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Elektrooniline kuukiri
Projektitoetus taotluste vastuvõtt alates 12.oktoobrist 2009

TEADE
MTÜ Võrtsjärve Kalanduspiirkond annab
teada projektitoetuse taotluste
vastuvõtmisest 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 hindamise
töörühma koosseisu kuuluvad kõik MTÜ
Võrtsjärve Kalanduspiirkond juhatuse liikmed
(5 inimest) ning 2 sõltumatut eksperti.
Projektitoetuse taotluste
hindamiskriteeriumid tegevussuundade
lõikes on töörühmale projektitaotluste
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hindamise ja paremusjärjestuse
moodustamise aluseks.

projekti hindamiskriteeriumite alusel võimalik
saada 25 punkti.

MTÜ Võrtsjärve Kalanduspiirkond tegevjuht
korraldab hindamisperioodi jooksul esitatud
projektitoetuse taotluste esmase
läbivaatamise, hinnates nõutud dokumentide
olemasolu ning taotleja vastavust
Põllumajandusministri määruses nr 38
(24.aprill 2008) esitatud nõuetele ning palub
vajadusel teha esitatud dokumentides
täiendusi või parandusi või lisada puuduv
dokument.

Kõigi strateegia tegevussuundade puhul on
maksimaalne ja minimaalne hindamispunkide
summa võrdne.

Tegevjuht koostab perioodi jooksul esitatud
taotluste koondülevaate ning esitab selle
koos koopiatega taotlustest töörühmale
tutvumiseks vähemalt 14 päeva enne
töörühma koosolekut taotlustele hinnangu
andmiseks ja paremusjärjestuse
moodustamiseks.
Iga töörühma liige täidab projektitoetuse
taotluse kohta hindamislehe ja allkirjastab
selle paberkandjal või elektrooniliselt. Kõikide
hindamislehtede põhjal koostatakse
hindamistulemuste koondleht. Koondlehele
kantakse hindamislehtedele kantud punktide
keskmine punktisumma (kus hindepunktid on
liidetud ja jagatud hindajate arvuga).
Hindamistulemuste koondlehe allkirjastavad
kõik komisjoni liikmed.
Minimaalselt on projekti
hindamiskriteeriumite alusel võimalik saada 7
punkti. Kui projekt on hindamisel saanud 7 või
enam punkti, lisatakse see projekt
paremusjärjestusse. Maksimaalselt on

Projektid, mis on saanud võrdse
punktisumma, lähevad töörühma poolt
teistkordsele hindamisele. Eelistatud on
projekti rahastamine, mille puhul on kasu
piirkonnale laiem ja projekti elluviimisega
kaasneb lisaväärtus piirkonnale või
kogukonnale ning mis vastab täpsemalt MTÜ
Võrtsjärve Kalanduspiirkond tegevussuuna
strateegilistele eesmärkidele.
Projekte, mille teostamiseks taotletakse
toetust üle 1- e miljoni krooni ja projekte,
mille teostamiseks taotletakse toetust alla 1e miljoni krooni, menetletakse ühtmoodi.
Hindamistulemuste koondlehtede alusel
moodustatakse projektide üldine
paremusjärjestus, mille kinnitab alati MTÜ
Võrtsjärve Kalanduspiirkond üldkoosolek oma
otsusega.
Olukorras, kus rahalisi vahendeid on vähem
kui projektidega taotletav summa ning
projektid on saanud töörühmalt võrdse arvu
punkte, teeb projektide paremusjärjestuse
otsuse üldkoosolek.
Kord kvartalis esitab MTÜ Võrtsjärve
Kalanduspiirkond hindamisprotsessi
tulemusena moodustunud projektitaotluste
paremusjärjestuse PRIAle koos projektitoetus
taotluste ja lisadokumentidega.
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PRIAle edastatakse kõik projektikonkursile
esitatud projektitoetuse taotlused, kaasa
arvatud need projektitoetuse taotlused, mis
said projekti hindamisel vähem punkte kui
minimaalne punktisumma (7 punkti) ette
näeb.
PRIA menetleb projektitaotlusi
Põllumajandusministri määruses nr 38
(24.aprill 2008) nimetatud korras.

