Elektrooniline kuukiri
Oktoober 2013

Nr: 58

MEELDETULETUS TAOTLEJALE: PRIA IV VOOR 2013
Anname teada, et MTÜ Võrtsjärve Kalanduspiirkond võtab vastu projektitaotlusi EKF 2007-2013
rakenduskava meetme 4.1. „Kalanduspiirkondade säästev areng“ raames. See on ka kogu
perioodi viimane taotlusvoor!
PRIA võtab taotlusi vastu ajavahemikul 12.11-19.11.2013, kuid projektitaotlused tuleb eelnevalt
esitada hindamiseks Võrtsjärve Kalanduspiirkond MTÜ-le hiljemalt 05.11.2013
Kõik taotlused koos lisadokumentidega tuleb eelnevalt esitada elektrooniliselt
jaanika@vortsjarv.ee , mis peale formaalset kontrolli saadetakse edasi hindamiskomisjoni
liikmetele hindamiseks. Peale MTÜ tegevtöötajate formaalse osa kinnitust tuleb paberil
taotlusdokumendid kohale tuua või postitada Võrtsjärve külastuskeskusesse Jõesuus.
Aadress: Vaibla küla, Rannu-Jõesuu 70314
Kolga-Jaani vald, Viljandimaa
Pärast juuni 2013 taotlusvooru ja PRIA lõplikke otsuseid on vabanenud rahuldamata taotluste
arvelt lisasummad ning november 2013 taotlusvooru saab esitada järgnevaid projekte:
Kalandustoodete töötlemine ja otseturustamine - 17 344,56 EUR
Tegevuste mitmekesistamine – 6 491,33 EUR
Projektid tuleb ellu viia hiljemalt 30.06.2015
Palun edastage info võimalikele taotlejatele.
NB! Lisaks tuletame veel kord meelde: taotlejad kellel on toetuse määramise otsusest möödas 1
aasta või rohkem ning kellel kuludeklaratsiooni ei ole menetluses ning toetust ei ole välja
makstud tuleb teada anda, kas ta soovib tegevust ellu viia või mitte. Kui tegevust soovitakse või
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ei soovita ellu viia, siis tuleb sellest teavitada nii tegevusgruppi kui PRIA-t ning teada anda, millal
esitatakse kuludeklaratsioon (kuupäev).
Kui Võrtsjärve Kalanduspiirkonnas ei viida rahastatud projektitaotlusi 100%-liselt ellu, ja sellest
ei teavitata, siis sellega seoses väheneb ka tegevusgrupi eelarve 10%, mis paneb ohtu meie MTÜ
edasise tegutsemise.

RAHVUSVAHELINE KALANDUSPIIRKONDADE FARNET SEMINAR
22-24. oktoobril 2013 toimus Itaalias, Cagliaris IX rahvusvaheline kalanduspiirkondade seminar
ja mess tegevusgruppidele: Linking fisheries to the tourism economy (Kalanduse sidumine
turismiga). Osales ka MTÜ Võrtsjärve Kalanduspiirkond tegevusgrupi esindaja Madis Kaljuvee.
Tegevused toimusid kolmel järjestikusel päeval. Kuulata sai ettekandeid, oma piirkonna ideid sai
arendada töögruppides ning korraldati ka väike ekskursioon.
Seminari eesmärk oli leida kaluritele alternatiivseid tegevusi turismi näol. Ettekannetest sai näha
põnevaid näiteid Itaaliast ja mujalt Euroopast. Itaalia kui kalaturismi veteran, tõi ilmekaid
näiteid, kuidas kalurid võtavad püügile kaasa turiste. Turistidele pakuvad huvi püünised ja
meresõit ning erinevad kalaliigid. Kalurile on see võimalus lisasissetulekuks. Mõned kalurid
pakkusid turistidele ka einestamisvõimalust (paadis või maal).
Esimesel päeval tutvustasid kõik piirkondade esindajad messil oma tegevusgruppe ning
mõningaid projekte (osales 80 tegevusgruppi üle Euroopa!). Eestit esindasid veel Tuuli Tammla
Hiiukalast ja Erko Veltson Maainfost
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Teisel päeval vaheldusid ettekanded töögruppidega ning külastati kohalikus sadamas
kalaturismiga tegelevat väikelaeva. Tegu oli pereettevõtmisega, kus mees tegeles kalapüügiga
ning naine kirjeldas turistidele tegevusi ning pakkus kalaroogasid.

