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Elektrooniline kuukiri 
 

 

 
IV voor - 08.11.2011 MTÜ Võrtsjärve Kalanduspiirkonna juhatuse poolt 
kinnitatud taotlused: 

 

Tegevussuund 1 – Kalasadamate ja lossimiskohtade uuendamine 
 
• MTÜ Oiu Jahtklubi - Kütusetankla ehitamise ja uuendamise ning tankimisseadmete ostmise 
kulud, taotletav summa 103 120 EUR 
 
Tegevussuund 2 – Kalandustoodetega seotud töötlemine ja otseturustamine  
 
• OÜ Järve – Jääpurumasin MF 56 ja külmikveoki Peugeot Boxer FT 335 ostmine, taotletav 
summa 19 799, 60 EUR 
• OÜ MP Invest - Jäämasin Ziegra ZBE 2500 ja külmikveoki Opel Movano Van L4 ostmine, 
taotletav summa 35 749 EUR 
• OÜ Erich Kalandus - Jääpurumasina F125C 120kg/24h ja külmavee kõrgsurvepesuri soetamine, 
taotletava summa 2709,36 EUR 
• OÜ Võrtsukala - Külmikveoki ostmine, taotletav summa 21 186 EUR 
• OÜ Võrtsukala - Jääpurumasina (koos mahutiga) ostmine, taotletav summa 1690 EUR 
• OÜ Võrtsukala - Kõrgsurvepesuri ostmine, taotletav summa 1330 EUR 
 
Mitte kinnitada järgmised projektitaotlused: 
 
Tegevussuund 4 – Tegevuste mitmekesistamine  
 
• OÜ Endu-Inni - Profipliidi, konditsioneeri ja esitlustehnika soetamine, paigaldamine, taotletav 
summa 9040, 26 EUR 
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2012. aastal on kõikidel tegevusgruppidel võimalik projektitoetuse eelarve planeerimisel 
arvestada meetme 4.1. määruse lisa 6 ja saadud hindamispunktide alusel arvutatud toetuse 
maksimaalse summaga, miinus tegevusgrupi toetuse eelarve suurendamise summa, juhul kui 
üldkoosolek on otustanud seda teha. 
 
09.11.2011 toimunud Võrtsjärve Kalanduspiirkonna üldkoosolekul otsustati suurendada 
tegevusgrupi eelarvet 25% võrra (ehk summas 9209.67 eur), vähendades samal ajal  sadama 
tegevussuuna vahendeid sama summa ulatuses. Sellele tuginedes ja arvestades projektidele 
juba eraldatud summadega, on taotletavate projektitoetuse summad aastateks 2012-2013 
järgmised: 
 

Kalasadamate ja lossimiskohtade uuendamine - 104 202.99 EUR 
Kalandustoodete töötlemine ja otseturustamine - 193329,02 EUR 
Kalandusega seotud turismi arendamine ja rannakülade taaselustamine - 13662,95 EUR 
Tegevuste mitmekesistamine - 10092,49 EUR  
Koolitustegevused - 2345,98 EUR 
 

 

 
Selgunud on 2012. aasta projektitoetuse taotluste vastuvõtu ajad. 
24. november 2011  

 

PRIA I voor 05.03-19.03.2012 
Projektitaotlused tuleb eelnevalt esitada hindamiseks Võrtsjärve Kalanduspiirkond MTÜ-le 
hiljemalt 27.02.2012 
 
PRIA II voor 27.06-09.07.2012 
Projektitaotlused tuleb eelnevalt esitada hindamiseks Võrtsjärve Kalanduspiirkond MTÜ-le 
hiljemalt 20.06.2012 
 
PRIA III voor 14.09-26.09.2012 
Projektitaotlused tuleb eelnevalt esitada hindamiseks Võrtsjärve Kalanduspiirkond MTÜ-le 
hiljemalt 07.09.2012  
 
PRIA IV voor 12.11-19.11.2012 
Projektitaotlused tuleb eelnevalt esitada hindamiseks Võrtsjärve Kalanduspiirkond MTÜ-le 
hiljemalt 05.10.2012  
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Raamatu „Eesti kalamajandus 2010“ esitlus 
 
Olete palutud aastaraamatu „Eesti kalamajandus 2010“ esitlusele ja teabekeskusega 
tutvumisele 19. detsembril algusega kell 10 Pärnu Keskraamatukogus, Akadeemia 3. 
 