Põllumajandusministri 24.aprilli 2008.a.
määrus nr 38 „„Euroopa Kalandusfondi 20072013 rakenduskava“ meetme 4.1
„Kalanduspiirkondade säästev areng“ raames
toetuse andmise ja kasutamise tingimused ja
kord” koos lisadega sätestab projektitoetuse
taotlejale esitatavad nõuded, toetuse
määrad, kulude abikõlbulikkuse selgitused,
projektitoetuste vormid jm lisainfo
projektitoetuse taotlemiseks.

Võrtsjärve kalanduspiirkonna strateegia on
kinnitatud Põllumajandusministri käskkirjaga
5. augustil 2009 aastal.

2009.aastaks on MTÜ Võrtsjärve
Kalanduspiirkonna projektitoetus taotluste
elluviimiseks PRIA peadirektori käskkirjaga
määratud 2 693 000 krooni.

Samal kodulehe aadressil on allalaetav
projektitoetuse taotlemiseks vajalik lisainfo.

Kõik vajalikud dokumendid on üleval
Projektitoetus taotluste lehel siin:
http://www.vortskalandus.ee/projektitaotlus
ed/

Rahvusvaheline koostööseminar Poolas 21.-24.oktoober 2009
21. – 24. oktoobrini toimus Poolas, Barysz
Valley piirkonnas
rahvusvaheline koostööseminar. Seminar
toimus projekti *„Sustainable
Development in Lake Areas“ *raames.
Tegemist oli teise koostööseminariga
neljasest seminaride sarjast.
Sarja esimene seminar toimus Võrtsjärve
ääres 15. -18. juunil 2009.
Projekti neljast partnerist kaks - *Võrtsjärv
*Eestist ja *Milicz

tiigid* Poolast on Living Lakes
koostöövõrgustiku liikmed. Living
Lakes, mida võiks eesti keelde tõlkida kui
Elavad Järved, on järvede
ja märgalade partnerlusprogramm, mille
asutajaks ja koordineerijaks on
rahvusvaheline mittetulundusühing Global
Nature Fond (GNF) Saksamaalt,
Bodeni järve äärest. Lisaks on projekti
partneriteks veel *Ptuj Järv*
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Sloveeniast ja *Thau laht *Prantsusmaalt.
Kõiki partnereid ühendab
Natura 2000 hoiureziim. Projekti
koordineerijateks on GNF ja Forum
Synergies.
Koostööseminaride laiemaks eesmärgiks on
leida lahendusi ja võimalusi
paremaks koostööks erasektori, sihtasutuste,
mittetulundusühingute ja
avaliku sektori vahel.
Väitluste käigus selgus, et kohalike LEADER
algatusgruppide mure on
avaliku sektori vähene huvitatus kohalikust
initsiatiivist. Kohaliku
omaalgatuse poolt tõstatatud teemad
tingivad tavaliselt teatud
tegevuste elluviimist avaliku sektori poolt, mis
aga põhjustavad neile
ebameeldivat lisatööd. Probleemiks on samuti
haritud inimeste vähesus
ja mõnikord ka kohalike inimeste ükskõiksus.
Poolas viibimise päevadel saime tutvuda ka
kohaliku olukorraga
kalakasvandustes ja osa võtta „Karpkala
päevadest“.
Baryszi jõe valgalal kasvatab kalu ca 60
erakalakasvatajat. Riiklikud
kalakasvatused viies üksuses annavad tööd
180 inimesele. Võib isegi
öelda, et kalakasvatajaid on selles piirkonnas
liiga palju.
Põhiliselt kasvatatakse karpkala ja valget
amuuri, aga loodusliku

