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Elektrooniline kuukiri 
 

 

 

2012. AASTA IV PROJEKTITAOTLUSTE VOOR 

IV voor - 05.11.2012 MTÜ Võrtsjärve Kalanduspiirkonna juhatusele laekunud taotlused: 

Tegevussuund 5 - Koolitustegevused 
 
• Võrtsjärve Sihtasutus "Võrtsjärve kalanduspiirkonna esindajate väliskoolitus Poola 
kalanduspiirkondades", taotletav summa: 11 467,36 EUR 

 

KALANDUSVÕRGUSTIK: AASTALÕPU SEMINAR 
 
Toimumisaeg: 11.12.2012–12.12.2012 
 
Toimumiskoht: Rannaküla küla, Varbla vald, Pärnu maakond, Varbla Puhkeküla 

Kalanduspiirkondade aastalõpuseminar toimub 11-12. detsembril 2012 VARBLA PUHKEKÜLAS 
Pärnumaal: www.varblapuhkekyla.ee 

Igast grupist oodatud kuni 4 liiget ning registreerimine avatud kuni 6. detsembrini 2012 

Aastalõpu seminar on saanud traditsiooniliseks kalandusvõrgustiku ürituseks. 

Sellel seminaril võtavad tegevusgrupid ja teised partnerid kokku möödunud aasta, seal hulgas 
parimad praktikad ja suurimad õppetunnid ning tutvustavad järgneva aasta plaane. Lisaks 
toimuvad päevakorras olevate teemade arutelud, koolitused või infotunnid. 
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Aastalõpu seminaridel osalevad tegevusgruppide meeskonnad, Põllumajandusministeeriumi ja 
PRIA esindajad, samuti teised kalandusvõrgustiku koostööpartnerid. 

 

PÄEVAKAVA 

Teisipäev, 11. detsember 

11.30 - 12.00 Saabumine 

12.00 - 12.05 Tervitussõnad Kalandusvõrgustiku büroolt 

12.05 - 12.45 Põllumajandusministeerium - ülevaade Leedu konverentsist ja määruse 
muudatusest 

12.45 - 13.30 Tegevusgruppide aasta kokkuvõtted 
Iga tegevusgrupp võtab lühidalt kokku (5 - 7 min) 2012. aasta taotlusvoorud ja 
muud tegevused, samuti parimad praktikad ja õppetunnid 

13.30 - 14.30 
            

Lõunasöök 

14.30 - 15.15 Tegevusgruppide aasta kokkuvõtted 
Iga tegevusgrupp võtab lühidalt kokku (5 - 7 min) 2012. aasta taotlusvoorud ja 
muud tegevused, samuti parimad praktikad ja õppetunnid 

15.15 - 16.00 PRIA - tagasivaade meetme 4.1. rakendamisele aastal 2012 

16.00 -18.30 Arutelu, küsimused ja ühistegevus 

19.00 Öhtusöök 

Kolmapäev, 12. detsember 

07.30 - 09.00 Hommikusöök 

09.00 - 13.00 Tutvumine Pärnumaa Kalanduspiirkonnaga 

 Ürituse korraldamine on toetatud Kalandusfondi 2007-2013 tehnilise abi vahenditest 

 

Allikas: http://www.maainfo.ee/index.php?id=2131&page=3394&  
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OSOON UURIS VÕRTSJÄRVE KALAVÕRKE KOOS MAAÜLIKOOLI 
TEADURIGA 

Võrtsjärves on loendatud kokku 35 kalaliiki. Kui palju kalu tegelikult järves elab? Igal aastal 
teevad kalateadlased Võrtsjärvel seirepüüke, et saada infot kõikide järves leiduvate kalaliikide 
kohta. „Osooni" võttegrupp ühines võrkude väljavõtmisel Maaülikooli Limnoloogiakeskuse 
vanemteaduri Arvo Tuvikesega. 

