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Elektrooniline kuukiri

Teade!

Viimasesse 2010.aasta PRIA poolt vastuvõetavasse projektitoetus taotlusvooru laekus kokku 6
projekti, millest juhatuse ja hindamiskomisjoni poolt kiideti heaks 4 ja juhatuse otsustas mitte
rahuldada 2 projekti:
Tegevussuund 3
• MTÜ Oiu Arendus – „OIU sadama puhkemaja rekonstrueerimistööd”, taotletav summa
754 980.- krooni
• Võrtsjärve SA – „Võrtsjärve külastuskeskuse ja puhkeala parendamine ja turundus” –
taotletav summa 750 844.83 krooni
Tegevussuund 4
• OÜ Endu-Inni – “Järveveere puhkekeskuse turismiatraktsioonide edasiarendamine ja
valveseadmete paigaldamine” - taotletav summa 726 002.90
Tegevussuund 5
•

Võrtsjärve SA – „Väikelaevajuhtide ja muinaslaevaehituse koolitus” – taotletav summa
737 525.00 krooni
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Juhatuse koosolekuga otsustati mitte kinnitada järgmised projektitaotlused seoses vahendite
puudumisega:
•
•

MTÜ Vaibla Puhkeala – “Kalepurjekas, päästevarustus, 3 vesiratast”, taotletav summa
630 833.62
OÜ Indu-Enni – “Järveveere puhkekeskuse peamaja edasiarendamine”, taotletav summa
483 331.25

MTÜ Võrtsjärve Kalanduspiirkond annab teada, et projektitoetuste taotlusi võetakse PRIA poolt
märtsis 2011 vastu järgnevatel kuupäevadel:
PRIA I voor 02.03 – 16.03.2011
Projektitaotlused tuleb eelnevalt esitada hindamiseks Võrtsjärve Kalanduspiirkond MTÜ-le hiljemalt
23.02.2011
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/

FARNET: Tegevusgrupid äris: kohalikele kalatoodetele lisandväärtuse andmine
17.-18. November toimus Hollandis Almere linnas FARNETi kalandusteemaline seminar. Seminaril
osales 180 inimest, 21 erinevast riigist ja 100st erinevast tegevusgrupist üle Euroopa.
2/3 Euroopa Kalandusfondi poolt plaanitavatest kalanduse tegevusgruppidest on juba olemas ja
2011.aastaks peaks olema kõik planeeritavad FLAGid ka asutatud. Praeguseks tegutseb 165
tegevusgruppi ja järgmise aasta jooksul plaanitakse veel 100 tegevusgrupiga algust teha.
Almere linnake, kus esimene FARNETi poolt korraldatud kalanduse teemaline seminar korraldati, oli
100.aastat tagasi alles vee all. Almere on ehe näide ühe eduka kalanduspiirkonna arengust nii
lühikese aja jooksul.
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Seminari eesmärk oli suurendada tegevusgruppide oskusi ja võimet strateegia rakendamisel ning
kalatoodetele lisandväärtuse andmisega seotud edukate projektide toetamisel.
Arutelud toimusid praktiliste näidete varal erinevates töögruppides, näiteks:
•

tingimused eduka projekti läbiviimiseks ning nende tegelik kasumlikkus kogukonnale

•

viisid kuidas projektid saaksid maksimaalselt ära kasutada kohalikke võimalusi ja
traditsioone.