Päeva sissejuhatuseks pakume hommikukohvi alates kella 9:30st. 
 
Põllumajandusministri Helir-Valdor Seederi tervitusele järgneb pilguheit kalamajanduse 
aastaraamatusse ning mõttevahetus Eesti kalanduse teemal. Seejärel kutsume Teid tutvuma 
teabekeskuse bürooga Kalda tänaval. 
 
Kokkusaamine tipneb vaba vestlusringiga orienteeruvalt alates kella 11:30st. 
 
Selleks, et saaksime külalisi meeldivalt võõrustada, palume oma osavõtust teatada hiljemalt 8. 
detsembril teabekeskuse aadressile kalateave@ut.ee. 
 
Toreda kohtumiseni! 
Kalanduse teabekeskuse pere 
 

 

 

 

Võrtsjärve kalurid nõuavad riigilt märksa väiksemat püügitasu  
10. november 2011  

Võrtsjärve kalurid peavad kalapüügitasuga hüvitama angerjamaimude asustamise järve. Kuna 
osa angerjaid rändab kasvades merre, väheneb kalurite saak ja ka tasu peaks olema väiksem. 

Angerjapüügi omapära on selles, et see väärtkala paljuneb vaid looduslikult ja koeb ainult üks 
kord elus Atlandi ookeanis Sargasso meres. Angerjamaimud triivivad hoovustega Euroopa 
rannikule tagasi, kus neid püütakse ja müüakse asustamiseks siseveekogudesse. 
 
Eesti siseveekogudest püütakse kõige rohkem angerjat Võrtsjärvest. Kui nõukogude aastatel 
osteti Võrtsjärves kasvatamiseks ca 2 miljonit angerjamaimu aastas, siis hiljem on see arv 
märgatavalt vähenenud. 

mailto:kalateave@ut.ee
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1990. aastatel asustati järve keskmiselt 1,3 
miljonit maimu aastas. Alates 2001. aastast 
mindi üle kasvanduses ette kasvatatud 
umbes 5 grammi kaaluvate angerjate 
asustamisele ja aastane kogus oli veidi üle 
300 000 noorkala. 

Kalamaimude arv on vähenenud seetõttu, 
et nende hind on tõusnud, rahasumma 
nende ostmiseks pole aga suurenenud. 

Kalurid maksavad kinni maimude asustamise 

Angerjamaimude ostmise raha saadakse kaluritele kehtestatud püügiõiguse tasust, mis on 372 
eurot ühe angerjamõrra kohta (registreeritud mõrdade arv on 324). 

Niisugune maksukogumise põhimõte kehtib 1993. aastast ja on nii suur sellepärast, et peab 
kindlustama uue asustusmaterjali ostmise piisavas koguses. Riik on ainult mõnel aastal lisanud 
omalt poolt väikese summa. 

Võrtsjärve kalurid ei ole nii suure püügiõiguse maksuga nõus. “Vähemalt 60 protsenti sugu- ja 
püügiküpseks kasvanud angerjatest rändab Võrtsjärvest välja,” väidab kogenud kalur Lauri Koni.  
 
Kalad lähevad Emajõe kaudu Peipsi järve, sealt läbi Ivangorodi hüdroelektrijaama turbiinide 
Läänemerre ning edasi juba Atlandi ookeani kaudu kudemispaikadesse Sargasso meres. 
Niisugune on nende vääriskalade instinkt ja teadlased on leidnud, et viljastusvõimeliseks 
saamiseks peabki see kala pika rännaku ette võtma. 

Varem arvati, et läbi hüdroelektrijaama ei õnnestu kalal eriti suurel hulgal pääseda ja selle 
selgitamiseks tegid Eesti Maaülikooli limnoloogiakeskuse teadlased spetsiaalse uuringu. 
Angerjad märgistati ja selgus, et neid sattus kalurite püünistesse nii paisust allavoolu jões, 
Soome lahe rannikul kui Taani väinades. 

Väljarände ulatust kinnitavad ka angerja aastased püügikogused Võrtsjärvest. 
Limnoloogiakeskuse juhataja ja kalandusteadlase Ain Järvalti sõnul on igal püügiaastal järves 300 
000–350 000 sugu- ja püügiküpset angerjat. Kui sellest asurkonnast püütakse aastas välja 10–20 
tonni, on see kalade keskmist kaalu arvestades 20 000–50 000 angerjat. 