Võrtsjärve Limnoloogiakeskuse teadlased on regulaarselt seirepüüke teinud juba alates 2005. 
aastast. Püügid toimuvad igal aastal suve teises pooles ja sügisel ning hõlmavad 12 püsiseireala. 
Teaduspüük toimub standardsete, erinevate silmasuurustega komplekteeritud võrkudega. Mil 
väikseim silm on viie millimeetrise läbimõõduga, siis suurima läbimõõt ulatub 85 millimeetrini. 
Nii jäävad võrku nii Peipsi tindid kui ka suuremad latikad. „Meil on kahte tüüpi võrgud, osad 
ujuvad, teised uppuvad, siis püüab terve veesamba läbi,“ selgitas Tuvike. 

Selleaastased püügid on näidanud ahvena head järelkasvu. Samuti on Tuvikese hinnangul 
viimastel aastatel hakanud kasvama Peipsi tindi arvukus. „Võrtsjärves on jälle hakanud sellised 
kõrge veetasemega aastad. Tindil läheb elu paremaks, kuigi järv sellele väga hästi ei sobi,“ lisas 
vanemteadur. Samas võimaldab tintide rohkus järeldada, et järve seisund on suhteliselt hea. 

Päeval, mil „Osoon“ teadlastega ühines, olid saagid alla keskmise ning võrku jäid peamiselt 
väiksemat sorti kalad. See ei tähenda, et järves ujuvad vaid maimud. „Kahjuks seiremeetodika 
on selline, et alati ühekordsete püükidega mingisuguseid lõplikke järeldusi me teha ei saa. Me 
teeme neid siin mitmes korduses ja koha peal,“ märkis Tuvike. 

Vanemteadur lisas samas, et tema arvates on kalurite püügikoormus hetkel optimaalne. 
Kalasaagid on püsinud juba aastaid stabiilsena. 

Vaata lõiku siit: http://teadus.err.ee/artikkel?id=7979&cat=1&pg=1 
  

Allikas: http://teadus.err.ee/artikkel?id=7979&cat=1&pg=1 
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KALAKASVATAJAD SAAVAD OMA LAENUFONDI  

Euroopa Kalandusfondi seirekomisjon kinnitas tänasel istungil heaks rakenduskava muutmise, 
millega luuakse vesiviljelusega tegelevatele ettevõtetele võimalus kalandusfondist laenu saada. 

Laenu hakkab väljastama Maaelu Edendamise Sihtasutus, kes võib laenu anda vesiviljelusega 
alustavatele või tegelevatele ettevõtetele investeeringuteks tootmisesse või töötlemisse ning 
seda järgmisteks tegevusteks: 

 uue kasvanduse või töötlemisüksuse püstitamine; 
 olemasolevate kasvanduste või töötlemisüksuste rekonstrueerimine, laiendamine ja 

tehnosüsteemide muutmine; 
 investeering põhivarasse eesmärgiga oma tegevust tõhustada; 
 uue või oluliselt täiustatud toote turule toomine; 
 uue või oluliselt täiustatud tootmisprotsessi, tarnimismeetodi või tootmise abitegevuse, 

mille eesmärk on toote kvaliteedi, tootmise või selle abitegevuse tõhususe, paindlikkuse, 
keskkonnasäästlikkuse või turvalisuse kasv, kasutusele võtmine. 

„Seirekomisjonis nenditi, et vajadus on olemas, kuivõrd pangandussektori usaldus uue ja 
vähetuntud ettevõtlusala vastu on suhteliselt väike. Vesiviljeluse eripära arvestades on aga 
edukaks alustamiseks vaja mahukaid ja pikema tasuvuse ajaga investeeringuid,“ ütles Euroopa 
Kalandusfondi seirekomisjoni esimees, toiduohutuse ja kalanduse asekantsler Toomas Kevvai. 
„Kui finantsinstrument ennast õigustab, siis võiks selline süsteem järjest enam asendada 
tavapäraseid investeeringumeetmeid.“ 

Laenufond moodustatakse Euroopa Kalandusfondi vesiviljelusele ettenähtud vahendite raames. 
Seni on vesiviljelusega tegelevad ettevõtted saanud Euroopa Kalandusfondist toetust. 

