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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 

Taotlused tuleb saata aadressil Kruusa 15, Elva 61503, Tartumaa  ning elektrooniliselt 
jaanika@vortsjarv.ee 

Infot taotlusvormide ja lisadokumentide kohta leiate MTÜ Võrtsjärve Kalanduspiirkonna 
kodulehelt: http://www.vortskalandus.ee/projektitaotlused/  

 

 
Tegevussuundade finantside jääk 20.03.2012 seisuga 

 Kalasadamate ja lossimiskohtade uuendamine - 0 EUR 

 Kalandustoodete töötlemine ja otseturustamine - 177 431.24 EUR 

 Kalandusega seotud turismi arendamine ja rannakülade taaselustamine - 40494.25 EUR 

 Tegevuste mitmekesistamine -19 550.69 EUR  

 Koolitustegevused - 14 337.37 EUR 

Kokku:  251 813. 55 EUR 
 

MÄRTS 2012                                                                                                                   Nr:  39 
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TV3: Võrtsjärve lasti ligi miljon angerjamaimu 

25.03.12 lasti Võrtsjärve vette 270 kilo jagu ehk 
umbes miljon angerjamaimu.  

Ellu jääb neist aga vaid 10-20 protsenti, 
vahendasid «Seitsmesed uudised». 

Võrtsjärve limnoloogiajaama juhataja Ain Järvalt 
ütles aga, et kui teiste liikide kalamaimudest 
jääks 10-20 protsenti elama, oleks Eesti 
veekogud kaladest ummistunud. «Loodust 
arvestades ei ole see karm number,» kinnitas ta, 
et angerjate puhul on esmapilgul madal maimude ellujäämise protsent tegelikult normaalne. 

Tervelt 70 protsenti ellujäänud angerjamaimudest liiguvad Eesti veekogudest Emajõe kaudu 
tagasi sinna, kust nad pärit on.  

Angerjamaimud Eestisse toonud Hollandi firma Valentine Aquaplan juhataja Jacintha Kamer 
oletas, et kalad pärinevad Mehhiko vetest. 

«Ma arvan, et nad sündisid eelmisel aastal kusagil lõunas Mehhiko lähistel ja ujusid väikeste 
maimudena paari kuuga Golfi hoovusega Prantsusmaale, kus nad kinni püüti,» rääkis ta. 

Kuna Võrtsjärve lastud angerjatest lahkub nii suur protsent, langetab riigikogu kutselise 
angerjapüügi tasusid 350 eurolt sajale eurole. 

Vaata TV3 videoklippi siit. 

Foto: A. Rakko 
Allikas: www.ilmajaam.ee 

 

 

 

 

 

http://www.ilmajaam.ee/786626/tv3-vortsjarve-lasti-ligi-miljon-angerjamaimu/
http://www.ilmajaam.ee/786626/tv3-vortsjarve-lasti-ligi-miljon-angerjamaimu/
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KALANDUSVÕRGUSTIK: Kalanduspiirkondade ümarlaud 

04. aprillil toimub järjekorras 11. kalanduspiirkondade ümarlaud. Jätkuvalt on peamisteks 
teemadeks tegevusgruppide eelarved seoses ülemineku perioodiga ning 2014-2020 
programmperioodi ettevalmistused. Lisaks tutvustab Veterinaar- ja Toiduameti esindaja kaht 
kalandusega seotud uuringut ning kõnealla tuleb teavitatud ettevõtja toodangu turustamise 
võimalikkus jaekaubanduses. Ümarlaud toimub Tallinnas Oru Hotellis.  

Päevakavas: 

Arutelud: 

 2014-2020 programmperioodi ettevalmistused  
 Põllumajandusministeeriumi plaanid seoses üleminekuperioodiga 
 Eelnevate aastate eelarve jäägid 
 Projektitaotluste eraldiste aastalõpu seis (eelmiste aastate voorudesse esitatud 

projektid) 
 Meetme 1.4 taotlusvoorud? 
 Kalalaevaregistri 2. Taoltusvoor 
 Kalakoelmute seis ja tulevik 

Põllumajandusministeeriumi Toiduohutuse osakond: 

 Rannakalurite toitumisuuring 
 Eksperthinnang rannakalurite kokkupuutele dioksiinide ja dioksiinilaadsete PCB-ga.  