“Kui ka välja püüdmata jäänud 300 000 angerjast osa hukkub, satub röövkalade toiduks või jääb 
üldse saagina registreerimata, peaks ikkagi oluline osa Võrtsjärves kasvanud vääriskalast jõudma 
kudemisalale ja andma seal uusi järglasi maailmamere angerjate asurkonna säilitamiseks,” 
selgitab Ain Järvalt.  
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Niimoodi annavad ka Võrtsjärve kalurid oma püügiõiguse tasuga panuse selle vääriskala 
taastootmisse ja püügivõimaluse säilitamisse. 

Tasu tuleks maksta vaid oma püütud kalade eest 

“Miks me peame oma raha eest teiste riikide kaluritele kala kasvatama?” küsib Lauri Koni.  

Küsimus on seda enam õigustatud, et teistes Euroopa riikides, näiteks Hollandis, maksavad 
kalurid püügiõiguse tasuks vaid veerandi angerja asustamiskuludest. 

Ka paljudes teistes Euroopa riikides tuleb see raha Euroopa kalandusfondist või siseriiklikest 
fondidest ja kalurid ei maksa midagi. 

“Asustusmaterjali sisseostu summast tuleks kaluritel maksta üks kolmandik, kaks kolmandikku 
tuleks Euroopa kalandusfondist ja siseriiklikest fondidest,” selgitab Lauri Koni kalurite  
mõtet. 
 
Rahaliselt väljendades maksaksid kalurid umbes 60 000 eurot, siseriiklikest fondidest tuleks teist 
60 000 ning Euroopa kalandusfondist ka 60 000. Nii maksaksid kalurid asustusmaterjalist kinni 
selle osa, mis nad ise välja püüavad. 

Kalurite ettepanek on teha keskkonnatasude seaduse kalapüügitasude osas parandus, kuhu 
oleks sisse kirjutatud ülalkirjeldatud makseskeem. 

TOOMAS KEVVAI 
põllumajandusministeeriumi asekantsler 

Seni on kalurid kalapüügiõiguse tasude kaudu angerja taasasustamist rahastanud ise. Ilmselt on 
see olnud majanduslikult tasuv. Viimasel ajal aga on arvatavasti kõrgest veeseisust põhjustatud 
kehvad angerjasaagid tasuvust vähendanud. 

Eesti on seni olnud ainus riik, kus angerjate taasasustamise kulud on jäetud täielikult kalurite 
kanda. Sellest aastast lisab riik Euroopa kalandusfondist igal aastal angerja taasasustamiseks 60 
000 eurot, mis moodustab ligi 1/3 asustamisele kuluvast summast. 

Kui kaaluda kalurite ettepanekut, et kolmandiku maksavad nad ise, kolmandiku saavad Euroopa 
kalandusfondist, kolmandikuga toetab riik – siis kust see riigitoetuse raha tuleks? 

Raha riigile juurde ei teki, küll on aga praegu fakt, et kalurid panevad suurema osa rahast läbi 
keskkonnainvesteeringute keskuse ja põllumajandusministeerium lisab EKFist kolmandiku, ent 
keskkonnaministeerium, kes kalavarude seisundi eest vastutab, ei lisa midagi. 
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Euroopa Komisjon esitab peagi eelnõu, mis reguleerib toetusi kalandusele aastateks 2014–2020. 
Sellele järgneb liikmesriikide arutelu uue eelarveperioodi kalandustoetuste üle. Praegu on 
kaluritel õige aeg mõelda, milliseid muutusi kalandus vajab ning kuidas saab neid 
arenguprogrammide kaudu realiseerida. 

Põllumajandusministeeriumi juhtimisel algab ka Eesti kalanduse strateegia 2014–2020 
koostamine. See peaks kajastama Eesti kalanduse vajadusi, probleeme ning arengusuundi ja 
andma sisu ka tulevastele toetusskeemidele. 

KEIT PENTUS 
keskkonnaminister 

See, et meie kalurid peavad 100% kinni maksma angerja asustamise, ehkki kuni 60% asustatud 
kalast rändab välja ja jõuab ilmselt hoopis teiste riikide kalameeste püügivahenditesse, ei ole 
õiglane. 

Olen käinud Võrtsjärve kaluritega kohtumas ja saan nende murest aru. Mure osaliseks 
leevendamiseks panustab ka riik sel aastal eurovahenditest angerjate asustamisse. Kogusumma, 
mis Euroopa kalandusfondist angerja asustamisse suunatakse, on 64 000 eurot aastas. 