peenkala kontrolli eesmärgil ka säga ja haugi.
Tiigid põhinevad
looduslikul sisse- ja väljavoolul, mida
reguleeritakse tammidega.
Karpkalu kasvatatakse vanuse järgi kolmes
tiigis. Esimeses maimud,
teises keskmised kalad ja kolmandas
lõpptoodang. Kalu realiseeritakse
enamasti jõulude ajal. Poolas on kombeks
serveerida karpkalu
jõululaual. Kalade püüdmiseks lõpptoodangu
tiikidest tõkestatakse vee
sissevool ja suurendatakse väljavoolu.
Põhimõtteliselt jookseb tiik
aeglaselt veest tühjaks ja kalad on sunnitud
koos vee kadumisega
liikuma ühte tiigi otsa, kust neid siis kopaga ja
ka käsitsi välja
tõstetakse. Sealsamas tiigi kaldal kalad ka
sorteeritakse. Väike
looduslik peenkala (särjed jne) viiakse
teistesse tiikidesse
röövkaladele toiduks ja suured kalad lähevad
müügiks. Kalad välja
püütud, lastakse tiiki jälle vesi tagasi ning
asustatakse karpkaladega.
Parematel aegadel sai iga riikliku sektori
kalatiigi ääres ametis olev
tööline jõuludeks sada karpkala, mille ta siis
oma tahtmist mööda kas
müüs või jagas laiali. Praeguses
majanduslikult raskes olukorras on
see komme unarusse jäänud.
Poola kalakasvatajatele valmistab suurt
peavalu ka kalade suur
suremus, ligi pool kalasaagist jääb saamata
tänu levinud karpkala
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viirushaigusele. Lihtsat lahendust aga sellele
probleemile pole.
Olukorra lahendaks ajutiselt kalade
vaktsineerimine või kalatiikide
tühjendamine paariks kolmeks aastaks. See
jätaks inimesed tööta
kolmeks aastaks, millele järgneks veel kolm
aastat tööd enne kui kala
uuesti turule jõuaks. Samas ei lahenda selline
samm probleemi, sest
loodusest tuleb tiikidesse sisselastava veega
haigus uuesti sisse.
Kalakasvatustiigid aga teiste kalade
kasvatamiseks eriti ei sobi.
Koostöös peitub jõud. Veendusin selles
järjekordselt. Kuigi Poola
kalakasvatajate probleemile kohe lahendust
ei leitud ja kohalike

omaalgatusgruppide muresid sealsamas ei
lahendatud, jõuti siiski
probleemide olemuseni. Edasine
mõttearendus jätkub juba vastavate
probleemidega seotud töögruppides.
Lahenduse leidmisele aitavad kaasa
koostööpartnerid erinevatest riikidest. Sellisel
seminaril osalemine aitab näha asju pisut
teisest vaatenurgast ja saadud kogemusi ka
kodumaal kasutada.

Koostööseminaride järgmised sarjad
toimuvad 2010. aastal.
21.-24. aprillil* Sloveenias* ja 22.-25.
septembril *Prantsusmaal.*
Maret Kallejärv
Võrtsjärve SA

Maamajanduse infokeskuses Jänedal: 7.-8.12.2009 Kalandusvõrgustiku
aastalõpuseminar

Kalandusvõrgustiku tegevuse eesmärk on
muuhulgas edendada teadmiste ja kogemuste
vahetust Eesti tasandil, toetada koostöö
algatamist, korraldada koostööd edendavaid
temaatilisi kohtumisi ning korraldada
aktiivrühma koolitust.

7.-8. detsembril 2009 korraldab
Kalandusvõrgustiku üksus Jänedal
Maamajanduse
Infokeskuses Kalandusvõrgustiku
aastalõpuseminari. Tegevusgrupid
tutvustavad oma piirkonna strateegiate
arengusuundasid, eesmärke ja visiooni. Lisaks
on plaanis kuulata teadlasi kõnelemas eesti
kalavarudest, Keskkonnaministeeriumi
esindajat 2010 aasta plaanidest seoses
kalandusega ning
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Põllumajandusministeeriumi
kalamajandusosakonda tuleva aasta
plaanidest. Üritusele on oodatud osalema
kalanduspiirkondade esindajad ning
koostööpartnerid PRIA-st,
Põllumajandusministeeriumist, Majandus- ja
Kommunikatsiooniministeeriumist, Pärnu
Kolledzist, Koolituskeskusest Tõru ning
Maamajanduse Infokeskusest.

ESMASPÄEV, 7.detsember
10.00Tervituskohv
10.50
10.50Tervitussõna
11.00
Kalavarude hetkeseis Eesti vetes
11.00Võrtsjärve kalavarud - Ain Järvalt
11.45
11.45Kalavarud Peipsi järves - Väino Vaino
12.30
12.30Lõunasöök Musta Täku Tallis
13.30
13.30Mere varud - Markus Vetemaa
15.00
15.00Kohvipaus
15.30
15.30- Keskkonnaministeeriumi 16.15 täpsustamisel
16.15- Põllumajandusministeeriumi - Madis
17.00 Reinup

17.00- Kalandusvõrgustiku üksuse aasta
17.30 kokkuvõte ja 2010 plaanid - JaakVelori Sadul(Kalandusvõrgustiku
büroo juhataja)
19.00- Õhtusöök Musta Täku Tallis
20.00

