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MEELDETULETUS TAOTLEJALE: PRIA II VOOR 2013
PRIA võtab järgmisi projektitaotlusi vastu 27.06-09.07.2013
Projektitaotlused tuleb eelnevalt esitada hindamiseks Võrtsjärve Kalanduspiirkond MTÜ-le
hiljemalt 20.06.2013
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.
Täpsem info projektide taotlemisel kodulehelt: http://www.vortskalandus.ee/projektitaotlused/

TEGEVUSSUUNDADE FINANTSIDE JÄÄK
FINANTSIDE JÄÄK SEISUGA 31.05.2013.

Kalasadamate ja lossimiskohtade uuendamine - 0 EUR
Kalandustoodete töötlemine ja otseturustamine - 27564,01 EUR
Kalandusega seotud turismi arendamine ja rannakülade taaselustamine - 16039,53 EUR
Tegevuste mitmekesistamine – 14557,27 EUR
Koolitustegevused – 0 EUR
www.agri.ee/ekf
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MTÜ VÕRTSJÄRVE KALANDUSPIIRKOND LAIENDATUD ÜLDKOOSOLEK
23. mail toimus Valma infopunktis MTÜ Võrtsjärve Kalanduspiirkond üldkoosolek.
Kinnitati 2012.a. aastaaruanne ja arutati erinevaid päevakorral olevaid teemasid.
8.-9. juunil toimuva kala- ja käsitöölaada osas
paluti tegevjuhil teha ettepanekud Võrtsjärve SAle, et kaaluda kalanduspiirkonna liikmetele
osavõtumaksu soodustust. Toiduga kauplejad, sh
elektrit
kasutavad
kauplejad
tasuvad
osavõtumaksu 35 EUR päev ja 65 EUR kaks päeva.
Sama kehtib ka sadamas nt paatidest kala müügi
korral, samuti kalepurjeka jm veeteenuseid
pakkuvatele firmadele. Kes toiduga ei kauple,
neile on osavõtumaks 12 EUR päev ja 20 EUR 2
päeva, ehk siis sama hind, mis kehtib laadaplatsil.
Seoses võrkude lõhkumise probleemidega järvel tehti ettepanek, et paigaldada sadamasse
infotahvel, kus on selgitused mõrdade ja võrkude tähistamise kohta, ja info veealuste
omanikele, kuidas navigeerida järvel nii, et võrgud terveks jääksid.
Lisaks arutati kalapüügiseaduse ja kalapüügieeskirjade muudatusettepanekuid. Ain Järvalt
Limnoloogiakeskusest selgitas hetkeolukorda seoses ministeeriumisse juba varem saadetud
ettepanekutega. Kuna kohalik olukord on muutunud seoses uute inspektorite
seadusetõlgendusega, siis koostab A. Järvalt ministeeriumile uue pöördumise. Uue pöördumise
teemaks siis peamiselt peenkala mõiste ja mõrra pikkuse vähendamine, ehk siis mõrra pikkuse
vähendamisega mitte arvestamine.
Arutati ka hõbekogre parvede tekkimist järvel. Arvatavasti tekkis probleem sellest, et
maaparandusfirma, kes soovis vanu Valguta poldri alasid kasutusele võtta ja teetamm kaevati
läbi. Tööde teostamisel aga sellist kogreprobleemi ei osanud keegi ette näha. Nüüd on lisaks
tekkinud mõrdadesse püütud kokrede utiliseerimisprobleem.
Ain Järvalt: kindlasti tuleks praegu mõrdadesse sattunud hõbekogred maale tuua ja püüda ära
utiliseerida-komposteerida, nii saaks osagi tonne vähemaks. Samuti uurib Järvalt, kas oleks
ministeeriumil välja käia sellist kiireloomulist projektiraha, et väljapüügi huvi tekitada ja kaladkogred kaluritelt kokku koguda ja näiteks mõnes vanas siloaugus turbaga ära segada. Sangla
turbaga saaks ka kokku leppida. Selleks aga peaks olema rahaline kate, muidu ei hakka keegi
lisakulusid kandma, kokkuveo kulu, turvas jne.
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Kõige odavam oleks need kokku püütavad tonnid sumada vedelsõnniku e virtsahoidlasse, kus
need mõne päevaga ära käärivad. Aga vedada tuleb ikkagi.
Kuna ka Tarvastu poldril on plaanis poldreid
tühjendada, siis tuleks kindlasti sellist probleemi
ennetada ja kogred enne järve jõudmist mõrda
püüda. Kuidas aga Keskkonnaamet ei nõudnud
keskkonnamõju hinnangu koostamist Valguta
poldril, see jääbki küsimuseks.
Kindlasti ei tohi mõrdadesse tulnud kala järve
tagasi kallata, sest see on järve reostamine ja
tekitab ökosüsteemile lisaprobleeme.
Ain Järvalt tegi ka ettepaneku, et kalurid võiksid nädala jooksul püütud kogrekoguse kirja panna
oma märkmikusse, et limnoloogiakeskus saaks andmeid ülevaadete tegemisel kasutada.
Ülevaate koosolekust koostas Jaanika Kaljuvee

