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Elektrooniline kuukiri 
 

 

2012. AASTA III PROJEKTITAOTLUSTE VOOR 
 

2012. aasta III vooruks laekus 6 projektitaotlust 

Tegevussuund 3 - Kalandusega seotud turismi arendamine 

1. Wats OÜ projektitaotlus "Suitsuahju ja grilli ostmine" 
Taotletav summa 4300,00 

2. Venus Kinnisvara OÜ projektitaotlus "Turistide teenindamiseks vajaliku puhkemaja 
uuendamise kulud" 
Taotletav summa: 10300,10 

3. FIE Mare Kilk projektitaotlus "Sõudepaadi Robust 15 soetamine" 
Taotletav summa: 882,00 

4. Kiviranna OÜ projektitaotlus "Turistide teenindamiseks vajalik atraktsioon – disc golfi raja 
korvid ja kettad" 
Taotletav summa: 2250,00 

Tegevussuund 4 - Tegevuste mitmekesistamine 

5. Kiviranna OÜ projektitaotlus "Paellapanni komplekt, toitlustamisseadmed – söögi-ja 
joogitermosed ning arvutikomplekt ja monitor" 
Taotletav summa: 1058,74 

Tegevussuund 5 - Koolitustegevused 

6. MTÜ Oiu Arendus projektitaotlus "Puitpaatide renoveerimise õpituba" 
Taotletav summa: 2870,00  
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MEELDETULETUS TAOTLEJALE: PRIA IV VOOR  
 
PRIA võtab järgmisi projektitaotlusi vastu 12.11 - 19.11.2012 
 
Projektitaotlused tuleb eelnevalt esitada hindamiseks Võrtsjärve Kalanduspiirkond MTÜ-le 
hiljemalt 05.11.2012 

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 SEISUGA 27.09.12 

Kalasadamate ja lossimiskohtade uuendamine - 0 EUR 
 
Kalandustoodete töötlemine ja otseturustamine - 0 EUR 
 
Kalandusega seotud turismi arendamine ja rannakülade taaselustamine - 0 EUR 
 
Tegevuste mitmekesistamine – 16 013, 27 EUR 
 
Koolitustegevused – 11 467, 36 EUR 

 

KOOLITUSSEMINAR "ERINEVAD PAKENDAMISVÕIMALUSED 
KALATÖÖSTUSES"  

Toimumisaeg: Kolmapäev 10. oktoober 2012 kell 10-16.  
Registreerumine ja tervituskohv 9.30-10.00 
Toimumiskoht: Ülemiste City Zappi konverentsikeskus, Lõõtsa 6, Tallinn  

Eesmärk 
Kala ja kalatoodete kaasaegsete ja uuenduslike pakendamisvõimaluste tutvustamine 

  

mailto:jaanika@vortsjarv.ee
http://www.ulemistecity.ee/zappi-konverentsikeskus
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Sihtrühm 
Kalatöösturid, kalatööstusettevõtete tegev-, tootmis- ja müügijuhid, 
Põllumajandusministeeriumi kalamajandusosakonna esindajad 

Teemad ja lektorid 

 Kvaliteedi tagamine konservitööstuses. Innovatiivsed arengusuunad kalatoodete 
pakendamisel metallkarpidesse - Rolando Mazzone (Glud&Marstrand) 

 Kalatoodete ja mereandide pakendamine plastikusse: uuendused ja tulevikuvõimalused - 
Jesper Emil Jensen (Faerch Plast) 

 Konserveeritud kalatoodete turutrendid - Marco Frederiksen (Eurofish) 
 Kalatoodete MAP- ja vaakumpakendamine - Bernard Leveau (Multivac France) 
 Kvaliteedi tagamine MAP-pakendamisel gaasikeskkonnas – lektor täpsustub (PBI-

Dansensor) 

 Täiendav teave 

 Seminar on varustatud sünkroontõlkega (inglise-eesti-inglise). Ettekannete vahel on 
avatud küsimuste-arutelude voor. 

 Seminaril osalejatele väljastatakse tunnistused ning tagatakse esitlusmaterjalide 
elektroonne kättesaadavus. 

