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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. 

 
TABEL 1. Strateegia raames elluviidavad 
tegevussuunad 2009 aastal 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strateegia raames 
elluviidavate 
tegevussuundade loetelu 
rakenduskava esitamise 
aastal 

Eelarve 2010.jaanuari seisuga  
esitatud taotlused 

Kalandustoodete töötlemine 
ja otseturustamine 

40% 

1 077 200.- 1.taotlus – 34 121.- 

Kalandusega seotud turismi 
arendamine ja rannakülade 
taaselustamine 

25% 

673 250.- 1.taotlus – 70 807.- 

Tegevuste 
mitmekesistamine 

25% 

673 250.-  

Koolitustegevused 

10% 

269 300.-  

Kokku  2009ndaks aastaks 2 693 000.- KOKKU 104 928.- 
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Kalandusvõrgustiku Ümarlaud Jändedal 16.-17. Veebruar 2010 

 

Kalandusvõrgustiku üksus korraldab 

Kalandsupiirkondade ümarlaua 16.-17. 
veebruaril 2010 Jänedal, Maamajanduse 

Infokeskuses. 

Üritusel osalesid tegevusgruppide, 

Põllumajandusministeeriumi, PRIA ning 

Kalandusvõrgustiku üksuse esindajad. 
Külalistena osalesid ka trükise „Püügist 

müügini" käsikirja koostaja Margus Frey ning 
Farneti geograafiline ekspert Merle Adams.  

Ümarlaual arutati erinevaid meetme 4.1 
„Kalanduspiirkondade säästev areng" 

rakendamisega seotud kitsaskohti ja tekkinud 

küsimusi. Osalejate sõnutsi oli päev 

produktiivne ning saadi vastused paljudele 
küsimustele. Vähem oluline ei ole ka oma 

mõtete ja muudatus ettepanekute 

avaldamine. Põllumajandusministeeriumis oli 

kohal Kalamajandusosakonna juhataja Madis 
Reinup, nõunik Eve Külmallik ning Kalanduse 

arengu büroojuhataja asendaja Juhani Papp.  

 

 

 

 

PRIA-t esindas Kalandustoetuste büroo 
peaspetsialist Angela Annilo. 

Ümarlaua bloki lõpetas Eve Külmallik, kes 
oma ettekandes tutvustas "Kalanduse info-, 
nõuande- ja koolituskeskuse" ideed. 

Peale ümarlauda Tutvustas Margus Frey 

valmiva trükise „Püügist müügini" sisu. 
Piirkondade esindajad jäid trükise valmimist 

pikisilmi ootama. Kalandusvõrgustiku üksus 

planeerib käsiraamatu valmis saada märtsi 
teisel poolel. 

Päeva lõpetas Eesti kultuuripärandi ja 

vanarahva traditsioonide elus hoidmise 
teemaline väliseminar. 

Ürituse teine päev möödus Merle Adamsi 

juhatusel. Kõigepealt andis Pr Adams ülevaate 

Farnet-ist ning 27.-28. jaanuar Brüsselis 

toimunud geograafiliste ekspertide 
kohtumisest. Peale seda toimus vestlusring, 

mille käigus kaardistati hetke olukord ning 

tegevusgruppide vajadused. Selle kohase 
raporti esitab Merle Adams ka Farnet-i. 

 
Jaak-Velori Sadul
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Kõige hullemini võib minna kaladel Lääne-Eesti veekogudes 

Paksu jääkihti kattev lumevaip suurendab 

ohtu järvede ja lahesoppide ummuksisse 
jäämiseks, mis on eriti tõenäoline Lääne-Eesti 

madala veetasemega veekogudes. 
  

Keskkonnaameti vee-elustiku peaspetsialist 

Jaanus Tuusti sõnul pole teateid surnud 
kaladest ametile veel tulnud, kuid veekogudel 

hoitakse silma peal ning mõõdetakse 
hapnikku. 

Kõige tõenäolisem ummuksisse jäämise oht 

ähvardab tema hinnangul Lääne-Eesti 
veekogusid, kuna sealne veetase on madal. 

