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Klubi Angler kutsub võistlema 
 

9. mail toimub Tartus Anne kanalil klubi 

Angler karikavõistluste I etapp püügis tonka 

või fiideriga. Võistlused on individuaalsed ning 

osalema on oodatud kõik kalaspordihuvilised.  

 

Püüda võib korraga ühe püügiriistaga, mis on 

varustatud ühe konksuga, kirptirku 

(mormõškat) kasutada ei tohi. Võistlusvalmis 

varupüügiriistade arv ei ole piiratud kuid vees 

võib olla vaid üks.  

Osavõtutasu 100 krooni.  

Võistlema pääsevad eelregistreerunud 

võistlejad, eelregistreerimine (kestab 
01.maini) ja lisainfo telefonil 5090545, 
settermeister@gmail.com Dmitri Zabašta.  
 

Võistluspäeva ajakava näeb välja järgmiselt:  

 

5.00-6.00      registreerimine,  1 etapi 

sektorite loosimine  

6.00-7.00      ettevalmistusaeg  

7.00              1. etapi start  

11.00            1. etapi lõpp  

11.00-11.20  kaalumine  

11.30            2. etapi sektorite loosimine  

11.40-13.00  vaheaeg, ettevalmistus  

13.00            2. etapi start  

17.00            2. etapi lõpp  

17.00-17.30  kaalumine  

18.00            autasustamine  

   

Kala kotti!  

Allikas: www.kalastusinfo.ee 

 

 

23. aprill  2009 Nr:  7 



 

www.agri.ee/ekf 

Kalurid viisid mõrrad vette ! 
 

Laupäeva öösel kadus Võrtsjärvelt jääkaas ja 

juba pühapäeva hommikul oli Valma sadamas 

kohal kraana, mis tõstis vette kalapaadid. 

Oma järjekorda ootas ka 5ndat hooaega 

alustav kalepurjekas „Paula“.  

 

Teisipäeval popsutasid Valma kalasadamast 

välja esimesed suured püügipaadid, mis 

sikutasid enda järel üht või kaht väiksemat 

puupaati mõrdadega.  

 

Laupäeval puhus loodesse keeranud tuul 

pudedaks sulanud jää Võrtsjärve lõunaossa. 

Arumetsa nuki juures oli kalur Marko Vaheri 

sõnul veel eilegi veidi valgeid jääriismeid 

märgata. Pühapäevaks tellisid Valma kalurid 

kohale kraana, mis tõstis alused kaldalt vette. 

 

Teisipäeva hommikul kella kaheksa paiku 

sõitsid järvele kalurid Marko Vaher ja Ants 

Leiaru, neile järgnesid Eero Kullase ja Heino 

Kobaku paatkond. Mõrdu sisse viima 

valmistusid ka Leo Aasa ja veel mitme 

väiksema naabersadama püügialused. 

 

Enne lõunat sadamast lahkunud Viktor Jeršov 

ja Aigar Pihu astusid kalapaati 

mõnesentimeetrise veekihiga kaetud 

paadisillalt. 

 

 

«Veetase on tänavu sadamas kõrge,» nentis 

Jeršov.  

 

Kalur Enn Kell ütles, et vesi ulatub 111 

sentimeetrit üle tema sadamakaile 

joonistatud mõõteskaala nulltaseme. 

Veerikkamatel aastatel on see küündinud 

131,5 sentimeetri kõrgusele.  

 

Skaala pole seotud Tartu 

hüdroloogiainstituudi Jõesuu ja Tänassilma 

vaatluspostiga. Jõesuu vaatlusposti järgi oli 

järve veetase eile 159 sentimeetrit üle nulli ja 

see on neli päeva paigal püsinud. 

 

Enn Kella paatkond parandas eile veel 

mõrralinu. 

«Kiiret pole kusagile, vesi on alles külm ja ilm 

tuuline,» sõnas Kell. 

 

Sadamahoone ees oli pikalt lahti harutatud 

teinegi mõrd, seda korrastasid Heino ja 

Martin Kaasik. Nemadki ei kiirustanud veel 

püüniseid järve viima, kuid sättisid neid juba 

paatidesse. Riina Kaasik värvis üle paatide 

numbrid. 

