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Projektitoetus taotluste jooksev vastuvõtt alates 12.oktoobrist 2009 
 
 
 

TEADE 

MTÜ Võrtsjärve Kalanduspiirkond annab 

teada projektitoetuse taotluste 
vastuvõtmisest jooksvalt alates 12. oktoobrist 

2009ndal aastal. 
 
Projektitoetuste taotlusi võetakse vastu MTÜ 

Võrtsjärve Kalanduspiirkond tööruumides 

aadressil Vaibla küla, Jõesuu, Viljandimaa, 

tööpäevadel kella 10.00 – 16.00 või 
postiaadressil Kruusa 15, Elva 61503. 

 

Projektide vastuvõtt toimub jooksvalt, 

taotlusi hinnatakse ning paremusjärjestus 
projektitaotlustest koostatakse üks kord 
kvartalis.   

 

 

Projektitaotlusi võetakse vastu järgmistes 
„Võrtsjärve Kalanduspiirkonna strateegia 
2009-2013” tegevussuundades: 

• kala või vesiviljelustoodete töötlemine 

ja otseturustamine;  
• kalandusega seotud turismi 

arendamine ja rannakülade 

taaselustamine;  

• tegevuste mitmekesistamine;  
• koolitustegevused.  

Projektitoetuse taotluste 

hindamiskriteeriumid tegevussuundade 
lõikes on töörühmale projektitaotluste 

hindamise ja paremusjärjestuse 

moodustamise aluseks. 
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Tabelis 1. on toodud ära 2009. aastaks 
ettenähtud strateegia raames elluviidavate 

tegevussuundade protsentuaalsed ja 

eelarvelised jaotused. 2009.aasta 

tegevussuundade jaoks kokku oli ette nähtud 
2 693 000 krooni. 2010.aasta jaanuari seisuga 

oli esitatud 2 taotlust kogusummale 104 928.- 

Kalandustoodete töötlemise ja 
otseturustamise tegevussuuna taotlus oli 

summas 34 121.- ja kalandusega seotud 

turismi ja arendamine ja rannakülade 
taaselustamine taotlus summas 70 807.-  

PRIA taotlusdokumentide vastuvõtt 

Euroopa Kalandusfondi 2007-2013 

rakenduskava meetme 4.1 
"Kalanduspiirkondade säästev areng" 

projektitoetuse taotluste taotlusdokumentide 

vastuvõtt toimub 01.02.2010-17.02.2010 ja 

03.05.2010-17.05.2010 Põllumajanduse 
Registrite ja Informatsiooni Ameti Saare, 

Pärnu, Lääne, Hiiu, Harju, Lääne-Viru, Ida-

Viru, Jõgeva, Põlva, Viljandi ja Tartu 
maakondlikes teenindusbüroodes. 

 
 

Rohkem infot: 

http://www.vortskalandus.ee/projektitaotlus
ed/ 

 
 

 

 

 

Kalanduspiirkondade infopäev Jändedal 7.aprill 2010 

7. aprillil 2010 korraldab kalandusvõrgustiku 

üksus Maamajanduse Infokeskuses Jänedal 

kalanduspiirkondade infopäeva. 

Kalandusvõrgustiku tegevuse eesmärk on 
muuhulgas edendada teadmiste ja kogemuste 

vahetust Eesti tasandil, toetada koostöö 

algatamist, korraldada koostööd edendavaid 

temaatilisi kohtumisi ning korraldada 
aktiivrühma koolitust. 

Infopäeva korraldamise esmane eesmärk  

"Eesti rannakalanduse strateegia" sisu 
esmane esitlemine ning kooskõlastamine 

dokumendi koostamise lähtematerjali, 

kalanduspiirkonna strateegiate koostajate 

endiga. Seega on üritusele oodatud 

tegevusgruppide esindajad. Analüüsi 

tööversiooni saadame tegevugrupi 
esindajatele üks nädal enne ürituse 

toimumist. Tegevuspiirkondade esindajatel on 

võimalus esitada ettepanekuid ja 

kommentaare. Lisaks tutvustab Hr Peeter 

Hussar milliseid õppimise võimalusi pakub 

kalandusega tegelajale Soomes Savonlinnas 

asuv kutseharidus ja täiskasvanute 

koolituskeskus. Samuti tutvustab Hr Hussar 
juunis tegevusgruppidele kalandusvõrgustiku 

poolt korraldatava õppereisi sihte. Tallinna 
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Merepäevi 2010 tuleb tutvustama Eva Saar 
sihtasutusest Tallinn 2011.  Päeva lõpetab 

kalandusvõrgustiku üksuse juhtivspetsialist 

Sirli Nellis kes teeb ülevaate Hispaanias 
Gijonis toimunud Far-Net´i seminarist. 