Töögrupid olid kõik seotud kohaliku tegevusgrupi projektide külastusega.
Meil oli võimalus saada saada praktilisi vastuseid oma küsimustele. Koostöö aruteludeks oli
võimalus kogu seminari vältel, mil tegevusgrupid said võimaluse panna üles koostöönurga
tahvlitele ettepanekuid või ideid siseriiklikuks või rahvusvaheliseks koostööks.
Kogu seminari vältel oli tegevusgruppidel võimalus mitteametlikult esitleda oma tööd. Rääkisime
oma piirkonnast ja meie liikmete plaanitavatest tegevustest. Kaasa võetud infomaterjale ja
voldikuid Võrtsjärve piirkonna kohta said kõik huvilised kaasa võtta igal õhtul peale töötubasid.
Väga huvitava ettekande tegi Martha Kaminska Poolast. Ettekanne "Dni Karpia" – rääkis projekti
"Karpkala maa" karpkala toodete propageerimisest Poolas. Märkimisväärne kogu selle projekti
juures oli see, et MTÜ, mis seda läbi viis, pidi hakkama saama väga väikeste summadega. Raha otsiti
ise (sellega tegelesid vabatahtlikud) ja tihtipeale maksid nad seda oma taskust.
Poolas kasutatakse karpkala vaid pühade ajal ja oma projektiga üritavad nad tõsta kala tarbimist
läbi kogu aasta. Juba praeguseks on karpkala projekt osutunud edukaks – kala tarbitakse nüüd
septembrist detsembrini. Martha sõnul on neil veel pikk maa minna ja palju tööd teha, kuid
edusammude üle on nad rõõmsad ja see annab jõudu tööd edasi teha.
Kohalikku piirkonda tutvustava õppereisi käigus külastasime 2 edukalt käivat projekti. Esimene
neist oli „De Boet: integreeritud kulinaarne kogemus“, kus üks kohalik abielupaar avas 10 aastat
tagasi restorani.
Restoranist on nende aastate jooksul välja kasvanud Urk’i üks populaarsemaid avatud köögiga
söögikohti, mis klientide soovil teeb töötubasid, kus näitab, kuidas soovitavat kalarooga
valmistatakse. Neile pakutakse võimalust kohalikult kalaoksjonilt kala välja valida, see osta,
puhastada, küpsetada ja ära süüa. Algselt alustasid nad kalatoitude valmistamisega, nüüd on aga
peatselt valmimas ka uus õppeköök koos uue restorani osaga, kus nad plaanivad töötubasid
korraldama hakata ka lihatoitude ja juurviljatoitude osas.
Uue restoran-õppeköögi ehitamist alustati piirkonnale ühe väärusliku vana paadiehitamise kuuri
ruumidesse. Kahjuks oli hoone aastakümneid hooletusse jäetuna seisnud ja töömehed pidid selle

www.agri.ee/ekf

maha lammutama, kuid uus nõuetele vastav hoone ehitatakse üles samasuguses vanas ja
piirkonnale omapärases stiilis.
Kogu projekt läheb maksma ligi 1,72 miljonit eurot, millest € 300 000 tuleb EFFi, kohaliku
omavalitsuse ja Flevolandi provintsi poolt.
Teine projekt oli „Zuiderzeezilver: kvaliteetse kala ja jätkusuutliku tootmisahela arendamine“.
Projekt on osaliselt EKFi poolt toetatav ja on piirkonnas väga tunnustatud. Projekt on piirkonnas
osutunud populaarseks, kuna suurematel kala kokkuostjatel on läbi Zuiderzeezilveri võimalik jälgida
ja edendada järgmisi aspekte: kala pärinemist, kvaliteeti, hinda, piirkonna tutvustamist ja
keskkonnasäästlikku püüki.
Läbi kohapeal toimuva kalaoksjoni tagab Urk ja „Zuiderzeezilver“, et kohalikud kalurid saaksid oma
saagi eest võimalikult kõrge hinna. Võrreldes varasema 3€ hinnaga on nüüd kalaoksjon, kus kogu
nende kala müüakse, kaluritele sisse toomas 8€. Seda projekti ei toetanud EKF, vaid alustati
kohaliku piirkonna omal algatusel.
Peale õppereisi toimus mitu töötuba, kus arutati külastatud projektide arengul kasuks ja kahjuks
olnud aspekte. Kõik väärtuslikumad ideed said ka üles kirjutatud ja pärast teiste tegevusgruppide
poolt ka läbi arutatud ja hinnatud.
Kogu seminari käigus toimunud töötubadest ja ettekannetest jäi kõrva Saksamaal ja Rootsis
kasutusel olevad süsteemid, mida ehk siingi annaks rakendada. Saksamaa üks tegevusgrupp on
välja arendanud arvutipõhise süsteemi, kus kalur saadab telefoni teel koodidest koosneva smsi, kus
on kirjas info – sadam, kuhu nad jõuavad, kellaaeg ja mis kala neil kaasas on.
Sarnasus Võrtsjärve piirkonnaga siin on suur. Meie kalurid helistavad järvelt tulema hakates oma
kokkuostjatele ja klientidele, ning annavad teada mis ajal nad sadamasse jõuavad.
Rootsis kasutatakse aga „kala takso“ süsteemi. See seisneb selles, järvelt/merelt tagasijõudev kalur
kannab oma saagid arvutisse ja internetis nähtaval olevasse andmebaasi. Edasi saab klient juba
sealt valida, missugust kala ja kui suures koguses ta soovib, ning külmutusseadmega varustatud
auto viib talle koju kätte. Kala ise on pakitud jäässe ja penoplastist kastidesse. Kahjuks toimib ka
seal selline süsteem suuremas sadama lähedal asuvas linnas.
FARNETi seminari fotosid näeb aadressilt:
http://picasaweb.google.com/v2ike6de/FARNETAlmereHolland#