Kolmandal päeval jätkusid ettekanded ja sisutihedad arutelud töögruppides. Töögruppide
eesmärk oli leida oma piirkonna ressursid ja potentsiaal, seejärel mõelda turisti pilgu läbi
leidmaks neid huvitavad tegevused. Kaardistades olemasoleva potentsiaali ja turistide
vajadused, oli nende vahel võimalik leida mitmeid ühisjooni (näiteks ilus loodus või
kalapüügivõimalus). Edasi palusid töögruppi läbiviivad turismieksperdid Šotimaalt ja Slovakkiast
mõelda, kuidas kasutada ära olemasolevaid ressursse ettevõtluse arendamiseks. Töögruppide
ajurünnak kulmineerus iga grupi ettekandega oma piirkonna arendusvõimalustest.

Seminari korralduslik pool oli hästi läbi viidud ning ajakavas suuremaid viivitusi ei olnud. Kõik
osalejad said uut infot teistest riikidest ning esitleda ka oma piirkonda laiemale publikule.
Rohkem pilte leiate meie kodulehelt: http://www.vortskalandus.ee/farnet_sardiinia_2013
Kalaturismi teemadel on juttu ka Farnet viimases kuukirjas (inglise keelne).
www.agri.ee/ekf

EUROOPA MERENDUS- JA KALANDUSFONDI RAKENDUSKAVA 20142020 JÄTKUSUUTLIKE KALANDUSPIIRKONDADE ARUTELU
31. oktoobril 2013. a toimub Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi (edaspidi EMKF)
rakenduskava 2014-2020 jätkusuutlike kalanduspiirkondade arutelu, mis viiakse läbi
Põllumajandusministeeriumi suures saalis algusega 13.00.
Koosolekul tuleb arutlusele kalanduspiirkondade jätkusuutlik areng EMKF rakenduskava 20142020 võtmes, võimalikud piirkondade tegevused ja meetmed eesmärkide saavutamiseks.
Antud kohtumiseks on koostatud kalapüügi olukorra kirjeldus, SWOT analüüs ja vajaduste
analüüs. Kohtumise aluseks on Eesti Kalanduse Strateegia 2014-2020, mis on Kalandusnõukogu
poolt heakskiidu saanud ning on kättesaadav Põllumajandusministeeriumi kodulehel
www.agri.ee. Arutelu eesmärgiks on materjal üle vaadata ja vajadusel täiendada. Juhime
tähelepanu sellele, et vajaduste kaardistamisest sõltub EMKFi rahastavate meetmete valik.
Arutelul osalevad ka MTÜ Võrtsjärve Kalanduspiirkond töötajad ja juhatuse liikmed.

JUHTUMIUURING
EKF 4. telje rakendamise uuring
Uuringu algatas Euroopa Komisjon 2013. aasta juulis. Uuringu eesmärgiks on koguda teavet 4.
telje rakendamise hetkeseisu kohta, selleks et paremini valmistada ette uue põlvkonna EMKF
programme.
8. oktoobril käis MTÜ Võrtsjärve Kalanduspiirkonnas uuringut läbi viimas küsitleja Janek Lees TÜ
Eesti Mereinstituudist.

RANNAKALURI KUTSEEKSAM
Paneme kokku gruppi, et veel novembris läbi viia Rannakaluri kutseeksamit.
Kui Teil on tuttavaid, kes sooviks saada kutsetunnistust, et saaks kutselise püügiõigusega kala
püüda, siis nüüd on soodne aeg. Järgmisest aastast võib kutse andmine muutuda.
Kontakt: http://kalurikutse.wordpress.com/
Andres Jagor
tel.5042858
Skype: andresjagor
andresjagor.vemma.com
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KURSUS KALA- JA VÄHIKASVATUSE ALUSED
Eesti Maaülikooli veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudi kalakasvatuse osakond
kutsub osalema 14.-15. novembril Tartus toimuval Läänemere piirkonna programmi (INTERREG
IV-B Baltic Sea Region Project) AQUAFIMA projekti raames korraldataval koolituskursusel „Kalaja vähikasvatuse alused“
Kursuse eesmärk on anda ülevaade kala- ja vähikasvatuse põhimõtetest ning olukorrast ja
perspektiividest Eestis.
INFO:

Katrin Kaldre
EMÜ kalakasvatuse osakonna lektor
katrin.kaldre@emu.ee
Tel: 7 313 481
Täpsem päevakava PDF failina.