See ettepanek, et Võrtsjärve kalamehed maksaksid oma tasude kaudu kinni selle osa 
asustamise, mille nad ise välja püüavad, on ka minu arvamust mööda mõistlik lahendus. 

Plaanin lähinädalatel saata teistele ministeeriumidele kooskõlastamiseks seaduseelnõu, mille 
järgi järgmise aasta teisest poolest tuleks kaluritel angerjate asustamisest tasuda see osa, mille 
nad ise välja püüavad. 

Kuna teadlaste arvamusele tuginedes saab öelda, et välja püütakse kuni kolmandik Võrtsjärve 
asustatud angerjast, jääb ettevalmistatava eelnõu järgi kalurite kanda 2012. aasta teisest 
poolest alates samuti kolmandik asustamiskuludest. Sarnane lahendus kehtib ka Lätis, Leedus ja 
Poolas. Siseriiklikest vahenditest kantakse seal asustamiskuludest 25% ning 75% kaetakse 
Euroopa kalandusfondist. 

Kuna suuremat osa Võrtsjärve asustatud angerjatest ei püüa välja mitte Võrtsjärve kalamehed, 
vaid need liiguvad läbi Läänemere Sargasso merre, on igati põhjendatud, et suurem osa 
asustamiskuludest kaetaks Euroopa kalandusfondi vahenditest. 

Mida ütleb seadus? 

- Keskkonnatasude seaduse (KTS) § 11 sätestab, et kalapüügiõiguse tasu makstakse õiguse eest 
püüda kala Eesti Vabariigi jurisdiktsiooni all olevatest veekogudest või nende osadest ja 
veekogudest väljaspool Eesti Vabariigi jurisdiktsiooni, kui kalapüügiõiguse nendel veekogudel on 
andnud Eesti Vabariik. 
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- Kalapüügiõiguse tasu maksavad isikud, kellele väljastatakse põllumajandusministeeriumist 
kalapüügi luba. 

- Kalapüügiõiguse tasu ei või ületada 4% tasu kehtestamise aastale eelnenud aastal keskmiselt 
püütud kalakoguse või püütud isendite väärtusest. Kala harilik väärtus on kohalik keskmine 
esmamüügihind. 

-Et kutselise kalapüügiõiguse tasud aastaks 2012 kehtestatakse aastal 2011, siis tasude 
arvestamisel võetakse aluseks 2010. aasta ametlik püügistatistika ja keskmised kala 
esmakokkuostuhinnad. 

- KTSi § 11 lõike 5 kohaselt siseveekogudel, kus riik teeb kulutusi angerjavaru taastootmiseks, 
määratakse püügiõiguse tasu püügivahendi kohta, millega püütakse taastoodetavat kalaliiki, 
arvestades eelnenud 5.–10. aastani nendel veekogudel kõiki taastootmiseks tehtud kulutusi. 

- Võrtsjärvel peamiseks angerjapüügivahendiks oleva mõrra hind on 2012. aastal 372.04 eurot.  
 
Allikas: Maaleht, Ülo Kalm 
Artikkel: www.maaleht.ee 
 

 

Pentus: Võrtsjärve angerjamajandus korrastub 
23. november 2011  

Keskkonnaminister Keit Pentus saatis ministeeriumitele kooskõlastamiseks välja eelnõu, mille 
järgi Võrtsjärve kaluritel tuleb edaspidi tasuda angerjamaimude asustamise eest vaid sellises 
mahus, kui nad ise välja püüavad. Seni on Võrtsjärve kalurid pidanud kompenseerima 
asustamiskulud ka nende angerjate puhul, kes hiljem asustatavatest veekogudest välja 
rändavad. 

“Teadlaste hinnangul suundub umbes 2/3 Võrtsjärve asustatud angerjatest läbi Läänemere 
Sargasso mere suunas, kus asuvad angerjate kudemisalad, seega on igati põhjendatud, et 
asustamise kulude katmises on oma osa Euroopa kalandusfondi vahenditel. Võrtsjärve kalurid 
püüavad asustatud angerjatest välja umbes kolmandiku, selle eest tuleb neil püügitasude kaudu 
maksta,” selgitas keskkonnaminister Keit Pentus. 