KLAASANGERJA ASUSTAMINE EESTIS 2013
28.02 avati MTÜ Võrtsjärve
Kalanduspiirkond juhatuse poolt hankes
osalenud
pakkumused.
Vastavalt
riigihanke tingimustele esitas õigeks ajaks
pakkumuse vaid üks ettevõtja, kelleks
osutus UK Glass Eels. Ettevõtja
pakkumine
vastas
kõigile
hankedokumentides
esitatud
tingimustele. UK Glass Eels esindajaga
sõlmiti vastav leping ning 7. mail 2013
tarniti Eestisse 270 kg klaasangerjaid,
kogumaksumusega 134 197 eurot.
Klaasangerjad jõudsid otselennuga Suurbritanniast Tartu lennujaama kell 16.30. Sealt
transportisid järvede esindajad need sisselaskmiseks veekogudesse.
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Klaasangerjate kogus 270 kg jagunes järvede vahel järgnevalt:

Võrtsjärv
Saadjärv
Kaiavere
Kuremaa
Vagula
KOKKU:

%

kg

84,5295
6,1009
3,7306
2,7247
2,9144
100,00

228,23
16,47
10,07
7,36
7,87
270,00

Klaasangerja
Võrtsjärve
asustamise
galerii
http://www.vortskalandus.ee/angerja_asustamine_2013

on

nähtav

siin:

KALAMEHED VÕTSID SADAMA KOHE OMAKS
Vaikse podinaga sõitis Võrtsjärve põhjakaldal eile
hommikul kahe kalamehega paat Oiu uue sadama
poole. Aga meestel polnud maabumisega kiire, sõit
viis Tänassilma jõele, sest haug pidavat praegu hästi
võtma.
«Kõige rohkem inimesi kasutab praegu meie parklat
ja slippi, kust paate vette lasta,» rääkis MTÜ Oiu
Arendus juhatuse liige, Viljandi mees Anmar Pihlak,
kes kaaslinlase Romet Elmastega rajas Oiule Tänassilma jõe suudmesse uue sadama, kust Võrtsjärveni
on vaid mõnisada meetrit.
Elu läks Tartu–Viljandi maanteelt paistva Oiu vana
meierei ja juustutööstuse taga sadamas lahti kohe,
kui lõppes haugipüügikeeld. Kuu algusest eilseni oli
sadama perenaine, naaberkülas Leiel elav Annika
Lepik kirja pannud parklat kasutanud 400 autot. See
tähendab ka uuest sadamast vette lastud 400 paati.
«Mina pole sel aastal veel kala saanud, aga Romet
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küll,» naeris Anmar Pihlak, keda kohalikud on ilmselt halvasti meelde jääva eesnime pärast
hakanud Oiu meheks kutsuma. «Ja Annika mees sai ühe õhtuga viis haugi.»