Angela Leiaru-Indriko
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KALANDUSVÕRGUSTIK: Aastalõpuseminar Jänedal 1.-2.detsember
1.-2. detsembril korraldab kalandusvõrgustiku üksus koostöös PRIA-ga Maamajanduse Infokeskuses
Jänedal Kalandusvõrgustiku aastalõpu ümarlaud Seminari esimesel päeval toimub
hindamisprotseduuri koolitus, mille käigus tutvustab PRIA esindaja Angela Annilo näidisprotseduuri
hindamisprotsessi edukaks läbiviimiseks ning osalejad saavad oma hindamiskriteeriumid proovile
panne A. Annilo kaasatoodud näidisprojekti hinnates. Seminari teine päev on tegevusgruppide
päralt, mil igal tegevusgrupil on võimalus esineda ettekandega, tutvustamaks aastal 2010 tehtut,
parimaid (ja halvimaid) praktikaid ning jagada lõppeval aastal kogutud teadmisi ja kogemusi.

Lätis uppus talvehooaja esimene kalamees
1.detsembril kella 15.30 paiku tõmbasid Läti päästetöötajad veest välja kalamehe, kes oli vajunud
läbi Riia lähedal asuva Baltezersi järve jää ja uppunud, teatab uudistevõrk LETA.
Uppunu surnukeha saadi kätte umbes 40 meetri kaugusel järve kaldast.
Allikas: Postimees
Artikkel: http://www.postimees.ee/?id=350684