Veterinaar- ja Toiduamet: 

 Teavitatud ettevõtja toodangu turustamise võimalikusest jaekaubanduses 

Arne Saluste ja Pille Tuvik: 

 Kalanduse alane koostöö 

 

Allikas: www.maainfo.ee 

 

http://www.agri.ee/saasteained-3/
http://www.agri.ee/infomaterjalid-juhendid-2/
http://maainfo.ee/index.php?id=1794&page=3263&
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Kutselise tasud 2012  

Kutselise püügiõiguse tasudes võrreldes 2011. aastaga on järgmised muutused: 

Harju, Lääne-Viru ja Ida-Viru maakonna rannikumeres kasutatavate püügivahenditest väheneb 
püügiõiguse tasu kastmõrral 51,76 eurolt 46,76 euroni, avaveemõrral 17,76 eurolt 14,55 euroni 
ja ääremõrral suureneb 12,2 eurolt 14,32 euroni ning nakkevõrgul 1,66 eurolt 1,69 euroni; 

Lääne, Hiiu ja Saare maakonna rannikumeres väheneb veonooda püügiõiguse tasu 70,3 eurolt 
53,21 euroni ja suurenevad tasud kastmõrral 8,62 eurolt 12,44 euroni, nakkevõrgul 0,95 eurolt 1 
euroni, ääremõrral suu kõrgusega 1-3 meetrit 2,74 eurolt 3,68 euroni, ääremõrral suu kõrgusega 
kuni 1 meeter 0,95 eurolt 1,22 euroni ja avaveemõrral 4,02 eurolt 5,31 euroni. 

Pärnu maakonna rannikumeres suureneb püügiõiguse tasu kasmõrral 127,95 eurolt 128 euroni, 
ääremõrral suu kõrgusega 1-3 meetrit 53,62 eurolt 55,10 euroni, ühe kerega ääremõrral suu 
kõrgusega kuni 1 meetrit 7,22 eurolt 8,71 euroni ja avaveemõrral 33,8 eurolt 43,32 euroni.  

Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel väheneb tasu kaldanoodal 13,8 eurolt 4,8 eurole, pöörinoodal 
36,62 eurolt 0,95 eurole, ja põhjanoodal ehk mutnikul 1789,52 eurolt 1278 euroni. 

Võrtsjärvel väheneb nakkevõrgu püügiõigusde tasu 23,75 eurolt 12,1 euroni. 

Pärnu maakonna väikejärvedel suureneb püügiõiguse tasu nakkevõrgul 0,95 eurolt 2,38 euroni 
ja ääremõrral suu kõrgusega kuni 1 meeter 5,3 eurolt 12,32 euroni. 

Saare maakonna siseveekogudel suureneb tasu ääremõrral suu kõrgusega 1-3 meetrit 38,34 
eurolt 47,51 euroni ja jõemõral 9,01 eurolt 5 euroni. 

Tartu maakonnas Suurel-Emajõel väheneb tasu ühe tiivaga mõrral 6,71 eurolt 5,07 euroni, 
kaldanoodal 8,37 eurolt 2,41 euroni ja ääremõrral suu kõrgusega kuni 1 meeter suureneb tasu 
0,95 eurolt 1,31 euroni. Tartu maakonnas Koosa jõel väheneb ühe tiivaga mõrra tasu 15,53 
eurolt 13,67 euroni. Kalli ja Kaevandu jõel väheneb ühe tiivaga mõrra tasu aga 24,28 eurolt 
10,18 euroni. Samas Ahja jõel suureneb ühe tiivaga mõrra tasu 3,83 eurolt 4,98 euroni. Keeri 
järvel väheneb nakkevõrgu tasu 4,02 eorolt 0,95 euroni ja ühe tiivaga mõrral 4,47 eurolt 1,72 
euroni ning suureneb tasu ääremõrral suu kõrgusega kuni 1 meetrit suureneb 1,08 eurolt 6,07 
euroni. 