Rakenduskava muudatuse peab heaks kiitma Euroopa Komisjon, misjärel sõlmib ministeerium 
vastava lepingu Maaelu Edendamise SA-ga. 

Euroopa Kalandusfondi seirekomisjoni koosseisu kuuluvad asjaomaste ministeeriumide ja teiste 
avalike institutsioonide esindajad, valitsusväliste organisatsioonide esindajad, teadlased ja 
sektori esindajad. 

Lisainfo: 
Ain Soome 
kalamajandusosakonna juhataja 
tel 625 6181 
ain.soome@agri.ee 
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ESMASPÄEVAST SAAVAD HARRASTUSKALASTAJAD KALASTUSKAARTE 
TAOTLEDA 

Esmaspäeval, 3. detsembri hommikul kell 9 algab harrastuskalapüügil kalastuskaartide 
taotlemine järgmiseks aastaks. 

Kalastuskaarte saab kõige mugavamalt taotleda elektrooniliselt internetikeskkonnas 
www.pilet.ee. Kel internetivõimalus puudub saab kalastuskaarte taotleda ka vahetult 
Keskkonnaametist tehes seda kohapeal või saates taotluse posti teel. Keskkonnaameti büroode 
kontakid leiab Keskkonnaameti kodulehelt. Piirarvudeta kalastuskaartide puhul saab 
kalastuskaarti soetada ka mobiilimaksega. 

Kalastuskaartide piirarvud on taotlejate võrdsemaks kohtlemiseks kehtestatud eraldi nii 
elektrooniliseks taotlemiseks kui ka taotlemiseks vahetult Keskkonnaametist.  

Kalastuskaart on harrastuspüügil vajalik püügiks näiteks nakkevõrguga, kuna kalavarude kaitse 
eesmärgil on nende vahendite kasutust tarvis piirata. Samuti on kalastuskaart vajalik püügiks 
õngpüünistega Endla ja Silma looduskaitsealal, Matsalu rahvuspargis ning lõhe, meriforelli või 
jõeforelli püügiks teatud jõgedes. 

Mõnede püügivõimaluste puhul, näiteks püügiks õngejadaga, püügil looduskaitsealadel ning 
lõheliste püügiks jõgedes, ei ole antavate kalastuskaartide arv üldjuhul limiteeritud. Seetõttu ei 
ole nende püügivõimaluste taotlemisega tarvis kiirustada, vaid kalastuskaarti saab mugavalt 
taotleda vahetult enne püügile minekut. Tasub tähele panna, et kalastuskaart on elektrooniline 
dokument keskkonnaregistris ning püügiõiguse tõendamine käib isikut tõendava dokumendi 
alusel. 
 
Keskkonnaminister kehtestas 2013. aastaks kalastuskaardi püügivõimalusi käesoleva aastaga 
samas mahus ning ka püügiõiguse tasu on sama, mis sel aastal. Kalastuskaardi maksumus sõltub 
püügivahendist ja püügipiirkonnast. 
 
Täpsemat lisainfot kalastuskaardi taotlemise ja kehtestatud piirarvude kohta leiab 
Keskkonnaministeeriumi kodulehelt. 

Lisainfo: 
Pille Rõivas 
Keskkonnaministeeriumi avalike suhete osakonna nõunik 
626 2811, 506 4608 
pille.roivas@envir.ee 
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KESKKONNAINVESTEERINGUTE KESKUS: KIK JÄTKAB 
VOOLUVEEKOGUDE SEISUNDI PARANDAMISE TOETAMIST 

SA Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) kuulutab välja IV taotlusvooru Ühtekuuluvusfondist 
rahastatava vooluveekogude seisundi parandamise projektidele. 