 Seminar on kõikidele registreeritud osalejatele tasuta. 

REGISTREERUDA palume lehe ülaosas paikneval vormil või e-aadressil ave.menets@ut.ee või 
telefonidel  
5175 003, koolitusspetsialist Ave Menets 
5124 698, kalandusspetsialist Katrin Pärn. 

Registreerumine on avatud kuni 3. oktoobrini.  
Lisateave seminarist: 5175 003, koolitusspetsialist Ave Menets 

 Õppepäev on rahastatud "Euroopa Kalandusfondi 2007-2013 rakenduskava" meetme 3.1 
"Ühistegevused" tegevuse "Muud ühistegevused" vahenditest 
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TÖÖJÕU KOMPETENTSIDE JA OSKUSTE TASEME NING TÖÖTURU 
VAJADUSTE VÄLJASELGITAMINE KALANDUSSEKTORIS 
 

Valminud on Põllumajandusministeeriumi poolt tellitud "Tööjõu kompetentside ja oskuste 

taseme ning tööturu vajaduste väljaselgitamine kalandussektoris" uuringu lõppraport. 

 

Uuringu eesmärgiks on kaardistada, millise haridusega tööjõudu kasutatakse kalandussektoris 

(kalapüügi, kalakasvatuse ja töötlemise alasektorites, kalapüüniste ehituses, kalakaubanduses, 

riigi- ja järelvalveasutustes) ning kui palju ja millise hariduse ning kvalifikatsiooniga inimesi 

vajatakse sektorisse lähi- (2013) ja pikas perspektiivis (2020). 

 

Kalandussektor on väike, moodustades 0,5 % sisemajanduse koguproduktist (SKP) (Eesti 

Kalanduse Strateegia 2007-2013), kuid tema olulisus tuleb enim esile regionaalses tähenduses, 

eriti saartel ning rannapiirkondades, kus kalandus moodustab lahutamatu osa traditsioonilisest 

eluviisist ning kultuurist. Samuti on neis piirkondades sektori olulisus sotsiaalses plaanis 

märgatavalt kõrgem, kuna seal leiab tööd proportsionaalselt oluline hulk inimesi. 

 

Sektoris tervikuna on 90. aastate lõpust olnud märgata arengu takerdumist. Kalandus, eriti 

püügi ja kalakasvatuse valdkond, kasutab endiselt palju nõukogudeaegset tehnikat ning 

majanduslik areng on olnud aeglasem kui teistes sektorites. Enamik sektori ettevõtteid on 

väikese või keskmise suurusega. Kalanduse valdkonna ettevõtete peamised eesmärgid on olnud 

seotud põhitegevuse käigushoidmisega, vaadates vähem arendustegevuse poole. Euroopa 

Liidus lähtutakse ühisest kalanduspoliitikast. Alates 2007. aastast saab Eesti EL kalandustoetusi 

läbi Euroopa Kalandusfondi, mille tegevuse eesmärgiks on kergendada ühise poliitika meetmete 

ellu viimist. Fondi prioriteedid on kalalaevastiku püügivõimsuse kohandamine kalavarudega; 

vesiviljelus ning kala- ja vesiviljelustoodete töötlemine ja turustamine; sektorile üldist kasu 

toovad meetmed; rannapiirkondade jätkusuutlik areng; tehniline abi. Aastatel 2004-2006 oli 

kalapüügiga tegelevatel ettevõtetel võimalik saada toetusi Eesti Riikliku Arengukava (RAK) 

Kalanduse Arendusrahastu (KAR) kaudu. 

Muutused on viimase dekaadi jooksul toimunud ka tööjõu osas. Töötajate arv on üle kahe korra 

vähenenud, ainsaks erandiks on kalakasvatus, kus hõivatute osakaal on püsinud stabiilne. 

Tööjõu osas on probleemiks vanuseline struktuur, kuna sektoris on valdavaks keskealine või 

vanem vanusegrupp. 