“Kõige suurem risk hätta sattuda on kaladel 

väiksemates merelahtedes,” sõnas Tuusti. 

“Sellises olukorras hakkavad kalad end 

tavaliselt suruma jõgede suudmetesse ja sealt 

on neid varem sarnastes olukordades 
massiliselt leitud.” 

Paks lumekiht jääkattel ei lase läbi 

päikesevalgust ning vees hakkavad seetõttu 

Tuusti selgitusel tekkima keemilised 
protsessid, mis mõjuvad kaladele surmavalt. 

Allikas: „Maaleht“ 
Artikkel: 

http://www.maaleht.ee/news/loodus/loodus

uudised/koige-hullemini-voib-minna-kaladel-
laane-eesti-veekogudes.d?id=29027087 

 

 

 

 

Kalamehed saavad veel lube küsida !!

 

Harrastuskalamehed on kalastuskaardid kätte 

saanud suuremate järjekordadeta, vaid 

Võrtsjärvel nakkevõrguloa taotlemine 
valmistas mõnele pettumuse. 

  

 

Nimelt oli hulk nakkevõrgulube elektroonilisel 

teel juba kinni pandud. 

«Suurem osa taotlusi esitati interneti teel 
kalanduse infosüsteemis,» selgitas 

keskkonnaameti Pärnu-Viljandi regiooni vee-

elustiku spetsialist Gert Järvemets.  
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Kõige rohkem tuligi taotlusi nakkevõrkude 

peale ning Õisu ja Võrtsjärvel ning Veisjärvel 

nendega püüdmiseks kalastuskaarte enam 

saada pole. Üksikuid lube on veel Parika ja 
Ruhijärvel kalastamiseks.  

 

Saja konksuga õngejada lube võib saada 
kõikidele Viljandimaa veekogudele, kus selle 

püügivahendiga püük on lubatud. 

  

Käesolevast aastast ei anta kalastuskaarte 
nakkevõrguga püügiks Kariste, Mäeküla, 

Päidre ja Pärsti ehk Kuuni järvel. Tänavusest 
muutus ka tasu saja konksuga õngejadaga 

püügi eest Võrtsjärvel: nüüd maksab see 227 
krooni kalendrikuus. 

Allikas: „Sakala“ 

Artikkel: 
http://www.sakala.ajaleht.ee/?id=225198  

 

 
 
 
 
 
 
Kalemeistrid toovad oma kätetöö Viljandi järvele 
 
 

Võrtsjärve-äärne mittetulundusühing 

Kaleselts toob eelseisval suvel Viljandi 

järvele ühemastilise purjeka Liisu, mis 

hakkab soovijatele lõbureise tegema. 

«1. maiks peaks kalepaat Viljandis olema 

ja seisma hakkab ta hüppetorni juures,» 

rääkis Liisu kapten Marko Vaher. 

Üks lõbureis vältab umbes tunni. Algul 

sõidetakse järve Orika-poolsesse otsa 

Sammuli lähedale ja siis tagasi 

lähtekohta. Vastutuult liigub purjekas 

mootori abiga, soodsa tuulega heisatakse 

aga puri. 

«Viljandi järvel puhuvad enamasti 

lõunakaarte tuuled ja seetõttu algab sõit 

ilmselt mootori jõul,» lausus kapten. 

Marko Vaher arvas, et sõite hakatakse 

tegema neljapäevast pühapäevani 

ettetellimisel. Teine purjekas Paula jätkab 

reisihuviliste sõidutamist Võrtsjärvel. 

Kapten ütles, et pole koos pootsman Ants 

Leiaruga veel mõelnud sõitude 

tasuvusele, teadmata on ka see, kui palju 

huvilisi Viljandi järvel seilata soovib. 

«Meile on lihtsalt huvitav teisel veekogul 

sõita,» seletas ta. 
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Valmas Paadimeistri paadikuuris valminud 

Liisu sai esimest korda vett katsuda 

eelmise aasta 31. augustil ja tegi sügisel 

huvireise Võrtsjärvel. 