Esimene korralik sadam
Piirkonda arendava Võrtsjärve sihtasutuse juhataja Kärt Leppik uue sadama omaksvõtmise üle ei
imesta. «Ükspäev oli seal sadamas slipi juures lausa järjekord,» ütles ta. «Oiu sadam on
Võrtsjärve ääres ju esimene korralik sadam, kus on nii kalameestele kui puhkajatele kõik olemas.
Muidugi leidsid inimesed sellise koha kohe üles.»
Võrtsjärve sihtasutus lootis, et ka Valmas suudavad huvilised eurotoetustega korraliku sadama
valmis saada, aga seal on palju maaomanikke, kes ei saa omavahel kokkuleppele.
Oiu sadamas on kahe viimase aastaga tõesti palju ära tehtud ja palju on veel teha. Jõest kiviviske
kaugusel on jämedatest palkidest sadamahoone-puhkemaja, kus võib pidada koolitusi ja
seminare ning õhtul puuküttega saunas töömõtteid peletada. Sadamahoone teisel korrusel on
toad, kuhu mahub öömajale tosin inimest.
Õues on vanast paadist ehitatud välikohvik, kus suvel hakatakse näiteks angerjasuppi ja
suitsukala pakkuma. «Mul on kolm last, tean küll, et lapsed tahaksid siit friikaid ja viinereid, aga
selline menüü oleks kergema vastupanu teed minek,» märkis Anmar Pihlak. «Võib ka nii öelda,
et diskrimineerime siin lapsi.»
Tankla ootab müüjat
Suurema söögikoha ehitus käib meierei naabruses vanas parvevahi majas, mille teisele korrusele
tuleb öömaja. Külaliste toad on kavas teha ka meierei teisele korrusele.
Kes soovib, võib sadamast laenata paadi või kanuu. Uue kai ääres saab tasu eest hoida suurusest
olenevalt kuni 34 alust. Peaaegu valmis on ka kai otsas asuv tankla, kuhu sadama rajajad otsivad
kütusemüüjat.
«Riik nõuab kütusemüüjalt kuni 100 000 eurot tagatisraha, aga isegi poole väiksem summa käib
meile üle jõu, sest oleme Rometiga väikeettevõtjad,» selgitas Anmar Pihlak. «Sellepärast
otsimegi siia mõnd kütusefirmat, kellel on riigiga sotid selged.»
Oiu sadama rajajad on saanud tööde tegemiseks Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse ning
põllumajanduse registrite ja informatsiooni ameti kaudu ligi 350 000 eurot toetusi. Teist sama
palju on pangast laenu võetud.
Allikas: http://www.tartupostimees.ee/1245508/kalamehed-votsid-sadama-kohe-omaks/
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VALLUTAJAKOGRED JÄTAVAD KALURID SAAGIST ILMA

Võrtsjärve kalurid on murest murtud. Juba teist nädalat on mõrdades vaid sadade kilode viisi
hõbekokresid, kes teised kalad eemale tõrjuvad.
Elupõline kalamees Aivar Kärp teadis rääkida, et kui paar nädalat tagasi hakkas hiigelkogustes
kokre mõrdadesse jääma Võrtsjärve alumises osas, siis praeguseks on nende parved levinud üle
kogu järve. Tekkinud olukord valmistab elukutselistele kalameestele tõelist meelehärmi.
Kärp kurtis, et arvukad kogreparved peletavad eemale teised püütavad kalaliigid ja söövad ära
nende toidu. Mehed kardavad, et leib kaob sedasi üldse laualt. Nad rassivad päevad läbi
prügikala veest välja ja tagasi vette vinnates.
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Tuleks välja püüda ja põllurammuks viia
Võrtsjärve limnoloogiakeskuse juhataja Ain Järvalt nentis, et kogre toidulauale kuuluvad
surusääsevastsed on söögiks ka angerjale, latikale ja linaskile. Järve kaladele ta nälga siiski ei
ennusta, küll aga tuleb Järvalti arvates kõik kogred välja tõmmata ja võimaluse korral kas põllule
väetiseks või kariloomadele söödaks anda.
«Reaalsus on selline, et mõrda jäänud kogred
rändavad tagasi üle paadiserva vette, sest
kalurid neid kuival maal kuskile panna ei oska,»
tunnistas kalamees Marko Vaher.
«Võiksime nad keskkonnaametnike õuele
tassida — nemad on ju sellist sigadust
lubanud,» sõnas 20 aastat kaluriametit pidanud
Kärp mõrult. Tema meelest tuleks muretekitaja
kulul väljapüütud kogred hävitada Väike-Maarja
loomsete jäätmete käitlemise tehase ahjudes.