Infopäevale registreerimine kuni 1. aprill 

2010 e-posti aadressidel jaak@maainfo.ee või 
sirli@maainfo.ee 

Päevakava 

10.30 - 

10.50 
Kogunemine & tervituskohv 

10.50 - 

11.00 

Tervitussõna & päevakava 

tutvustamine 

11.00 - 

12.30 

Kalanduspiirkondade strateegiate 

analüüs - Keiu Rõa 

12.30 - Lõuna 

13.30 

13.30 - 

14.00 

Savonlinna kutsehariduskeskuse 

tutvustamine - Peeter Hussar 

14.00 - 

14.30 

Tallinna Merepäevade info - Eva 

Saar 

14.30 - 

15.00 

Gijoni semiari kokkuvõte - Sirli & 

Andri 

Ürituse korraldamine on toetatud Euroopa 

Kalandusfondi 2007-2013 rakenduskava 

tehnilise abi vahenditest Kalandusvõrgustiku 
tegevustele. 

  

Infopäevadel osalemine on registreeritud 
osalejatele tasuta 

 

 

Jaak-Velori Sadul

 

 

 

MTÜ Võrtsjärve Kalanduspiirkonna liikmete üldkoosolek 4.mai 2010 kell 10.00 
Võrtsjärve Külastuskeskuses 
 
4.mai 2010 kell 10.00 toimub Võrsjärve Külastuskeskuses Rannu-Jõesuus MTÜ Võrtsjärve 
Kalanduspiirkonna liikmete üldkoosolek! 

Kavas strateegia ja põhikirja muudatused, osalemisvõimalused angerjamaimude sissetoomise 
riigihankel, MTÜ 2009 aasta aastaaruande ülevaatamine ja kinnitamine. 
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Kalamees vajus Viljandi järvel läbi jää  

Teisipäeval kell 14.36 sai Lõuna-Eesti 

häirekeskus teate, et Viljandi järvel on 

kalastaja läbi jää vajunud. Päästjatele helistas 

mehe appikutseid kuulnud inimene. 

 

Hädalisele tõttasid appi Viljandi keskkomando 

päästjad, kes läksid redelite abiga jääle. Nad 

aitasid mehe sobivasse asendisse, et too ei 

nõrkeks, ning tõid seejärel ta ujuvlauaga 

õnnetuskohalt ära. 

Lõuna-Eesti päästekeskuse pressiesindaja 

Marek Kiik ütles, et kalamees oli läbi jää 

vajunud Karja tänava lähedal umbes 30 

meetri kaugusel kaldast ja tal tuli jääseervale 

toetudes abi oodata umbes veerand tundi. 

«Kuigi mees oli paksudes rõivastes, mis 

ilmselt aitasid kehasooja hoida ja ka jääserval 

püsida, oli ta päästes üsna nõrkenud,» rääkis 

Kiik. Kannatanu oli algul päästetööde juhi 

autos, seejärel aga läks kiirabiautosse 

läbivaatamisele. Ta viidi edasi Viljandi 

haiglasse, kust ta mõne tunni möödudes koju 

lasti. 

Kiik ütles, et sel kevadel pole Lõuna-Eesti 

päästjatel läbi jää vajunud inimesi veel päästa 

tulnud, küll aga on nad aidanud hätta 

sattunud koera. 

«Praegu on Viljandi järvele ohtlik minna, sest 

näiteks õnnetuskohal oli jää juba täiesti 

tume,» rääkis sündmuskohal käinud 

politseikomissar Kaitho Pilt. Üks päästetöid 

uudistanud viljandlane rääkis, et oli hiljuti 

kalastajat märganud vaid umbes viie meetri 

kaugusel Kösti oja suudme lahvandusest. 

Teisipäeval kell 16 oli Viljandi rannavalvuri 

vaateväljas neli kalastajat. Valvuri sõnul on 

kalda ääres juba lahtine vesi ning kalastajad 

lähevad jääle sildade juures. 