Olukord sektori tööjõu ja hariduse osas on keeruline, kuid seni ei ole sellest olnud süstemaatilist 

ülevaadet. Samuti ei ole loodud kalandushariduse arengu kontseptsiooni, mis paneks reaalset 
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tööturgu ja seda mõjutavaid sisemisi ning väliseid tegureid ja tulevikuprognoose arvesse võttes 

paika, millises mahus ja tasemetel kalandusspetsialiste ette valmistada. Üheks sammuks sellise 

kontseptsiooni ettevalmistamisel on selgitada välja, milline on hetkeolukord tööturul, kirjeldada 

sisemisi tegureid, väliseid mõjutajaid ja toimuvaid muutusi ning võimalikke arengustsenaariume, 

et saada teada objektiivne haridusnõudlus. Käesoleva uuringu tulemused peaks saama üheks 

sisendiks kvaliteetse, nõudlusele orienteeritud taseme- ja täiendusõppe pakkumisele, 

soodustamaks kalandussektori konkurentsivõimet ning sektori säästva- ja teadmistepõhise 

majandamise kasvu. 

 

Tööjõu osas olid peamised uuritavad teemad tööjõu voolavus ja tööjõu leidmise viisid, samuti 

selgitati, millistele olulistele ametikohtadele on ettevõtetel raske tööjõudu leida ning mida on 

ettevõtted valmis tegema, et end kvalifitseeritud tööjõuga kindlustada. Millised on ettevõtte 

arengu seisukohalt need olulised ametikohad, millele on raske tööjõudu leida?  

 

Hariduse osas anti ülevaade olemasoleva tööjõu haridustasemest ja uuriti, kuidas hindavad 

ettevõtted neile tööle asunud eelneva erialase töökogemuseta kalandusega seotud erialade 

lõpetajate ettevalmistust ning kuidas viia ettevalmistust paremasse vastavusse tööturu 

vajadustega, seda nii vajalike oskuste kui teooria ja praktika osakaalu poolelt. Uuriti ka 

ettevõtete valmisolekut olla praktikabaasiks. Hariduse osas sai kajastatud ka täiendusõppe 

vajadus ning hinnang kutseeksamitele. 

 

Kalandussektori tuleviku osas vaadeldi töötajate arvu ja vanuselist struktuuri lähitulevikus 

(aastal 2013) ning pikemas perspektiivis (aastal 2020). 

 

Uuringu täispikk aruanne on leitav ka MTÜ Võrtsjärve Kalanduspiirkond kodulehel: 

http://pics.vortskalandus.ee/uploads/uuring_kalandus_toojoud_2012.pdf  
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KALAPÜÜGIRIKKUMISTE KARISTUSED KARMISTUVAD VEELGI 

19. septembril Riigikogus esimesel lugemisel kalapüügiseaduse muudatused, mille peamine 
eesmärk on karmistada tõsiste kalapüügirikkumiste karistusi. 

„Krooniliste seaduse rikkujate elu läheb kibedamaks, uus karistuspunkti süsteem muudab 
kutselistele kaluritele kehtivad karistused karmimaks, kuni lõpliku kalalaeva tunnistuse 
kehtetuks tunnistamiseni," märkis keskkonnaminister Keit Pentus-Rosimannus.  

Näiteks keelatud püügivahendiga püük tähendab nelja karistuspunkti, mis määratakse selle 
kalalaeva tunnistusele, millega rikkumine toime pandi. Korraga on võimalik saada kuni 11 
trahvipunkti, kui näiteks kala püütakse keeluajal ja jäetakse laeva pardale alamõõdulist kala. 
Tunnistus peatatakse 18 punkti täitumisel 2 kuuks, 36 punkti täitumisel 4 kuuks, 54 punkti 
täitumisel 8 kuuks ja 72 punkti täitumisel 12 kuuks ning viienda rikkumise ehk 90 punkti 
täitumise korral tunnistatakse kalalaevatunnistus kehtetuks ja seda kalalaeva kalapüügil enam 
kasutada ei saa. Punktid kustutatakse, kui kalalaevatunnistuse omanik ei soorita kolme aasta 
jooksul ühtegi tõsist rikkumist.  