Kogred võivad pärineda Valguta poldrilt
Ain Järvalti sõnul on kümneid tonne parvelise eluviisiga kala sattunud järve suure tõenäosusega
Valguta poldrialalt. Kunagi töötas seal pumbajaam, mille kaudu liigne vesi järve pumbati.
Tavaolukorras hoidis vete otseühenduse kinni teetamm.
Järvalt arvas, et kuna poldril pikka aega mingit inimtegevust pole olnud, said kogred, kes
suudavad raskete jääolude korral kuni poolteist kuud hapnikuta elada, seal rahulikult paljuneda.
Sellistes tingimustes polnud neil ka vaenlasi, näiteks haugi näol.
Poldri alal õngitsevad kalamehed olevat Järvalti sõnul juba eelmisel sügisel hõisanud, et iga
tõmbega on kala konksu otsas. «Järelikult oli juba siis poldrialal kokre väga palju.»
Ain Järvalti sõnul tahtsid põllumehed poldriala uuesti kasutusele võtta ja seepärast otsustati
kuivendamiseks kaevata kanal Võrtsjärve.
Mittetulundusühenduse Rannaküla Maaparandusühistu juhatuse liikme Andrus Reila sõnul on
neil tõepoolest plaanis poldriala taas kasutusele võtta. Selle tarvis on hangitud kõikvõimalikud
load ning põllumajanduse registrite ja informatsiooni ametilt ka raha saadud.
Reila ütles, et tema teada mingeid äpardusi kuivendusel juhtunud ei ole, ning soovitas infot
küsida töid teinud osaühingult Melior-M. Selle firma esindaja Meelis Laas ütles, et Melior-M
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paigaldas isevooluregulaatori, mis kujutab endast suurt toru, kuid kõikvõimalike keskkonda
puudutavate nüanssidega peaks kursis olema ikkagi tellija.

Kalade liikumisvõimalus nüüdseks piiratud
Praeguseks on Ain Järvalti andmeil paisul juba plangud vahel ja kogre järvevette pääsemine
sellega takistatud. Järgmisel nädalal minnakse Valguta poldrile ka katsepüüki tegema, sest
silmaga vaadates võib arvata, et tülikat kala on seal meeletutes kogustes.
«Kui selge päevaga inimese vari vee kohale satub, lööb kohe kihama ja kalaparved sööstavad
sügavamale,» kirjeldas Järvalt.
Selline oht omakorda aga välistab kuivendusvee tavapärase suunamise Võrtsjärve. «Kindlasti
tuleb nende teele võrgud ette panna,» nentis limnoloogiakeskuse juhataja.
Keskuse töötajatel on plaanis olukorra selgitamiseks võimalikult palju teavet koguda.
26. mail tahavad nad koos Võrtsjärve kaluritega maha istutada ning üheskoos põhjusi, tagajärgi
ja edasist tegevuskava vaagida.
Allikas: http://www.sakala.ajaleht.ee/1237282/vallutajakogred-jatavad-kalurid-saagist-ilma/