Toetuse eesmärk on vooluveekogude ökoloogilise seisundi või ökoloogilise potentsiaali 
parandamine. Eesmärgi täitmiseks antakse toetust tegevustele nagu kalapääsude 
rekonstrueerimine ja rajamine olemasolevale paisule, lõhelaste sigimis- ja noorjärkude 
kasvualade renoveerimine ja rajamine jõgedes, truupide rekonstrueerimine kalade rände 
soodustamiseks, kalade rännet takistavate paisude või paisuvarede likvideerimine, sootide 
avamine ja endiste jõesängide taastamine, olemasolevale maaparandussüsteemi eesvoolule või 
ühiseesvoolule settebasseinide ja lodude rajamine, koprapaisude likvideerimine, kaldapuistu 
mosaiiksuse kujundamine ja jõkke varisenud voolutõkete eemaldamine. 

Taotlema on oodatud kohalikud omavalitsused, mittetulundusühingud või sihtasutused. Samuti 
saavad toetust taotleda riigiasutused, äriühingud või avalik-õiguslik juriidilised isikud. 

Avatud IV vooru taotluste esitamise tähtaeg on 28. jaanuar 2013 ning taotlejatele toimuvad 
detsembri alguses Tallinnas ja Tartus infopäevad. Täpsemat informatsiooni taotlemise 
tingimustest ja toimuvatest teabepäevadest leiab www.kik.ee. 

2000. aasta mais tegevust alustanud Keskkonnainvesteeringute Keskus on juhtiv keskkonnaabi 
ja -investeeringute suunaja. KIK suunab keskkonnakasutusest laekuva raha keskkonnaprojektide 
arendamisse, täidab Euroopa Liidu Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi ja 
Ühtekuuluvusfondi keskkonnaprojektide rakendusüksuse ülesandeid ning rakendab rohelist 
investeerimisskeemi (CO2 kvoodi müük ja toetuste vahendamine). Ühtlasi on KIKist võimalik 
keskkonnaprojektide arendamiseks laenu taotleda. 

Lisainformatsioon: 
Ööle Janson 
KIK-i struktuuritoetuste üksuse koordinaator 
oole.janson@kik.ee 
627 4191 

Allikas: http://www.kik.ee/et/uudised/kik-jatkab-vooluveekogude-seisundi-parandamise-
toetamist  
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Landi otsa jäi kogemata hiiglaslik karpkala  

«Viies vise ja korraga oli lant nagu põhjas 
kinni. Mõtlesin, et mis siis ikka - lant jääb 
aeg-ajalt ikka heinatuusti taha kinni. Asi 
muutus kahtlaseks siis, kui see «kinni» 
hakkas paati järel lohistama,» rääkis paar 
päeva tagasi oma rekordkala püüdnud 
Kristjan Matson. 

Matson läks Vastse-Kuuste järvele kalale 
esmaspäeva hommikul kella 10 paiku, 
lootes, et ehk tabab mõne sügisese 
haugi. Ta lükkas väikese, ühele inimesele 
mõeldud kummipaadi veele. Sõbral oli 
istumise all pisut toekam paat. Neli viset 
spinninguga ning lant lohises hilissügiseses vees, mil vetikad on juba põhja vajunud, lahedasti. 

Viies vise ja sel korral jäi lant vee alla päris kauaks. «Kala ei saanud vist oma 15 minutit arugi, et 
tal paat sabas lohiseb. Ujus oma teed ja tegi oma toimetusi.» Seejärel hakkas uimeline ilmselt 
väsima ning salapärane «allveelaev» tõusis pinnale, kirjeldas kalamees. 

Peagi saabus appi sõber, kel oli suur kahv ning tal õnnestus tõsta kala oma paati. Selgus, et landi 
kolmikkonksu üks haru oli jäänud isaskala seljauime tugeva esiosa külge. Emotsioon võttis 
esialgu sõnatuks. Õnnest värisevate kätega õnnestus püüdjal seejärel kätte saada ka paar haugi. 

Kaldale jõudes tekkis soov kala ära kaaluda, kuid kuni 11-kilose saagi kaalumiseks mõeldud 
elektronkaal läks põhja enne seda, kui kala maast üles tõsta õnnestus. Sobivat kaalu ei leitud ka 
kohalikust poest ja lihatööstusest. Lõpuks, kui suurema võimsusega kaal käes oli, ei tahtnud 
silmad numbrit uskuda. «Mõtlesin, et 13 või 14 kilo ehk aga et 17,6...» Ühe korra varem on 
mees samuti karpkala püüdnud. Siis kaalus kala umbes 700 grammi. 

