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Elektrooniline kuukiri 
 

 

 
MTÜ Võrtsjärve Kalanduspiirkond liikmete üldkoosolek 

25. juunil 2012.a. toimub MTÜ Võrtsjärve Kalanduspiirkond liikmete üldkoosolek. Kavas 
aastaaruandega tutvumine ja kinnitamine, projektitaotluste ülevaatamine ja kinnitamine ning 
Eesti Kalanduse arengukava aastateks 2014-2020 SWOT analüüsi koostamine. Üldkoosolek 
toimub Viljandimaal, Kolga-Jaani vallas, Võrtsjärve külastuskeskuses kell 13.00 

 
 

 
Meeldetuletus: 2012. aasta PRIA II voor  

PRIA võtab projektitaotlusi vastu 27.06 - 09.07.2012 

Projektitaotlused tuleb eelnevalt esitada hindamiseks Võrtsjärve Kalanduspiirkond MTÜ-le 
hiljemalt 20.06.2012. 

Meeldetuletuseks taotlejatele: Projektitaotlused, mille taotletava toetuse suurus ületab 63 
911,66 eurot nõuab üldkoosoleku heakskiitu! Üldkoosoleku toimumisest peab teatama 
ajakirjanduses vähemalt 20 tööpäeva enne koosoleku toimumist. Seega tuleb taotlejatel, kelle 
projektieelarve ületab ülalmainitud summat, arvestada vastava ajakuluga. 

Taotlused tuleb eelnevalt saata elektrooniliselt  e-mailile jaanika@vortsjarv.ee.  Taotlused 
läbivad vormilise eelkontrolli ja edastatakse hindamiskomisjonile.  
Lõplikult vormistatud taotlused tuleb edastada paberkandjal Võrtsjärve külastuskeskusesse 
(lahtiolekuajad T-R, 10.00-16.00) või postiaadressile Kruusa 15, Elva 61503, Tartumaa. 
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Tegevussuundade finantside jääk 20.03.2012 seisuga 

 Kalasadamate ja lossimiskohtade uuendamine - 0 EUR 

 Kalandustoodete töötlemine ja otseturustamine - 162 873.24 EUR 

Selgitus: Vastavalt meetme 4.1. määrusele ei kandu projektitoetuste aastaeelarvete jäägid 
alates 2012. aasatst enam automaalselt järgmisse aastasse. 2011 aasta lõpuga oli kasutamata 
jääk 14 558 EUR töölemise tegevussuuna all. Selle summa võrra on töötlemise tegevussuuna all 
olev jääk aastateks 2012-2013 väiksem. 

 Kalandusega seotud turismi arendamine ja rannakülade taaselustamine - 40494.25 EUR 

 Tegevuste mitmekesistamine -19 550.69 EUR  

 Koolitustegevused - 14 337.37 EUR  
KOKKU:  237 255, 55 EUR 

 

 

Võrtsjärve XIII rattamatk - Tere Lahemaa! 

Võrtsjärve XIII rattamatk 
toimub 28-29.07.2012 
Lahemaal. 

Marsruudi lõplik paikapanek 
võtab veel veidi aega, seega 
anname veidi eelinfot: 

Matka start ja finiš ning telklaager on Arbavere puhkekeskuses Viitna lähedal, vaata siit. 
Osavõtjate autod jäävad matka ajaks puhkekeskuse territooriumile, seega erinevalt tavapärasest 
ei sõida matkaseltskonnaga kaasa asjade buss. 

Kes soovivad ööbida puhkekeskuse tubades, palume majutusteenuse pakkujaga ise ühendust 
võtta ja endale kohad broneerida.  

Seega, palume veel veidi kannatust lõpliku marsruudi ja osavõtumaksu selgumisel. 

Teie 
Võrtsjärve Sihtasutus 
www.vortsjarv.ee  

 

http://www.arbavere.ee/index.php?pg=sisu&id=47&keel=est
http://www.vortsjarv.ee/
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Võrtsjärve IV Kala – ja Käsitöölaat 
 

Tuletame meelde, et juba järgmisel 
nädalavahetusel toimub Võrtsjärve 
IV Kala – ja Käsitöölaat. 

Võrtsjärve IV Kala – ja Käsitöölaat 
toimub 9.juunil kell 10.00 – 17.00 
Jõesuu puhkealal. 