Päästeteenistus palub inimestel hoiduda jääle 

minemisest. Soojade ilmade mõjul muutuvad 

jääolud tundidega ja jääle kogunev vesi 

muudab olud veelgi eluohtlikumaks. Abi 

kohalejõudmine võtab aega, kuid külma vette 

sattunud inimene kaotab tegutsemisvõime 

minutitega. Lapsevanematelt palutakse erilist 

tähelepanelikkust. Lastel tuleb keelata 

veekogule minek ning selgitada neile jääga 

seotud ohtusid. 

Allikas: „Sakala“ 

Artikkel: 

http://www.sakala.ajaleht.ee/?id=243596 
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Lääne Prefektuur hoiatab kehvade jääolude eest !! 

Lääne Prefektuur hoiatab kehvade jääolude 
eest ja palub inimestel olla ettevaatlik 

siseveekogudel, merel ja lahtedel olevale 
jääle minnes. 

Seoses kevade saabumisega ning jää 

sulamisega, hoiatab prefektuur kodanikke, 

kes üritavad minna merejääle või muudele 

veekogudele, väga kiiresti muutuvate 
jääolude eest. 

 

"Jääkate merel ja muudel veekogudel on 

muutunud väga ohtlikuks ning hoides ära 

enda elu ohtu sattumise, soovitan olla ülimalt 

ettevaatlik nii enda kui ka kaasinimeste 

suhtes. Esmapilgul võib jääle minek tunduda 

küll ohutu, kuid kuna Eesti kliimale on omane 
kiire ja vahelduv ilmastikuolude muutumine, 

võib ka olukord merel ja veekogudel sama 

kiiresti muutuda. Kohati on veekogudel 

lumesulamisvesi ning suured jääpraod, mis 
esmapilgul võivad märkamatud olla. 

Öökülmadega võivad praod olla kaetud 

õhukese jääkihiga ning kohati on 
rannaäärsetesse piirkondadesse koondunud 

rüsijää. Seega, oht läbi jää vajuda on suur ning 

külma vette sattunud inimene kaotab 

tegutsemisvõime kiiresti", manitseb Lääne 
Prefektuuri merevalvekeskuse juht Tarvo 

Vaher, "soovitan pigem jääle mitte minna." 

 

Paneme ka lapsevanematele südamele - ärge 
jätke lapsi veekogude läheduses järelvalveta 

ja selgitage neile jäälemineku ohte. 

 

Et vältida õnnetusjuhtumeid, palume jääle 
minnes alati kaasa võtta laetud 

mobiiltelefoni, mis on hädaolukordade puhul 

vajalik ning aitab päästjaid juhtumi 

lahendamisel. Samuti tuleb kindlasti tutvuda 
ilmastikuoludega ning oleks hea, kui merejääl 

toimetamisest oleks teadlik ka mõni sõber või 

tuttav, keda eelnevalt on informeeritud. 

 
Politsei- ja Piirivalveamet 

 
 
 
Käivitub kampaania – „Ei röövpüügile!“ 

Keskkonnainspektsioon algatas kalastajatele 

suunatud kampaania "Ei röövpüügile!", mille 

käigus on võimalik ära anda 

röövpüügivahendeid: salavõrke, västraid, 

elektripüügiagregaate ning teatada ka 

varasematest röövpüügijuhtumistest, milles 

kalamehed on osalenud. Kampaania kestab 

01.-14.04.2010. Selles vahemikus toodud 

röövpüügivahendite ja ausa ülestunnistuse 

andmise eest karistust ei määrata. 

Edaspidi kaasneb keskkonnainspektorite 

rutiinse dokumentide kontrolliga ka küsitlus 
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valedetektori abil. Kõik isikud, kelle seotus 

röövpüügiga valedetektori abil tuvastatakse, 

kuid kes pole oma varasematest 

röövpüügijuhtumitest teada andnud, 

suunatakse ühiskondlikult kasuliku töö korras 

veekogude kaldaid puhastama. 

Kampaanial on mitu eesmärki:  

• saada teavet selle kohta, kui suur osa 

kalameestest peab kinni kehtestatud 

kalapüügieeskirjast 

• koguda kodudest kokku võimalikult 

palju röövpüügivahendeid, et nad ei 

tekitaks asjatult ahvatlust 

• saada vähese kuluga puhtaks 

veekogude kaldad 

• vabastada kalastajate 

südametunnistus süütundest  

Keskkonnainspektsioon palub seda teadet 

levitada kalastajate seas meili teel ning 

foorumites, kuna tasuliste teavituskanalite 

kasutamine on seoses kampaania 

alarahastatusega piiratud.  