EESTIS KASVATATUD KALA LÕI LAINEID
Konkursi “Eesti parim toiduaine 2013” võitis M.V. Wooli marineeritud angersäga. Tooraine
pärineb Avo Leoki kalakasvatusest Võrumaalt.
“Oleme lõpuks leidnud vastuse pikalt üleval olnud
küsimusele,
mis
on
Eesti
Nokia,”
rõõmustas
põllumajandusminister Helir-Valdor Seeder. “Selleks on Eesti
toit!”
Tänavu juba 19. korda toimunud parima toiduaine konkursil
pälvisid tunnustust mitmed kalatooted. Võitjaks valiti
Võrumaal kasvatatud angersäga, mis jõuab sööjateni pärast
marineerimist M.V. Wooli Harjumaa tehases.
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“Kui Avo Leok poleks sellist kala kasvatanud, ei oleks praegu sellist toodet Eestis olemas,” ütles
M.V. Wooli juhataja Mati Vetevool.
Kaks aastat tagasi rajas õnnetuse järel ratastooli aheldatud krossimees Avo Leok kodutalus
kalakasvanduse ja hakkas seni Eestis tundmatut angersäga kasvatama. Kusjuures see
soojalembene uimeline kasvab vaid soojas vees.
Vetevoolu sõnul on eestimaalased hakanud paarikümne aasta taguse ajaga võrreldes tunduvalt
rohkem kala sööma. Samas kahetseb ta, et vaatamata kalakasvatuste rajamiseks makstud
eurotoetustele, ei tule sealt eriti kala.
Seetõttu on eriti tore, et ilma toetuseta kasvanduse rajanud Leok toodab nii palju, et lisaks
värske kala poodidesse ja restoranidesse saatmisele jagub seda ka töötlemiseks.
M.V. Wooli marineeritud angersäga pälvis eriauhinna ka peakokkade žüriilt, mille andis üle Eesti
Peakokkade Ühenduse president Rudolf Visnapuu.
“Olen kalatoodetest ammu midagi põnevat oodanud,” tõdes Visnapuu. “On paradoksaalne, et
ühelt poolt oleme mereriik, aga samas armastame palju liha süüa, sest kala kipub olema kallis ja
valik enamasti nadi võrreldes lihaga. Angersäga on hea maitsega, purgi suurus ideaalne ja kala
ise niisugune, mida poelettidelt niisama ei leia.”
Konkursi korraldanud toiduliidu juhataja Sirje Potisepa sõnul liiguvad tööstused aina enam
toodete tervislikkuse suunas.
Kuigi Euroopas on jätkuvalt lubatud mitmed tehismagustajad ja -värvained, ei sisaldanud suur
hulk konkursitooteid neid üldse või ainult veidi. Hea maitse on suudetud tagada ka vähendatud
soola- või rasvasisaldusega toodete puhul.
Tänavu konkureeris rekordiline arv uudistooteid, kokku 140, mis on 26 võrra enam kui mullu.
Valdkonna ekspertidest ja teistest toiduga kokku puutuvatest asjatundjatest koosnev žürii
hindas nii maitset, lõhna kui konsistentsi, aga ka tervislikkust, välimust, uudsust ja müügiedu.
Samal
teemal:
“Krossimees
angersäga”, ML, 13. okt 2011