Laadameeleolu loovad: 

 

 Kauplejad ja ostjad igast 
ilmakaarest 

 Väägvere Külakapell 

 Ansambel Seelikukütid 

 Võimlemisrühmad  
 Lastele loovad meeleolu Pipi 

ja Mereröövel Joonas   
 

 
 
Pipi ja Mereröövel Joonase tegemised: 
 
Mereröövlite ametioskustega tutvumine; Röövlikssaamise katsed; Jõesuu aardejaht; Lõbusad 
jõukatsumised poistele ja tüdrukutele; Näomaalingud ja õnnenööpide valmistamine; 
Paberlaevastiku loomine (ehitamine, kaunistamine ja väljanäitus) 
 
Veepealsed tegemised: 
 
Kalepurjeka ja jahtide reisid Võrtsjärvel; Erapaatide randumine ja demonstratsioon; Ujuvsaun ja 
improviseeritud rannakõrts 
 
 

Päeva veab Priit Parksepp.              
 

Rohkem infot ja osalemise tingimused leiat SIIT. 
 
 
 
 

 

http://www.vortskalandus.ee/kala-ja_kasitoolaat_/
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Koržetsi kalaroogade õpiköök 
 
7. ja 8. juulil on Oiu sadamas tulekul kalaroogade valmistamise õpiköök. Vladislav Koržetsi 
juhendamisel õpitakse valmistama erinevaid kalaroogasid. 
 
Sihtrühm: Võrtsjärve piirkonna ettevõtjad, 
rannakalurid 

Osalejate optimaalne arv: 35 

Õppepäevale registreerumise teave:  
kertukikkas@gmail.com, tel 56506885. 
Registreerumise tähtaeg 29.06.12 

 
Teemad: 
 

 värske kala tunnused  

 kalade puhastamine ja fileerimine  

 mida silmas pidada kalade praadimise 
juures  

 mis muudab ühe supi paremaks kui teise  

 kalaroogade maitsestamine 

 külmutatud kala töötlemine  

 kalapuljongite keetmine 

 kalade marineerimine 

 jm üleskerkivad kalateemad 
 
Õpituba on rahastatud "Euroopa Kalandusfondi 2007-2013 rakenduskava" meetme 3.1 
"Ühistegevused" tegevuse "Muud ühistegevused" vahenditest. Lisainfo  52 98 561. 
 
 
Plakat (pdf, a4 formaat)  
 

Lisaks toimub 7.07.12 Kalurite päev Valma infopunktis kell 18.00 
 
 

 
 

http://pics.vortskalandus.ee/uploads/Korzetsi_kalaroogade_%C3%B5pik%C3%B6%C3%B6k.pdf
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Eelinfona anname teada järgmistest suvistest üritustest 

 

10-11.07.2012 – toimub iga-aastane kalanduspiirkondade suveseminar – läbiviimise koht 
esialgu lahtine.  
 
13-15.07-2012 – toimuvad Tallinna Merepäevad. Igati hea koht tutvustada piirkonda, tooteid 
tegevusi jne. Üritus on piirkondadele tasuta - kui siis lisandub osalejate peale  vaid kauplemisloa 
kulu. 
 

 

Võrtsjärve ääres registreeriti esimene väikesadam 

Aprillis 2012 registreeriti Veeteede Ametis esimene väikesadam Võrtsjärve piirkonnas – Oiu 
Sadam. Oiu asub Viljandimaal Kolga-Jaani vallas ja on ajalooliselt randumis- ja sadamakoht 
olnud juba aastasadu. Sadama taastamistööd on aktiivsemalt käinud viimased paar aastat. 
Projekti eestvedamisega tegeleb MTÜ Oiu Arendus ning selle elluviimisel on olnud suureks abiks 
EAS, PRIA, Võrtsjärve Sihtasutus, MTÜ Võrtsjärve Kalanduspiirkond ning Kolga-Jaani vald.  

Esialgu 30 kaikohaga väikesadam avaneb külastajatele juunis 2012. Ehitamisel on ka piirkonna 
esimene paaditankla, mis aitab Võrtsjärvel liiklejatel lahendada tankimisega seonduva. 
 
Lisainfo: www.oiusadam.ee  

 

 
Peatselt valmiv sadam paneb Oiul elu käima 

Täispikkuses artikkel ilmus 11. mai «Sakalas»  
 

Võrtsjärve ääres Oiul tegutsevate arendajate 
pingutused on vilja kandnud: aprillis kandis 
veeteede amet nende taastatud väikesadama 
registrisse ning juunis avatakse see kõigile 
alustele. 

Enne Tartut on see esimene registreeritud 
väikesadam selles vesikonnas. 

http://www.oiusadam.ee/
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«Võrtsjärvel on muidugi ka palju teisi sadamakohti, mida kasutatakse, kuid need pole 
registreeritud,» selgitas mittetulundusühingu Oiu Arendus juhatuse liige Anmar Pihlak. «Meil oli 
aga kindel soov, et Oiu väikesadam paigutataks veeteede kaardile.» 

