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Elektrooniline kuukiri
2012nda aasta I vooruks laekus Võrtsjärve Kalanduspiirkond MTÜ-le
7 projektitaotlust
Tegevussuund 2 – Kalandustoodetega seotud töötlemine ja otseturustamine
1. FIE Aivar Kärp projektitaotlus: "Külmavee kõrgsurvepesuri ja külmiku ostmine"
Taotletav summa 1 881.00
2. FIE Janar Väljaots projektitaotlus: "Külmavee kõrgsurvepesuri ostmine"
Taotletav summa 1 461.60
3. Kiviranna OÜ projektitaotlus: "Kala töötlemiseks vajaliku väliköögi ehitamise kulud"
Taotletav summa 9 080.45
4. MP Invest OÜ projektitaotlus: "Järelveetav müügikiosk Furgotec"
Taotletav summa 16 500,00
Tegevussuund 3 – Kalandusega seotud turismi arendamine
5. Kiviranna OÜ projektitaotlus: "Puhkemaja ehitamine, turundusprojekt, aerupaadi ostmine"
Taotletav summa 53 028.07
6. Venus Kinnisvara OÜ projektitaotlus: "Turistide teenindamiseks vajaliku seadme ostmise ja
paigaldamise kulud"
Taotletav summa 3 480.00
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7. MTÜ Oiu Jahtklubi projektitaotlus: "Oiu sadama veesõidukite ost"
Taotletav summa 7 350.00
Kõik esitatud taotlused said hidamiskomisjonilt heakskiidu.

Kohtumine Keskkonnainspektsiooniga
28.02. kell 10.00 toimus Võrtsjärve külastuskeskuses kohtumine Keskkonnainspektsiooni Lõuna
regiooni esindajatega.
Arutati koostöövõimalusi Võrtsjärve kalurite ja inspektorite vahel ning püügikontrolli
tõhustamise meetodeid Võrtsjärvel.
Lisaks arutati põhjalikumalt järgmisi punkte:
 Mõrdade lõhkumise ja varastamise probleeme
 Arutelu, kas ka Võrtsjärvele tuua sisse eelteate ehk operatiivse informatsiooni andmise
süsteem, mis näiteks on juba Peipsil kasutusel.
 Andmete esitamise kord püügipäevikus
 Koostöö esmakokkuostjatega
Arutelu lõpus lepiti kokku, et koostöö keskkonnainspektsiooniga jätkub ka edaspidi, kaasates
mõlemaid osapooli ühistesse aruteludesse. MTÜ juhatusele soovitati vajadusel algatada
julgemalt ettepanekuid nii kalapüügieeskirjade kui ka muude seadusemuudatuste tegemiseks.

Riigihanke pakkumiste avamine
28.02 kell 12.00 toimus riigihanke „Klaasangerja (Anguilla Anguilla) müük ja transport Eestisse“
pakkumuste avamine, analüüs ja võitja väljakuulutamine.
Leping sõlmitakse Hollandi firmaga Valentine Aquaplan.
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Pakkuja nimi

Pakutud kogus

Valentine Aquaplan
B.V., reg kood
8113.56218.B.01
Saabus: e-mail
25.02.12, kell 20.12;
postiga 28.02.12, kell
10.00

271 kg

Pakudud kesmine
tüki arv
3300

260 kg

3300

565.30 eur/kg =
146 978.00

216 kg

3300

146, 980.00

Anguilla Anguilla
SAS, reg kood
538 359 522 00017
Saabus: e-mail
27.02.12, kell 20.06
UK Glass Eels,
reg koog 2441662 email 24.02.12 kell
15.00 postiga
27.02.12 kell 14.00

Maksumus
146, 980.00

Võrdluseks: eelmisel 2011ndal aastal tunnistati võitjaks UK Glass Eels pakutud kogusega 206, 5
kg, summas 134 150.00 eur, 649.64 eur/kg

Infoks:
13. märtsil kell 12.00 toimub Limnoloogiakeskuses kokkusaamine Kalanduse teabekeskuse
esindajatega, et arutada koostöövõimalusi erinevate koolituste, seminaride, õppepäevade ja
uuringute läbiviimiseks ja rahastamiseks.
Teabeskusest rohkem infot siin http://www.kalateave.ee/et/
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Keskkonnaministeeriumi pressiteade:
Tõsiste rikkumistega kaasneb kalalaevade püügi peatamine ja lõpetamine
2. veebruar 2012

