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Teade! 
 

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

17.11 – 29.11.2010 

Projektitaotlused tuleb eelnevalt esitada  hindamiseks MTÜ-le Võrtsjärve Kalanduspiirkond. 
Tähtaeg hiljemalt 15.november 2010 

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

Infot taotlusvormide kohta leiate MTÜ Võrtsjärve Kalanduspiirkonna kodulehelt: 
http://www.vortskalandus.ee/projektitaotlused/ 
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EUROOPA KOMISJON: Kakskümmend viis veeturismi tippsihtkohta Euroopas – 
Võrtsjärv Eestis (EDEN 2010) 
 
Esmaspäeval, 27. septembril anti Brüsselis toimunud auhinnatseremoonial kahekümne viiele 

turismisihtkohale üle Euroopa 2010. aasta Euroopa veeturismi tippsihtkoha nimetus.Maalilised 

veeäärsed paigad Austrias, Belgias, Bulgaarias, Eestis, Hispaanias, Horvaatias, Islandil, Iirimaal, 
Itaalias, Kreekas, Küprosel, Leedus, Luksemburgis, Lätis, Madalmaades, Maltal, Poolas, 

Prantsusmaal, Rumeenias, Saksamaal, Sloveenias, Soomes, Tšehhi Vabariigis, Türgis, Ungaris said 

Euroopa tippsihtkoha nimetuse (EDEN) tänu innovaatilisele lähenemisviisile ja säästlikule viisile 

oma sihtkoha reklaamimisel. Nimetus EDEN tõmbab tähelepanu tuntust koguvatele ja 
vähemtuntud sihtkohtadele ELis. Peale selle levitab selline algatus sõnumit turismi säästlikest 

tavadest ning teeb reklaami vähemkülastatud paikadele ja aitab seeläbi vähendada 
külastustihedust tuntumates paikades. 

Antonio Tajani, tööstuse ja ettevõtluse eest vastutav Euroopa Komisjoni asepresident ütles: 

„Nendes 25 looduskaunis kohas ollakse loodushoidlikud, et säilitada ökosüsteeme järgmistele 

põlvkondadele. Need peamiselt rannikuäärsed või järvede ja jõgede kallastel asuvad 

turismisihtkohad edendavad uuenduslikku lähenemist veeturismile. Selline lähenemisviis aitab luua 

nii kvaliteetsemat keskkonda kui ka lahendada hooajalisuse probleemi ja tasakaalustada turistide 
voolu, tõmmates turiste ebatraditsioonilistesse sihtkohtadesse.” 

Võitnud sihtkohad, millele anti 2010. aasta Euroopa veeturismi tippsihtkoha nimetus: 

• Seelentium – ülem Innvierteli piirkond (Austria) 

• Eau d’heure järved (Belgia) 

• Silistra halduspiirkond (Bulgaaria) 

• Nin (Horvaatia), 

• Kato Pyrgos (Küpros) 

• Bystřicko (Tšehhi Vabariik), 

• Võrtsjärv (Eesti) 

• Saimaa Holiday (Soome) 

• Grand Site du Marais Poitevin (Prantsusmaa) 

• Mecklenburg-Vorpommerni jõepiirkond (Saksamaa) 

• Serresi prefektuur (Kreeka) 
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• Tizca järv (Ungari) 

• Westfjordi piirkond (Island) 

• Loop Headi poolsaar Clare'i maakonnas Kilkees (Iirimaa) 

• Monte Isola linnaomavalitsus (Itaalia) 

• Jūrmala merekuurort (Läti) 

• Zarasai piirkond – Taevane Rand Maa Peal (Leedu) 

• Ülem-Sûre'i looduspark (Luksemburg) 

• Isla (Senglea) (Malta) 

• WaterReijk Weerribben Wieden - Giethoorn & märgalad (Madalmaad) 

• Biebrza org ja märgalad – Looduse Pühamu (Poola) 

• Geoagiu Băi (Rumeenia) 

• Kolpa jõgi (Sloveenia) 

• A Guarda (Hispaania) 

• Bitlis-Nemruti kraaterjärv (Türgi). 