Karbi pikkus ninast sabaotsani oli 95 sentimeetrit. Kodus asus püüdja suurt kala purki 
marineerima. Kokku sai 13 purgitäit koduse retseptiga valmistatud kalakonservi. 

Täpselt samast järvest püüti kaks aastat tagasi Eesti rekordkarpkala. 2010. aasta juulikuus sai 
Davet Dorbek järvest kätte 18,4 kg kaalunud isendi. 

Allikas: http://www.tartupostimees.ee/1057018/landi-otsa-jai-kogemata-hiiglaslik-karpkala/ 
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FARNET seminar Prantusmaal 

13-16.11 novembril toimunud FARNETi seminaril osales Võrtsjärve kalanduspiirkonnast 
Jaanika Kaljuvee, Põllumajandusministeeriumist Eve Külmallik,  Mari Sepp Virumaa 
Rannakalurite Ühingust ja Raido Vagiström Harju Kalandusühingust. 

Kokkuvõtte FARNET seminarist koostas Jaanika Kaljuvee vaba tõlkena Farneti kodulehelt 

https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/cms/farnet/positioning-flags-future-fisheries-communities-
heart-local-development-quiberon-france-13-15th-nov-0 

"Kalanduse tegevusgruppide positsioneerimine tulevikuks: kalanduse kogukonnad kohaliku 
arengu keskmes" 
Quiberon, Prantsusmaa, 13-15 november 2012 

Osales ligi 150 delegaati, sealhulgas umbes 100 tegevusgruppi, samuti korraldusasutused ja 
muud sidusrühmad. 

Tulevikku suunatud üritus, milles võeti arvesse 4. telje kogemusi ja õppetunde ning uuriti, kuidas 
tegevusgrupid saaksid end kõige paremini tulevikus positsioneerida. 

Osalejatele korraldati eelkõige mitmeid praktilisi harjutusi, mille eesmärgiks oli välja selgitada, 
kus ja kuidas tegevusgrupid andsid lisandväärtust kohaliku arengu edendamisse ja milliseid 
erinevaid partnerlussuhteid ja strateegiaid nad vajasid, et seda teoks teha. 

Seminar keskendus ka sellele, et uurida uusi avanevaid võimalusi tegevusgruppide jaoks. 
Tutvustati juhtumiuuringuid, külastati erinevaid projekte. Töörühmades osalejad analüüsisid, 
milliseid võimalusi 4. telg saab pakkuda kalandusega tegelevatele kogukondadele ning millist 
rolli tegevusgrupp saaks ja peaks etendama koostöös teiste kohalikus arengus osalejatega.  

Seminari avasõnad: tuleviku kujundamine 

Osalejaid tervitas Quiberoni linnapea Jean-Michel Belz, kes tõstis esile piirkonna tugevat 
merepärandi tausta ja selle olulisust turismisektoris.  

Konverentsi avas ametlikult hr Dominique Levieil (DG MARE, Euroopa Komisjon), kes märkis, et 
tegevusgruppide tugev esindatus annab üritusele teatud poliitilise mõõtme, ning on oluliseks 
teemakäsitluseks seminaril - tegevusgruppide roll kohalikus arengus. 

http://www.agri.ee/ekf
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Tegevusgrupid ja muud huvirühmad peaksid oma tööd jätkama ja olema häälekamad arvamuste 
avaldamisel eriti just nende hulgas, kes otsustavad tulevaste poliitiliste prioriteetide üle. Seda nii 
riiklikul kui ka Euroopa tasandil. 
 