 

Info saab telefonil 1313. Röövpüügivahendite 

asukoha ning oma ausa ülestunnistuse võite 

jätta ka uudise alla kommentaarina. 

Allikas: Kalastusinfo 

 

 

Järvede eest seisjad kogunesid konverentsile Mehhikos 

 
Järvede eest seisjad kogunesid konverentsile 
Mehhikos 
Mehhiko jättis hinge kurva tunde 
Hiljuti Mehhikost järvede partnerlusühingu 
Living Lakes konverentsilt naasnud 
Võrtsjärve sihtasutuse juhataja Jaanika 
Kaljuvee tõdes reisimuljeid jagades, et Eesti 
loodus on seal nähtu kõrval väga heas 
olukorras. 
 

 

Jaanika Kaljuvee jõudis Mehhikost Chapala 
järve ääres koju möödunud laupäeval. Ta 

osales järvede partnerlusühingu Living Lakes 

XIII konverentsil, mille osalejad olid muu 
hulgas tunnistajaks ka riigiametnike ja 

keskkonnaaktivistide erimeelsustele. 

 

Jaanika Kaljuvee, kui kaua Mehhikos 
viibisite? 

Konverents kestis ametlikult 20.-25. märtsini,  
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kuid meie jõudsime sinna juba 17. märtsi 
õhtul. 

Läksime varem seetõttu, et enne konverentsi 

korraldati kõikidele Living Lakes'i 

liikmesorganisatsioonidele arutelude ja 
töötubadega üritus, mis kestis kaks päeva. 

Seal andsid kõik teada sellest, mida nad 

vahepeal on teinud ja mida edaspidi 
plaanivad. Kõik liikmed said võimaluse 

rääkida, kuulata, üksteisega tutvuda ning 

ühisprojektide teemal mõtteid vahetada. 

 
Kes Eestit sellel konverentsil esindasid? 

Lisaks minule sõitis sinna Peipsi Koostöö 

Keskuse projektijuht Margit Säre. Võimaluse 

osalemiseks sai ka hüdroloog ja Tartu ülikooli 
loodusgeograafia lektor Arvo Järvet. 

Kokku oli välisriikidest konverentsile tulnud 

50 esindajat. Koos kohalikega oli meid umbes 

200. 
 
Kas Peipsi ja Võrtsjärv kuuluvad sellesse 
ühingusse endiselt kaksikliikmena? 

Kui me 2003. aastal Living Lakes'i liikmeks 
astusime, kehtis tingimus, et igast riigist võib 

ühingusse võtta ainult ühe järve. Seepärast 

pandigi meile tookord kaksikliikme staatus - 

oleme ju Emajõega ühendatud. 
Seekordsel konverentsil aga otsustati, et 

sääraseid nõudeid järvede arvu osas enam ei 

kehtestata. Kui ühest riigist soovib ühingusse 

kuuluda mitu järve, siis seda ka 
võimaldatakse. Seepärast jätkavad ka Peipsi ja 

Võrtsjärv nüüd eraldi liikmetena. 

 

Millel oli tänavuse konverentsi rõhuasetus? 
Konverentsi teema oli «Lake Management – 

Challenges in a Changing World», mis tõlkes 

tähendab järvede majandamist ja väljakutseid 

muutuvas maailmas. 
Ürituse käigus korraldati palju töötubasid, kus 

arutleti erinevatel teemadel – aset leidsid 

näiteks vee kvaliteedi ja kvantiteedi ning 

turismi, fauna ja flora, põllumajanduse ja 
kalanduse töörühmad. Samuti arutleti selle 

üle, kuidas tööstus ja linnastumine mõjutavad 

järvede majandamist. 
 

Kas eestlased tegid ka mõne ettekande? 

Jah, ka meil oli võimalus sõna võtta. Mina 

tegin ettekande temaatilisel ümarlaual, kus 
räägiti sellest, kuidas majandamine mõjutab 

turismi. Kirjeldasin seda, kuidas Võrtsjärve 

ääres on koostöö erinevate sektorite vahel 

arenenud. Võtsin selle aluseks oma eelmisel 
aastal tehtud bakalaureusetöö. 

Ettekanne võeti hästi vastu, eriti huvitasid 

osalejaid minu näited kohalikust koostööst. 