Alates 2007. aastast on EDENi nimetusega edendatud säästlikku turismi kogu Euroopa Liidus ja 
kandidaatriikides. Projekti aluseks on iga-aastased riiklikud võistlused, mille tulemusena valitakse 

igast osalenud riigist üks tippsihtkoht. Euroopa turismi tippsihtkohtade otsingutel on igal aastal 

erinev teema, mille valib komisjon koos riiklike turismiametitega. Eelnevatel aastatel on 

põhiteemadeks olnud maaturism (2007), kohalik immateriaalne pärand (2008) ja kaitsealad (2009), 
ning käesoleva aasta teema oli veeturism. 

Lisateavet projekti EDEN ja eelnevate võitjate kohta saab 
aadressil:ec.europa.eu/enterprise/sectors/tourism/eden/ 

Allikas: EL pressiteade 
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Teadlased lasevad Bioloogi erru 
 
Kuu aega tagasi Võrtsjärve äärde Vehen disse jõudnud võimsa mootoriga kaater tegi järveteadlaste 
töö kiiremaks ja mugavamaks. Aasta pärast peaks teadlastel olema ka uus uurimislaev. 

«Meile on uus kaater superhea,» kiitis limnoloogiakeskuse vanemteadur Arvo Tuvikene 
järveteadlaste uut töövahendit, vaid kaks nädalat Võrtsjärvel sõitnud alumiiniumist kerega kaatrit 

Buster XXL AWC. 

 

Iga ilmaga, ka lõikava tuule ja külmaga töötavatele järveteadlastele on väga tähtis, et kaatril on 
kergesti lahti käiv katus ja õdus kajut, kus võib ka ööbida. «Soe, vaikne ja nii avar, et saab pead 

löömata püsti seista,» loetles Tuvikene eurotoetusega hangitud ligi 900 000-kroonise kaatri plusse. 

 

Plusspoolele läheb seegi, et 150-hobujõulise Honda mootoriga ehk autojuhtide mõistes kuni 70 

kilomeetrit tunnis sõitvat kaatrit saab stabiilsemaks trimmida. «Võrtsjärvel on üsna ebameeldiv 

lühike laine, mis on halvem kui merel,» selgitas Arvo Tuvikene. «Sel kaatril saame trimmidega 

külgkõikumist vähendada.» 

 
Lisaks soetati kaatrile 250 000 krooni eest vajalikke aparaate. Nende hulgas on näiteks 40 000-

kroonine mikrosensor, mis näitas välkkiirelt, et eile keskpäeval oli Võrtsjärve 10,5-kraadine vesi 

piisavalt hea hapnikusisaldusega. 

 
«Meie kaatrit võib kvaliteedi ja mugavuse poolest nimetada paatide Ferrariks,» naeris Arvo 

Tuvikene. «See on suurepärane tööpaat.» 

 

Pärast väikest tiiru eilsel keskmise lainega Võrtsjärvel oli Tartu Postimehe kaheliikmeline esindus 
Arvo Tuvikese hinnanguga päri. Sõita oli soe, turvaline ja mõnus, kuigi lained kloppisid väikest alust 

kõvasti ning järv tundus löökauke täis olevat. Rahustavalt mõjus kaardiplotter, kust paistsid kaatri 

kiirus, asukoht, vee sügavus ja temperatuur ning põhja all ujuvad kaladki. 

 
Aasta pärast peaks limnoloogiakeskuse sadamas seisma ka uus uurimislaev. «Meie uurimislaev 

Bioloog on juba ammu ajast ja arust, see on auga pensioni välja teeninud,» ütles 

limnoloogiakeskuse juhataja Ain Järvalt. 