SISSEJUHATUS: 4. telje lisandväärtus  

Paul Soto, kes on FARNETi Support Uniti meeskonna liider kordas hr Levieil`i märkusi, 
meenutades osalejatele, et ainult üks aasta on jäänud praeguse 4. telje programmiperioodi 
lõpuni. 
Ta mainis, et konverents oli õigeaegne aga samas ka pakiline - Euroopa Komisjon tegi 
ettepaneku tugevdada 4. telge ja selle võimast ning paindlikku vahendit - kohaliku kogukonna 
poolt juhitud arengut. Kuid küsimus on, kas liikmesriigid oskavad seda ära kasutada. 

Härra Soto rõhutas, et tegevusgrupid peavad näitama, kas ja kuidas nad saavad pakkuda 
lisandväärtust kalandussektorile ning samuti olemasolevale kohaliku arengu algatustele oma 
piirkonnas ning suhelda selles osas erinevate tasandite otsustajatega. 
 
Hr John Grieve FARNET Support Unitist juhtis osalejate tähelepanu sellele, et seminari  
peamised sisendid, sh kohaliku Auray tegevusgrupi  ettekanded ja projekti külastused on 
eeskujuks ja näitavad, kuidas tegevusgrupp on tuvastanud oma unikaalse lisandväärtuse, eriti 
seoses veekvaliteedi probleemidega piirkonnas, ja kuidas see on kajastunud tegevusgrupi 
strateegias ja rahastatud projektides. 

Konverentsi töörühmade töö seisnes kohaliku tegevusgrupi prototüübi projekteerimises, 
kusjuures sarnased kalanduspiirkonnad koondati ühte töörühma.  Töörühmade eesmärgiks oli 
määratleda unikaalne tegevusgrupi prototüüp, kus selgub kohaliku tegevusgrupi unikaalsus ja 
lisandväärtus kohalikule arengule. Iga töörühm kandis ette oma tulemused võimalikult 
interaktiivselt, teise seminaripäeva lõpuks. 

 
ÜMARLAUD: See on Auray! 

Yves Champetier FARNET Support Unitist juhtis ümarlaua arutelu Pays d'Auray tegevusgrupi 
liikmetega. 
Lühiettekande tegi Auray tegevusgrupi tegevjuht Astrid Hirsch piirkonna kalandussektorist ja 
tegevusgrupi eesmärkidest. Ta rõhutas kohaliku kalandussektori majanduslikku tähtsust 
ning selle säilitamise olulisust, seda seoses elanikkonna kiire kasvu ja tugeva survega vabade 
maatükkide üle.  Tegevusgrupi  1000000 € eelarve on suunatud vee kvaliteedi parandamisele, 
säästva arengu ("ecoresponsible") edendamisele, kalandussektori  tugevdamisele ja Auray 
merendusliku identiteedi rolli tugevdamisele. 

Auray tegevusgrupi ettekandele järgnes küsimuste-vastuste voor, kus vastasid FLAG juhatuse  
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liikmed, sealhulgas: 

 Françoise EVANNO: Syndicat mixte on Pays d'Auray president ja piirkondliku nõukogu valitud 
liige. 

 Hervé JENOT: Lõuna-Bretagne karpide komitee president. 

 Olivier Le Nézet: Morbihan kalanduskomitee esimees, Bretagne'i kalanduskomitee esimees ja 
Auray tegevusgrupi programmeerimiskomitee aseesimees 

 Isabelle LETELLIER: ühingu NORMAPECHE direktor 

 Gérard LE TREQUESSER: Morbihan'i maavolikogu liige  ja mere ja rannikuala delegaat 

 Monique Danion: piirkondliku volikogu liige mere-ja rannikualadel  

Arutelu käigus tõsteti esile Auray olulised keskkonnategurid ja vajadus kaitsta seda väärtuslikku 
vara, tagades säästva arengu põhimõtted. Rõhutati vajadust leida tasakaal piirkonna arengus 
(elamumaad-, turism,jne) ning kaitsta piirkonnale omast vara (kalandus, keskkond jne). Alates 
Auray ühingu loomisest 1982.a., on viimasele ka keskendatud ning 4. telg on aidanud neid 
jõupingutusi oluliselt tugevdada. 
Rõhutati kohaliku algatuse tähtsust ja võtmerolli tegevusgrupi sidemete loomisel piirkondlikul ja 
kohalikul tasandil ning tegevusgrupi olulist rolli tuua kokku erinevad osapooled ja huvid. 