Kalastuskaartide taotlejad seisid jälle öö läbi sabas
Nii nagu eelmiselgi aastal, seisid ka ööl vastu tänast paljud harrastuskalamehed Tallinnas Viljandi
maanteel öö läbi ukse taga järjekorras, et hommikul kell üheksa kalastuskaardi taotlus sisse anda.
Ebaõigluse vähendamiseks algas tänavu kalastuskaartide taotluste võtmine nii keskkonnaametis kui
interneti kaudu hommikul kell üheksa. Mullu sai interneti kaudu taotlusi esitama hakata kohe
pärast keskööd. See jättis pika ninaga suure hulga valdavalt vanemaealisi kalapüügihuvilisi, kes
vapralt öö läbi ameti ukse taga järjekorras seisid.
Tänavu olevat esimesed kalamehed kohad sisse võtnud juba eile pärastlõunal. Järjekorras seisjad
koostasid ise ka nimekirja, kus kõik taotlejad vastavalt saabumise ajale kirjas olid.
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Hommikul kella kuueks oli nimekirjas üle 120 nime. «Kell kuus hommikul sai kirja number 122,
praegu on juba üle 160,» ütles Mati Eekholm, kelle käes oli nimekirja viimane osa.
Kui keskkonnaamet uksed avas, läks taotluste vastuvõtmine libedalt. Viie minuti pärast hõigati ukse
juurest juba numbrit 45, ehk ligi veerand soovijatest olid saanud oma blanketid ära anda. Siis sai
üks ootajatest telefoni teel teada, et interneti kaudu pole võimalik taotlusi esitada, sest süsteem
olevat kinni jooksnud.
See tekitas kohalviibijates elevust ning ukse taga ootajad sai kinnituse selle kohta, et öine
külmetamine polnud asjata. «Mina olen vana kooli mees, ma seda id-kaardi asja ei jaga,» ütles üks
järjekorra lõpus oodanud kalamees. «Meil maal paksu metsa sees polegi internetti,» lausus teine.
«Ma teen igaks juhuks topelt – sõber istub kodus arvuti taga ja mina annan siin paberid sisse,» kiitis
kolmas.
Pärastlõunal kinnitas keskkonnaameti vee-elustiku peaspetsialist Arno Sildos, et interneti kaudu
laekusid taotlused sujuvalt ja mingeid tõrkeid ei olnud. «Ma olen ka kuulnud, et olevat mingi viga
olnud, aga arvuti näitab, et kõik on korras,» lausus Sildos.
Kõikidele taotlustele vastab keskkonnaamet kümne päeva jooksul. Nendel, kes esimese hooga ilma
jäävad, ei ole lemmikkohas kalapüüdmise lootus siiski kadunud, sest niipea kui mõni taotlus
tühistatakse, annab keskkonnaamet sellest järgmisele tahtjale teada. Nii mõnigi täna ukse taga
oodanud kalamees oli mulluse kalastuskaardi just niimoodi saanud.

Kalamehed koostasid järjekorras seisjate nimekirja, mille alusel hakati hommikul taotlusi ära andma
Allikas: Postimees
Foto: Mihkel Maripuu
Artikkel: http://www.tallinnapostimees.ee/?id=350650
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Sisevete konverents Tartus
2. detsembril algusega kell 11.00 toimus Tartus Dorpati konverentsikeskuses teine Eesti sisevete
konverents "Siseveed - Eesti teine meri".
Sisevete konverents on jätkuks eelmisel aastal toimunud konverentsile "Siseveed Eesti
merenduspoliitikas 2009-2010", mis sai tugevat positiivset vastukaja nii osalejatelt kui meediast
ning äratas üldsuse huvi teema vastu.
Tänavusel kokkusaamisel tehti ülevaade, milliseid tulemusi on saavutatud Eesti siseveekogude
infrastruktuuri arendamisel võrreldes eelmise aastaga. Arengut takistav nõrkus näib olevat riigi ja
omavalitsuste vähene koostöö ning rahapuudus, mis ei ole lubanud kasutada kogu sisevete
potentsiaali.
Konverentsi tulemusena loodavad korraldajad jõudsamalt kajastada Eesti merenduspoliitikas
sisevete temaatikat kui regionaalset arengut mõjutavat tegurit. Eesmärk on leida võimalusi
lähendada riigisektor, kohalikud omavalitsused ja erasektori arendajad tihedamaks koostööks.
Lisaks arutatakse konverentsil omavalitsuste praktilisi probleeme veekogude äärse infrastruktuuri
arendamisel.
Konverentsi korraldavad SA Emajõe Jõeriik ja Peipsiveere Arengu Sihtasutus, üritust toetavad Tartu
Linnavalitsus ja Tartu Maavalitsus.
Lisainfo: Liis Pärtelpoeg, 5648 0065.
Allikas: Kalastusinfo
Artikkel: http://www.kalastusinfo.ee/sisu/posts/sisevete-konverents-tartus-375.php
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Keskkonnaministeerium: Valitsus kinnitas 2011.aasta kutselise kalapüügiõiguse
tasumäärad
Allikas: Keskkonnaministeeriumi pressiteade
30. november 2010. a