 
Kaater jääb teadlastele proovide võtmiseks, uut uurimislaeva on eeskätt tarvis Võrtsjärve 

kalavarude hindamiseks tehtavateks traalimisteks. Praegu tehakse katsetraalimisi 1962. aastal 

valminud Bioloogiga. 
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Ilmselt Eestis ehitatav uus uurimislaev tuleb 17 meetri pikkusest Bioloogist viis meetrit lühem, kuid 

teadlastel on sealgi piisavalt liikumisruumi. Ligi 4,2 miljonit krooni maksva uurimislaeva 

soetamiseks nõutab limnoloogiakeskus põllumajanduse registrite ja informatsiooni ameti kaudu 
toetust Euroopa kalandusfondist. 

  

Allikas: Tartu Postimees 
Artikkel: http://www.tartupostimees.ee/?id=320267 

 
 
Võrtsjärve kalurid kohtusid Põllumajandus- ja Keskkonnaministeeriumite 
esindajatega  
 
Septembri lõpus – 27.09 kohtusid MTÜ Võrtsjärve Kalanduspiirkond liikmete algatusel Võrtsjärve 

kalurid Põllumajandus ja Keskkonnaministeeriumi esindajatega.  

Kohtumisele Võrtsjärve Külastuskeskusesse tuli kokku üle 40 inimese.  

 
Päeva alustas Ain Järvalt ettekandega, mis võttis kokku Võrtsjärve kalanduse hetkeseisu. Peale 

esitatud ettekandeid said kohalviibinud sõna võtta ning vajadusel esitada täpsustavaid küsimusi.  

 

Herki Tuus Keskkonnaministeeriumist võttis kokku kalurite poolt tõstatatud teema – püügimaksud 
nüüd ja tulevikus (vesikonna peale jagamine).  

 

Ain Soome Keskkonnaministeeriumist vastas ühele kõige rohkem ärevust tekitanud küsimusele – 

angerja asustamise korraldamisest.  
 

Lisaks eelnimetatud teemadele käsitleti veel ka kohapüügi piiranguid ja püügiõiguste jagamist. 

 

Kõige tulihingelisemalt võtsid kalurid osa angerja asustamise teemalisest vestlusest. Arutati 
angerjapüügimaksu jagamist ka Võrtsjärvest väljavoolavate jõgede ja teiste järvede peale.  

Kahjuks on aga seadus selline, mis sätestab, et püügiõigus tasusid küsitakse veekogu pealt, kus 

vastavate püünistega angerjat püütakse, mitte nende veekogude pealt, kuhu angerjas välja rändab.  

 
Kalurid tegid ministeeriumite esindajatele ka ettepaneku muuta Võrtsjärve asustavate angerjate 

hanget. Pea kõik kohalolnutest olid huvitatud ettekasvatatud angerja asustamise asemel järve 

laskma hoopis klaasmaime.  
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Aivar Pärgmäe kommentaar:  “Oleme proovinud klaasina ja ettekasvatatuna. Mõlemal juhul võib 
sisselaskmine ebaõnnestuda. Jagage risk kaheks – laske erinevatest kohtadest ja erinevatel aegadel 
– ärge pange munasid ühte korvi. Ettekasvatatute asi peaks olema majanduslikult tasuvam ka Rootsi 
ja Saksa näidete korral. Ma arvan, me oleme maksnud kooliraha – tehtud on liiga palju vigasid. 
Teeks mõlemat – laseks nii klaasi kui ettekasvatatuna. Meie riskid peaksid tulevaste saakide osas 
vähenema. Kalurid ei usalda riigiametnikke – allkirjad kirjutatakse ju ülekäe. Mõlemal juhul annab 
teha vigu, aga mõstlik oleks jagada asi kaheks.”  
 
Küsimuse peale, kas äkki peaks angerja asustamise üldse ära lõpetama, vastas Enn Kell, et asjale 

tuleb lahendus leida, kuna 20 miljonit on juba järve investeeritud. Praegu pooleli jätmine ei oleks 
mitte mingisugune lahendus. 