Lisaks punktide arvu määramisele näeb juba kehtiv kalapüügiseadus ette ka trahvid, mis 
sõltuvalt rikkumisest võivad olla füüsilisele isikule kuni 300 trahviühikut ehk kuni 1200 eurot ja 
juriidilisele isikule kuni 3200 trahviühikut ehk kuni 12 800 eurot. Samuti tuleb rikkujal hüvitada 
veel kalavarudele tekitatud kahju, mida arvestatakse ebaseaduslikult püütud kala iga kilogrammi 
või isendite arvu järgi. Näiteks ühe kilogrammi ebaseaduslikult püütud räime kahjumäär on 0,64 
eurot iga kilogrammi eest, kuid lõhel on see näiteks 96 eurot iga ebaseaduslikult püütud isendi 
või 16 eurot iga kilogrammi eest. 

Tõsiste rikkumiste toime panemisel kohaldatakse eelnimettaud kahju hüvitamise määra 
viiekordselt ja kalapüügil näiteks elektriga või mürkainetega või lõhkelaengutega kohaldatakse 
10 kordset kahju hüvitamise määra. 

Kala päritolu tõendava dokumendi võltsimine ja sellise dokumendi või valeandmete esitamine 
loetakse edaspidi tõsiseks rikkumiseks. Eelnõuga tehakse ka muudatus, mille kohaselt 
harrastuspüük ilma kalapüügiõigust tõendava dokumendita või harrastuspüügiõiguse eest 
mobiilimakset tasumata on küll endiselt selline rikkumine, mis toob kaasa trahvi, kuid seda ei 
loeta enam kalapüüginõuete tõsiste rikkumiste hulka. 

Kalapüügiseaduses muudetakse paindlikumaks Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel Eestile eraldatud 
kvoodi kehtestamise võimalused. Valitsus saab õiguse kehtestada vajaduse korral kalaliigi 
lubatud kvoodi ka poolaastate kaupa. Poolaastate kaupa kvoodi jagamine tagab ka kalameestele 
stabiilsema sissetuleku kogu aasta jooksul, kuna olukorras, kus esimesel poolaastal enamus 
lubatud kvoodist ammendatakse, jääb sügispüügihooaeg lühikeseks.  
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TOIMUS KALANDUSALANE ÕPITUBA KESKKOOLI ÕPPURITELE  

Kalanduse teabekeskus koostöös MTÜga Noored 
Merele korraldas järjekordse kalandusteemalise 
õpitoa Tabasalu ja Kadrina Keskkooli 
põhikooliastme õppuritele.  Seekord leidis 
õpituba aset Võrtsjärve ääres, Vehendi 
puhkekeskuses. 

Õpitoa eesmärgiks oli teoreetiliste ja praktiliste 
teadmiste omandamine Eestis elutsevatest 
kalaliikidest. Temaatika hulka kuulus lihtõngega 
kalapüük oma ala professionaalide 
juhendamisel, kalaroogade valmistamine, 
erinevates kalandusalastes viktoriinides osalemine jpm. 

Võrtsjärve kutselise kaluri Lauri Koni eesmärk oli rääkida kaasaegsetest ja ajaloolistest 
kalapüügivahenditest ning tutvustada kalade puhastamist ja suitsutamist.  
 
Koni sõnul oli see kolme tunnine loeng väga mõnus ja väga huvitav kogemus.    „Sai räägitud 
kõigest, mis puudutab kala rookimist, nakkevõrkude rakendamist, mõrdade ehitust, kuidas on 
võimalik kala kätte saada ning missuguseid kalapüügivahendeid selleks on vaja.  Nagu näha ka 
pildil, oli ka julgeid, kes tegid nö musta tööd. Lapsed olid väga julged ning esitati  palju 
huvitavaid küsimusi,“ ütles Lauri Koni. 

Õpituba rahastati "Euroopa Kalandusfondi 2007-2013 rakenduskava" meetme 3.1 
"Ühistegevused" tegevuse "Muud ühistegevused" vahenditest 
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SÜGISESED ÕPITOAD! 
 