Valitsus kiitis täna heaks korralduse eelnõu, et määrata rakendusasutus kalapüügiga seotud
tõsiste rikkumiste karistamiseks ja sellekohase punktisüsteemi rakendamiseks. Punktisüsteem
on kohustuslik alates 1. jaanuarist 2012. a.
"Kõik EL liikmesriigid, sh Eesti, hakkavad rakendama kalapüügialaste tõsiste rikkumiste korral
ühesugust punktisüsteemi, mille alusel iga rikkumisega kaasneb teatud arv trahvipunkte. Kui
rikkumisega seotud trahvipunkte on kogunenud rohkem kui 18, peatatakse kalalaevatunnistus
automaatselt vähemalt kaheks kuuks. Kui aga tunnistuse omanikule on kogunenud 90 punkti,
võetakse kalalaevatunnistus jäädavalt ära ja kalalaeva kasutamine kalapüügil keelatakse,“
selgitas keskkonnaminister Keit Pentus.
Eestis on tänase valitsuse korralduse alusel Keskkonnainspektsioon selleks asutuseks, kes
hakkab pidama arvestust kalapüügialaste rikkumiste kohta ja määrab selle eest
kalapüügilaevadele nn karistuspunkte. Rikkumised, mille eest karistuseks punkte määratakse, on
näiteks kalapüük keeluajal või keelukohas, keelatud või nõuetele mittevastavate püügivahendite
kasutamine, kalapüügiloata püük jne.
Keskkonnainspektsioon, kes peab tõsiste rikkumiste punktisüsteemi üle arvestust, teavitab
rikkumistest ka kalalaevade riikliku registri vastutavat töötlejat, Põllumajandusministeeriumi.
Põllumajandusministeerium omakorda teeb otsuseid kalalaevatunnistuse kohta ning edastab
sellekohase teabe kalalaevatunnistuse omanikule.
Kui kalalaevatunnistuse omanik ei soorita kolme aasta jooksul alates eelmise tõsise rikkumise
kuupäevast ühtegi tõsist rikkumist, kustutatakse kalalaevatunnistusel kõik punktid. Teatud arvu
punktide kogumisel kalalaevatunnistuse peatamise ja kehtetuks tunnistamisega peatatakse
sageli mitmeid miljoneid maksva kindla kalalaeva tegevus sõltumata selle omanikust, kasutajast,
kasutatavatest püügivõimalustest. Juhul, kui kõnealune laev pärast rikkumise kuupäeva
müüakse, üle antakse või muul moel omanikku vahetab, kantakse määratud punktid üle mis
tahes tulevasele antud kalalaeva kalalaevatunnistuse omanikule.
Korraldus jõustub üldises korras.
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Lisainfo:
Ain Soome
Keskkonnaministeeriumi kalavarude osakonna juhataja
626 0711
Brita Merisalu
Keskkonnaministeeriumi pressiesindaja
626 2908, 527 6851
brita.merisalu@envir.ee

VALITSUSE KOMMUNIKATSIOONIBÜROO: "Keskkonnatasude seaduse
muutmise seaduse" eelnõu
23.02.2012

Esitaja: keskkonnaminister Keit Pentus
Tüüp: seaduse eelnõu
Eelnõu kohaselt muudetakse angerjapüügi tasusid kutselisel kalapüügil nendel veekogudel, kus
angerjavaru taastatakse noorjärkude asustamise teel. Muudatuse kohaselt maksavad kalurid
püügiõiguse tasudena senise 100 protsendi asemel edaspidi 30 protsenti angerja asustamisele
juba varem tehtud kulutustest.
Muudatuse tulemusel tasuvad kalurid angerja asustamise eest sellises proportsioonis, mis on
võrdeline nende poolt välja püütava kala osakaaluga kogu asustatud kalast. Kuivõrd osa kalast
rändab asustatavatest veekogudest välja, on õiglane, et nende asustamise eest ei maksa selle
veekogu kutselised kalurid. Muudatusest saavad enim kasu just kutselised kalurid, kes peavad
nüüd oluliselt vähem maksma püügiõiguse tasusid angerjamajanduslikel veekogudel.
Muudatust kohaldatakse tagasiulatuvalt 2012. aastaks jõustunud kutselise kalapüügiõiguse tasu
määradele. Selleks aastaks arvestatud kalapüügiõiguse tasu makstakse enammakstud osas
tagasi. Lisaks täpsustatakse eelnõuga põhjanooda terminit nii, et oleks selgelt eristatav just
Peipsi järvel kasutatava põhjanooda püügiõiguse tasu määramise alus.
Allikas: http://valitsus.ee/et/uudised/istungid/istungite-paevakorrad/55312/valitsuse23022012-istungi-kommenteeritud-paevakord
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KALANDUSVÕRGUSTIK: IV moodul koolitus
Sihtgrupp: Harjumaa, Virumaa, Peipsi ja Võrtsjärve kalanduspiirkondade tegevusgruppide
tegevjuhid, hindamiskomisjonide ja juhatuste liikmed.
6 -7. märts toimub Vihula mõisas viimane koolitus Kalandusvõrgustiku üksuse poolt
korraldatavale nelja osalisele koolitusprogrammile "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. IV moodulis keskendutakse
organisatsiooni arengule – organisatsiooni arengu kavandamisel on vaja mõelda nii
strateegilistele eesmärkidele kui ka seniste probleemide kõrvaldamisele.
Koolitusprogrammi sihtrühmaks on kalandusvõrgustiku tegevusgruppide tegevjuhid, juhatuste
liikmed ja hindamiskomisjoni liikmed - koolitusetele ootame kokku kuni kuus ( 6 ) inimest igast
piirkonnast.
Koolitusele registreerida saab siit.
Koolitusprogrammi viib läbi Meta - Profit OÜ (www.metaprofit.ee), koolitusmeeskonna juht on
Alexander Kotchubei.
Ürituse korraldamine on toetatud Kalandusfondi 2007-2013 tehnilise abi vahenditest.
Üritus on registreeritud osalejatele tasuta.
Allikas: http://www.maainfo.ee/index.php?id=1589&page=3263&

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.
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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_tootlej
a_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
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