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Elektrooniline kuukiri 
 

 

 
Projektitaotluste IV voor  
 
2011nda aasta neljanda vooru projektitaotlused tuleb esitada hindamiseks Võrtsjärve 
Kalanduspiirkond MTÜ-le hiljemalt 31.10.2011  
 
Taotlusi võetakse vastu aadressil Vaibla küla, Jõesuu, Viljandimaa, Võrtsjärve Külastuskeskuses 
T-R kella 10.00 – 16.00 ning elektrooniliselt esitades aadressile: jaanika@vortsjarv.ee  
 
Infot taotlusvormide kohta leiate MTÜ Võrtsjärve Kalanduspiirkonna kodulehelt:  
http://www.vortskalandus.ee/projektitaotlused/  
 
 

 

Projektitaotlusi saab esitada järgmistele tegevussuundadele:   
 
Kalasadamate ja lossimiskohtade uuendamine – 151 242,58 EUR  
 
Kalandustoodete töötlemine ja otseturustamine – 253 584,87 EUR  
 
Kalandusega seotud turismi arendamine ja rannakülade taaselustamine – 12 275,41 EUR  
 
Tegevuste mitmekesistamine – 9 536,46 EUR  
 
Koolitustegevused – 2 067,96 EUR  
 
KOKKU: 428 707,28 EUR (kõikide tegevussuundade finantside jääk seisuga 30.09.2011) 
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MTÜ Võrtsjärve Kalanduspiirkond üldkoosolek 
 
Toimumise aeg:  09.11.2011 kell 11.00 
Toimumise koht: Võrtsjärve Külastuskeskus, Jõesuu 
 
Päevakavas: 

 2011.a. rakenduskava eelarve muutmine ja kinnitamine 

 2012.a. rakenduskava ülevaatamine ja kinnitamine 

 Projektitaotluste IV vooru laekunud taotluste ülevaatamine ja kinnitamine 
 

 

III voor - 16.09.2011 MTÜ Võrtsjärve Kalanduspiirkonna juhatuse poolt 

kinnitatud taotlused: 

Tegevussuund 2 – Kalandustoodetega seotud töötlemine ja otseturustamine 

• FIE Heino Kobak – projekt „Jääpurumasin“, taotletav summa 1315,44 EUR 

Tegevussuund 3 – Kalandusega seotud turismi arendamine 

• Loskini Rand OÜ – projekt „Rannaala Puhastamine“, taotletav summa 15 396,99 EUR 

• Võrtsjärve SA – projekt „ Pikasilla ujuvsildade remonttööd, kämpingute soetamine, 

elektrivarustustööd ja sõudepaatide soetamine“, taotletav summa 18 513,63 EUR 

Tegevussuund 4 – Tegevuste mitmekesistamine  

• Endu-Inni OÜ – projekt „Kombiahi ja jääkuubikumasin“, taotletav summa 6033,01 EUR 

Tegevussuund 5 - Koolitustegevused  

• Võrtsjärve SA – projekt „Võrtsjärve kalanduspiirkonna esindajate väliskoolitus Gotlandil“, 

taotletav summa 23 830 EUR 
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Valitsus muutis kalavarude kahjustamise karistused karmimaks 
29. september 2011 
  
 
29. septembril kiitis valitsus heaks määruse, millega kehtestatakse uued kalavarudele 
tekitatud kahju hüvitamise määrad ning nende arvutamise alused ja metoodika.  
 
“Kindlasti muudab uus kord raskemaks nende elu, kes seadusi ei austa ning tegelevad 
röövpüügiga või käituvad lihtsalt hooletult. Mitmed trahvimäärad tõusevad, mis loodetavasti 
aitab tulevikus rikkumisi ära hoida. Selle tulemusel peaks ka kalavarude olukord paranema ning 
ausatel kalameestel olema põhjust rõõmustamiseks,” ütles keskkonnaminister Keit Pentus.  
  