2011. aastal panustab riik esimest korda angerjate asustamisse Euroopa kalandusfondi rahast. 
Sel aastal suunatakse kalandusfondist angerjate asustamisse 64 000 eurot. “Tähtis on seista 
selle eest, et ka 2014. aastal algaval Euroopa Liidu järgmisel rahastamisperioodil see võimalus 
Eestil säiliks,” lisas Keit Pentus. 
 

http://www.maaleht.ee/news/maamajandus/maamajandusuudised/vortsjarve-kalurid-nouavad-riigilt-marksa-vaiksemat-puugitasu.d?id=61296434
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Lisainfo: Brita Merisalu 
Keskkonnaministeeriumi pressiesindaja 
626 2908, 527 6851 
brita.merisalu@envir.ee 
 
Allikas: Keskkonnaministeerium 
 

 
Ministeeriumi nõuded kalapaatidele üllatavad nii kalureid kui 
ametnikke 
16. november 2011  

Viie aasta eest kalalaevaregistri üle võtnud põllumajandusministeerium andis ministeerium välja 
määruse, et kõik kutseliste kalurite paadid tuleb kanda registrisse. Kalureid üllatab, et enne 
registrisse kandmist tuleb paadid eraldi üle mõõta, kuigi kõik need on identsed. 

Kalurid imestavad, et ümberregistreerimiseks peavad näiteks kõik Kasse-paadi omanikud laskma 
need üle mõõta ja maksma selle eest ligi 50 eurot, kuigi kõik paadid on identsed, kirjutab Meie 
Maa. 

«Jah, me oleme teinud üle 2200 Kasse-paadi ja neid kasutavad ka kalamehed. Kõik paadid on 4,3 
meetrit pikad ja 1,55 meetrit laiad,» teadis Kasse-paatide valmistaja Fred Keert. Tema sõnul on 
teine probleem nende kaluritega, kel oli ühes rannas üks ja teises rannas teine paat. «Nüüd 
saavad nad kalalaevaregistrisse registreerida vaid ühe paadi,» selgitas Keert. 

Veeteede ameti vanemspetsialist Peeter Kask ütles, et selle määruse täitmise tõttu on neil nüüd 
käed-jalad tööd täis. «Kuna nüüd vormistavad kutselised kalurid oma Kasse-paadid ringi alla 12 
meetri pikkuseks laevaks, tuleb meil teha nendele paatidele tehniline ülevaatus. ARK-is 
nõutakse ülevaatuse akti. Selle eest maksab ülevaatuse tellija 1,59 eurot paadi pikkuse meetri 
kohta pluss paadi vanuse koefitsient,» loetles Peeter Kask akti taotlemise kulusid.  

Kask ei taipa, miks selline väikeste laevade kalalaevaregistrisse ümberregistreerimine üldse ette 
võeti. «Kalalaev on spetsiaalselt kalapüügiks ehitatud laev, kas traallaev või on tal võrgupoomid 
peal. Kasse pole kalalaevaks ehitatud, kuigi sajad kalurid käivad sellega kala püüdmas,» sõnas 
ametnik. Tema sõnul polnud varem tähtsust, kuhu registrisse see paat kuulus. 

Põllumajandusministeeriumi kalapüügi korralduse ja andmete analüüsi büroo juhataja Gunnar 
Lambing selgitas, et kuna kalapüügiressurss on piiratud, tuleb kõik kala püüdvad alused 
koondada kalapüügiregistrisse, et limiteerida püügivõimsust. Aluseks võetakse laeva mahutavus 
ja selle arvutuse mõõtekirju tohivad Eestis väljastada kolm firmat – Konsor Ltd, Rostiko OÜ ja 

http://www.envir.ee/1178025
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Mec Insenerlahendused OÜ. Kõik need asuvad Tallinnas. Näiteks Kasse-paadi mahutavuse 
määramine maksab ligi 50 eurot. 

Allikas: Postimees 
Artikkel: www.postimees.ee.. 
 

 
Maaülikool otsib Võrtsjärve õppeparve ehitajat 
28. november 2011  

Aastas sadadele Eesti koolilastele loodusõppeprogramme korraldav Eesti Maaülikooli Võrtsjärve 
õppekeskus tahab tuua kevadeks veele ujuva õppeklassi, et olla uurimisainesele veelgi lähemal.  

