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Elektrooniline kuukiri 
 

 

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. 
 

TEGEVUSSUUNDADE FINANTSIDE JÄÄK 
FINANTSIDE JÄÄK SEISUGA 19.03.2013. 

 

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 – 16013,27 EUR 
 
Koolitustegevused – 0 EUR 

 

 

 

Märts 2013                                                                                                          Nr:  51 
 

 

mailto:jaanika@vortsjarv.ee
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TEADE 

 
Alates 1. jaanuarist 2013 kehtib uus Põllumajandusministeeriumi määrus, millega 
kaasnevad muudatused abikõlbulike kulude osas. 
Uus määrus ja abikõlbulike kulude tabel on leitav MTÜ Võrtsjärve Kalanduspiirkond kodulehelt: 
http://www.vortskalandus.ee/projektitaotlused/   
 
 

 

TEADE 

Võrtsjärve Kalanduspiirkond MTÜ strateegiasse ja põhikirja on tehtud muudatused. Uute 
dokumentidega on võimalik tutvuda kodulehel: http://www.vortskalandus.ee/dokumendid/ 

 

 

KARMI TALVEGA VÕIB KAASNEDA VEEKOGUDE UMMUKSISSE JÄÄMINE 

Märtsikuus võivad püsiva jääkatte puhul sageneda veekogude ummuksisse jäämise juhtumid, 
mille tõttu hukkuvad kalad. Tegemist on paraku loodusliku protsessiga, mis kordub karmidel 
talvedel regulaarselt. Oluline on juhtida avalikkuse tähelepanu sellele, et see on loomulik 
looduslik protsess ja inimene sekkuma ei pea. 

„Nagu mitmed teadlaste uuringud on näidanud, ei hukku enamikul juhtudel kogu ummuksis 
veekogude kalastik,“ ütleb Keskkonnaameti vee-elustiku peaspetsialist Jaanus Tuusti. „Koger ja 
linask taluvad hapnikupuudust hästi ja elavad sellised tingimused edukalt üle. Kalastik taastub 
üsna lühikese ajaga ja mõne aasta pärast on kõik endine.“ 

Hukkumised veekogudes on peamiselt lokaalse iseloomuga ja kannatada saavad kõige 
levinumate liikide noorkalad: särg, ahven ja haug. Tegemist on kiiresti taastuvate liikidega ja 
mõne aasta pärast on järves jälle tüüpiline kalastik. Ummuksisse jäämise tulemusena käivitub 
veekogus mitmeid isepuhastuslikke protsesse. Suureneb zooplanktoni osakaal, sest kalamaimud 
on hukkunud. Zooplankterid omakorda toituvad mikrovetikatest ja seeläbi suureneb vee 
läbipaistvus ning järve seisund paraneb mõneks ajaks üldiselt. Kalastiku taastumisega taastub 
veekogus ka veekogule normaalne toiduahel. Kui muutuste järel ei jää järve piisaval arvul 
röövkalu (haug, koha), siis saab neid juurde asustada.  

http://www.vortskalandus.ee/projektitaotlused/
http://www.vortskalandus.ee/dokumendid/
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Ummuksisse jäämisel on mitmeid põhjuseid: hapnikuvahetust takistav jää, soikunud veevahetus 
ja jääl olev paks lumi. Nende koosmõjul jäävad järele vaid hapnikku tarbivad protsessid: 
orgaanilise aine lagunemine, anorgaaniliste ainete oksüdeerumine ja veeorganismide 
hingamine. Kõige ohtlikumas olukorras on rohketoitelised, aeglase veevahetusega madalad 
järved. Märtsikuus madalate merelahtede jääl jalutades on mädamuna hais selge märk jää all 
toimuvatest elustikku hävitavatest protsessidest. 

Ummuksisse jäämise leevendamiseks on jääd lumest puhastatud ja jäässe auke raiutud. Jää 
puhastamine lumest suurendab läbi jää vette tungivat valguse hulka ning võib panna vees 
olevad mikrovetikad ja taimed fotosünteesima ja hapnikku tootma. Selleks aga peab jää pind 
olema pidevalt puhas ja jää läbipaistev, muidu ei jõua valgus taimedeni.  
Jäässe aukude raiumine ilma vee aereerimiseta suuremat kasu ei too, sest augud külmuvad 
kiiresti ja nende leevendav mõju on tühine. Aereerimist võib soovitada eraveekogude 
omanikele, kel võimalused selleks olemas. 