KUTSE KALANDUSKONVERENTSILE "UUE KALANDUSPOLIITIKA LÄVEL"
Lugupeetud,
Olete kutsutud kalanduskonverentsile "Uue kalanduspoliitika lävel", mis toimub 27.novembril,
Tallinnas hotellis Radisson Blu Olümpia.
Palun osalusest tevitada 15. novembriks meiliaadressile Sirli.Nellis@agri.ee
Lugupidamisega
Ain Soome
Põllumajandusministeerium
kalamajandusoskkonna juhataja
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Päevakava:
Rahvusvaheline kalanduskonverents 2013
„Uue kalanduspoliitika lävel“
27.novembril 2013 a, Radisson Blu Hotell Olümpia, Tallinn
Moderaator: Kaspar Kelder
9.30-10.00
10.00

Registreerimine ja hommikukohv
Avasõnad
Hr Helir-Valdor Seeder, Põllumajandusminister
10.10 – 10.50 Euroopa Liidu Ühise Kalanduspoliitika tutvustus
Ms Carla Montesi, Kalanduse ja Mereasjade Direktoraadi direktor, Euroopa
Komisjon
10.50 – 11.30 Euroopa Liidu Ühise Kalanduspoliitika mõju Eesti kalandusele
Hr Ain Soome, Põllumajandusministeeriumi kalamajandusosakonna juhataja
Pr Kaire Märtin, Keskkonnaministeeriumi kalavarude osakonna juhataja
11.30 – 12.20 Kalavaru ühise majandamise võimalikkusest
Hr Ragnar Arnason, Islandi Ülikool, Majanduse osakonna professor
12.20 - 13.30 Lõuna
13.30 – 14.20 Tulevikutrendid kalamajanduses
Hr Felix Dent, FAO Kalanduse ja vesiviljeluse osakonna spetsialist
14.20 – 15.00 Ühise kalanduspoliitika mõju kalavarudele
Hr Toomas Saat, Tartu Ülikooli Mereinstituut direktor
15.00 – 15.20 Sektori poolne nägemus reformist
Kalurite Liidu esindaja
Sünkroontõlge eesti-inglise-eesti

KALANDUSVÕRGUSTIKU AASTALÕPUSEMINAR
Kalandusvõrgustiku büroo on kutsunud ka MTÜ Võrtsjärve Kalanduspiirkonna juhatuse ja
töötajad iga aastasele „Aastalõpu seminarile“, mis toimub sellel aastal 3.-4. detsember M/S Silja
Europa pardal. Vaadatakse tagasi möödunud aastale ning peetakse plaane tulevikuks. Täpsema
informatsiooni ja ajakava leiate kodulehelt: http://maainfo.ee/index.php?id=2582&page=3394&
Kalandusvõrgustiku büroo kollektiiv
www.agri.ee/ekf
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VÕRU KALAPOES NÜÜD LAI VALIK VÕRTSJÄRVE KALA JA VÄRSKE RÄIM
Võru kalapoodi on tulnud müügile laias valikus
Võrtsjärvest püütud kala ja lisaks on saadaval
Läänemerest püütud värske räim.
Kalapoe juhataja Peeter Komissarov ütles, et
Võrtsjärve kaladest oli nädala algul müügil haug,
latikas, linask, luts, koger, ahven, särg ja koha.
„Praegune aeg on kalavaliku suhtes kõige parem,”
lisas ta, „kuni jää tekkimiseni toimub püük
mõrdadega ja tänu sellele saab erinevaid kalaliike.”
Jää tulekuga ei saa enam paadiga järvele ja kuni jää veel inimest ei kanna, tekib kala sortimendis
suur auk, mil saadaval on ainult kalakasvatuse kala.
Võrtsjärve latika kohta ütles Komissarov, et vastupidiselt levinud arvamusele leidub Võrtsjärves
ka suuremat, Peipsi latikat. Kalakasvatuse kaladest on karpkala poodi oodata järgmisel nädalal.
Lisaks on oodata marineerimiseks parajaid linaskeid. Marineeritud linask maitseb sama hästi kui
angerjas.
Värske räim tuleb Eesti poodidesse praegu Lätist, sest Eesti suured püüdjad kohaliku turuga ei
tegele. Lõviosa Eesti laevade püütud räimest läheb otse välismaale ja Eesti tarbija seda ei näe –
sellest tuleb olukord, kus Eesti laevad püüavad palju räime, aga poodides pole räime saada.
Sarnaselt teiste Kreutzwaldi tänava äärsete äridega põeb kalapood praegu remondist tulenevat
mõõnaperioodi. Lisaks mõjutab kalapoodi Tartu tänava kahesuunaliseks muutmine, mis kaotas
poe juurest parkimiskohad.
Lisaks kalale on kalapoes müügil punutud korvid, nii et kui kala parasjagu ei ole, siis saab nautida
korvinäitust. Kalapoodi tasub enne ostma tulekut helistada telefonil 782 3528.

Allikas: Võrumaa teataja
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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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