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Elektrooniline kuukiri 
 

 

 

KLAASANGERJA ASUSTAMINE 2015 
 

2015. aasta klaasangerja asustamise hankele 
laekus 27.veebruariks kaks pakkumist. 
Parimaks pakkujaks osutus 562.4 kilogrammiga 
firma Sarl France Civelle Prantsusmaalt. 
Võrtsjärv saab sellest kogusest endale peaaegu 
86,14% ehk umbes 484.51 kg.  Klaasangerja 
maimud asustatakse Võrtsjärve hiljemalt aprilli 
lõpuks. 
 
Ülejäänud klaasangerjad asustatakse 
Saadjärve, Kaiavere, Kuremaa ja Vagula 
järvedesse. Jaotusprotsentide tabel on lisatud 
joonisel 1. 
 

 
Järv Summa % kg 

Võrtsjärv 128382,36 86,14 484,51 

Saadjärv 7219,96 4,84 27,22 

Kaiavere 4787,06 3,21 18,05 

Kuremaa 4290,38 2,88 16,20 

Vagula 4359,37 2,92 16,42 

KOKKU 149039,13 100,00 562,4 

Joonis 1: Asustamiskava 2015.aastal 
 
 
Allikas: Keskkonnaministeerium 
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Võrtsjärve kalanduspiirkonna arengustrateegia 2014-2020  
 

SEMINAR 
 
KUTSE 
 
Head Võrtsjärve piirkonna ettevõtjad, kohalikud elanikud, valdade ja 
organisatsioonide esindajad! 
 
Olete palutud osalema Võrtsjärve Kalanduspiirkonna arengustrateegia  
2014 - 2020 seminaril, mis toimub 19.03 kell 14.00-17.00  Võrtsjärve 
külastuskeskuses Jõesuus. 
 
 
Teemad: 
 
1. Strateegia töövariandi lühitutvustus 
2. Abikõlbulikud tegevused projektitoetuse taotlejatele ja 
hindamiskriteeriumid 
3. Võrtsjärve kalanduspiirkonna strateegia eesmärgid ja rahastatavad 
meetmed. Arutelu 
4. Eesmärkide täitmise hindamine 
 
 
Arutelu juhib Rivo Noorkõiv konsultatsiooni – ja koolituskeskusest Geomedia. 
Assisteerivad Kärt Leppik ja Jaanika Kaljuvee 
 
 
Info:  
 
Jaanika Kaljuvee 
MTÜ Võrtsjärve Kalanduspiirkond 
jaanika@vortsjarv.ee   
Tel.: 52 98 561 
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Kuivada ähvardanud Võrtsjärve veetase jõudis normi 
                       

Veebruari esimesel päeval jõudis terve eelmise aasta 
tavalisest madalamana püsinud Võrtsjärve veetase 
taas vastava kuupäeva pikaajalise keskmiseni, kui 
Rannu-Jõesuus oli see 53 cm üle mõõdulati nullpunkti. 

„Viimati oli Võrtsjärve veetase oma pikaaegsel 

keskmisel tasemel poolteise aasta eest, 2. augustil 

2013,“ täpsustas Ene Randpuu, keskkonnaagentuuri 

hüdroloogiaosakonna Tartu regiooni peaspetsialist. 

 
 

Võrtsjärv. Foto on illustreeriv. 

Foto: Siim Lõvi 

Veel kuu aega tagasi oli Võrtsjärve veetase selle aja pikaajalisest keskmisest suisa 43 cm madalamal, 

kuid sajune ja sularohke jaanuar jootis järve kenasti. Nii on nüüdseks kadunud ka kalameestel hirmud, 

kes kartsid talve eel, et madalaks jäänud järv võib karmi pakasega läbi külmuda ning kaladele põõna 

panna. 

Tasapisi kosub ka meie suurim järv Peipsi, mis samuti on olnud viimased poolteist aastat tavalisest 

madalam. Praagal on täna mõõdetud veetasemeks 154 cm, mis jääb praeguse aja pikaaegsele 

keskmisele küll 28 cm alla, kuid viimase kuuga on veetase tõusnud 15 cm võrra keskmisele lähemale. 

Kui nüüd varast sooja ja suuri torme ei tule, mis jää viivad, peaks ka rääbistel kudemine hästi 

õnnestuma. 

Allikas: Maaleht 

Kalafest 

Viljandi järvel peeti täna Euroopa suurimat 

kalapüügivõistlust Viljandi Kalafest, mille peaauhinnaks 

oli sõiduauto Renault. Ehkki võidumärgisega kala kellelgi 

püüda ei õnnestunud, selgitas autovõitja välja viktoriin. 