40-sentimeetrise süvisega purjekas on 11 

meetrit 99 sentimeetrit pikk ning 3 

meetrit 80 sentimeetrit lai, tal on kaks 

kolmnurkset purje pindalaga ligi 70 

ruutmeetrit. 

Kaleseltsi meestel on plaanis ehitada 

kolmaski kalepaat. See jääb sõsaratest 

mõnevõrra väiksemaks. 

 

 

 

 

 

Kalepurjekas „Liisu“ 

Allikas: „Sakala“ 

Foto: Angela Leiaru 

Artikkel: 
http://www.sakala.ajaleht.ee/?id=219024 
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Euroopa kalanduse tegevusgruppide seminar Hispaanias 24.-26.03.2010 

FARNET on korraldamas esimest Euroopa 
seminari uutele kalanduse 
tegevusgruppidele (FLAG). 24.-26. märtsil 
2010 toimub see seminar Gijon'is, Astuuria 
piirkonnas Hispaanias. Üritus toimub 

Euroopa komisjoni algatusel ning koostöös 

Hispaania Keskkonnaministeeriumi ja 
Astuuria kohaliku omavalitsusega.  

Ürituse eesmärkideks on: 

• Jagada praktilist kogemust ja teadmisi 
suurendamaks tegevusgruppide 

suutlikust kohaliku strateegia 

rakendamisel  

• Soodustada koostöö algatamist 
tegevusgruppide vahel  

• Leida peamised väljakutsed, millega 

tegevusgrupid põrkuvad, kaardistada 
ühised lahendused ja abi vajadus. 

 

Kes peaks osalema? Seminar on suunatud 
peamiselt tegevusgruppidele, eriti neile kes 

on just alustanud või alustamas. Korraldajad 

katavad tegevusgruppide esindajata 

osalemiskulud (sh reis Gijon'i, majutus ja toit). 
Administratsioonide ja võrgustiku üksuste 

esindajad on samuti teretulnud, kuid omal 

kulul. Kohtade arv on piiratud, eelisjärjekorras 

on tegevusgrupid. Ametlik registreerimine 
algab Jaanuari lõpus.  

Seminari programm on kaasav ning sisaldab 
moderaatorite poolt juhitud töötube, 

täiskogu seminare ning õppereisi. 

Sünkroontõlge on vähemalt Inglise, Prantsuse 

ja Hispaania keeltes (teiste keelte olemasolu 
sõltub osalejate arvust). 

Töögrupid keskenduvad peamiselt järgmistele 
teemadele: 

• kuidas siduda projektide valikut 
strateegia eesmärkidega  

• kuidas luua dünaamilist ja 
tasakaalustatud partnerlust  

• kuidas leida sidusus Leader-iga  
• kuidas julgustada võimalikku 

erasektori investeeringut 

Temaatlised töögrupid toimuvad paralleelselt 

ja neid korratakse valikuliselt erinevates 

keeltes. Iga töögrupp sisaldab ettekannet 

võtmeküsimustest, kaasuse analüüsi 

jamodereeritud diskussiooni. Kõik grupid 

tegelevad ka "horisontaalse" teemaga, mis 

puudutab FLAG-idele vajalike oskusi ja 

teadmisi.  

 

 

 

 
Päevakava ja inglise keelse info leiate 

aadressilt:  
http://www.vortskalandus.ee/kalender/0/2010-
03/ 
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Märga huumorit

¤¤¤¤ 

Hollandlane läheb preestri juurde pihile. 

- Isa, anna andeks, ma olen pattu teinud. 

- Mida sa oled teinud, mu poeg? 
- Varjasin sõja ajal oma pööningul juuti. 

- See ei ole patt. 

- Aga ma küsisin tema käest 20 guldenit 

päevalt. 
- No, see on mõõdukas hind. Sulle antaks patt 

andeks. 

- Tänan, isa. Kuid mul on veel üks küsimus... 

- Küsi, mu poeg. 
- Kas ma peaksin juudile ütlema, et sõda on 
juba läbi? 