 

Kohapüügi piirangud Võrtsjärves on mitmeti suuremad, kui teistes Eesti järvedes. Peipsis ja 

Emajões on koha alammõõt suurem, kui Võrtsjärves.  
Ain Järvaltilt pärides vastas ta, et ei oleks mõistlik vähendada koha alammõõtu ega ka võrgusilma 

suurust. Minevikus tehtud otsused on tänaseks näidanud, et nii on õige.  

Võrgusilma suurust vähendades jääb ka kohamaim (alamõõduline) võrku kinni. Kes jõuab siis seda 

sealt välja nokkida ja tagasi loopida. Praegusel ajal elavad Võrtsjärve kalurid just koha 

väärindamisest, kuna angerjat järvest piisavalt enam kätte ei saa.  

 

 
Angela Leiaru-Indriko 

 
 
 
Kalapüüdjate tegevus muutub avalikuks  
 
 
Eestis hakatakse esimese riigina Euroopa Liidus avalikustama kõigi kalandusettevõtete 

püügivõimalusi ja nende kasutamist puudutavaid andmeid. 

 

Täna on avalikud kalapüügi ja esmakokkuostu andmed veealade ja püügivahendite lõikes. 
Valitsuses heakskiidu saanud Kalapüügiseaduse vastava muudatuse järgi hakatakse ettevõtjate 

lõikes andmeid avalikustama pärast eelnõu heaks kiitmist riigikogus.  

 

Põllumajandusministeeriumi maaelu ja kalanduspoliitika asekantsleri Toomas Kevvai sõnul on 
kalavarud piiratud loodusressurss ja rahvuslik rikkus, mistõttu on loomulik, et avalikkus peab 

omama selle kasutamise kohta ülevaadet.  
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„Kalavaru pideva vähenemise tõttu on see eriti oluline, sest kala soovitakse täna püüda rohkem kui 

mõistlik oleks,“ rääkis Kevvai. „Püügiandmete avalikustamine aitab võidelda ka ebaseadusliku kala 

käitlemisega, mis on probleemiks terves Euroopas.“  

 
Eesti on Euroopa Kalanduspoliitika reformi arutelul esinenud ka ettepanekuga, et sarnane kord 

võiks laieneda üle terve ühenduse. „Mõneti on see jätkuks meie kunagisele ettepanekule hakata 

avalikustama toetuste saajate infot, mis leidis heakskiidu ja on laienenud tänaseks üle terve ELi,” 
lisas Kevvai.  

 

Seadusemuudatusega loodetakse tekitada nn naabrivalve efekti, kus kõik kodanikud ja 

kalaettevõtjad saavad näha iga kalapüügiõigust omava ettevõtte reaalseid õigusi ja nende õiguste 
kasutamise registreeritud tulemusi.  

 

Vastavaid andmeid hakatakse avalikustama vähemalt neli korda aastas 
Põllumajandusministeeriumi koduleheküljel aadressil www.agri.ee.  

Lisainformatsioon:  
Madis Reinup  
Kalamajandusosakonna juhataja  

Tel: 6256 181  

e-mail: gunnar.lambing@agri.ee  
 

Hindrek Riikoja  

Avalike suhete osakond  

Tel: 6256 255, 53 030 865  
e-mail: hindrek.riikoja@agri.ee 

Allikas: PÕM 
Artikkel: http://www.agri.ee/kalapuudjate-tegevus-muutub-avalikuks/ 
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LEEDU: konverents “Kalanduspiirkondade strateegiate rakendamise parimad 
praktikad” 
 
Toimumisaeg: 28.10.2010–29.10.2010 

Toimumiskoht: Palanga, Leedu 

 Leedu Põllumajandusministeeriumi korraldab  28.-29. oktoobril rahvusvahelise konverentsi 
"Kalanduspiirkondade strateegiate rakendamise parimad praktikad" 