Varasemale kogemusele toetudes on need abinõud osutunud looduslikes järvedes vähe 
tõhusaks ja kalade suremist vältida ei õnnestu. Elustiku päästmine talvisest hapnikuvaesusest on 
mõistlik ja tulemuslikum väiksematel eraveekogudel, kus omanik saab rakendada leevendavaid 
võtteid, nagu taimestiku niitmine, lume eelmaldamine jäält, aukude puurimine, vee aereerimine 
jms. 

Veekogu ummuksisse jäämisest on soovitav teavitada Keskkonnaametit. Laekunud info põhjal 
tehakse otsuseid ja ettepanekuid kalapüügi korraldamiseks või kalastiku taastamiseks.  
 
Lisinfo: Jaanus Tuusti, Keskkonnaameti vee-elustiku peaspetsialist, tel 511 8445, 
jaanus.tuusti@keskkonnaamet.ee 
  

Allikas: KESKKONNAAMETI PRESSITEADE 

 

INSPEKTSIOON SAATIS ALAMÕÕDULISTE KALADE PÜÜGIGA SEOTUD 
KRIMINAALASJA EDASI PROKURATUURI 

Keskkonnainspektsioon viis Peipsi kalurite suhtes alustatud kriminaalasjas läbi vajalikud 
uurimistoimingud ning saatis materjalid edasi Viru ringkonnaprokuratuuri. 
 
Keskkonnakaitseinspektorid tabasid käesoleva aasta jaanuaris Ida-Virumaal Peipsi järvel kolm 
kalurit, kes olid püüdnud lubatust väiksema silmasuurusega nakkevõrkudega 1094 kala, millest 
enamik olid alamõõdulised. Kõige rohkem oli alamõõdulisi kohasid, kokku 936 isendit.  
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Väiksema silmasuurusega püüniste kasutamist loetakse tõsiseks kalapüüginõuete rikkumiseks, 
mille puhul korrutatakse tekkinud keskkonnakahju summa viiega. Seega kujunes 
keskkonnakahju suuruseks 53 502 eurot, mis ületas kordades olulise kahju määra (s.o 3200 
eurot). Sellest tulenevalt alustas inspektsioon kalurite suhtes kriminaalmenetluse. 
 
Kutselised kalurid, kellele kalapüük elatist annab, peaksid kalavarude hoidmise ja säästliku 
kasutamise eest igati head seisma. Kahjuks ei ole see esmakordne juhtum, kus kutselised kalurid 
püüginõudeid eiravad ja suuremas koguses alamõõdulisi kalu välja püüavad. 
 
Allikas: KESKKONNAINSPEKTSIOONI PRESSITEADE 

 

 

TÄIENDAVAD VÕRGULOAD AITAVAD TOIME TULLA VAESUSEGA 

Kahe ministeeriumi, Keskonna-ja Sotsiaalministeeriumi koostööna on valminud 
seadusemuudatus, mis võimaldab kõigil allpool vaesuspiiri elavatel isikutel saada luba 
nakkevõrguga püügiks. Ühe olulise erinevusena sarnaste toetuste jagamisel, ei määrata 
vaesuspiiri arvutuslikult tulude ja kulude järgi, vaid seda teeb iga taotleja ise. 
Sotsiaalministeeriumi selgituse järgi ei ole siinkohal tegemist toetusega, millega kaasneks kulu 
riigile, samuti on vaesus suhteline mõiste ning seda tunnetab kõige paremini iga inimene ise. 
Ministeeriumi pressiesindaja soovitas siiski lähtuda selgest mõistusest, mitte aga saamahimust.  

 

Lube väljastatakse kõigile avalikuks kasutamiseks olevatele veekogudele - merele, järvedele ja 
jõgedele. Keskkonnaministeerium on koostanud veekogude nimekirja, millel nakkevõrguga 
püüki siiski lubada ei saa. Nendeks on Endla järv, Sinijärv, Sutlepa meri, Ülemiste järv, kõik ojad 
ja kraavid ning alla 50 km2 suuruse valgalaga jõed.  