Avo

Leok

kasvatab

Eestis

haruldast

Allikas:
http://www.maaleht.ee/news/uudised/eestiuudised/eestis-kasvatatud-kala-loilaineid.d?id=66058090
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VÕRTSJÄRVE RISUVÕRKUDEST PUHASTAMINE
Keskkonnainspektsioon kavatseb SA Keskkonnainsvesteeringute Keskuse toetusel 2013 aasta
võrgupüügi kevad-suvisel keeluajal sarnaselt 2005 aastale puhastada Võrtsjärve vanadest risu- ja
salavõrkudest, et aidata kaasa kalavarude säilimisele ja järvede üldise ökoloogilise seisundi
paranemisele. Nimelt on teaduslike andmetega tõestatud, et püügivahendite püügiefektiivsus
kolme kuu möödumisel kaotamisest küündib endiselt kuni 20%-ni esialgsest määrast ja 27 kuu
möödumisel stabiliseerub 5 - 6 % juures (Baltic Sea 2020: Ecological Effects of Ghost Net
Retrieval in the Baltic Sea, 2011). Arvestades Keskkonnainspektsiooni ja kalurite koostöös
varasemalt Peipsi- ja Lämmijärvest välja võetud risuvõrkude hulka (2012 aastal 835 võrku), siis
pakub järvede nendest võrkudest puhastamine olulist leevendust tarbetule kalade suremusele
ning avaldab märkimisväärset mõju kalavarude jätkusuutlikule majandamisele.
2013 aastal on Keskkonnainspektsioon Võrtsjärvel oma tegevused kavandanud läbi viia perioodil
04.-06. juuni. Kuna projekti läbiviimise edukust mõjutavad ilmastikuolud, võib
Keskkonnainspektsioon olla sunnitud ajakavas tegema väiksemaid muudatusi.
Projekti edukaks läbiviimiseks on Keskkonnainspektsioon oma senises praktikas järvede
puhastamiseks kaasanud inspektoreid ka kaugematest büroodest, samuti on omavahelise
koostöö edendamiseks ning tegeliku olukorra paremaks mõistmiseks projektis osalemise
võimalus antud kohalikele kaluritele.
Eeltoodust tulenevalt pöördume Teie poole üleskutsega osaleda eelpool nimetatud ajal
Võrtsjärve risuvõrkudest puhastamisel. Arvestades projekti läbiviimiseks kavandatud kulusid ja
Keskkonnainspektsiooni poolt kasutada olevaid ressursse, oleme tänulikud kui saate projektis
osaleda kahe paadi ja nelja esindajaga. Projektis osalemisega seotud kuludest on
Keskkonnainspektsioonil hea meel enda poolt pakkuda tööks kulunud kütuse kompenseerimist.
Projektis osalevate paatide varustusse peaksid kuuluma laetud akudega GPS-seade ja
mobiiltelefon. Oma osalemissoovist ja osalevatest isikutest ning paatidest palume projekti
elluviimise eest vastutavat Kalakaitseosakonna peainspektor-nõunikku Meit Grossmanni
teavitada võimalikult kiiresti.
Tel: 730 2422 E-mail: Meit.Grossmann@kki.ee
Jääme lootma Teie koostööle.
Lugupidamisega,
Olav Avarsalu
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TEGEVUSGRUPPIDE ÜMARLAUD TALLINNAS
30. mail 2013 toimus Põllumajandusministeeriumis kalanduspiirkondade tegevusgruppide
ümarlaud, kus osales ka minister Helir-Valdor Seeder.
Arutati piirkondades tekkinud probleeme ning uue rahastusperioodi hetkeseisu ja tegevusi.
Esimese teemana võeti üles üldkoosolekutel volitamine. Probleem on eriti terav Leader
tegevusgruppides, kus teatud isikutele antakse hulk volitusi (teadmata mida hääletatakse), ning
et nõnda saavad volitatavad läbi suruda oma tahtmisi. Kui pooled liikmetest ei saa siiski
üldkoosolekutel osaleda, on tegevusgrupis midagi valesti. Osades Leader gruppides on juba
tegutsemas uurimisorganid, et selgitada välja protseduurireeglitest kinnipidamise õigsus.
Ministeerium on jõudnud järeldusele, et muudatused volitamiseks on vajalikud eriti “maaliideri”
gruppides.
Seeder nentis, et tema sisemine veendumus on selline, et enamus tegevusgruppides toimitakse
õiglaselt ja ausalt. Samas uuris ta milline on olukord “kalaliideris” ja kas ka siin oleks muudatusi
vaja.
Kalanduspiirkondadest on ministeeriumile tulnud signaale, et probleemid on olemas, seda eriti
Peipsi piirkonnas, kus ühel isikul on kümneid firmasid, sh hääli.
Selleks et vältida ja ennetada tulevasi probleeme, tuleb seadusemuudatused juba täna sisse viia.
Praegu ettepanek on ministeeriumilt järgmine:
Muudatus kalandusturu korralduse seaduses, mille kohaselt:
„kohaliku tegevusgrupi ja kohaliku arengustrateegia rakendamise toetuse taotlemisel võib
tegevusgrupi üldkoosolekul isik osaleda ja hääletada ainult ühe liikme esindajana. Kohaliku
tegevusgrupi liige ei tohi üldkoosolekul osaleda ega hääletada teise liikme esindajana.“
Teise teemana arutati tegevusgruppide moodustamist uuel perioodil ning küsiti arvamusi, kas
soovitakse jätkata samade piirkondadega samade põhimõtete alusel. Põhimõtteliselt on kõik
grupid nõus samamoodi jätkama, Läänemaa soovis kaasata abikõlbuliku piirkonnana Haapsalu,
teised piirkonnad ei soovinud suuremaid linnu kaasata.
Sadamate teemas kerkis üles see problem, et paljud rahastuse saanud sadamad piiravad
sadama kasutamist avalikkusele, kehtestades ülikõrged tasud sadama kasutuse eest või
keelavad sadama kasutamise võõrastele täielikult. Millised peaksid olema sadama avatuse
kriteeriumid nii uuel perioodil kui ka praeguses kehtivas määruses, seda menetletakse
ministeeriumis juba täna ning oodatakse kõikidelt ettepanekuid.
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Joonis 1. Registreeritud sadamad kalanduspiirkondades