Konverents keskendub kalanduse tegevusgruppide vahelisele parimate praktikate ja kogemuse 

vahetamisele. Erinev informatiivne materjal tegevusgrupi, piirkonna või riigi kohta on igati 

teretulnud. Konverentsil on interaktiivne formaat, sh väikesed töögrupid ja osalejate aktiivne 
kaasamine diskussioonidesse. Konverentis töökeel on leedu keel (inglise keele tõlge) 

 
Rohkem infot: Maamajanduse infokeskus 

 
 
Keskkonnaministeerium ja Peipsi kutselised kalurid saavutasid kompromissi 
 
5. oktoobril Keskkonnaministeeriumis toimunud kohtumisel leppisid ministeeriumi ja Peipsi 

kutseliste kalurite esindajad kokku, et seoses ahvena kvoodi lõppemisega jääb kalapüügikeeld 

Peipsi, Lämmi-ja Pihkva järvel kehtima selle aasta lõpuni. 
 

„Tänasel kohtumisel kaluritega lepiti kokku, et seoses ahvenakvoodi täitumisega ja teiste kalaliikide 

väikeste kvoodijääkidega tänavu töönduslikku püüki Peipsi, Lämmi-ja Pihkva järvel enam ei tehta,“ 

ütles Keskkonnaministeeriumi kalavarude osakonna juhataja Ain Soome. „Väljapüüdmata osa jääb 
järve alles, mistõttu järgmistel aastal saab püüda selle võrra rohkem kala,“ märkis ta. Ain Soome 

sõnul kehestab ministeerium sellised regulatsioonid, mis tagavad kalavarude jätkusuutlikkuse ja 

selle läbi ka kalandussektori elujõulisuse tulevikus. Ministeerium ei saa üksi oma eesmärke 

saavutada, seega vastutavad ka kalurid kalavarude hea seisundi eest. 
 

15.-19. novembrini toimuvad järjekordsed läbirääkimised Venemaaga, kus lepitakse kokku järgmise 

aasta püügikvoodid. „Et kokkulepitud kvoodi ületust ei oleks, on Eesti Vene poole pöördunud, et 

juurde saada veidi ahvenakvooti ja loodame, et see laheneb positiivselt, sest Vene poolel on 

 püügikvootides kasutamata jääki,“ täpsustas Soome.  

„Mõlemale poolele kasuliku kvoodivahetuse tegemiseks peab Eesti andma Vene poolele omalt 

poolt tõenäoliselt järgmise aasta kvootidest midagi ka vastu.“ 
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Püügikvootide ületamise vältimiseks suleti Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel kalapüük kõikide 
kutselise kalapüügivahenditega alates 1. oktoobrist kuni selle aasta lõpuni. 

Allikas: Keskkonnaministeerium 

Artikkel: http://www.kalale.ee/sisu/ODEsMTAwOTgxNSwxNCwwLDE/ 

 
 
Emajõe ülemjooksul kaevatakse lahti kalade liikumisteed 

 
Suure Emajõe ülemjooksul avatakse kümne vanajõe suudmed, et kalad pääseksid kudema, kirjutas 

Maaleht. Eesti Loodushoiu Keskuse algatusel käivitub LIFE+ projekt koondnimega Happyfish (eesti k 

‘õnnelik kala’), mille raames avataksegi kümme vanajõe suuet ja puhastatakse 50 hektarit 
võsastunud koelmuid. 

Viimati süvendati vanajõgesid 50 aastat tagasi, mistõttu nende ühenduskohad Emajõega on liivast 

ja mudast settevalliga ummistunud. 

Vanajõed on aga paljudele kalaliikidele ideaalne paljunemispaik. Uuringud on näidanud, et neisse 

rändab kudema väga palju kalu nii Peipsi järvest, Võrtsjärvest kui ka teistest Emajõega seotud 

veekogudest. 