Keskkonnaministeeriumi hinnangul on meie veekogude kalavaru seis hea ning täiendav 
võrgupüük seda ohtu ei sea. Siiski plaanitakse püügisurve kompenseerimiseks viia läbi senisest 
enam asustamisi. Raha selleks tuleb töötuskindlustuse maksetest (0,001% laekumistest).  
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Kuna senine tasuta lihtkäsiõngega püügi lubamine ei ole vähendanud vaeste hulka ühiskonnas, 
otsustati koostöös Sotsiaalministeeriumiga välja töötada vastavasisuline seadusemuudatus. 
Lubade arv on merel piiratud, järvedel ja jõgedel on need piirarvuvabalt. Igale isikule antakse 
luba püügiks 1 võrguga (pikkus 70 m) ning see on tasuta. Kõigi loa saajate nimed sisestatakse 
avalikku andmebaasi, millega muutuvad need kättesaadavaks kõigile naabrivalvega tegelevatele 
isikutele. Ministeerium soovib selle sammuga liikuda lähemale vabatahtlike 
keskkonnainspektorite staatuse tekkimisele.  

Taotlusi saab esitada alates 1. aprillist. Loa saamiseks tuleb täita kalastuskaardi taotlus ning 
saata see aadressil info@kalastusinfo.ee  

Taotlust digitaalselt allkirjastama ei pea, sest isikusamasusus tuvastatakse alles loa üleandmisel. 
Lõuna-Eesti Kalastajate Klubi kogub kõik taotlused kokku ning esitab need menetlemiseks 
Keskkonnaministeeriumile.  

Allikas: http://www.kalastusinfo.ee 

 

 

VÕRTSJÄRVE SA KOOSTÖÖS MTÜ VÕRTSJÄRVE 
KALANDUSPIIRKONNAGA KORRALDAB ÕPPEREISI POOLA 
KALANDUSPIIRKONDADESSE 21. – 25.APRILL 2013. AASTAL. 

 

Sihtgrupp: Võrtsjärve kalanduspiirkonna ettevõtjad ja organisatsioonide esindajad 

Õppereisi eesmärgiks on tutvuda Drweca ja Borowiacka kalanduspiirkondadega Poolas. Drweca 
tegevusgrupp hõlmab seitsme omavalitsusega maa- ala, mis jääb Kujawsko-Pomorskie 
vojevoodkonna kirdeossa. Borowiacka kalanduspiirkond hõlmab viit omavalitsust, millel on 
ühine kultuuri, looduslik ja sotsiaalmajanduslik taust. 

Mõlemas piirkonnas on palju järvi ja jõgesid, seetõttu on säilinud ka tugev kalandustraditsioon. 

http://www.kalastusinfo.ee/sisu/kasulikku/avalduste-blanketid.php
http://www.kalastusinfo.ee/
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Programmi raames tutvutakse nii kalandusettevõtete töö kui ka teiste maaelu edendavate 
ettevõtmistega: ettevõtjate, omavalitsuste ja organisatsioonide vahelise töö korraldamine, 
koostöövõrgustike toimimine, maaturismiettevõtete ning kalandusega seotud toodete ja 
teenustega tutvumine jms.  

Õppereisi kulud kaetakse Euroopa Kalandusfondi poolt.  

 

 

KALASTAJA PEITIS ALAMÕÕDULISED KALAD ENDALE PÜKSI 

Keskkonnainspektsiooni ja PPA Lääne prefektuuri ühisreidil üritas kalastaja alamõõdulised 
ahvenad endale püksisäärde peita, lootes selliselt kontrollijate eest oma väärtegu varjata.  
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Esmaspäeval, 25. veebruaril kella 16 ja 18 vahel kontrollisid Lääne prefektuuri ning 
Keskkonnainspektsiooni Lääne ja Põhja regiooni ametnikud Tahkuranna piirkonnas Pärnu lahelt 
tulnud kalamehi.  

Kalastusinfo.ee portaalile kättesaadava info kohaselt kontrolliti tol päeval 50 isikut, kellest nelja 
suhtes alustas Keskkonnainspektsioon väärteomenetluse. Kõik rikkumised olid seotud 
alamõõduliste kalade püügiga, mida kontrollitute saagi hulgast leiti. Üks menetlusalustest, 
kohalik kalastaja, oli kilekoti püütud kaladega endale püksisäärde peitnud, lootes sel moel oma 
rikkumist varjata. Kummaliselt paksude pükstega kalastajal ei õnnestunud aga saaki ametnike 
eest varjata. Peitmise põhjus oli ka ilmne, sest 18 püütud ahvenast olid 14 alamõõdulised.  
Lisaks püüginõuete rikkujate tabamisele leiti veel kolm merejääle visatud kotti alamõõduliste 
kaladega.  
 
