rahvuslikud võistlusmängud

12.00 - 13.00

Suveseminari lõpetamine
Lõuna

13.00 - 14.30
Asukoht: Musta Täku Tall
Info Leader suveseminari kohta info e-post: seminar[at]maainfo.ee
Täpsem info: http://www.maainfo.ee/index.php?id=175&page=3394&
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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
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