 
 

Kalateadlase Meelis Tambetsi sõnul on paljudel sealsetel kaladel väga tugevalt arenenud 
koelmutruuduse efekt. „Pärast kudemist Emajõest Peipsi järve rännanud latikad tulevad järgmisel 
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kevadel alati tagasi Emajõkke. Nad rändavad ülesvoolu vanajõgede piirkonda ja jagunevad 
kudemiseks peaaegu eksimatult „oma” vanajõgede kaupa. Ja nii aastast aastasse,” selgitas ta. 

Teine põhjus vanajõgede suudmete avamiseks on talviti tekkiv hapnikupuudus veetaseme alanedes 

jäävad kalad sinna lõksu ning võivad hukkuda. 

Alam-Pedja kalade jaoks on tähtis veel luhal asuvate koelmute võsast puhastamine. Kuna võssa 

kasvanud luhad kudemiseks ei sobi, toimub pidev koelmute ahenemine ja kalavarude vähenemine. 

Probleemi lahendus on iseenesest lihtne — koelmud tuleb võsast puhastada. 

  

Allikas: Külauudis 

Artikkel: http://www.kylauudis.ee/2010/10/22/emajoe-ulemjooksul-kaevatakse-lahti-kalade-
liikumisteed/ 

 
 
 
 

MTÜ Võrtsjärve Kalanduspiirkond liikmete üldkoosolek – 10.11. 2010  

Teade 

Anname teada, et 10. novembril 2010.a. toimub MTÜ Võrtsjärve Kalanduspiirkond liikmete 

üldkoosolek. Kavas 2011.a. rakenduskava ülevaatamine ja kinnitamine ning esitatud 
projektitaotluste läbivaatamine ja kinnitamine. 

Üldkoosolek toimub Viljandimaal, Kolga-Jaani vallas, Võrtsjärve külastuskeskuses kell 15.00 
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FARNET: Tegevusgrupid äris: kohalikele kalatoodetele lisandväärtuse andmine 

Toimumisaeg: 17.11.2010–18.11.2010 
Toimumiskoht: Holland (täpsustamisel) 

 FARNETi tugiüksus ja Euroopa Komisjon korraldavad koostöös Hollandi Põllumajandus-, Looduse ja 

Toidukvaliteedi ministeeriumi ja Flevoland'i maakonnaga järjekorras teise Euroopa kalanduse 
tegevusgruppide seminari "Tegevusgrupid äris: kohalikele kalatoodetele lisandväärtuse andmine" 

Üritus toimub Hollandis 17.-18. novembril, 2010. Selleks ajaks peaks enamus Euroopa kalanduse 

tegevusgruppe aktiivselt tegutsema ning tegelema projektide valimise ja hindamisega. Seminari 

eesmärk on suurendada tegevusgruppide oskusi ja võimet strateegia rakendamisel ning 
kalatoodetele lisandväärtuse andmisega seotud edukate projektide toetamisel. 

Arutelud toimuvad 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 on seotud kohaliku tegevusgrupi projektide külastusega. 

Mitmed interaktiivsed sessioonid võimaldavad osalejatel veelgi süüvida 

sellesse kuidaskalatoodetele lisandväärtust anda. Siinkohal on märksõnadeks tähistamine, 
otseturustamine ja innovatsioon. Osalejatel on võimalus saada saada praktilisi vastuseid ning 

arutleda koostöö võimaluste üle. Koostöö aruteludeks on võimalus ka kogu seminari vältel, mil 

tegevusgruppidel on võimalus panna üles ettepanekuid või ideid siseriiklikuks või rahvusvaheliseks 
koostööks. 

Praktiline info: 

Kogu seminari vältel on tegevusgruppidel võimalus mitteametlikult esitleda oma tööd. Seega on 

tegevusgrupid teretulnud ettevalmistama stendi, plakati või kaasa tooma muud informatiivset 
materjali. 

Seminaril on sünkroontõlge inglise-, prantsuse-, hispaania- ja saksakeelde. 