Seoses mõnusate kalailmade tulekuga jätkuvad juba traditsiooniks 

muutunud kalastusteemalised õpitoad. Kõigile huvilistele on lisatud 

kalender toimuva osas. Kavas võib tekkida muutusi, kuid nendest 

anname kindlasti teada. Õpitubadele saab registreeruda alltoodud maili 

aadressitel ning need on kõikidele huvlistele tasuta.  

Viljandi Kalastuskeskus algusega kell 17:30 

 22.08.12 - sügisene haugipüük 

 29.08.12 - peipsi ahven 

 05.09.12 - latikapüük 

 12.09.12 - Kalapüük Tänassilma jõel 

 19.09.12 - kohapüük 

 26.09.12 - Miks kala ei võta? Vastab Martin Meier 

 03.10.12 - kalapüük Viljandi järvel 

 10.10.12 - haugipüük lendõngega 

 17.10.12 - dropshot 

 24.10.12 - kalateadlased 

 31.10.12 - lutsupüük 

 07.11.12 - keskkonnainspektsioon 

 14.11.12 - jääohutus ja esmaabi 

Lisainfo ja registreerimine: 

 
Viljandis 
viljandi@kalale.ee 
tel: (+372) 585 10 424 
 
Allikas: www.kalale.ee 
 
 
 

 
 
 
 
 

http://www.kalale.ee/sisu/ODEsMTMwMjg5MywyNSwwLDE/
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KALANDUSTOODETE TOOTJA VÕI TÖÖTLEJA KOOLITUSTOETUS 2012  

EESMÄRK 

Toetuse eesmärk on osaliselt hüvitada kalandustoodete tootjale või töötlejale tema enda või 
tema ettevõtte töötaja eest tasutud koolituskulud. Koolitustoetust võib taotleda 
kalandustoodete tootmise- või töötlemisega tegelev äriühing või füüsilisest isikust ettevõtja, kes 
on tasunud koolitusteenuse eest. 

VASTUVÕTUAEG JA –KOHT 

Taotlusi saab esitada 01.02 - 31.10 2012. a posti teel järgmisel aadressil: 

Kalanduse koolitustoetus 

PRIA 

Narva mnt 3 

51009 TARTU 

TOETUSE TUTVUSTUS/TINGIMUSED 

Toetust võib taotleda sellise tööalase koolituse maksumuse osaliseks hüvitamiseks: 

• mille on korraldanud "Täiskasvanute koolituse seaduses" nimetatud koolitusasutus;  

• mis on toimunud ajavahemikul 01. septembrist 2011. a kuni 31. oktoobrini 2012. a;  

• mille kestus on olnud vähemalt 6 tundi või 8 akadeemilist tundi. 

Koolitustoetus on vähese tähtsusega abi komisjoni määruse (EÜ) nr 875/2007 mõistes, see 
tähendab, et ühele ettevõtjale antava vähese tähtsusega abi kogusumma ei tohi mis tahes 
kolme eelarveaasta pikkuse ajavahemiku jooksul ületada 30 000 eurot. 

TOETUSE MÄÄRAMINE JA VÄLJAMAKSMINE 
Taotluste läbivaatamine ja otsuste tegemine võib võtta kuni 20 tööpäeva alates nõuetekohase 
taotluse esitamisest. Koolitustoetus makstakse taotleja arveldusarvele 10 tööpäeva jooksul 
alates toetuse määramise otsustamisest. 

LISAINFO JA KONTAKT 
Lisainfot saab kalandustoetuste büroost telefonil 737 1378 

Allikas: 
http://www.pria.ee/et/toetused/valdkond/kalandus/kalandustoodete_tootja_voi_tootleja_kooli
tustoetus_2012/  

 

http://www.pria.ee/et/toetused/valdkond/kalandus/kalandustoodete_tootja_voi_tootleja_koolitustoetus_2012/
http://www.pria.ee/et/toetused/valdkond/kalandus/kalandustoodete_tootja_voi_tootleja_koolitustoetus_2012/
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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 

 