Õppekeskuse juhataja Anu Metsar ütles, et õppekeskuse väljaarendamist rahastav 
keskkonnainvesteeringute keskus on muu hulgas heaks kiitnud ka õppeparve-väliklassi 
rahastamise. Kui palju alus maksma läheb, selgub alles siis, kui kolmapäeval välja kuulutatud 
riigihanke tähtaeg on kukkunud. 

Ettevõtetelt ootab maaülikooli haldusteenistus 30. novembrini pakkumisi, kuidas ning millise 
hinnaga on võimalik ujuvklassi ehitada. Aluse konstruktsioon peaks olema kerge. «Palju sõltub 
sellest, millised kogemused firmadel on ning kuidas nad parve lahendavad,» rääkis Metsar. 
 
Tema sõnul peab parv olema kuni 12 meetrit pikk, sest siis piisab selle juhtimiseks väikelaevajuhi 
loast. Pikema aluse puhul tuleks juba merekooli läbinud kapten tööle võtta. 

Õppekeskuse juhi kinnitusel on parve vaja selleks, et pääseda koos õpilastega uuritavale 
ainesele lähemale – vee peale. Madala Võrtsjärve veeomadusi saab veekogu sügavamas osas 
paremini mõõta ja tundma õppida. Samuti pääseb ligi veetaimestikule. 

Alusele peab peale meeskonnaliikmete mahtuma kuni 12 reisijat. Parvel võiks olla kaks tekki, et 
jagada õpilased töörühmadesse. 

Parasjagu valmistab maaülikool ette ka riigihanget, et laiendada järvemuuseumi. Ehitaja 
loodetakse leida selle aasta lõpus või uue aasta alguses. Võrtsjärve õppekeskuse 
keskkonnahariduse tundides käis mullu 1500 õpilast. Tänavu kujuneb see arv suuremaks, lisas 
Metsar. 
 

Allikas: Tartu Postimees 
Artikkel: http://www.tartupostimees.ee.... 
 

http://www.postimees.ee/635318/ministeeriumi-nouded-kalapaatidele-ullatavad-nii-kalureid-kui-ametnikke/
http://www.tartupostimees.ee/649543/maaulikool-otsib-vortsjarve-oppeparve-ehitajat/
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Lõuna-Eesti veekogud kuivavad kokku 
16. november 2011  

Siseveekogud on kokku kuivanud üle Eesti, kuid alla igasugust arvestust on langenud eelkõige 
Lõuna-Eesti veekogud - Emajõgi, Võrtsjärv, Tamula, rääkimata kodutiikidest ning seetõttu on 
ohus ka kalad. 

Maaülikooli vanemteaduri, hüdrobioloogi Külli Kanguri sõnul saab juba palja silmaga vaadates 
öelda, et Võrtsjärve tase on langenud tugevalt alla keskmise, mis on paljuski seotud sellega, et 
senine sügis on olnud sademevaene ja eriti põuane on sügis olnud just Lõuna-Eestis, kirjutas 
Postimees. 

"Igal aastal on isepärased looduslikud kõikumised, kuid tavaliselt on selleks ajaks olnud 
veekogud triiki vett täis," ütles Kangur ning lisas, et näiteks ojakraavid, mis Emajõkke suubuvad 
ja on olnud tavaliselt ühtlaselt vett täis, on tänavu täiesti kuivad. 

Kanguri kolleeg, maaülikooli teadur ja Võrtsjärve hüdrobioloogilise seirega tegelev Lea Tuvikene 
nentis, et Võrtsjärv on langenud 50 cm alla keskmise, viimati oli järv nii kuivas olukorras 2006. 
aastal. "Kui tuleb varajane paks jääkate ja sellel peale raske püsiv lumi, siis ei pääse ka valgus 
jääkatte alla hapnikku juurde fotosünteesima ja kaladel läheb väga raskeks," ütles ta.  

Allikas: ERR 
Artikkel: http://uudised.err.ee/index.php?06239093 
 

 
Organisatsiooni diagnostika koolitus  
 
22.11 – 23.11.2011 toimus Harjumaal, hotell Athenas organisatsiooni diagnostika koolitus, mille 
sihtgrupiks olid Harjumaa, Virumaa, Peipsi ja Võrtsjärve kalanduspiirkondade tegevusgruppide 
tegevjuhid, hindamiskomisjonide ja juhatuste liikmed. MTÜ Võrtsjärve Kalanduspiirkond oli 
esindatud mõnede juhatuse liikmete poolt.  