 
LAIEM TAUST: Tegevusgrupid ja kogukonna poolt juhitud kohalik areng (CLLD) 
Jean-Pierre Vercruysse (DG MARE) selgitas Komisjoni ettepanekuid kogukonna juhitud kohaliku 
arengu rolli suurendamisest erinevate ELi poliitikainstrumentide (kalandus, maaelu areng, 
piirkondlik areng, tööhõive) elluviimisel, mis loob võimalused " kõikide vahendite integreeritud 
kasutamiseks" läbi kohaliku arengu strateegiate. 

Samas rõhutas ta, et see kuidas liikmesriikide korraldusasutused on adapteerinud kogukonna 
juhitud kohaliku arengu raames vahendite jagamise,  võivad olla väga erinevad. 

Härra Vercruysse julgustas osalejad olema aktiivsed ja uurima, millised sätted on liikmesriigid 
välja kujundanud tulevases partnerluslepingus. Selles peavad  liikmesriigid Komisjoniga kokku 
leppima 2013 aastal. 

 
FARNET meeskonna ettekanded: juhtumiuuringute tulemused  
1. Tegevusgruppide roll kalanduse haldamisel (Gilles van de Walle) 
2. Tegevusgruppide roll kohaliku arengus (John Grieve) 
3. 4. telje edastusmehhanismid (Urszula Budzich-Szukała) 

Juhtumiuurimused tõid välja tegevusgruppide erinevused erinevates piirkondades: 
struktuuride ja strateegiate erinevused, mis omakorda määrab, millist lisaväärtust tuuakse 
kohalikku arengusse. 
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Need uuringud tõstatasid mitmeid olulisi küsimusi, sealhulgas: mil määral tegevusgrupid 
keskenduvad vaid kalandussektorile, või laiemale kohalikule arengule ja mil määral tegevusgrupi 
ja selle strateegia on osaks laiemast integreeritud lähenemisest. 

Optimaalne tegevusgrupi positsioneerimine sõltub kohalikust olukorrast ja teguritest nagu nt 
tähtsus kohalikus kalandussektoris ja teiste kohaliku arengu organite olemasolu või siis nende 
puudumine. 
 

PROJEKTIDE KÜLASTUS: See on Auray! 
Projekti külastuste eesmärgiks oli tõsta esile Auray tegevusgrupi roll ja selle koht kohaliku 
arengu maastikus. Teemad: 

- Vee kvaliteedi parandamine piirkonnas  
- Territoriaalne planeerimine ja Auray Oyster harta: projekt, mille eesmärgiks on sobitada 
austrite kasvatamine ja elamurajoonide areng 
- Rannikualade integreeritud majandamine Ria d'Etel`is: püüab minimeerida konflikte erinevate 
kasutajate vahel rannikul, sealhulgas professionaalsed karpide kogujad ja kalurid, karpide 
korilased, austrite põllumajandustootjad, purjetamise entusiastid ja teised.  
 

TÖÖRÜHMAD 
2. konverentsi päev oli pühendatud peaaegu täielikult töörühmadele. Analüüsiti erinevaid 
küsimusi: selgitada välja oma piirkonna unikaalsed saavutused 4. telje tegevuste raames, 
millised on allesjäänud probleemid ja väljakutsed piirkonnas, kuidas tegeletakse peamiste 
sidusrühmadega, et kõik oleks kaasatud probleemide lahenduskäikudesse. 

Prototüüp-tegevusgrupi projekteerimine, arvestades järgmisi elemente: 
• tegevusgrupi eesmärgid 
• tegevusgrupi tüüp ja peamised sidusrühmad 
• peamised tegevused 
• põhipunktid lisandväärtusega 
• põhisõnumid ja kuidas neid edastada 
 

TÖÖRÜHM FINAAL: tegevusgrupid tulevikus 

 
Viimasel istungil etendas iga töögrupp kolme-minutilise kava. Töögrupid rakendasid loovust ja 
kujutlusvõimet potentsiaalsete tuleviku tegevsugruppide töös ja kuidas see võiks anda 
lisaväärtust kohaliku arengu kontekstis. 
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Üldiselt asetati  rõhk partnerlusele ja peamiste huvirühmade kaasamise soodustamisele, säästva 
kalanduse edendamisele ja piirkonna identiteedi tutvustamisele ja säilitamisele. 