Registrisse kandmine annab külastajale kindlustunde, et selles sadamas on täidetud kõik 
seaduses nõutud reeglid, mis puudutavad laevaliikluse ohutust ja keskkonnakaitse nõudeid. 
Inimesed saavad sadamast infot ja tehnilist abi ning tulevikus on seal võimalik oma veesõidukit 
tankida. 

Juuni lõpuks, kui sadam ametlikult avatakse, valmib viimane jupp betoonkaid, mille külge 
kinnitatakse ujuvad paadisillad. Esialgu tuleb 30 kaikohta. Viimaseid haamrihoope ootab kai 
äärde kerkinud sadamahoone-seltsimaja, milles on koosviibimiste ruum, saun ja magamistoad. 
Esimese suvekuu jooksul tehakse korda parkimisplatsid ja sissesõiduteed, mis praegu ootavad 
viimast kattekihti. 

Kuigi sadam on poolik, kasutavad harrastuskalastajad Oiult veele mineku võimalust juba praegu. 
«Igal nädalavahetusel käib siin tihe sagimine,» ütles Anmar Pihlak. 

Reprter: Liisi Seil 
Foto: Elmo Riig 
Allikas: www.sakala.ee 

 

Kus võib liikuda ja kus kaldale minna Emajõel 

Lõuna-Eesti Kalastajate Klubi on koondanud tabelisse liiklemispiirangute kohta käiva info 
Emajõel. Lisaks on ära näidatud kaardil ka kaldale mineku piirangud Alam-Pedja 
looduskaitsealal. 

Emajõe-Suursoos kaldale mineku piiranguid kehtestatud ei ole. 

Tabeli saab tutvuda siin: Piirangud veeliikluses 

Vaata lisaks: Alam-Pedja looduskaitseala kaitse-eeskiri  

Allikas: www.kalastusinfo.ee 

 

 

http://www.sakala.ajaleht.ee/840166/peatselt-valmiv-sadam-paneb-oiul-elu-kaima/
http://www.kalastusinfo.ee/media/File/Emajoe_piirangud_mootorpaatidele.pdf
https://www.riigiteataja.ee/akt/13292556?leiaKehtiv
http://www.kalastusinfo.ee/sisu/posts/kus-voib-liikuda-ja-kus-kaldale-minna-emajoel-510.php
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Võrtsjärve Külastusmäng 2012 

Võrtsjärve Sihtasutus lükkas käima lõbusa 
fotomängu, mis haarab kõiki kolme 
Võrtsjärve ümbrer olevaid maakondi. 
Ajavahemikus 15.05.2012 -15.10.2012 tuleb 
osalejatel külastada vähemalt  10 erinevat  
nimekirjas olevat paika ja fotografeerida neid 
koos või ilma külastajateta.  

Haarake fotoaparaadid kätte, võtke sõbrad 
kaasa ning tehke Võrtsjärvele ring peale. Lisaks 
võimalusele võita mõni tore auhind on 
kindlasti garanteeritud meeldejääv päev 
looduses. 

Võrtsjärve piirkonna külastusmängu objektid 2012: 

TARTUMAA: Tamme paljand; Rõngu kirik; Lossimägi; Kõver kõrts ja Vabadusesammas; Rannu 
Püha Martini kirik 

VALGAMAA: Vooremäe puhkeala; Pikassilla puhkeala; Riidaja mõis ja mõisapark; Barclay de 
Tolly Mausoleum Jõgevestes 

VILJANDIMAA: Tarvastu polder; Tarvastu kirik; Tarvastu linnamägi; Tarvastu museum; Tarvastu 
Käsitöökoda; Ennuksemäe Metsavendade punker; Meleski Klaasimuuseum; Valma Infopunkt; 
Kolga-Jaani kirik; Vaibla promenaad 

ÜHINE OBJEKT –  Võrtsjärve Külastuskeskus 

Rohkem infot ja oselmistingimused leiad Võrtsjärve kodulehelt. 

 

http://vortsjarv.ee/kulastusmang-2012
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Rannakalurite Mess Uusikaupungis 

31. augustist kuni 1. septembrini toimub Soomes Uusikaupungis järjekorras juba teine 
Rannakalanduse mess. 2010 aasta mess sai suure heakskiidu ja messi külastas ligi 1000 
kalandustegelast Soome eri paigust, samuti umbes 80 osalejat eesti kalanduspiirkondadest. 

Selle aastasel messil esitatakse viimastel aastatel kalanduse hüvanguks arendatud püüniseid, 
vahendeid, töövõtteid ja seadmeid. Mess ja seminarid tutvustavad kaluritele kogu Soomes 
tehtud arendusprojektide tulemusi, uut innovaatilist tehnikat ning kalastus- ja paadivarustust. 