TEISIPÄEV, 8.detsember
8.009.00
9.009.20
9.209.40
9.4010.00
10.0010.20
10.2010.40
10.4011.10
11.1011.30
11.3011.50
11.5012.10

Hommikusöök
Hiiukala
Saarte Kalandus
Liivi Lahe Kalandus Kogu
Läänemaa Rannakalanduse Selts
Harju Kalandus Ühing
Kohvipaus
Virumaa Rannakalanduse Selts
Peipsi Kalanduspiirkonna Arendajate
Kogu
Võrtsjärve Kalanduspiirkond

Kalastuskaartide taotlemisest 2010. aastaks
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Alates käesoleva aasta 1. detsembrist on
võimalik esitada taotlusi kalastuskardi
saamiseks 2010. aastaks. Taotlusi võetakse
vastu püügiveekogu asukohajärgsetes
Keskkonnaameti büroodes.
Kalastuskaardi saamiseks tuleb esitada
vormikohane taotlus. Taotluste blanketid on
saadaval Keskkonnaameti maakondlikes
büroodes ja ka internetis. Vaata:
Kalastuskaart
Taotluse võib Keskkonnaametisse ise kohale
tuua või saata postiga. Siinkohal tuleb aga
teada seda, et arvesse ei lähe need posti teel
esitatud taotlused, mille postitempli kuupäev
on varasem kui 1. detsember.
Kuna teatud veekogudele väljastatavate
lubade arv (peamiselt võrguload) on piiratud,
siis võib juhtuda, et posti teel saadetud

taotluse kohale jõudes on load juba otsas.
Suurem tõenäosus loa saamiseks püsib vaid
siis kui see 1. detsembril ise
Keskkonnaametisse toimetada.
ID-kaardi omanikel on juba kolmandat aastat
järjest võimalus oma taotlus esitada kas läbi
Kalanduse infosüsteemi või digitaalselt
allkirjastatult. Viimane tuleb saata siis vastava
regiooni üldmeilile, mille aadressid leiab
Keskkonnaameti kodulehelt
www.keskkonnaamet.ee
•
•

Kalastuskaartide taotlemine
Kalastuskaartide piirarvud (Ajutised
püügikitsendused, kalapüügiõiguse
tasu, kalastuskaartide piirarv ja
kalastuskaardi väljaandja määramine
harrastuslikul kalapüügil 2010. aastal)

Allikas: Kalastusinfo

MTÜ Võrtsjärve Kalanduspiirkond liikmete õppereis Hispaaniasse Galicia piirkonda
15.-20.11.2009

15.-20.novembril 2009 toimunud MTÜ
Võrtsjärve Kalanduspiirkonna õppereis
Hispaaniasse Galicia piirkonda kujunes kõikide
katsumuste kiuste väga huvitavaks.
Õppereisist osavõtjaid oli kokku 24, kellest
kõik olid otseselt või kaudselt kalandusega
seotud.

Nagu ühele korralikule reisile kohane,
alustasid FinnAir’i piloodid reisile eelneva
päeva õhtul streiki. Meie lend Helsingisse pidi
väljuma Tallinna lennujaamast kell 15.10, kuid
varakult kohal olles ja peale 6 tundi seismist
ja meie ülikannatliku ja tubli reisijuhi Jaanika
asjaajamisi hakkasid toimuma esimesed
sammud. 20 minutit peale Helsingi lennule
www.agri.ee/ekf