Võru maakonnas Vagula järvel väheneb nakkevõrgu tasu 3,51 eurolt 3,17 euroni. 
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Angerja asustamise veekogudel nende püügivahendite, millega püütakse angerjat, tasude 
muutusi ei ole välja toodud, kuna menetluses on keskonnatasude seaduse muudatus, mille 
vastu võtmisel Riigikogus nende püügivahendite tasu vähendab ligikaudu 70%.  

Allikas: Keskkonnaministeerium 

 

 

Võrtsjärve kalurite kulud vähenevad  
19. märts 2012  

Valitsus on mõistnud Võrtsjärve kalurite 
raskusi angerjapüügil ning on valmis 
kirjutanud eelnõu, mis langetaks 
kutselistele kaluritele seatud tasusid.  

Kalurid on juba aastaid kurtnud, et 
angerjasaak on jäänud napiks ja 
mõrratasud on väga suured. 
Rahapuuduses on nad vähendanud 
mõrdade hulka ning keskendunud 
rohkem koha- ja haugipüügile. 

Angerjat on kalurite meelest väheks 
jäänud sellepärast, et kalad püüavad järvest põgeneda Sargasso merre, mis on nende ainus 
paljunemiskoht. Suurem osa angerjatest püütakse sel teel välja, kuid väljaspool Võrtsjärve 
saavad kalurid seda teha tasuta, sest püügivahendi eest neil maksta ei tule. 

Riigikogu keskkonnakomisjoni liige Annely Akkermann ütles BNS-ile, et 60-70 protsenti 
Võrtsjärve asustatud angerjatest lähevad läbi Emajõe ja Peipsi järve Soome lahte. 

«Muidugi üritatakse sellel teekonnal angerjaid välja püüda ning seetõttu loodetakse, et merre 
pääseb umbes 40 protsenti Võrtsjärves asustatud angerjatest,» sõnas Akkermann. «Sellisel juhul 
on ebaõiglane, et angerjate asustuskulud tuleb kanda ainult Võrtsjärve angerja püüdjatel.» 

Valitsuse algatatud seaduse muutmise eelnõu muudab kalapüügiõiguse tasude määramise alust 
mõrdadele, millega püütakse angerjat nendel veekogudel, kus tehakse kulutusi angerjate 
asustamiseks. 

http://www.envir.ee/1179736
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Eelnõu eesmärk on vähendada Võrtsjärve kaluritele angerjapüügivahenditele kehtestatavat 
püügitasu 30 protsendini angerjate keskmisest aastasest asustusmaksumusest. 
  

Foto: Elmo Riig 
Allikas: www.sakala.ee 

 

 
Pentus: angerja püügitasud muutuvad õiglasemaks 
21. märts 2012 

Täna on Riigikogus esimesel lugemisel keskkonnatasude seaduse muudatused, millega 
muudetakse kutselise angerjapüügi tasusid neil veekogudel, kuhu selle kalaliigi varude 
suurendamiseks asustatakse angerjamaime. 

„Seadusemuudatusega peavad kalurid edaspidi oluliselt vähem maksma püügiõiguse tasusid 
veekogudel, kuhu varude suurendamiseks angerjaid asustatakse, sest maksta tuleb vaid selle 
osa eest, mis ise välja püütakse,” ütles keskkonnaminister Keit Pentus. „Seni on näiteks 
Võrtsjärve kalurid pidanud kompenseerima asustamiskulud ka nende angerjate puhul, kes 
hiljem asustatavatest veekogudest välja rändavad,” selgitas ta.  

Kalateadlaste hinnangul püütakse angerja asustamise veekogudest kutselisel kalapüügil välja 
ligikaudu 30% püügimõõtu kasvanud angerjast. Kuivõrd osa kalast rändab asustatavatest 
veekogudest välja, siis ei tuleks maksta kala eest, mis nende saakidesse ei jõua. Angerja 
püügiõiguse tasu ühe mõrra kohta aastas väheneb selle seadusemuudatusega keskmiselt ca 350 
eurolt ca 100 eurole. 

Samuti täpsustatakse eelnõuga sätet, mis kehtestab püügiõiguse tasu piirmäärade vahemiku 
Peipsi järvel kasutatavale põhjanoodale ehk mutnikule. Muudatus ei too kaasa Peipsil 
kasutatava põhjanooda püügiõiguse tasude suuruse muutmist.  