Projektitoetuste osas soovitas PRIA esindaja Angela Annilo tõsiselt üle vaadata taotlejate
projektide läbiviimise hetkeseisu ja lõpetamise valmidust.
Projektide elluviimisega tuleb alustada kaheteistkümne kuu jooksul ja toetatav tegevus peab
olema ellu viidud kahe aasta jooksul arvates taotluse rahuldamise otsusest PRIA poolt. Ka meie
piirkonna on paar probleemset projekti, aga taotlejatega vesteldes on selgunud siiski, et
tegevused suudetakse õigeaegselt ellu viia.
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Paljudes tegevusgruppides on olukord, kus on ette näha, et kõiki eraldatud projektirahasid ei
suudeta 2013.a. jooksul välja jagada. Selleks et projektivoorusid saaks ka 2014.a. läbi viia, peab
ministeerium muutma määrust. Seega soovitatakse tegevusgruppidel, kellel on oht, et võib
tekkida ülejääk, hinnata projekte suuremas väärtuses kui jäägid on. Näiteks 100% asemel
hinnata 105% ulatuses. Kuna Võrtsjärve piirkonnas sellist ohtu näha pole, siis pole meie
hindamiskomisjonil muretsemiseks põhjust.
Järgmise teemana arutati Eesti kalanduse stendi Grühne Woche’l 2014. Võrtsjärve
kalanduspiirkond on ka oma nõusoleku andnud messi ettevalmistamiseks ja sellel osalemiseks.
Mess toimub 17-26.01.2014 Berliinis. Ministeerium on selleks toetuse saanud EKF 3.4
meetmest, ning juunis korraldatakse hange Eesti pinna ettevalmistustööde läbiviimiseks. Kõige
olulisem on siinjuures Eesti kalanduse ühine visand! Ei ole eraldi ühte tegevusgruppi vaid on üks
Eesti kalanduse stend.
Kalanduse stendi eesmärgid:
Kala ja kalatoodete propageerimine; Läbi kalatoitude pakkumise Eesti kui mereriigi ja
turismiobjekti tutvustamine; Erinevate kalandussektori sidusrühmade ja turismiettevõtjate
kaasamise kaudu edendada koostööd ja kogemuste vahetamist nii omavahel kui rahvusvahelisel
tasandil!
Ning lõpuks tutvustati meile uue perioodi ettevalmistamise indikatiivset ajakava:
2013.a novembris hakkavad tegevusgrupid koostama kohalikku arengustrateegiat (enne seda
ümarlaud, kus anname TG infot niipalju kui meil seda on)
2013.a lõpp Partnerluslepingu kinnitamine Komisjoni poolt
2014.aprill EMKF rakenduskava esitamine Komisjonile (üldmäärus ja EMKF määrus on vastu
võetud)
2014. mai uue seaduse jõustumine
2014.juuli kalanduspiirkondade määruse jõustumine
2014.oktoober EMKF rakenduskava kinnitamine Komisjoni poolt
2014.november
esitavad
tegevusgrupid
kohalikud
arengustrateegiad
Põllumajandusministeeriumi kooskõlastamiseks
2015.a alguses määrab PRIA tegevusgruppidele toetused
2015.veebruar PRIA kuulutab välja taotlusvooru
2015. mai PRIA teeb toetuse saamise otsused
2015.a juuli PRIA teeb tegevusgruppidele väljamaksed
Kohtumiseni kala- ja käsitöölaadal ja kena suve soovides
Jaanika Kaljuvee
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HUUMORINURK

Vanasõnad: „Kes tasa sõuab, sel aurud mädaneva ära.“
„Parem suur kala kui väike kala.“
„Anna näljasele õng, mitte kala“
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Elektroonilise kuukirja väljaandja:

MTÜ Võrtsjärve Kalanduspiirkond
Viljandi maakond
Kolga-Jaani vald, Vaibla küla
Rannu-Jõesuu 70314
www.vortskalandus.ee
+372 529 8561
jaanika@vortsjarv.ee
Toimetaja:
Madis Kaljuvee
madis.kaljuvee@gmail.com
Tegevjuhi assistent
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