saamise nõudmise esitamist, lubati meile, et
lennuk ootab meid – läbige kiiresti chek-in ja
suunduge vastavasse väravasse. Osa meist
olid lausa nii kärmed, et jõudsid juba
lennukisse maha istuda ja end rihmadega
kinnitada, kui stjuuardess tuli ja palus neil
lennukist väljuda. Esimene katse Hispaaniasse
jõuda luhtus.
Järgmine variant, mida meile pakuti – jagage
grupp 3ks. Üks grupp läheb läbi Stockholmi,
teine üle Londoni ja kolmas ka läbi
Stockholmi. Võtsime kiirelt selle variandi,
mida pakuti, ning meie 9ne seltskond
suundus taaskord chek-in’i. Meie olime need
õnnelikud, kes läksid üle Londoni. Teised jäid
meist Tallinnasse maha ja järgmisel päeval
väljuvat lendu ootama. Tallinna
mahajäänutele pakkus FinnAir majutust ja
toitlustust Ülemiste Hotellis. Meie aga olime
need õnnelikud, kes pidid öösel lennujaamas
olema. Tänu FinnAir’i streigile hilines meie
lend Londonisse 4h. Ükskord Londonisse
jõudes pidime öösel kella 1 ajal sõitma ühest
lennujaamast teise. Kuna aga oli pühapäeva
hilisõhtu, siis rongid ja bussid enam ei
liikunud. Otsustasime takso võtta. Saime 2
taksot üsnagi odava hinna eest – 150£. Kella 2
paiku jõudsime Heathrow lennujaama. Kuna
kell oli väga hiline, siis kõik toidukohad ja
poed olid kinni. Nii olimegi sunnitud ööbima
tühjade kõhtudega lennujaama
betoonpõrandal või libedate ja külmade
metall pinkide peal. Järgmisel hommikul
lendasime edasi Madridi. Lend Madridist
Santiagosse kulges kenasti, kuid Santiago
lennujaama jõudes oli meie pagas müstiliselt
kadunud. Lõpuks saime selle ikkagi kätte.

Huvipakkuvaimaks kogu reisi jooksul osutus
sadamate (Lira, Muros, Bueu) ja Muros’e
kalaoksjoni külastus. Iga päev saabusid
hommikul vara merele läinud traallaevad kell
15 sadamasse tagasi, et oma püütud kala
maha müüa. Püütakse ja müüakse erinevaid
ookeanikalu ja mereande – mõõkkala,
makrell, krabid, hai’lised, kaheksajalad ja
kõiksugu ranna- ja merekarbid.
Kala ja teisi mereande saavad oksjonilt osta
registreerunud ostjad (edasimüüjad,
restoranid, kaupmehed jt.) nii Hispaaniast kui
ka mujalt. Kauplemine toimub kai kõrval
paiknevates kauplemishallides/kalasaalides.
Oksjonil toimub pakkumistel hinna
langetamine ülevalt alla – kalur määrab
maksimumhinna, mida ta sooviks saada ning
seda hinda hakatakse siis tasapisi alandama.
Võitjaks osutub esimese pakkumise
tegija/ostja. Ostjate jaoks teevad soovi korral
kala ümbertöötluse kala müünud kalurid.
Vesteldes kohalike töögruppide ja kaluritega
selgus, et palju toimub ka röövpüüki. Teatud
liiki kaladel ja mereandidel isegi kuni 200%.
Näiteks üritatakse röövpüüdjate poolt salaja
müüa restoranidesse ja poodidesse erinevaid
karpe, mis pahandab kalureid, kuna nemad
püüavad lubadega ja sedagi ainult lubatud
püügihooajal. Kalurid kaotavad oma tuludes
palju, kuna röövpüüdjad müüvad väga odava
hinnaga. Kuulasime nende soovitusi ja
üritame kindlasti tulevikus õppust võtta
Hispaania kalurite väga tasuvatest ja
tugevatest kaluri ühistutest.
Kuna Hispaania näol on tegu mereriigiga, siis
oli reisi toitlustuspoole lahutamatuks osaks ka

www.agri.ee/ekf

erinevad mereannid. Hõbeheik, kaheksajalad,
homaarid, ranna-, kaun-, meri-, ja südakarbid.
Lisaks veel kõiksugu krevetid ja väiksemad
karbid ja limused.

Valik Hispaania õppereisi piltidest on üleval ka
kodulehel:
http://www.vortskalandus.ee/hispaania_6pp
ereis/
Angela Leiaru

Märga huumorit
****
7 чудес коммунизма 7 kommunismiaja
imet:
1. у всех было место работы (kõigil oli
töökoht)
2. несмотря на то, что у всех было место
работы никто не работал (vaatamata sellele,
et kõigil olid töökohad, keegi tööd ei teinud)
3. несмотря, что никто не работал, норма
выполнялась на 100% (vaatamata sellele, et
keegi tööd ei teinud, plaan täideti 100%)
4. несмотря на то, что норма выполнялась
на 100%, в магазинах ничего не было
(vaatamata sellele, et plaan täideti 100%,
kauplustes midagi ei olnud)
5. несмотря на то, что в магазинах ничего
не было, у всех все было (vaatamata sellele,
et kauplustes midagi ei olnud, kõigil oli kõike)
6. несмотря на то, что у всех все было, все
воровали (vaatamata sellele, et kõigil oli
kõike, kõik varastasid)
7. несмотря на то, что все воровали, всего