Eelnõu põhimõte on, et sarnase kaitsestaatusega kalade puhul peaks kahjuhüvitamise määrad 
olema sarnased, seetõttu on mitme kalaliigi praegu kehtivat kahjuhüvitamise määra muudetud. 
Kõige rohkem on suurenenud meriforelli ja jõeforelli kahjumäär 20 eurolt 30 eurole ning angerja 
kahjumäär 10 eurolt 30 eurole ühe kala kohta. Vähenenud on haugi kahjumäär 10 eurolt 7 
eurole ja vimma kahjumäär 4,8 eurolt 2 eurole isendi kohta. 
  
Uudsena on eelnõu kohaselt sätestatud kalaliikide kahjumäärad kilogrammi kohta. See on 
vajalik juhuks, kui ebaseadusliku püügiga kalavarudele tekitatud kahju tuvastatakse hiljem, 
mistõttu kannatada saanud kalu ei ole võimalik enam üle lugeda. 
  
Nüüdsest loetakse kalavaru kahjustamiseks peale kala surmamise ja vigastamise ka kala 
loomulikust elukeskkonnast eemaldamine, kui see kaasnes kehtivate õigusaktide nõuete 
teadliku rikkumisega. Näiteks kui inspektor tabab haugi püügikeeluga alalt õngitseja, kes haugid 
juba kotti pannud ja ilmselgelt kavatsenud need kaasa võtta, tuleb õigusrikkujal maksta 
kahjuhüvitist ka siis, kui kalu on veel võimalik vette tagasi lasta.  
 
2010. aastal registreeriti kokku 1458 kalapüügi valdkonnaga seonduvat rikkumist, seal hulgas 
760 selguseta kuuluvusega püügivahendite eemaldamist. Kalavarudele tekitatud kahju tuli 
hüvitada nende rikkumiste eest kokku ligi 800 000 krooni eest.  
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Eesti siseveekogudesse asustatakse angerjat, karpkala ja vähki 
27.09.2011 

 

Keskkonnaameti tellimusel asustatakse ka tänavu sügisel Eesti siseveekogudesse angerja, 
karpkala ja vähi noorjärke. Veekogude valikul arvestatakse teadlaste soovitusi ja 
ettepanekuid.  

Kalade ja vähkide asustamine rikastab meie jõgede ja järvede elustikku, suurendab kutseliste 
kalurite ja harrastajate püügivõimalusi ning taastab madalseisus või hävinud liikide asurkondi. 

„Angerjate asustamise eesmärgiks on suurendada nii püügivõimalusi kui ka  kudemisrändele 
minevate angerjate hulka, mis loob eeldused ohustatud liigi seisuses oleva Euroopa angerja varu 
looduslikuks taastootmiseks,“ ütles Keskkonnaameti vee-elustiku peaspetsialist Jaanus Tuusti.  

Plaani kohaselt asustatakse üle 180 tuhande angerjakasvatuses Triton AS ettekasvatatud 
noorangerja Võrtsjärve, Vagula, Kuremaa ja Kaiavere järve ning Saadjärve. Tegemist on 
järvedega, kus toimub kutseline kalapüük.  

Karpkala kahesuviseid noorkalu asustatakse tänavu ca 20 tehisveekogusse kokku 2250 kilo, 
noorkalad pärinevad Härjanurme kalatalu tiikidest.  

„Kuna looduslikult karpkala meil ei paljune, kuid püügihuvi on suur, siis tuleb neid aeg-ajalt 
juurde asustada,“ ütles Tuusti.  Tuusti sõnul on seni karpi Eestis juba aastakümneid peamiselt 
tehisveekogudesse asustatud ja tema varud on väljapüügi tõttu hakanud vähenema. Ka seekord 
on veekogudena välja valitud ainult  tehis - ja paisjärved. Kiirekasvulise, pikaealise  ja targa 
kalana tuntud karp on harrastuspüüdjatele tõeline väljakutse, sest edukas püük nõuab 
oskuslikku tehnikat ja suurt järjekindlust.  

Jõevähi asustamisega jätkatakse eelnenud aastate asustamisprogrammi. Asustamise eesmärk 
on taastada mitmed hävinud või hääbuvad vähipopulatsioonid ja turgutada looduslikku 
taastootmist. Kahesuviseid noorjärke asustatakse OÜ Peipus vähikasvandusest kokku 10 tuhat 
isendit. Eelmisel aastal leidis uue elupaiga 27 tuhat vähihakatist.  