Tõstsin ühe viimase aja tegemisena esile selle, 
et meil on tekkinud e-pood, kus kohalikud 

käsitöölised saavad oma kaupa paremini 

turustada. See mõte tekkis Võrtsjärve 

sihtasutuse soovist leida oma piirkonnale 
sobilikke suveniire, mida saaks meie 

külastuskeskuses müüa. Mõtte arendusena 

on praeguseks loodud äriühing, mis avas 

möödunud aasta lõpul kohalikke tooteid 
pakkuva internetipoe. Selle aadress on 

www.estcraft.com. 

 

Mis teile endale sel konverentsil kõrva jäi? 
Arengumaades käies mõjub alati masendavalt 

see, mida tehakse kohaliku 

keskkonnaga. Ka Mehhikos lokkab 

korruptsioon ning neid, kes tahavad 
keskkonna heaks midagi ära teha, ähvardab 

maffia. 
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Meid viidi näiteks vaatama seda, mis on 
saanud ühes tööstusrajoonis voolavast 

Santiago jõest. Jutt käib El Salto külast. Seda 

ei olnud enam ollagi, sest kogu tööstuse 

reovesi läheb juba aastaid jõkke. Vee asemel 
oli seal valge vaht. 

 

 

 
Meenutused Chapala järvest Mehhikos on paljuski üsna 

kurvad. Sarnast keskkonnareostust raske leida. Pildil on 

Santiago jõgi 
Jõe kallastel surevad aga inimesed vähki ja kel 
vähegi võimalik on, kolivad ära. Ka kalad, mis 

sellest veest püütakse, on ju reostunud. 

Vähesed allesjäänud elanikud on küll 

püüdnud keskkonna parandamiseks midagi 
ette võtta, kuid kuna poliitikud on täiesti ära 

ostetud, pole see õnnestunud. Kohalikku 

keskkonnakaitsjat on isegi ähvardatud, et kui 

ta järgi ei jäta, siis tema ja ta pere tapetakse. 
 

Konverentsil esines meile lõpuks ka kõnealuse 

Jalisco osariigi esindaja, kes rääkis, kui palju 

riik on sealse keskkonna heaks teinud ning 
väitis, et vee kvaliteedi näitajad on väga head. 

See kõik oli täielik vale. 

 

Sel ajal, kui ametnik rääkis, tõusid kohalikud 
protesti märgiks püsti ja seisid tema poole 

seljaga, demonstreerides avalikult oma 
arvamust. Global Nature Fondi esimees 

Marion Hammerl käis ettekande ajal ka 

osavõtjate hulgas ringi ja palus neil mitte 

plaksutada. Seega valitses pärast kõne lõppu 
saalis vaikus. 

 

Chapala järve esindav organisatsioon Amigos 
de Lagos tegi konverentsi ajal valitsusele ka 

järjekordse pöördumise, mille kirjutasid alla 

kõik Living Lakes'i liikmed. Aga olukord on 

seal siiski suhteliselt lootusetu. Muidugi 
tahaks neid elanikke kuidagi aidata, kuid kui 

riik on sellises olukorras, on seda väga raske 

teha. 

 
 

 
 
Kas sellega võrreldes tunduvad Eesti 
probleemid nüüd väikesed? 

Jah, kodus olen juba kõigile rääkinud, et Eesti 

võib olla küll väike ja majanduskriisis, aga meil 

läheb ikka väga hästi, võrreldes sellega, 
kuidas elab enamik maailma inimesi. Nii et 

tegelikult oleme väga õnnelikud. 

 

Millist kasu sellest käigust saite? 
Leidsime konverentsilt mitu partnerit, kes olid 

huvitatud meiega edaspidisest koostööst. 
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Hakkame koos hiinlastega ette valmistama 
koostööprojekti, mis puudutab peamiselt 

töötubasid, seminare ja järvede teemalise 

info vahetamist. 

Inglismaa Lake District piirkond kutsus meid 
koostööle Leonardo projektis, mis toetab 

õppimist. Et näiteks kui meie piirkonnast 

tahab keegi minna Inglismaale või mõnda 
teise partnerriiki kasulikke teadmisi 

omandama, saab ta seda kõnealuse projekti 

käigus teha. 

Arutamisel on ka üks suurem Life-projekt, mis 
puudutab elupaikade taastamist. Lisaks 

mainitule annab aga konverentsidel käimine 

maailmale teada, et oleme olemas. Ennast on 

võimalik tutvustada ettekannete abil, aga 
nende päevade jooksul saab osalejatega ka 

isiklikult rääkida ja küsida, kuidas neil mõni asi 

lahendatud on. 