Kalandusvõrgustiku üksus alustas uut nelja osalist koolitusprogrammi "Tegevusgrupi ja 
tegevuspiirkonna areng". Koolitusprogrammi eesmärgiks on soodustada tegevusgrupi arengut 
õppiva organisatsioonina, õpetada tähelepanu juhtima organisatsiooni kõikidele protsessidele ja 
arendada organisatsiooni hindamise ja analüüsi ning strateegilise planeerimise oskusi. 
Programm jaguneb nelja moodulisse: a) Organisatsiooni diagnostika – praeguse olukorra 
hindamine, b) strateegiate analüüs – seni kasutatud strateegia kirjeldamine, saavutatu analüüs, 
c) piirkonna areng – kalanduspiirkonna arengu strateegia lähiaastateks koos elluviimiskavaga ja 

http://uudised.err.ee/index.php?06239093
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d) organisatsiooni areng – organisatsiooni arengu kavandamisel on vaja mõelda nii 
strateegilistele eesmärkidele kui ka seniste probleemide kõrvaldamisele.  

Koolitusprogrammi viib läbi Meta - Profit OÜ (www.metaprofit.ee), koolitusmeeskonna juht 
on Alexander Kotchubei. 
 
Täpsem info: http://www.maainfo.ee.... 
 

 

Konverents "Kalanduspiirkondade jätkusuutlik tulevik 
08. november 2011  

Euroopa Kalandusfondi 4 telje „Kalanduspiirkondade säästev areng“ rakendamine on jõudnud 
punkti, kus on näha esimesi edusamme. Teisest küljest on juba ka aeg rääkida tulevikust, 
uuest fondist ja meetmetest. Sel puhul korraldas FARNET Brüsselis suure konverentsi 
„Kalanduspiirkondade jätkusuutlik tulevik“ 

2.-3. novembril olid Brüsselisse oodatud kõikide 
Euroopa tegevusgruppide esindajad, lisaks 
võrgustiku üksused, meetme rakendamist 
korraldavad ministeeriumid, Euroopa Komisjon 
ning ajakirjandus – osalejaid oli üle 350-ne. 

Konverentsi moderaator, Euroopa Komisjoni 
merenduse ja kalanduse asjade peadirektor 
Lowri Ewans tõi sissejuhatavas osas välja 
konverentsi eesmärgid, milleks oli tuua kokku 4 
telje rakendaja ning vaadelda selle meetme 
väärtust ja sisu. „Kuna 4 telg on uus meede ja Euroopas võrdlemisi raskelt käivitunud, on selle 
konverentsi üks eesmärke ka aeglasemalt käivitunud riikide ja tegevusgruppide inspireerimine“, 
märkis Ewans. Konverentsi raames toimus projektinäidete nö näitus. Nimelt valisid korraldajad 
eelnevalt toimunud konkursi käigus välja 30 projektinäidet kogu Euroopast. Olgu öeldud, et 
nende hulgas oli ka Hiiukala toetatud Orjaku sadama projekt. Samal näitusel olid välja toodud ka 
riikide korraldusüksused ja võrgustikud. Nii oli oma ruum ka Eesti Põllumajandusministeeriumil 
ja kalandusvõrgustiku üksusel. Peale oma tegevusgruppe toetavate tegevuste tutvustamise 
pööras väljapanek tähelepanu ka Eesti rannakalandusele üldisemalt. Nii jaotasime trükiseid ja 
Eesti kalandust tutvustavat filmi. 

Rääkides EKF 4 telje väärtustest tõi Euroopa Komisjoni merenduse ja kalanduse asjade volinik 
Ernesto Penas Lado välja, et tänu selle meetme paindlikkus võimaldab lahendusi otsides 

http://www.metaprofit.ee/
http://www.maainfo.ee/index.php?id=1564&page=3394&
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katsetada ja alustada väikestest asjadest. Laiad võimalused, mida 4 telg pakub jätavad ruumi 
innovatsiooniks. Siinjuures pidas kõneleja oluliseks just kohalike inimesi, kelle näol on tegemist 
väärtusliku ressursiga uuteks ideedeks ja nende elluviimiseks. 