Lisainfo: 
Brita Merisalu 
Keskkonnaministeeriumi pressiesindaja 
626 2908, 527 6851 
brita.merisalu@envir.ee 
 
 
 

http://www.sakala.ajaleht.ee/776606/vortsjarve-kalurite-kulud-vahenevad/
mailto:brita.merisalu@envir.ee
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Võrtsjärvega seotud vanade fotode ja lugude kogumine 

Ammustel, ja mis salata ka praegustel aegadel, on ikka lugusid räägitud. Lugusid lõkke ääres, 
lugusid emadelt-tütardele, vanaisadelt-pojapoegadele, lugusid õpilastele jne, jne. Lugudes 
talletus rahva mälu ja põlvkondade ajalugu. Hiljem lisandus lugudele pildiline materjal. Eks ütleb 
vanasõnagi, et „ Üks pilt räägib rohkem, kui tuhat sõna“.  

Et Võrtsjärvega seotud  lood ja pildid ei kaoks aegade hämarusse, siis kutsume Sind kallis 
inimene, kes Sa oled hingelt ja vaimult Võrtsjärvelane, kirja panema oma lugusid ja talletama 
fotomaterjali.  

Tuleme soovi korral ka Teie juurde, et lindistada või kirja panna see lugu, mis väärib 
jäädvustamist. Lood ja fotomaterjali digitaliseerime teie loal arvutisse, et vajadusel neid hiljem 
trükimaterjalides kasutada. Kogutud materjali juures saab ära märgitud autor, tähtsad 
kuupäevad ja muu info, mida lubate meil avaldada. Originaalfotod tagastame Teie soovil.  

Kogutud materjalist koostame näituse „Võrtsjärv lood“, mida eksponeerime Võrtsjärve 
piirkonnas ja kaugemalgi ning vastavalt võimalustele anname välja trükiseid. Oma lood on heaks 
turundusmaterjaliks ja abivahendiks piirkonnas ekskursioone läbiviivatele retkejuhtidele. 
Piirkonna tutvustamine läbi lugude väärtustab minevikku, aitab tõsta piirkonna mainet ning on 
majanduslikult efektiivne.  

Heaks näiteks piirkonna laiemapõhjaliseks tutvustamiseks ja turistidele atraktiivsuse 
suurendamiseks on Šotimaa Loch Nessi lugu. Järv on üle maailma tuntud seal väidetavalt elava 
legendaarse järvekoletise Nessie järgi. Ehk peidab ka Võrtsjärv endas maailmakuulsat lugu. 

 Kirjutada võib ka naljakatest juhtumitest, sõprusest, loodusväest või järveasukatest. Kirjutada 
võib aegadest ja inimestest, kes kunagi ei unune, mis mõtteid on mõeldud ja milliseid tegusid on 
siinkandis tehtud, samuti eneseületamistest ja kõigest muust, mis tuleb meelde seoses 
Võrtsjärvega.  

 Fotode ja lugude kogumise  tähtaeg on 24.aprillil 2012 aastal. 

Lugusid ja fotosid võib  saata posti teel või isiklikult kohale tuua aadressile Võrtsjärve 
Külastuskeskus, 70304 Rannu-Jõesuu, Kolga-Jaani vald, Viljandimaa või e-mailile 
maret@vortsjarv.ee . 

 Aprilli lõpus ja mai alguses korraldame Võrtsjärve kohalike kogukondade ja külaseltside kaasabil 
kokkusaamised, kus saame koos üle vaadata ja arutada, millised lood ja pildid on laekunud või 
millele veel peaks tähelepanu pöörama. Toimumisajad ja kohad anname Teile jooksvalt teada. 

http://et.wikipedia.org/wiki/Nessie
mailto:maret@vortsjarv.ee
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Täpsemat infot Võrtsjärvega seotud vanade fotode ja lugude kogumise kohta leiad Võrtsjärve 
Sihtasutuse kodulehelt www.vortsjarv.ee või infotelefonilt 52 75 630 

Teie Võrtsjärve Sihtasutus 

Allikas: www.vortsjarv.ee 

 

 
FARNET: Tegevusgrupid - rohelise kasvu mootorid 
kalanduspiirkondades  

 5.-6. juunil toimub järjekorras kuues suur FARNETi tegevusgruppide seminar. Üritust korraldab 
FARNETi tugiüksus koostöös Portugali põllumajandus-, mere, keskkonna ja ruumilise 
planeerimise ministeeriumi, Sotavento tegevusgrupi ja Olhào omavalitsus üksusega. Seminar 
toimubki Olhàos. 