Renault' omanikuks sai Sakala teatel Vaido Vabaoja. 

Viljandi järvejääl aga õngitses täna sulailmas ja uduvihmas 

mitu tuhat kalameest ja –naist. Nii mõnedki neist tulid 

kalaõnne proovima esimest korda elus. Eelnevalt oli järve lastud 300 märgistatud kala, neist püüti välja 

vaid kuus. Nende seast selgitati välja autovõitja. Mullu õngitses Meelis Pärgma Kalafestil jää alt välja 

auhinnamärgisega kala ning sai Dacia omanikuks. 

Allikas: Õhtuleht 
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Keskkonnainspektsioon tuletab meelde, et kudeajal on veekogudel haugipüük keelatud. Foto: Madis 
Luik 

Keskkonnainspektsioon on kimpus seadustele sülitavate kalameestega 

Möödunud aastal sai keskkonnainspektsioon jaole pea 3000 rikkumisele, kusjuures, kõige rohkem 
peavalu tekitas inspektoritele ebaseaduslik kalapüük. 

2014. aastal tuvastas keskkonnainspektsioon kokku 2906 õigusrikkumist, sealhulgas kalapüügi 
valdkonnas 1625 rikkumist. Kui võrrelda mullust aastat kümne aasta taguse ajaga, siis on rikkumiste arv 
selgelt vähenenud – näiteks 2004. aastal registreeris inspektsioon ligi kolm korda rohkem ehk 7500 
rikkumist. 

«Tuleb rõhutada, et enamik Eesti inimesi suhtub keskkonda mõistvalt ja väärikalt, aga samas tuleb ka 
võtta arvesse seda, et keskkond ja loodus jääb siin maailmas alati nõrgemaks pooleks. Ja seepärast on 
seaduses paika pandud reeglid,» märkis keskkonnaminister Mati Raidma. 

«Üldiselt oleme me rahul sellega, mida oleme saavutanud,» sõnas täna möödunud aasta tulemusi 
tutvustades keskkonnainspektsiooni peadirektor Peeter Volkov. 

Ebaseaduslik kalapüük ei näi vaibuvat 

Raidma tõi positiivse trendina välja rikkumiste märkimisväärse vähenemise metsanduses. Samas aga 
tõdes ta, et rikkumised on oluliselt suurenenud kalanduses. Registreeritud rikkumiste kasvu taga on aga 
see, et valdkond on tavapärasest suurema tähelepanu all ning kalameeste tegevust kontrolliti rohkem. 

«Nii jõuliselt pole me selles valdkonnas veel tegutsenud,» lisas Volkov. Kui neljal varasemal aastal on 
kalakaitse rikkumiste arv jäänud 1400 ja 1600 vahele, siis mullu tuvastati neid üle 1600. Samamoodi on 
oluliselt suurenenud ka kalapüügi eest tehtud trahvide arv. 
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Suure osa kalapüügirikkumistest moodustasid selguseta kuuluvusega püügivahendid. «See on koht, kus 
lähitulevikus tuleb pöörata tähelepanu,» sõnas minister. 

Ministri hinnangul võib kalanduses sagenenud rikkumiste taga olla ka see, et valdkond on praeguse 
seisuga kahe erineva ministeeriumi – põllumajandusministeeriumi ja keskkonnaministeeriumi – vahel ära 
jaotatud. «Tunnetuslikult oskan öelda, et päris mitmed probleemid sinna kahevahele aeg-ajalt ka 
kukuvad,» märkis Raidma, lisades, et lahendus oleks see, kui kalandus viia ühe ministeeriumi alla. Millal 
see juhtuda võiks, ei osanud ta aga öelda. 

Kodanikuühiskond tuleb appi 

Volkovi sõnul on kalanduses rohkete rikkumiste taga ka see, et Eestis on ligi 300 000 harrastuskalameest. 
«Kui on palju rahvast, on ka palju probleeme,» märkis ta. 

Seetõttu on ebaseadusliku kalapüügi vähendamisele õla alla pannud ka teised kalurid. Raidma tõi välja, 
et üks ohtlik koht, millel keskkonnainspektsioon silma peal hoiab, on kudeajad ja vastutustundetute 
inimeste soov sel ajal kalapüügis aktiivne olla. 

«Vastukaaluks ja heaks näiteks on kodanikuühiskonna appitulek ehk siis harrastuskalastajad. Sellise uue 
vormina on liitunud nendeks perioodideks keskkonnainspektsiooniga ja teostavad omakorda patrulle. 
See on hea näide abipolitseiniku mudeli kandumisest ka keskkonna valdkonda. Ja see annab lootust,» 
rääkis Raidma. 