 
Kes teie sõitu rahastas? 

Minu konverentsil käimist rahastas Euroopa 

kalandusfond. Ka varasemate 

konverentside puhul ei ole Eesti 
maksumaksjad minu sõitude eest maksnud, 

ikka oleme püüdnud mingi projekti või fondi 

kaudu selleks raha muretseda. 

 
Mis on lähemad tegevused, mida Võrtsjärve 
piirkonnas sel kevadel ette võtate? 

Just saatsime oma andmed Ettevõtluse 

Arendamise Sihtasutuse korraldatavale 
võistlusele «Eesti avastamata aarded 2010. 

Veeturism», millele kandideerimine lõppes 

teisipäeval. 

Ootame ka projektide rahastamise vastuseid 
PRIA-st, meil on seal kolm taotlust. Üks on 

Võrtsjärve ühenduse turundusprojekt, teine 

kalandusfondi esitatud koolitusprojekt. 
Kolmas taotlus puudutab Jõesuu puhkeala 

arendamist - meil on seal veel palju asju 

puudu, alates kanuudest, jalgrattahoidjatest, 

lipuvarrastest. 
 
ÜHING 

Võrtsjärv ja Peipsi kuuluvad ühingusse Living 

Lakes 2003. aastast. 
* Partnerlusühingu Living Lakes ülesanne on 

aidata kaasa rahvusvahelisele koostööle 

organisatsioonide vahel, kes viivad ellu 

järvedele, elusloodusele ja inimestele kasu 
toovaid projekte. 

* Ühingu liikmeks on praegu 68 järve kogu 

maailmast. 

 
Allikas: «Sakala» 

Liisi Seil 

liisi.seil@sakalakirjastus.ee 
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Lamedapõhjalise Pedja paadi ehitamise õpituba

Lamedapõhjalist pedja paati on läbi aegade 
kasutatud Alam-Pedja kandis jõgedel ja 

üleujutatud luhtadel madalas vees 
kalastamiseks.  

Paadiehitust juhendavad kogenud meistrid. 

Õpitoa tulemusel valmib ka lamedapõhjalise 
pedja paadi ehitamise juhendmaterjal. 

Õpitoas osalemine on tasuta. Koolituse 
korraldab Emajõe Lodjaselts koostöös  

Palupõhja looduskooliga. Koolitus toimub 

LEADER programmi projekti “Käsitöö- ja 

paadiehitusoskuste tutvustamine Rändavas 
Lodjakojas” raames.  

 Samal ajal toimuvad Palupõhja looduskoolist 
Looduslodja sõidud üleujutatud luhtadele. 

Täiendav teave ja registreerimine 

Priit Jagomägi 

tel 555 96 788 
lodi@lodi.ee 

 
 
Märga huumorit 
 
Munk ja meremees joovad õlut. Meremees 

juba nii purjus, et kallutab õllekannu suust 

mööda, hakkab vanduma: "Mööda kurat!"  

Munk hakkab manitsema: "Ära vannu poeg, 
Jumal karistab Sind!"  

Joovad edasi...  

Jälle kallutab meremees kannu suust mööda. 
Jälle vannub: "Mööda kurat!"  

Taevast prahvatab välk ja lööb munga maha.  

Siis kostab taevast: "Mööda kurat!" 

 
¤¤¤¤ 

 

Kaks maalrit tegid lepingu, et värvivad suure 

kaubalaeva. Kuu aja pärast tuleb komisjon 
tööd vastu võtma, kuid avastatakse, et laev 

on värvitud ainult ühelt küljelt. "Meie 

maksama teile suurt raha, aga teie teete siin 

haltuurat!" pahandab komisjon. "Aga lugege 

ise lepingut - siin on selgelt kirjas: meie ühelt 

poolt, Merelaevandus teiselt poolt!" 
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Vetelpäästjad uurivad tööülesandeid ja 
avastavad, et üks uppuja on vähem 

päästetud.  

Üks ütleb:" Näe ujub seal üks, lähme paadiga 

lähemale, koksame kogemata aeruga, 
päästame ära ja plaan ongi täis."  

Läksidki, lõid aeruga pähe, tirisid kaldale ja 

hakkasid suust suhu hingamist tegema.  

Järsku üks ütleb:"Kuule, jube kehv hais on, ei 
tea, mida ta küll söönud on."  

Teine vaatab:"Kuule, tal on uisud jalas!" 
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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 

 

  
 