Seekordsel seminaril kogunevad tegevusgrupid, et vaadelda tegevusgrupi rolli ja võimalusi oma 
kodukoha keskkonna ressursside suurendamisel ja mobiliseerimisel. Kahe päeva jooksul 
keskendutakse läbi plenaarsessioonide ja interaktiivsete töögruppide järgmistele teemadele: 

 Roheline innovatsioon ja tegevusgrupi roll kohaliku rohelise majanduse edendamisel 
 Tootjate kaasatus js kuidas tegevusgrupid saavad soodustada kalurite ja vesiviljelejate 

kaasamist ressursside majandamisse ja kasutamisse 
 Kuidas toime tulla erinevate keskkonna ressursside kasutusviiside ja erinevate huvidega 
 Töötamine kaitsealadel - kuidas arendada majandustegevust aladel, kus võivad esineda 

teatud keskkonnaalaseid piiranguid 

Lisaks nendele aruteludele võimaldavad kohalike projektide esitlused ja külastused osalejatel 
kogeda ja arutada neid teemasid konkreetsete kohalike näidete valguses. Erilise tähelepanu all 
on ka keskkonna alane koostöö Euroopa kalanduspiirkondade vahel. Tegevusgruppidel on 
võimalus esitleda käimasolevaid projekte ja ideid ning leida partnereid nii piiriüleste kui 
siseriiklike projektide elluviimiseks. Kogu ürituse vältel on osalejatel võimalus tutvustada oma 
ideid. Teretulnud on infomaterjalide näitamine ja jaotamine. 

Osalejad 
Nüüd kus 18 riigis tegutseb üle 240 tegevusgrupi on kohtade arv seminaril piiratud. Korraldajad 
panevad rõhku informatsioonile ja detailidele registreerimisvormil. Korraldajav võivad olla 
sunnitud mõnele osaleda soovijale ära ütlema. Tagamaks võimalikult paljude erinevate 
tegevusgruppide osalemise saab ühest tegevusgrupist osaleda vaid 1 inimene. Tegevusgrupi 

http://www.vortsjarv.ee/
http://www.vortsjarv.ee/
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esindaja võiks ideaalis olla isik, kel on teadmised piirkonna keskkonna alastest väljakutsetest ja 
võimalustest, samuti kalandussektori osalusest neis. 
  
Kulud 
Korraldajad katavad kõik tegevusgruppide esindajate kulud, s.h. reis Portugali, majutus ja 
toitlustus seminari vältel. 
  
Tõlge 
Plenaar sessioonidel pakutakse tõlget inglise, prantsuse, hispaania, saksa ja poltugali keeltes. 
Eelarvelistel põhjustel on töögruppide keele valikud piiratumad. Seega osalejad, kes on valmis 
töötama inglise keeles suurendavad oma võimalusi valida rohkema hulga töögruppide vahel. 
  
Registreerimine 
Üritusel osalemise soovist saab teada anda täites vormi, mis asub SIIN. Vormi täitmisel tasub 
kõik väljad hoolikalt ära täita, kuna, nagu eespool nimetatud, on kohtade arv piiratud ja ainus, 
mille põhjal korraldajad saavad osalejate üle otsustada on registreerimisvorm. Sellest, kas teie 
osalemissoov on aktsepteeritud annavad korraldajad teada hiljemalt 20. aprillil 2012. 

 
Esialgne päevakava (inglise keeles) 
 
Allikad: www.maainfo.ee ja https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/cms/farnet/  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://jotformpro.com/form/20603832125948
http://maainfo.ee/public/files/FARNET_Environment-seminar_provisional_programme_EN-1.pdf
http://maainfo.ee/index.php?id=1773&page=3263&
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/cms/farnet/
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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 

 