Ka uues Euroopa Merendus- ja Kalandusfondis 2014-2020 näeb Euroopa Komisjon sarnasel 
kohalikul algatusel põhineval meetmel olulist kohta. Ambitsioonid uue meetme raamistiku 
koostamisel on suured. Eesmärgiks on seatud erinevate fondide nõuete ühtlustamine, samuti 
lihtsustamine. Siinkohal on oluline aga leida tasakaal ühelt poolt erinevate fondide eesmärkide 
ja huvigruppide ning teiselt poolt lihtsustatud ja ühtlustatud rakendusskeemide vahel. Euroopa 
Merendus- ja Kalandusfondi 2014-2020 määruse eelnõu avalikustatakse 1. detsembril 2011, 
peale mida saavad alata ka laiapõhjalised arutelud lahenduste leidmiseks. 

Ettekanded ja videod leiate Farnet kodulehelt. 

Konverentsi fotod leiate siit. 

Allikas: Kalandusvõrgustik 
 

 

Homme algab kalastuskaartide taotlemine 2012. aasta 
harrastuspüügiks 
  
Neljapäevast, 1. detsembrist kell 9 algab kalastuskaardi taotluste vastuvõtt harrastuslikuks 
kalapüügiks 2012. aastal. Kalastuskaarte saab taotleda elektrooniliselt või Keskkonnaameti 
kontorites üle Eesti. 
  
Mugavamalt saab kalastuskaarte taotleda elektrooniliselt aadressil www.pilet.ee, kus 
kalastuskaartide taotlemine ja kaardi eest tasumine internetipanga või krediitkaardimaksega on 
lihtne. 
  
Neil, kellel elektrooniliseks kalastuskaardi taotlemiseks võimalused puuduvad, saavad 
kalastuskaardi taotluse esitada Keskkonnaametile. Keskkonnaametist kalastuskaardi taotlemise 
võimalusteks on taotluse üleandmine Keskkonnaameti piirkondlikes büroodes kohapeal, 
taotluse saatmine posti teel või digitaalselt e-posti teel allkirjastatuna. 
  
Järgmise aasta püügivõimalused nakkevõrguga püügiks merel, Peipsi-, Lämmi- ja Pihkva järvel 
ning teistel väikesiseveekogudel on jäänud võrreldes käesoleva aastaga samaks. Oluliselt 
lihtsustub aga kõikide teiste püügivõimaluste soetamine. Nii on õngejada, samuti 
looduskaitsealadele antavate kalastuskaartide soetamine muudetud märksa lihtsamaks, kuna 
nüüd saab neid taotleda ja soetada nii interneti teel kui ka mobiilimakse abil igal ajahetkel.  

https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/cms/farnet/events/conferences
https://picasaweb.google.com/116303776389006486443/SustainableFuturesForFisheriesAreas3rd4thNovember2011Brussels?authkey=Gv1sRgCP2vstf57Lb6xAE
http://www.maainfo.ee/index.php?article_id=1951&page=3328&action=article&
http://www.pilet.ee/
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Keskkonnaministeerium juhib tähelepanu, et enamus püügivõimalusi nagu õngejadaga püük, 
püük spinningu ja lendõngega lõhe ja meriforelli jõgedel, püük forellijõgedel Järvamaal, püük 
harpuunpüssiga Saadjärvel ja Kuremaa järvel ja püük Endla ja Silma looduskaitsealal ning püük 
teatud ajal Matsalu rahvuspargis on piirarvuvaba, mistõttu ei ole tarvis neid püügivõimalusi 
soetada kohe 1. detsembril, vaid seda saab teha jooksvalt, kui selleks tekib vajadus. 
  
Ajutised püügikitsendused, harrastuspüügiõiguse tasu ja püügivahendite piirarv harrastuslikul 
kalapüügil 2012. aastaks on kehtestatud keskkonnaministri määrusega, millega saab tutvuda 
Riigi Teataja kodulehel: https://www.riigiteataja.ee/akt/124112011007. Kalastuskaardi 
taotlemise kohta leiab lisainformatsiooni Keskkonnaministeeriumi kodulehelt: 
http://www.envir.ee/1171863. Samuti saab järgmise aasta püügivõimaluste kohta 
informatsiooni küsida Keskkonnaameti piirkondlikest büroodest. 
 
Lisainfo: 
Herki Tuus 
Keskkonnaministeeriumi kalavarude osakonna peaspetsialist 
626 0713 
  
Brita Merisalu 
Keskkonnaministeeriumi pressiesindaja 
626 2908, 527 6851 
brita.merisalu@envir.ee 
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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 

 