Neljapäeval, 25. novembril kiitis Vabariigi Valitsus heaks kutselise kalapüügiõiguse tasumäärad
2011. aastaks Läänemerel ning sise- ja piiriveekogudel.
2011. aastaks kehtestatavate tasude arvestamisel on aluseks võetud 2009. aasta ametlik
püügistatistika ja keskmised kala esmakokkuostuhinnad. Rannikumere piirkonnas püügivahendite
püügiõiguse tasud valdavalt tõusevad, sest 2009. aasta ametliku püügistatistika järgi on saagid
enamiku püügivahenditega suurenenud.
Samas kehtestatakse mitmete püügivahendite puhul väikseim püügiõiguse tasu (15,6 krooni ehk
0,95 eurot), millega püütud kalakoguse harilik väärtus jäi 2009. aastal lubatud maksimaalsest 4%
piirmäärast väiksemaks.
Kaugpüügis ja Läänemerel kalalaeva kalapüügiloa alusel püütava kala (kilu, räim, tursk) tasumäärad
jäävad 2010. a tasemele. Kilu ja räime tasumäär järgmisel aastal on 50 krooni (3,19 eurot) ja tursal
500 kr (31,95 eurot).
Kuigi võrreldes teiste maakondadega on Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel kasutatavate
püügivahendite hinnaks määratud 3,5% eelneva aasta tuludest, suureneb 2010. aastaga võrreldes
enamiku püügivahendite eest kehtestatud püügiõiguse tasu. Samas alaneb seal kaldapiirkonna
nakkevõrgu ja juhtaiata mõrra kasutamise tasumäär. 2011. aastal jääb mutniku püügiõiguse tasu
samaks selle aasta tasumääraga (28 000 krooni ehk 1 789,52 eurot).
Võrtsjärves ja teistes siseveekogudes, kus taasasustatakse angerjaid, arvestatakse püügiõiguse tasu
määramisel selle liigi taastootmiseks riigi poolt tehtud kulutusi.
Järgmisel aastal suurenevad püügiõiguse tasud kutselisel kalapüügil tervikuna ligikaudu 0,8 miljoni
krooni ehk ligi 51 000 euro võrra. Tasude suurenemine on tingitud 2009. aasta suurematest
saakidest ja angerjapüügil kasutatavate püügivahendite hinna tõusust.
Tasumäärade kehtestamisel on eeldatav kutselise kalapüügiõiguse tasudest laekuv tulu
riigieelarvesse 2011. aastal kokku ligikaudu 17 miljonit krooni. Kaluri kalapüügiloa alusel Läänemere
ja sisevete kalapüügist järgmise aasta püügiõiguse tasudena laekub eeldatavalt kokku ligikaudu 6,2
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miljonit krooni ehk 395 tuhat eurot eeldusel, et kõik püügivõimalused välja ostetakse.
Lisainfo:
Liivika Näks, Keskkonnaministeeriumi kalavarude osakonna peaspetsialist, 626 0701
Brita Merisalu, Keskkonnaministeeriumi pressiesindaja, 626 2908, 527
6851,brita.merisalu@envir.ee

MUSTA HUUMORIT:
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
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
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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