Pearõhk on konkreetselt on suunatud kalastusele kasu toovate toodete ja innovatsiooni 
esitleminsele. Külastajate meelitamiseks korraldatakse kalaga seonduvaid paralleelüritusi. Messi 
turundatakse laialt vastavas ajakirjanduses. 

Esimese messipäeva seminari teema on otsemüük ja turundamine, teise päeva teema 
kalastustehnika - ja vahendid. Messi lõpetab kutselist kalapüüki hõlmav seminar. 

Messile registreerumine on avatud ning  eksponeerimine on tasuta. 

INFO&REGISTREERIMISVORM 

Rohkem informatsiooni messist: www.ravakka.fi ... 

Allikas: maainfo.ee 

 

 
 
Hinnang: Eesti vete seisund on Euroopa parim 
 

Sel nädalal Brüsselis toimunud Euroopa veekonverentsil avaldatud ülevaatest selgub, et Eesti 
jõgede, järvede ja rannikuvee seisund on võrreldes teiste EL-i riikidega üks paremaid. Vete 
seisundit võib kõige halvemaks pidada Belgias ja Hollandis, kus heas looduslikus seisundis 
veekogusid hinnangute kohaselt pole. 
 
„Vete seisundit hinnati 2010. aastal esitatud andmete alusel ning arvesse võeti eeskätt 
ökoloogilisi kvaliteedinäitajaid nagu veetaimestik, kalastik, toitainete sisaldus vees jms. Hinnang 
on antud veekogude või veekogude valgalade alusel. Hinnangust võib välja lugeda, et pisut 
enam kui 70% Eesti vetest on heas looduslikus seisundis," ütles keskkonnaminister Keit Pentus. 

http://maainfo.ee/public/files/Vakka-Soome%20Uusikaupungimess.doc
http://www.ravakka.fi/?id=EFAF19FC-713D4C1284F0-06C78A68A869
http://maainfo.ee/index.php?id=1835&page=3394&
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Jõgedest on hinnatud kõiki, mille valgala pindala on üle 10 km2, järvedest on vaatluse all kõik 
suuremad järved, mille pindala on rohkem kui 50 hektarit. 
 
Keit Pentuse sõnul on hetkehinnang Eesti jaoks küll väga soodne, kuid meie head positsiooni 
toetab mõnevõrra ka see, et mõned teised riigid ei suutnud hinnanguid kõikide andmete osas 
esitada ega seisundi uuringuid õigeks ajaks lõpetada. „Vaatamata sellele võib meie veekogude 
seisundit võrrelda nii Soome kui Lätiga, kus inimtegevuse mõju vee seisundile on suhteliselt 
madal. Umbes viiendikus meie veekogudest head ning looduslikku seisundit ei saavutata 
inimtegevusest tingutud koormuse tõttu ka mitte enne 2021. aastat,“ märkis Pentus. 
 
Eesti veekogude eripäraks on nende looduslikkus ning puutumatus, samas ka äärmiselt suur 
tundlikkus igasuguse saaste suhtes, sest väiksed veekogud ei talu reostust. 
 
Peamised vee seisundi halvendajad on Euroopas liigne veevõtt veekogudest, reostus 
põllumajandusega seotud tegevustest ning mitmesuguste ohtlike ning toksisliste ainete kõrge 
sisaldus looduslikes vetes. Eesti kolm kõige suuremat veeprobleemi on seotud 
reoveepuhastitest ja põllumajandusest tuleva reostusega ning veekogude tõkestamise või 
paisutamisega. 
 
Veekaitse korraldamiseks on Eestis moodustatud kolm veemajanduspiirkonda ehk vesikond - 
Ida-Eesti vesikond, Lääne-Eesti vesikond ning Koiva vesikond. Iga vesikonna veemajanduskavas 
on ettenähtud tegevused veekogude seisundi parandamiseks. Veemajanduskavade rakendamist 
korraldavad Keskkonnaministeerium, Keskkonnaamet ning vesikonnapõhised töörühmad. 
 
Loe lisaks hinnangu kohta: http://www.greenweek-2012.eu/sites/default/files/1-
1_rodriguez_romero.pdf. 
 
 
Allikas: Keskkonnaministerium 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.greenweek-2012.eu/sites/default/files/1-1_rodriguez_romero.pdf
http://www.greenweek-2012.eu/sites/default/files/1-1_rodriguez_romero.pdf
http://www.envir.ee/1185540
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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: 

  Kertu Kikkas 

  kertukikkas@gmail.com 

  Tegevjuhi assistent 

 