хватало (vaatamata sellele, et kõik varastasid,
kõike jagus)
****
Feministlik evolutsioon:
*Alguses oli suur vesi ja vaikus ja kalaMEES
selle pääl. Siis mõtles Jumal välja kalad ja et ta
mõtles välja ka madalrõhu ja ilmamuutused,
siis ta mõtles kalamehele seltsiks välja ka
NAISE. Edasi enam polnud enam vaikust
vetepääl vaid läks nii:
*Mees leiutas relva ja mõtles välja jahi. Naine
avastas jahi ja mõtles välja kasuka.
*Mees leiutas värvid ja mõtles välja
maalimise. Naine avastas maalimise ja mõtles
välja kosmeetika.
*Mees leiutas sõna ja mõtles välja kõne.
Naine avastas kõne ja mõtles välja
kuulujutud.
*Mees maksab 100 krooni 50-kroonise asja
eest, mida tal on vaja Naine maksab 50 krooni
100-kroonise asja eest, mida tal ei ole vaja.
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*Naine muretseb oma tuleviku eest seni, kuni
tal ei ole meest Mees ei muretse oma tuleviku
eest seni, kuni tal ei ole naist.
*Mehega õnnelikult elamiseks on vaja teda
palju mõista ja armastada Naisega õnnelikult
elamiseks on vaja teda palju armastada ja
mitte üritadagi mõista.
*Naine hakkab mehega kokku elama lootuses,
et mees muutub, aga mees ei muutu. Mees
hakkab naisega kokku elama lootuses, et
naine ei muutu, aga naine muutub.
*Naisele jääb igas vaidluses viimane sõna. Iga
sõna, mida mees peale seda ütleb, on uue
vaidluse esimeseks sõnaks.
*Mees leiutas maaviljeluse ja mõtles välja
söögi. Naine avastas söögi ja mõtles välja
dieedi.
*Mees leiutas sõpruse ja mõtles välja
armastuse. Naine avastas armastuse ja mõtles
välja abielu.

*Mees leiutas soojätkamise ja mõtles välja
seksi. Naine avastas seksi ja mõtles välja
peavalu.
*Mees leiutas kaubanduse ja mõtles välja
raha. Naine avastas raha ---- ja siit algasidki
probleemid...
****
Tolliametnik astub laeva pardale.
„Narkootikume on?”
„Jah, palun, siin kohvris,” vastab kapten.
„Aga relvi?”
„Palun – automaadid, revolvrid, kaks
granaati.”
„Arvatavasti on ka valuutat?”
„Jah. Eurod, dollarid.”
Tolliametnik on segaduses:
„Ja see kõik on teie oma?”
„Ei, see on teie oma. Minu oma on all
trümmis!”

08.12.2009 MTÜ Võrtsjärve Kalanduspiirkond liikmete üldkoosolek !!

8.detsembril 2009.a. kell 15.00 toimub MTÜ Võrtsjärve Kalanduspiirkond liikmete üldkoosolek.
Kavas esitatud projektitaotluste läbivaatamine ja kinnitamine.
Üldkoosolek toimub Viljandimaal, Kolga-Jaani vallas, Võrtsjärve Külastuskeskuses kell 15.00

Põllumajandusministeeriumi 1.12.2009 korraldatud konverents „Eesti kala 2009 –
laiem vaade“

www.agri.ee/ekf

Tallinnas Reval Hotell Olümpia’s korraldatud
konverentsil rääkisid mitmed Euroopa Liidu ja
meie kohalikud kalandusspetsialistid. Euroopa
kogemustest oli rääkimas Francois Osete, kes
on Euroopa Kontrollkoja liige. Lisaks OECD’st
kaubandus ja põllumajandus juhtkonnast
Carl-Christian Schmidt ja kuulsime ka Rootsi
kogemustest MSC ökomärgistega.
Eesti kalandusest tegid ülevaate
Põllumajandusministeeriumi
kalamajandusosakonna juhataja Madis
Reinup ja põllumajandusminister Helir-Valdor
Seeder.
Põllumajandusminister oma sissejuhatavas
avakõnes kõneles lühidalt kalanduse
ressursside ja kalurite vahelise koostöö
eesmärkidest ja stabiilsusest. Minister leidis,
et kalanduse arengus on juba praegu näha
positiivseid jooni – ettevõtjad, kes püüavad
kala tegelevad juba ka selle kala töötlemise ja
müügiga.
Käima on läinud ka kalurite ühistegevus –
koostatakse ühiselt piirkondlikke strateegiaid
– ilmekaks näiteks on Eestis tekkinud 8
kalanduspiirkonda. Rõhutati sõna tekkinud,
kuna keegi ei ole kalureid sundinud – nad on
ise omal initsiatiivil ja EKFi poolsel toetusel
astunud esimesi samme parema ja
stabiilsema tuleviku jaoks.
OECD on organisatsioon, mis tegeleb
majanduskoostöö ja arengu edendamisega