Angerja asustamist toetab Euroopa kalandusfond 2011. -2014. aasta jooksul  kokku 255 646 
euroga. Karpkala ja jõevähi asustamise projekte finantseerib SA Keskkonnainvesteeringute 
Keskus. 
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 Kuremaa järvel kehtestati avaveemõrraga angerjapüügi tasu 
29. september 2011 

 

Täna, 29. septembril kiitis valitsus heaks määruse, millega sätestatakse Kuremaa järvel 
avaveemõrraga angerjapüügi tasuks 304,47 eurot.  

“Angerjapüügi eest kogutud raha läheb Eesti vetesse angerjate asustamiseks. Nii et viie aasta 
pärast saavad meie kalurid püüda neid samu angerjaid, mille eest nad täna püügitasu 
maksavad,” selgitas keskkonnaminister Keit Pentus. 

Eesti Maaülikooli Limnoloogiakeskuse teadlaste ettepanekul võib 2011. aastal Kuremaa järvel 
püüda angerjat kolme avaveemõrraga. 

Keskkonnatasude seaduse kohaselt määratakse siseveekogudel, kus riik teeb kulutusi 
angerjavaru taastootmiseks, püügiõiguse tasu püügivahendi kohta, millega püütakse angerjat 
vastavalt eelnevatel aastatel (5. kuni 10. aastani) angerja asustamiseks tehtud keskmistele 
kulutustele ning see jagatakse ära kõikide angerja püügivahendite peale. 

Kuna avaveemõrraga püük Kuremaa järvel on sel aastal lubatud, siis määrusega kehtestatakse 
selle püügivahendi kasutamiseks ka püügiõiguse tasu, mis on 304,47 eurot ühe püügivahendi 
kohta. Tasu suurus on sama, mis sellel järvel kasutada lubatud ääremõrra eest.  

 

 

Toetusrühma protokoll 
 
19.09.2011.a. toimus Tallinnas Riigikogu kohalike omavalitsuste ja regionaalpoliitika 
toetusrühma, maaelu- ning keskkonnakomisjoni  ühine ümarlaud, kus osalesid ka MTÜ 
Võrtsjärve Kalanduspiirkond juhatuse liikmed Erish Saaremaa, Lauri Koni ja Leo Aasa ning 
ülevaate Võrtsjärve olukorrast tegi ümarlaual Ain Järvalt. Ümralaual võeti vastu järgmised 
otsused:  

Peipsi järvel  

 Määrata kalapüügivahenditele individuaalsed  kvoodid vastavalt püügivahendite arvule.  

 Paigaldada püünistele kindlad ja ühtsed  märgistused.  (elektroonilised) Vajalik 
Koordinaatide registreerimine. Tähistus on veekogu ja püügivahendi põhine. Tähistamise 
süsteem. Lämmil üks tähistus / Peipsil teine. (mis iganes, erinevad värvid, kiibid jne).   
Elektroonilised  kiibid võimaldaks kiiresti ebaseaduslikud püünised tuvastada. 

 Määrata kindlad lossimiskohad, mis vastavad veterinaarseaduse nõuetele.   
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 Määrata harrastuskaluritele igapäevane väljapüügi piirang  

 Paigaldada GPS seadmed  paatidele ja teistele püügivahenditele, mida kasutatakse 
püügitegevusel või kala transportimisel järvelt lossimiskohta. 

 Võimaldada kalapüüki aastaringselt vastavalt individuaalsetele kvootidele, v.a. 
kudeaegadel . 

 Rääbise püügil taastada ajaloolised rääbisemõrdade arv ja kastmõrdade arv kalapüügi 
firmadele 1996-98 aasta tasemel (enne rääbise püügi keelu kehtestamist). 

 Viia kalandusteema ühe ministeeriumi haldusalasse.  

2. Muuta keskkonnatasude seaduse § 11  Kalapüügiõiguse tasu lõige 5  

  (5) Siseveekogudel, kus riik teeb kulutusi angerjavaru taastootmiseks, määratakse 
püügiõiguse tasu püügivahendi kohta, millega püütakse taastoodetavat kalaliiki,  

arvestades eelnenud viienda kuni kümnenda aastani nendel veekogudel kõiki 
taastootmiseks tehtud kulutusi.  