Korraldajad kannavad kõik tegevusgruppide esindajate kulud, sh reis hollandisse, majutus ning 

toitlustus. Kohtade arv on piiratud seega on igast tegevusgrupist oodatud kuni üks inimene. 

Osalema oodatakse aktiivseid inimesi, kes soovitavalt omab teadmisi kalatoodetest. 

Päevakava: 
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Teisipäev, 16. november 

16.30 

- 

18.30 

Registreerimine ja tegevusgrupi stendide ülespanek 

18.30 
Mitteametlik õhtu, õhtusöök ja võrgustumine ning tegevugruppide stendide, postrite ja muu 

informatiivse materjali esitlemine. 

    

 Kolmapäev, 17. november 

08.30 
- 

09.30 

Registreerimine 

09.30 

- 

10.30 

Avamine ja ametlik sissejuhatus 

10.30 
- 

11.00 

Kohvipaus 

11.00 

- 

12.30 

Töögrupid: Kohalikest vahenditest maksimumi võtmine 

Töögruppides toimub projektinäite esitlemine ning järgneb vestlusring 

• "Dni Karpia" - läbi projekti "Karpkala maa" karpkala toodete propageerimine Poolas - 
Marte Kaminska (PL).  

o http://www.nasza.barycz.pl/index_aktualnosci.php?dzial=2&kat=8&art=28 

• "Le Brin d'Océan" - kohalikele liikidele läbi tooteareduse ja otseturustamise 
lisandväärtuse andmine - Delphine Brin (FR).  

o http://www.brindocean.com/ 

• "Seafood Cornwall" - kvaliteetsete kohalike toodete edendamine läbi ühistegevuse - 
Nathat de Rozarieux (UK) 

o http://www.seafoodcornwall.org.uk/ 

• "Lonxanet" - läbi otseturustus süsteemi kohalike toodete riikliku leviku saavutamine - 
Antonio Gracia Allut (ES) 

o http://www.lonxanet.com/que_es.php 
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 12.3

0 - 

18.00 

Õppereis ja lõuna: lähedal asuvate tegevusgruppide projektide esitlused. 

(Kohaldades töögruppides esitletud ja arutletud ideid külastavad väikestesse grppidesse 

jagunenud osalejad 2 projekti) 

19.30 Ametlik Õhtusöök 

    

Neljapäev, 18. november 

09.00 
- 

10.00 

Tagasiside õppereisilt: FARNETi kala oksion  

10.00 

-

10.30 

sissejuhatus teemaruteludesse 

10.30 
- 

12.45 

Interaktiivne sessioon: teemaarutelud, kuhu panustavad ka tehnilised eksperdid:del + 
küsimused/ vastused 

  

Teema 

Märgistus (sh regionaalne ja ökomärgistus) 

Innovatsioon (sh uued tooted,  olemasolevate 
toodete kohandamine,...) 

Koostöö / integratsioon teiste sektoritega 
(turism, avalik sektor,...) 

Otseturustus / lühikesed ahelad 

Sisevete kalatoodete turustamine 

Meretoidu ohutus, kvaliteet ja jälgitavus 

Ekspert 

William Emerson - kalandustööstuse 
vanemametnik (FAO) 

Zach Sorrels - (Eureka! Rahvuvahelised 
uuringud) 

Hans Jorgen Jensen - tegevjuht (F)LAG 
Bornholm (DK) 

Marie Lesueur - Ingénieure d'études 
Agrocampus Ouest (FR) 

Marta Kaminska - Projekti koordinaator 
LAG Dolina Baryczy (PL) 

Richard Bates - DG MARE (EC) 

12.45 

- 

13.45 

Lõuna 
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13.45 

- 
14.45 

Ekspertide ümarlaud eelnevalt tõstatud teemadel + küsimused/ vastused 

14.45 

- 

16.00 

"Majaka" sessioon - sõna saab FARNETi kogukonna külalisesineja: Ms Carolyn Eastman, 
Kogukonna poolt toetatud kalurid (CSF) USA idarannikult. 