Toomas Jaadlat peeti auhinna vääriliseks
Eesti kõige läänemeresõbralikum põllumajandustootja on Toomas Jaadla.
Eesti kõige läänemeresõbralikumaks põllumajandustootjaks sai käesoleval aastal Toomas Jaadla
Võrtsjärve äärsest Rannu vallast, Marjasoo talust.
Toomast peeti auhinna vääriliseks pinnase erosiooni vältimise eest mahajäetud turbaväljadel, olles
sinna rajanud jõhvika- ja mustikapõllud. Jaadla on esimene talunik Euroopas, kes sellise lahenduse
välja töötas ja kasutusele võttis.
“Läänemere aasta põllumajandustootja” rahvusvahelist konkurssi toetab Swedbank ja võitjale on
määratud auhinnaks 10000 eurot, Eesti rahvusliku vooru võitjale 1000 eurot.
Võrtsjärve SA õnnitleb Toomas Jaadlat.
Eestimaa Looduse Fondi põhjalikum artikkel samal teemal
Pildil Marjasoo talu mustikapõld 2010 aasta oktoobris
Foto: Uno Rootsmaa
Artikkel: http://www.vortsjarv.ee/vortsjarve-blogi/toomas-jaadla
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Tarvastus taasavati metsavendade punker
2007. aasta Tarvastu vallavolikogu otsus oli Ennuksemäe metsa-vendade punker taastada. Avatud
punkrini viib kahekilomeetrine matkarada ja punkrit saab kasutada ööbimiseks. Punkris on kuus
magamiskohta, puuküttega pliit ja punkri vahetus läheduses on kaev.
Ennuksemäe metsavendade punkri avamisest tegi Kanal 2 - e "Reporter" videoloo.
Reporteri video:
http://www.reporter.ee/2010/11/13/tarvastus-taastati-ehedal-kujul-kunagine-metsavennapunker/

Jää kannab nii uisutajat, kalameest kui ka ATVd
Neljapäeval rõõmustasid elvakad vastvalminud uisuväljaku üle Verevi järve looduslikul jääl. Päev
hiljem sahkas ATV seljas istunud Jüri Kusnetsov järvejääle aga märksa avaramat väljakut.
Tahame puhastada normaalmõõtmetes staadioniringi suurust ala, selgitas lume lükkamist
korraldanud Elva ettevõtja Rein Abel. Tema sõnul on plaanis teha suur ja uhke liuväli Eesti sajaaastase uisutamistraditsiooni auks.
Kas ilmaolud ka unistust teoks teha lubavad, selgub lähiajal. Kindlasti vajab rada enne
kasutuselevõttu kastmist.
Siis saab seal korraldada uisutamisvõistlusi ning just see mõlgub männilinna spordiorganisaatoritel
mõtteis.
Praegu linnarahvale kasutatav väljak asub ujumisranna basseiniosas. See on õhtuti ka valgustatud.
Reedel lükatud platsile uisutajaid esialgu ei lubatud.
Reede hommikul Verevi järvel kalastanud Alser Kubja oli tunniajalise püügiga saanud kätte juba
paarkümmend ahvenat.
«Ega ma enne julgenud jää peale tulla, kui nägin, et ATV on peal. Siis mõtlesin, et küllap kannab ka
inimest,» lausus mees.
Augu jäässe puurinud, leidis ta, et see on 10−12 sentimeetrit paks. Ehkki jalgealune ka aeg-ajalt
ragises, kannab sügisene sitke jää kenasti.
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Teade, et piirivalve lubab kalastajad 4. detsembrist Lämmijärvele, levis lõunanaabrite lätlaste seas
kulutulena. «Lätist on tulnud väga palju kõnesid,» tõdes Mehikoorma piirivalvur Marek Vaiknurme.
Järvele mineku piirangud võeti maha, kuna jää paksus ulatus reedel Lämmijärvel 12−14
sentimeetrini.
Piirkonnad, kus esineb vooluvett, on aga jätkuvalt väga ohtlikud ning sinna minna ei tohi.
Nii tuleks vältida sattumist jõgede ja ojade suubumiskohtadele lähemale kui 150 meetrit. Salu saare
ümbrusest, Uhtinina neemest ning Piirissaare kagutipust tuleks kaugemale hoida aga vähemalt 300
meetrit.
Peipsi järvele piirivalvurid esialgu minna ei luba. Lämmijärvel püüdis laupäeval kala umbes 60
inimest, pühapäeval oli kalastajaid 120.
Võrtsjärvel võrgupüük
«Järv on jääs ja kõvasti,» märkis Eesti Maaülikooli limnoloogiakeskuse juhataja Ain Järvalt. Alanud
on jääalune võrgupüük ning kalamehed kihutavad mööda külmunud järve nii lumesaanidel kui
ATVdel.
Võtsjärv peaks praegu olema kogu ulatuses kaanetunud ning sügisene sitke jää on kasvanud
kümmekonna sentimeetrini.
Järvalt ise käis esimest korda jääl juba nädal tagasi − uisutamas. Tema hinnangul on järve
külmumine olnud kiire. Seetõttu tekib mitmel pool ka pragusid ning jääle immitseb vett.
Ettevaatust!
Et jääkiht oleks pealeminekuks piisavalt kosunud, ilmateenistuse andmed ei näita, kinnitas Eesti
Meteoroloogia ja Hüdroloogia Instituudi hüdroloog Ene Randpuu. Tema sõnul ei ole ilmateenistuse
inimesed saanud jätkuvalt mõõtmisi alustada.
«Mittevoolulistel veekogudel võib jää paksus olla juba 10 sentimeetrit ja rohkem, kuid jõgedest
hoidke eemale,» soovitas Randpuu.
Tema sõnul on jõgede kaldaäärsetes jääd samuti umbes 10 sentimeetrit, kuid keskelt on enamik
neist lahti.
Randpuu sõnul näitavad aga jäljerajad, et mõni inimene on juba üritanud ka Emajõge ületada.
Allikas: „Tartu Postimees“
Artikkel: http://www.tartupostimees.ee/?id=352447
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Piirivalve lubab kalamehi Pihkva- ja Lämmijärvele
Lõuna prefektuuri teatel on 4. detsembrist Lämmijärvel ja Pihkva järvel leevendatud jäälemineku
piiranguid. Esialgu tohib järvedele minna ainult jalgsi.
Prefektuuri pressiesindaja Agu Lalli kinnitusel kehtivad siiski ka mõned piirangud. Nimelt on
keelatud ligineda jõgede ja ojade suudmetele lähemale kui 150 meetrit. Samuti on keelatud
liikumine Salu saare ümbruses 300 meetri ulatuses.
Veel ei luba piirivalve ligineda Uhtinina neemele ja Piirissaare kagutipule lähemale kui 300 meetrit.
Endiselt on keelatud jalgsi jääleminek Peipsi järve jääle. Piirivalvebüroo hoiatab jääleminejaid, et
nad arvestaksid jääolude ja ilmastikutingimustega.
Samuti palutakse kõigil jääle minejatel sõltumata jäälemineku kaugusest registreerida end lähimas
kordonis. Soovitav on selga panna päästevest ning kaasa võtta navigatsiooniseade, jäänaasklid ning
laetud mobiiltelefon.
Allika: Tartu Postimees
Artikkel: http://www.tartupostimees.ee/?id=351633
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Jõululauale – Janssoni kiusatus