kalureid. Kogu kala teekond on
sertifitseeritud. Kalurist, kokkuostjast kõigist
sinna vahele jäävatest lülidest alates kuni
tarbijani välja. Teekond on raske, kuid vaeva

erinevates riikides. OECD kohta saab lähemalt
lugeda aadressil: www.oecd.org
OECD’s on esindatud väga suured
majandused – Eesti Päevaleht kirjeldas
OECD’d kui rikaste riikide klubi, millesse ka
Eesti on sisse astumas loodetavasti järgmise
aasta jooksul.
OECD näeb ühe tuleviku suure kalamajanduse
jätkusuutlikkuse tõelise võimalusena
vesiviljelust. Nad küll ei anna toetusi nii, nagu
EKF, kuid alustuseks on nad heameelega nõus
jagama poliitilist nõu, kuidas liikuda
vesiviljeluse poole, ning ideid
kalandusreformide läbiviimiseks.
OECD leidis Eesti kalanduse kohta tehtud
kokkuvõttes, et meie panus
maailmamastaabis pole küll suur, kuid meil on
palju tavasid, millest nad tahaksid, et teised
riigid õppust võtaksid. Raportit kokkuvõttes
on Eesti kalandus hästi toimiv sektor, kindlasti
on siin probleeme, millega tuleb tegelda, kuid
võrreldes paljude teiste OECD’s olevate
riikidega on eesti kalandus heas olukorras.
Rootsi ökomärgise kogemustest rääkides
mainiti, et tee selleni ei ole kerge, kuid tarbija
muutub iga päevaga üha enam teadlikumaks
ega usalda enam tootjat. Kalurite ja tarbija
suhtumise vahel on suuri erinevusi. Rootsis
tegutsevad organisatsioonid, kes tegelevad
ökomärgisega on valitsusvälised, ning kogu
eesmärgiks on premeerida ettevõtjaid ja
väärt. Kala, millel on ökomärgis, ei ole kallim,
kui see, mida müüakse kohalikul turul, kuid
see tagab kala kvaliteedi ja päritolu. Kalur
peab arvestama, et tarbija tahab teada, kas
www.agri.ee/ekf

toode, mida ta sööb, on jätkusuutlik ka
tulevikus.

reklaami. Lähitulevikus on see küll kulu, kuid
pikemas perspektiivis on see vaid puhas kasu.

Rootsis on märgis toonud sellega vaeva
näinud ettevõtetele palju tasuta ja head
Angela Leiaru

Konverents „Siseveed Eesti Merenduspoliitikas 2009-2010“

08.detsember 2009. kell 10:00-16:30
Dorpat Konverentsikeskus, Baer saal, Soola 6
Tartu
Sihtgrupp: sisevete regiooni avaliku sektori
esindajad, ettevõtjad ja huvigrupid
Ajakava
10:00-10:30 Registreerimine ja hommikukohv
10:30-13:30 Sisevete audit
Esinejad: Tartu linna esindaja
Narva linnavalitsuse esindaja
Mustvee linnavalitsuse esindaja
SA Emajõe Jõeriik esindaja
Tartu Maavalitsuse esindaja

Võrtsjärve Sihtasutuse esindaja
13:30-14:30 Lõuna
14:30-16:00 Siseveed merenduspoliitikas - suunad, arengud, võimalused
Esinejad: Majandus- ja
Kommunikatsiooniministeerium
Veeteede Amet
Siseministeerium
16:00 Kokkuvõte
Moderaator Peeter Tiks, Rannarahvakojast
Infotelefon: 5151120 Agnes Nõu
Registreerumiseks palume saata kinnitus
info@svjk.ee
või telefonil 7412712, 5151120

www.agri.ee/ekf

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

www.agri.ee/ekf