Käesoleval aastal on Lääne prefektuuri ja Keskkonnainspektsiooni Lääne regiooni koostöös 
Pärnu lahel läbi viidud neli ühisreidi. Kontrolli käigus tuvastatud rikkumist põhjal on inspektsioon 
alustanud paarkümmend väärteomenetlust. 

Allikas: http://www.kalastusinfo.ee 

 

 

VALMINUD ON KALAMÄNG NUTITELEFONIDELE 

Kalanduse Teabekeskuse eestvedamisel on valminud eeskätt Eestis elavaid kalaliike tutvustav 
mäng. Kokku on mängus hetkel info 67 kalaliigi kohta, kelle elupaigaks on kas meri, jõgi või järv.  

"Kalamäng paneb proovile kasutaja teadmised peamiste Eesti kalaliikide kohta ja juhatab  
veealuse elu argipäeva", sõnas Kalanduse Teabekeskuse kalandusspetsialist Silver Sirp  
kalastusinfo.ee portaalile. Kasutatud on Eestis tehtud pilte kaladest ning autoriteks tutntud 
loodusfotograafid. "Rakenduses tutvustakse lähemalt 67 Eestis elavat kalaliiki koos piltide ja 
üldistatud levikukaartidega", lisas Sirp.  

Mäng töötab Android süsteemil ning on alla laetav tasuta Google Play veebipoest. Seda saab 
teha siin.  

 
Allikas: http://www.kalastusinfo.ee    

 

http://www.kalastusinfo.ee/
https://play.google.com/store/apps/details?id=ee.kalateave.kalamang
http://www.kalastusinfo.ee/
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KUTSE 

Projekti: COMCOT- Uuenduslik vahend kogukonnapõhise turismi konkurentsivõime tõstmiseks 
raames toimub Võrtsjärve turismistrateegia 2014-2020 arutelu 

Kuupäev ja koht: 8. aprill.2013. kell 11.00  

Aadress: Oiu sadam, Oiu Võitööstuse, Oiu küla, Kolga-Jaani vald 70317 
Viljandimaa, Eesti  

Asukoht : http://www.oiusadam.ee/et/kontakt 

Töökeel: Eesti 

Päevakava:  

11.00 Võrtsjärve tegevuskava esitlus ja kokkuvõte nendest töödest, mis siiamaani tehtud on.  

12.30  Kohvipaus 

12.30 Arutelu Võrtsjärve turismistrateegia  2014-2020 strateegia eesmärgid ja strateegilised 
tegevussuunad aastaks 2020. 

14.00 Kokkuvõte ja edasised tegevused 

Registreerimine: Maret Kallejärv  52 75 630 või maret@vortsjarv.ee  

 
Taust 

Comcot projekti üldeesmärk on teha tööd olemasolevate kogukonnapõhise turismi 
arendusplaanidega, et välja selgitada, millised on kogukondade arengupüüdlused ja vajadused 
ning kasutada neid 3D maastikuteatri töövahendis.  

Igas projekti pilootregioonis kaardistatakse kogukonnapõhise turismi arengupotsntsiaal, seda 
hinnatakse objektiivselt, tehakse arengukavad ja luuakse etapiviisiline plaan, mis aitab neil 
regioonidel oma eesmärke saavutada. Kogukonnad kaasatakse nii arendus- kui 
otsustusprotsessi. Kohalikud inimesed ütlevad lõpuks oma sõna, millist arengut ja kuidas nad 
näha tahavad. 

Rohkem infot:  http://pk.emu.ee/en/comcot  

 

http://www.oiusadam.ee/et/kontakt
mailto:maret@vortsjarv.ee
http://pk.emu.ee/en/comcot
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KESKKONNAINSPEKTORITE TÄHELEPANU KOONDUB 300000-LE 
HARRASTUSKALASTAJALE 

 

Vasakult keskkonnainspektsiooni nõunik Rocco Ots, keskkonnainspektsiooni peadirektori asetäitja Olav 
Avarsalu, keskkonnainspektsiooni peadirektor Peeter Volkov ja keskkonnaminister Keit Pentus-
Rosimannus. Foto: Mihkel Maripuu 
 

Täna aastakokkuvõtteid teinud keskkonnainspektsioon avaldas, et tahab tänavu kontrolli 
teraviku suunata õhku reostavatele ettevõtetele, metsateede lõhkujatele ning 
harrastuskalastajatele, keda Eestis on kokku 300 000.  