Lisaks tuvastati mullu jäätmeseaduse rikkumisi 356 korral, looduskaitsenõuete rikkumisi oli 313, 
jahiseaduse rikkumisi 217, metsaseaduse rikkumisi 123, veeseaduse nõuete rikkumisi 118. Kõige enam 
rikuti seadust Harjumaal, millele järgnesid Ida-Virumaa ja Tartumaa. 

Möödunud aastal määrati õigusrikkumiste eet trahve kokku 1317 inimesele kogusummas 262 086 eurot. 

Allikas: Postimees 

Teadaolevad PRIA taotlusvoorud, mis algavad märtsis 

Töötlemine ja turustamine (EKF) 
- taotluse vastuvõtmise aeg: 2.-20.03 
- taotlusi võetakse vastu posti teel PRIA keskuse aadressil 
- toetuse määramise tähtaeg: hiljemalt 9.07 
 
"Uute turgude arendamine ja reklaamikampaaniad" 
- taotluse vastuvõtmise aeg: 2.-6.03 
- taotlusi võetakse vastu posti teel PRIA keskuse aadressil 
- toetuse määramise tähtaeg: hiljemalt 25.06 
 
Allikas: PRIA veebruarikuu infokiri 

http://www.agri.ee/ekf
http://www.postimees.ee/3085001/keskkonnainspektsioon-on-kimpus-seadustele-sulitavate-kalameestega
http://www.pria.ee/et/toetused/valdkond/kalandus/investeeringud_tootlemisse_ja_turustamisse_ekf_meede_2_3_2015/
http://www.pria.ee/et/Kontakt
http://www.pria.ee/et/toetused/valdkond/kalandus/uute_turgude_arendamine_ja_reklaamikampaaniad_ekf_meede_3_4_2015/
http://www.pria.ee/et/Kontakt
http://www.pria.ee/uudiskiri/vaade/pria_infokiri___veebruar_2015
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Maaülikooli tasuta infopäevad 
 
Eesti Maaülikool korraldab Eesti Maaelu arengukava 2007-2013 meetme 1.1.1 raames infopäeva 

TOOTMISHÜGIEEN JA SANITATSIOONI KORRALDUS 

  
Sihtrühm: põllumajandustoodete tootmise, toidu tootmise või töötlemisega tegelevad füüsilised või 
eraõiguslikud juriidilised isikud  ja tema töötajad 
Maht: 7 akadeemilist tundi 
  
Toimumisaeg ja -koht: reede, 20.03.2015, Nelja Kuninga Hotell, Pärnu tn 6, Paide 
  
Teemad 
Tootmishügieen kui ettevõtte strateegia 
Olulisemad toidupatogeenid ja nende seos ettevõtte tootmishügieeniga 
Listeria monocytogenes tootmishügieeni mõjutava faktorina ning probleemi ennetamise ja likvideerimise 
võimalused 
Toidu saastumine k.a ristsaastumine ja selle vältimise võimalused 
Tootmisruumide ehituslikud aspektid ja nende seos ettevõtte toidu- ja tootmishügieeniga 
Hügieenitsoonide vajalikkus ja selle seos personalihügieeniga 
Toidupatogeenidest ja riknemist põhjustavast mikrofloorast koosnevate biokilede teke, avastamine ja 
likvideerimine 
Käitlemisettevõtte sanitatsiooni (puhastamine, pesemine, desinfitseerimine) põhimõtted ja korraldus 
  
Õppejõud 
Mati Roasto, professor, Eesti Maaülikooli Veterinaarmeditsiini ja loomakasvatusinstituudi toiduhügieeni 
osakonna juhataja 
  
Ajakava  
10.00 - 11.30 õppetöö 
11.30 - 11.40 paus 
11.40 - 13.10 õppetöö 
13.10 - 13.40 kohvipaus 
13.40 - 15.10 õppetöö 
15.10 - 15.15 paus 
15.15 - 16.00 õppetöö 
  
Kursus on sihtrühmale tasuta. 
  