Selleks jagatakse eelnenud viienda kuni kümnenda aastani taastootmiseks tehtud 
keskmised kulutused vaadeldaval aastal lubatud püügivahendite arvuga, 
täiendus - millest kutselistel kalurite tuleks püügiõiguse tasust  katta 50%. 

Võrtsjärvel ja angerjamajanduslikel väikejärvedel (Kuremaa järv, Kaiavere järv, Saadjärv ja 
Vagula järv)  

 Jagada angerjate asustamisele kuluv summa alates aastast 2012 alljärgnevalt:  

 33,4%      angerjapüügivahendite püügiõiguse tasu (senisest kalapüügiseadusest 
tulenevast summast 50%)  

 33,3%        Eesti riigi siseriiklikud fondid  (senisest kalapüügiseadusest tulenevast 
summast 50%)  

 33,3%        Euroopa Kalandusfond    

Aivar Kokk  
Toetusrühma esimees 
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Turistid kaasas mõrda vaatamas 

 

Ühel suvisel üritusel jäi vastuseta küsimus, kas on lubatud kaluril näiteks mõrra nõudmisele 
kaasa võtta turisti. Tekkis kuulujutt, et "kui pärast kala müüa soovid siis seda teha ei tohi".  
Maamajanduse infokeskus uuris seda "kõlakat" erinevatest ametkondadest ning täna saab väita, 
et ükski seadus seda otseselt ei reguleeri ja see kõlakaks jääbki. 

Meresõidu ohutuseseadus: 

§ 356 Nõuded väikelaevale, millega korraldatakse tasu eest vabaajareise  

(1) Väikelaeva, millega korraldatakse tasu eest vabaajareise, võib juhtida väikelaevajuhi 
tunnistust omav vähemalt 18-aastane isik.  

(2) Väikelaeval, millega korraldatakse tasu eest vabaajareise kaugemal kui viis meremiili kaldast, 
peab olema päästeparv või -parved, mille kohtade arv vastab pardal olevate inimeste arvule.  

(3) Väikelaeval, millega korraldatakse tasu eest vabaajareise, peab iga päästeparve kohta olema 
vähemalt üks väikelaevajuhi tunnistust omav vähemalt 18-aastane isik.  

(4) Väikelaeval, millega korraldatakse tasu eest vabaajareise kaugemal kui viis meremiili kaldast, 
peab olema merehäda ja -ohutuse ülemaailmse süsteemi (GMDSS) merealale vastav 
raadiojaam. Meresidevahendi kasutamiseks peab väikelaeva juhil olema vähemalt piirangutega 
raadiosideoperaatori tunnistus. Väikelaeva juht, kes ei oma nimetatud tunnistust, võib 
meresidevahendit kasutada sideks vaid hädaolukorras. 

[RT I, 22.12.2010, 1 - jõust. 02.01.2011]  

(7) Sellise väikelaeva tehniline ülevaatus, millega korraldatakse tasu eest vabaajareise, tehakse: 

1) vähemalt iga kolme aasta järel, kui väikelaeva vanus on alla kümne aasta; 

2) vähemalt iga kahe aasta järel, kui väikelaeva vanus on kümme aastat või enam. 

Kalapüügiseadus: 
 
§ 132Kaluri kalapüügiluba (2) Kalur käesoleva seaduse tähenduses on füüsiline isik, kes vahetult 
püüab kala kutselise kalapüügi vahenditega. Kaluri poolt kalapüügile kaasavõetavate isikute arv 
ei ole piiratud. 

 

https://www.riigiteataja.ee/akt/122122010001


 

www.agri.ee/ekf 

Vahva video kalahuvilistele:  

http://www.elu24.ee/582514/video-kalad-kasutavad-kive-tooriistadena/  

 

 

 

Joonistusvõistlus „Minu Võrtsjärv“ 

Nüüd on võimalik kõiki joonistusi näha ka veebis: 

http://www.vortsjarv.ee/vortsjarv/joonistusvoistluse-minu-vortsjarv  
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http://www.vortsjarv.ee/vortsjarv/joonistusvoistluse-minu-vortsjarv


 

www.agri.ee/ekf 

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 

 

  

 