Statistika näitab, et viimaste aastatega on olukord loodushoius oluliselt paranenud. Tuvastatud 
õigusrikkumiste arv oli tipus 2003. aastal, kui inspektsioon sai jälile 8256 rikkumisele. Pärast 
seda on eksimuste hulk ühtlaselt langenud ja 2012. aastal registreeriti neid 2604, mis on 2011. 
aastaga võrreldes siiski paarisaja võrra enam. 

Keskkonnakaitse valdkonnas rikuti inspektsiooni andmeil mullu enim jäätme-, vee- ja välisõhu 
kaitse seadusi, mis peamiselt tähendab jäätmete vale ladustamise, õhu reostamise ja röövpüügi 
juhtumeid. 

Enim näitabki tõusutrendi just kalakaitsereeglite eiramine. Mullu tuvastati neid juhtumeid 1552, 
mis on 132 võrra rohkem kui 2011. aastal. «Kalakaitse rikkumise arv on suur, sest kalastajaid on 
palju, ligi 300 000,» põhjendas inspektsiooni peadirektor Peeter Volkov. Keskkonnakaitse ja 
looduskaitse vallas oli vastavalt 521 ja 509 rikkumist, need numbrid on samuti tõusnud. 
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Eelmisel aastal määras inspektsioon kokku ligi 190 000 eurot trahve. Kui veel 2000. aastal 
hinnati  Eestis aastas tekitatud keskkonnakahju suurust 7,5 miljonile eurole, siis mullune kahju 
on mõnisada tuhat eurot. See tähendab, et tekitatud kahju on määratud trahvidest umbes kaks 
korda suurem, välja arvatud keskkonnakaitse valdkonnas, kus trahve koguti 10 000 euro võrra 
kahjust rohkem. 

Keskkonnaminister Keit Pentus-Rosimannus pidas positiivseks, et inspektsioon on suutnud 
rikkumiste arvu viimastel aastatel stabiilsena hoida, mis viitab mõjusale tööle. Näiteks 
2000ndate aastate alguses ülekaalukalt levinud ebaseaduslik metsaraie on saadud kontrolli alla. 
Nüüd tuleb keskenduda teistele sagedastele eksimustele nagu metsateede lõhkumine ja 
ehitusjäätmete ladustamine metsa. Kolmandana nimetas minister kalapüüginõuete eiramisele 
piiri panekut. 

Volkov selgitas, et inspektorid ja politseinikud teevad kalastajate osas koostööd. Põhiliseks 
probleemiks on kalastamine kudemisajal ja see, et amatöörkalamehed püüavad kala müügiks, 
mis on keelatud.  

Jätkuvalt on aktuaalne välisõhu reostuse temaatika, seda näiteks Kiviõlis, Ida-Virumaal ja 
Muugal. «Muugal on kõigil terminalidel tegutsemisload, aga kui nad kõik koos töötaksid, siis 
oleks seal võimatu elada. Me oleme teinud küsitlused inimeste seas ja tulemused avaldatakse 
peagi. Selle põhjal saaksime kõnelda ka loa väljaandjaga, et midagi muuta,» ütles ta.   

Inspektorid hakkavad teise pilguga vaatama ka raielanke, kus peaks olema tähistatud, kes, miks 
ja millisel alal toimetab. Koostööd tihendatakse maksu- ja tolliametiga. «Seal, kus on 
ebaseaduslik metsakasutus, on tihti ka maksukuritegu mängus.» 

Allikas: postimees.ee 

http://www.postimees.ee/1159576/keskkonnainspektorite-tahelepanu-koondub-300-000-le-harrastuskalastajale/
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PAKS JÄÄKIHT KALU OHTU EI SEA  

Just järvelt saabunud Ain Saarepera sõnul oli kõige suurem haug seekord plehku pannud. 