Kohtade arv on piiratud, vajalik eelregistreerimine maaülikooli avatud ülikooli tel 731 3175; 731 3275; 731 
3174 
või täites registreerumisvormi maaülikooli kodulehe 
aadressil http://avatudylikool.emu.ee/taiendope/registreeru-kursusele/ 
  
  
Eesti Maaülikool korraldab Eesti Maaelu arengukava 2007-2013 meetme 1.1.1 raames infopäeva 
EELTINGIMUSPROGRAMMIDE RAKENDAMINE TOIDUKÄITLEMISETTEVÕTTES 
  

Sihtrühm: põllumajandustoodete tootmise, toidu tootmise või töötlemisega tegelevad füüsilised või 
eraõiguslikud juriidilised isikud ja tema töötajad 
Maht: 7 akadeemilist tundi auditoorset tööd 

Toimumisaeg ja -koht:  reede, 27.03.2015, Hotell Tamula, Vee tn 4, Võru   
  
Teemad: 
- eeltingimusprogrammide roll toiduohutuse tagamisel; 
- taristu ja seadmed; 

http://www.agri.ee/ekf
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- toidu ohutu käitlemine (sh tsoneerimine, allergeenide käitlemine, pakendamine, toiduga kokkupuutes 
olevad materjalid, vedu); 
- prügi ja jäätmete käitlemine; 
- kahjuritõrje; 
- puhastamine/pesemine ja desinfitseerimine; 
- vee kvaliteet; 
- töötajate tervis, koolitus ja isiklik hügieen; 
- jälgitavuse tagamine; 
- toidu tagasivõtmine turult. 
  
Õppejõud 
Katrin Laikoja, mag (tehn), Eesti Maaülikooli Veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudi lektor 
  
Ajakava  
10.00 - 11.30 õppetöö 
11.30 - 11.40 paus 
11.40 - 13.10 õppetöö 
13.10 - 13.40 kohvipaus 
13.40 - 15.10 õppetöö 
15.10 - 15.15 paus 
15.15 - 16.00 õppetöö 
  
Kursus on sihtrühmale tasuta. 
Kohtade arv on piiratud, vajalik eelregistreerimine  
maaülikooli avatud ülikooli tel 731 3175; 731 3275; 731 3174 või täites registreerumisvormi maaülikooli 
kodulehe aadressilhttp://avatudylikool.emu.ee/taiendope/registreeru-kursusele/ 
  
  
Eesti Maaülikool korraldab Eesti Maaelu arengukava 2007-2013 meetme 1.1.2 raames koolituse 
KOMPOSTIDE TOOTMINE JA KASUTAMINE 
  
Sihtrühm         põllumajandustoodete tootmisega tegelevad füüsilised või eraõiguslikud juriidilised isikud ja 
tema töötajad 
Maht                12 akadeemilist tundi auditoorset tööd 
  
Toimumisaeg ja -koht:  07. - 08.04.2015 (T, K), Baltic Hotel Promenaadi, Sadama 22, 
Haapsalu                                    
  
Teemad: 

kompostimise tähtsus orgaaniliste jäätmete utiliseerimise, võimaliku keskkonnaohu vähendamise ja 
kohalike ressursside optimaalse kasutamise tagamiseks; 

kompostide lähtematerjalid, nende ressurss ja kasutusvõimalused lähtuvalt kvaliteedist; 

kompostimise tehnoloogiad (aunad, sundõhustatud, reaktorid, vermikompostimine jne), seadmed ja 
protsessid; 

kompostide kasutamine väetiste ja mullaparandajana, kasutusnormid ja keskkonnakaitselised aspektid; 

kompostide kvaliteedinõuded ja valdkonnaga seotud seadusandlik regulatsioon 
  
Õppejõud 
Mait Kriipsalu, PhD, Eesti Maaülikooli põllumajandus- ja keskkonnainstituudi veekaitse professor 
Alar Astover, PhD, Eesti Maaülikooli põllumajandus- ja keskkonnainstituudi mullateaduse professor 
  
Ajakava 07. ja 08. aprillil 
10.00 - 11.30 õppetöö 

http://www.agri.ee/ekf
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11.30 - 11.40 kohvipaus 
11.40 - 13.10 õppetöö 
13.10 - 13.40 lõunapaus 
13.40 - 15.10 õppetöö 
  
Koolitus on sihtrühmale tasuta. 
Kohtade arv on piiratud, vajalik eelregistreerimine  
maaülikooli avatud ülikooli tel 731 3175; 731 3275; 731 3174 või täites registreerumisvormi maaülikooli 
kodulehe aadressilhttp://avatudylikool.emu.ee/taiendope/registreeru-kursusele/ 
  

 
 
 
 
 

KUULUTUSED/REKLAAM 
 
Palume kõikidel, kellel on soov avaldada laiemat üldsust huvitav teade, reklaam, 
tööpakkumine, tööotsimine või mõni muu kuulutus, saata info iga kuu 25ndaks 
kuupäevaks e-mailile jaanika@vortsjarv.ee . Teated on Võrtsjärve piirkonna põhised ja 
selle eest eraldi tasu ei nõuta. 

 
 
 
 
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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