Auhinnad anti kõige uuenduslikumatele tegevusgruppidele ja kõige tugevama sisuga 
tegevusgruppidele. 

Konverentsi järeldused: ülemineku lõhed  ja tuleviku kujundamine 
Hr Dominique Levieil tänas konverentsil aktiivse panustamise eest  ning märkis, et selle 
resultaadid aitasid kaasa silmapaistvate tulemuste tootmisele.  4. telg, ütles ta, on uus 
lähenemine kalanduspiirkondadele, mis on end juba tõestanud. Ta hoiatas siiski osalejaid, et  
olulised probleemid on meil kõigil veel ees. 

Esiteks rõhutas ta, et on vaja üle elada üleminek järgmisele programmiperioodile. "Üle 300 
tegevusgrupi tegutsevad 20 riigis. Need tegevusgrupid moodustavad olulise osa 
investeeringutest kohalikele kogukondadele ning tuleks kasutada edasise arengu aluseks. 

Tegevusgrupid ja korraldusasutused peaksid istuma koos, et aru pidada meetmete üle, mis  
tagaks, et  moodustatud partnerluskogud jääks aktiivseks kuni järgmise perioodi alguseni. 

Teiseks rõhutas ta vajadust, et tegevusgrupid ja muud 4. telje sidusrühmad teeksid oma hääle 
kuuldavaks järgmise perioodi arutelu planeerimisel. Komisjon on juba esitanud oma 
ettepanekud tuleviku vahendite kasutamiseks ja need on praegu läbirääkimisseisus nõukogus ja 
parlamendis. 

Esimene kavandamisetapp hõlmab partnerluslepingute koostamist Komisjoni ja iga liikmesriigi 
vahel, kus lisaks muudele elementidele määratletakse, mida soovitakse teha kogukonna poolt 
juhitava kohaliku arengu (CLLD) heaks. Need arutelud toimuvad juba praegu ning hr Levieil 
kutsus osalejaid üles olema aktiivsed, et kalanduspiirkondade vajadusi saaks täielikult arvesse 
võtta. 

Lõpuks hoiatas härra Levieil osalejaid, et kuigi kõik see võib tunduda väga atraktiivne, on seal ka 
oht. Oht on see, et kui kalandus oleks suurema integreeritud kohaliku arengu strateegia osa 
(ehk väike osa suuremast strateegiast), mis kasutab mitme ELi vahendite poolt rahastamist, siis 
võib see jääda oma elluviimisfaasis kõrvalseisjaks ja kaotada oma spetsiifilised eripärad. 

Ta soovitas osalejatel seetõttu alustuseks tuvastada oma piirkonna vajadused ja 
arenguvõimalused, ning seejärel töötada välja parim strateegia nende vajaduste ja 
potentsiaaliga arvestamiseks. Ehk et selle asemel, et jälgida rahastamisvõimalusi, tuleks 
eelnevalt välja töötada strateegia ja siis uurida, mil moel need väljakutsed strateegias saaks 
ületatud. 
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Siit võib leida lugemiseks FARNETi eestikeelseid uudiskirju (lehekülje all lõpus): 
http://maainfo.ee/index.php?page=1450  
 

 
 
 
 
 
 
 
Elektroonilise kuukirja väljaandja:  
 

MTÜ Võrtsjärve Kalanduspiirkond 

Viljandi maakond  

Viiratsi vald, Valma küla 70121 

www.vortskalandus.ee 

+372 529 8561  

jaanika@vortsjarv.ee  

 

  Toimetaja: 

  Madis Kaljuvee 

  madis.kaljuvee@gmail.com 
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