Selliseid asju juhtub võrgupüügil tihti. Foto: Marko Saarm / Sakala 

Võrtsjärvel on praegu jää küll väga paks, kohati kuni 70 sentimeetrit, aga kaladele see ohtu ei 
kujuta. 

Eesti maaülikooli põllumajandus- ja keskkonnainstituudi limnoloogiakeskuse juhataja Ain Järvalti 
sõnutsi läks järv talvele vastu väga kõrge veetasemega, isegi kaks korda kõrgemaga kui mõnel 
varasemal aastal. «Selles lahustunud hapniku kogus tervikuna oli suur ja seda jagub ka siis, kui 
jää veel nädalaid püsib,» selgitas ta. «Tavaliselt märtsi algul ja keskpaiku on meie järvedel selles 
suhtes kõige kriitilisem aeg.» 

Järvalt lisas, et kui nii pika talve ja paksu jää puhul olnuks veeseis madal, tulnuks tõenäoliselt 
silmitsi seista katastroofiga, kus kalad massiliselt hukkunuks. 

Valma külas elava kaluri Enn Kella ütlemist mööda on kalasaak tänavu veidi parem kui eelmistel 
paksu lumega talvedel. 

«Harju keskmise sai kätte,» hindas ta. Põhiliselt püüab ta jää alt haugi, koha ja latikat, vahel 
eksib võrku mõni luts. 

Suuremad saagid tulid Kella sõnutsi talve hakul nagu tavaliselt. Hiljem jäävad uimelised 
uimaseks ega kipu püünisesse takerduma. «Praegu on see kalalkäik rohkem sport kui 
tuluallikas,» nentis Kell muiates. 
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Ain Järvalt tõdes, et kalad on veebruaris ja märtsis tagasihoidliku liikumisega ega satu 
võrkudesse, ent vahetult enne jääminekut, kui veel püüda kannatab, muutuvad nad taas 
aktiivseks. 

Trotsib pakast ja tuult 

Mõned korrad nädalas käib Enn Kell siiski kaaslastega järvel. Veneaegse mootorsaaniga Buran 
sõidetakse paremaid paiku otsides 8—12 kilomeetri kaugusele, trotsides vahel umbes 
kümnekraadist pakast ja külma vastutuult. «Saan lausa lendab jääkooriku peal. Ei ole kehva 
ilma, on nadi riietus,» sõnas kalur. Sõiduki taha on haagitud järelkäru saagi ja varustuse jaoks. 

Palju müttamist on aukude raiumisega. «Kui viimane kord võrke ringi panin, mõõtsin jää 
paksuseks 55 sentimeetrit. Jõusaali minna õhtul enam vaja ei ole,» lausus ta. 

Vahel tuleb muidugi ka külma tagajärgedega võidelda. «Eks köhimist ole palju olnud. Vahel koju 
tulles olen vappekülmas, siis peab teed jooma,» rääkis Enn Kell. Alkoholi ta ei tarvita. Juba 
aastakümneid karske mees ütleb, et need, kes talle kunagi soovitasid tuliveest soojendust 
otsida, on ise ammu surnud. 

Autosõit on ohtlik 

Enn Kella kaaslase Ain Saarepera sõnutsi pakub võrgupüük omajagu adrenaliini. «Võrgus olev 
kala võib alati minema pääseda,» selgitas ta. 

Just järvelt tulnud mehed jutustasid, et seegi kord oli kõige suurem haug plehku pannud. «See 
oli nelja-viiekilone vähemalt,» lisas Saarepera. 

Mõned korrad on mehed kalaretkele sõitnud ka autoga. Selles on soe, aga kui lund on palju, 
võib kinni jääda ja hapra jää puhul on sõit ohtlik. 

Päris kindel ei saa olla ka paksu jääga. «Kord saaniga minnes nägin lume peal 15-sentimeetrist 
pragu. Kui jalgsi seda uurima läksin ja labidaga togisin, selgus, et lume all oli pragu meeter lai — 
autoga oleks sisse põrutanud,» pajatas Kell. «Teisel korral, kui autoga järvel olime, jää õõtsus 
justkui maavärina puhul ja järelkäru tiisli alla tuli 25 sentimeetrine pragu. Ei teadnud, kas 
tagurdada või edasi minna. Aga pääsesime õnnelikult välja.» 

Allikas: sakala.ee 
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