 

¤¤¤¤ 

 

Mäng pärast rasket tööpäeva: 

pange endale sukapüksid pähe, minge vanni, 

siduge sukkpükste jalalabad pesunööride 
külge. 

Hakake vaikselt liikuma - nüüd olete te 

trollibuss. 

Kui panete samaaegselt jalga suusad - saab 
teist tramm. 

Kui te panete vanni vett - olete jõetramm. 

Kui pillate vanni sisselülitatud fööni, saab teist 

elektrirong. 
Kui kustutada vannitoas tule ja süütate peas 

kaevuri lambikese - olete metroo. 

Kui lisada vanniveele veidi bensiini - olete 

lennuk. 
Kui samal ajal jätate fööni sisselülitatuks - siis 

saab teist üks pagana uhke rakett 

 

 
MTÜ Võrtsjärve Kalanduspiirkond liikmete koosolek 02.03.2010 Võrtsjärve 

Külastuskeskuses 
 

 

MTÜ Võrtsjärve Kalanduspiirkonna 

liikmeskonna koosolek Võrtsjärve 

Külastuskeskuses 2.märtsil 2010 kell 10.00 
 

Arutelu teemad: 

 

1. EL poolt eraldatud toetussummade 
kasutamine Võrtsjärve 

Kalanduspiirkonnas 

 

 
 

 

2. Roolõikusmasina (Truxor) soetamise 

vajadus ja rahastamise võimalused 
3.  Muud päevakajalised teemad 
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20 - 25.märtsini 2010 toimub Mehhikos, Chapala järve ääres Living Lakes XIII 
konverents 

 
 
20-25. märtsini 2010 toimub Mehhikos, 

Chapala järve ääres Living Lakes XIII 
konverents „Lake Management – Challenges 

in a Changing World“.  Konverentsist võtab 

osa Võrtsjärve SA juhataja Jaanika Kaljuvee ja 

teeb ettekande temaatilisel ümarlaual „How  
 

 

 

 

can management influence tourism?“. 

Ettekanne põhineb Jaanika Kaljuvee 
bakalaurusetööl ning keskendub Võrtsjärve 

piirkonna erinevate sektorite vahelise 

koostöö teemadele turismi arendamisel. 

 
www.globalnature.org 

 

 
Mere- ja vabaaja mess 2010 Eesti Näituste Messikeskuses 
 

Meremess 2010 toimub 5.-7. Märtsil Eesti 
Näituste messikeskuses! 

Mess on avatud:  
5. märtsil 2010 kell 12.00 – 18.00 
6. märtsil 2010 kell 10.00 – 18.00 

7. märtsil 2010 kell 10.00 – 16.00 

Piletihinnad: 
tavapilet 50 EEK 

sooduspilet (pensionärid, õpilased) 25 EEK 
Kutsega on ühekordne sissepääs tasuta. 

Aasta oodatuimal merendussündmusel on 
juubel! Saabumas on järjekordne, arvult juba 

kümnes Meremess. Viimastest messidest 

kokkuvõtteid tehes on heameel märkida, et 

sel aastal on asjaosalised messikorraldajad 
käed löönud ning ootavad kõiki juubelimessile  

 

„Meremess 2010“ Eesti Näituste 
messikeskuses! 

Meremessil on traditsiooniliselt esindatud 

veesõidukite- ja varustuse tootjad-müüjad nii 
Eestist kui välismaalt. Kohal on hobi- ja 

matkatarvete müüjad, surfi- ja 

sukeldumisklubid ning palju teisi mere ja 

elustiiliga seotud tootegruppe. Eelmisel aastal 

esmakordselt toimunud paadilaat jätkab 

vastloodud traditsiooni ka sel aastal, 

paadilaadal on soovijatel võimalus müüki 
panna oma kasutatud veesõiduk. 

Ootame ühe katuse alla kõiki vanu ja uusi 

merehuvilisi osalema aasta olulisemal 

merendussündmusel! 
Pääs pardale on avatud!
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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 

 

  
 