16.00 

- 
16.30 

Järgnevad sammud: Interaktiivne teemade kokkuvõte 

Ametlik kokkuvõte + töötubade lõpp ja tegevusgrupi näituste värskendamine 

  

MTÜ Võrtsjärve Kalanduspiirkonna poolt osaleb seminaril tegevjuhi assistent Angela Leiaru-Indriko, 
kes teeb kohapeal ka ettekande Võrtsjärve piirkonnast ja piirkonna hetkeseisust. 

 

 

PÕLLUMAJANDUSMINISTEERIUM: Kutse osaleda EESTI 2030+ aruteludes 

Tere, 

Põllumajandusministeeriumi palvel edastame teile kutse osaleda EESTI 2030+ aruteludes. Oleme 
Leader tegevusgruppidele ka enne saatnud infot EESTI 2030+ koostamisest. 

Nüüd on jõudnud kätte ajahetk, kus kõigil on võimalus osa võtta sellest arutelust ja oma panus 
anda! Iga piirkondliku arutelu käigus on kavas ka rühmatöö regiooni eripärade ja probleemide jm 
arutamiseks. 

Palun levitage seda infot ka oma võrgustikes! 

ARUTELUD toimuvad: 

25. oktoobril Raplas 

28. oktoobril Kohtla-Järvel 

3. novembril Haapsalus 
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4. novembril Pärnus 

8. novembril Tartus 

TÄPSEM INFO ja REGISTREERIMINE  eesti30 veebilehel:eesti2030.wordpress.com/piirkondlikud-
arutelud/ 

 

Siseministeeriumi eestvedamisel koostatakse üleriigilist planeeringut Eesti 2030+. Ruumilise 

planeerimise peamine eesmärk on otstarbeka ruumikasutuse saavutamine, mis eelkõige peab 
looma sobiva elukeskkonna inimesele ning samas säilitama võimalikult tervikliku ja jätkusuutliku 
looduskeskkonna. 

Üleriigilist planeeringut võib käsitleda ka riigi pikaajalise strateegilise kavana, planeeringu „Eesti 
2030+“ peamiseks eesmärgiks on ruumilise arengu suunamine kõige üldisemates küsimustes. 

Oktoobri lõpus ja novembri alguses toimuvad planeeringu teemal piirkondlikud avalikud arutelud, 

mis on kõigile huvilistele avatud. Planeeringu kohta on detailsemalt võimalik 
lugeda www.eesti2030.ee 

Tervitades ja aktiivset osvõttu soovides, 

Marko Gorban 

Põllumajandusministeerium, 

maaelu arengu osakond 

e-post: marko.gorban@agri.ee 
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MUSTA HUUMORIT: 

*Kolme ja nelja käpaga kass jalutavad tänaval. Nelja käpaga: "Läheks sööma?" Kolme käpaga: 
"Lähme lihakombinaati,mul seal käpp sees!!!" 

 

* Miski ei soojenda hinge rohkem kui külm õlu. 

 
* Silt peeglil: "Ega teised paremad pole!". 

 

* Liginevale tankile torusse ei vaadata. 

 
* Hoiatuslask pähe. 

 

* Ma oskan dzhudzhitsut, dzhuudot, aikidot ja mitmeid teisi hirmsaid sõnu. 

 
* Mis vahe on kommunistil ja antikommunistil? Kommunist on lugenud Marxi ja Leninit, aga 

antikommunist on nendest ka aru saanud. 

 

* Ma ei hakanud taimetoitlaseks seepärast, et mulle meeldivad loomad. Ma vihkan taimi.. 
 

*Kaks langevarjurit kukuvad, üks sööb õuna. Teine ütleb: "Anna mulle ka õuna!". Sõber annabki. 

Teine küsib jälle: "Kuule, kust sa neid õunu võtad?". "Sinu seljakotist!". 
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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 

 
  

 