... on Soomes ja Rootsis äärmiselt populaarne vormiroog. Seda serveeritakse tihti rootsi lauas, on
asendamatu külmadel talveõhtutel ja kuulub paljudes peredes aastavahetuse menüüsse.
Lihtsuses peitub võlu- enam kergemini pole võimalik süüa teha. Võtad toiduained külmkapist välja,
viskad vormi ja tunni aja pärast on suus sulav õhtusöök valmis. Kes soovib lahjemat varianti, võib
pool koorest asendada piima või õllega.
Koostisained: (4 inimesele)
1 kg külmutatud kartuli-sibulasegu (saab Prismast)
2 purki (2 x 125 g) anshoovist õlis
pipart
4 dl koort
Valmistamine:
1. Kuumuta ahi 200 kraadini.
2. Puista suurde ahjuvormi pool kartuli-sibulasegust.
3. Lao peale anshoovise viilud, kalla vormi ka purki jäänud õli (u 2 tl) ja maitsesta pipraga.
4. Pealmiseks kihiks lisa ülejäänud kartulid.
5. Kalla üle koorega ja küpseta 200C ahjus umbes 1 tund, kuni vorm on pealt veidi pruunistunud.
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MTÜ Võrtsjärve Kalanduspiirkond soovib oma liikmetele ja koostööpartneritele
ilusaid jõule ja paremat saabuvat uut aastat!
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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 - Indriko
angela@vortskalandus.ee
+372 5553 2982
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