 

Enn Kell ütles, et praegu on keelatud haugi- ja 

kohapüük, seega saab järvest vaid peenkala ja 

latikat ning õnne korral ka angerjat.  

 

Allikas: Jüri E. Kukk / „Sakala“ 

Pilt: Peeter Kümmel 
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Õppereis Peipsi Kalanduspiirkonda

Märtsikuu viimasel ja aprillikuu 

esimesel päeval korraldas MTÜ Võrtsjärve 

Kalanduspiirkond koostöös Euroopa Liidu 

Kalandusfondi ja Peipsi Kalanduspiirkonna 

Arendajate Koguga oma liikmetele õppereisi 

Peipsi äärde.  

Kahe Peipsi ääres veedetud päeva 

jooksul sai külastatud mitmeid huvitavaid 

ettevõtteid ja kohalikke euronõuetele 

vastavaid sadamaid (Kolkja, Kallaste ja 

Omedu). 

OÜ Profit Pluss tutvustas meile oma 

kalatööstust ja lahkesti näidati, kuidas kala 

pooltooteid ekspordiks ette valmistatakse.  

AS Peipsi Kalamehe kalatööstuses ja 

OÜ Peipsi Kalatööstuses avanes võimalus 

küsida siseturu ja välisturu toodangute ja 

nende kogemuste kohta. Maitseks anti 

proovida ka värskelt suitsutatud kala.  

Külastasime Vanausuliste muuseumi, 

kus kohalikud vanamemmed rääkisid 

vanadest traditsioonidest ja uue aja 

muutustest. Nägime kohalikku omapärast 

arhitektuuri ja kevadet ootavaid 

sibulapeenraid.  

Saime ülevaate Peipsi 

Kalanduspiirkonna strateegia hetkeseisust ja 

nende tuleviku plaanidest. Rääkisime ka 

tuleviku koostöö võimalustest. 

Võrtsjärve kaluritele toimus ka 

ühistegevuse koolitus – Jaan Leetsare 

juhtimisel. Tuldi välja mõnede päris heade 

ideedega.  

Ühe alternatiivse tegevusena 

kalanduse kõrvalt näidati meile kohaliku 

kaluripoja oskust puupakkudest välja voolida 

sae abil kauneid puukujusid.  
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Pilte Peipsi õppereisist on võimalik 

vaadata MTÜ Võrtsjärve Kalanduspiirkonna 

kodulehelt: 

http://www.vortskalandus.ee/6ppereispeipsi/ 

Täpsem info puukujude kohta: 

http://www.pootsman.ee  

 

Piltidel:  

* Taavi Pirk’i puukuju – „Kalur“  

*OÜ Profit Pluss külastus 

*Soolatud kala kuivatamine 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*MTÜ PKAK kingitus Võrtsjärve Kalanduspiirkonnale 

 

 

Angela Leiaru 

 
 
 
 
Peatselt toimuv PÕM koolitus 
 

  

Peatselt on tulemas 

Põllumajandusministeeriumi poolt toetatav ja 

Koolituskeskus Tõru poolt pakutav koolitus. 

Kui tunnete, et Teil on asja vastu huvi, andke 

endast teada aadressil: 

angela@vortskalandus.ee või telefonil: +372 
55 53 29 82 (Angela). 
 

Koolituse teemad ja ajad 2009 aastal: 

 

3.4. Moodul - Lähteülesande formuleerimine 

ja hangete korraldamine 

11-12.05.2009 ja 18-19.05.2009 

 
Angela Leiaru
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MTÜ Võrtsjärve Kalanduspiirkonna liikmete üldkoosolek !! 
 

Anname teada, et 15. mail 2009.a. toimub 
kalanduse tegevusgrupi MTÜ Võrtsjärve 
Kalanduspiirkond liikmete üldkoosolek.  
 

Liikmete üldkoosolek toimub Viljandimaal, 
Viiratsi vallas, Valma infokeskuses kell 13.00  

 

Päevakorras:  

 

Tutvumine Võrtsjärvega seotud 

majandustegevuste perspektiivanalüüsiga  

 

Võrtsjärve kalanduspiirkonna strateegia ja 

selle eesmärkide tutvustamine,  

strateegia heakskiitmine  

 

 

Projektikirjutamise koolitus 

MTÜ Võrtsjärve Kalanduspiirkonna liikmetele 26.-27. mai 2009 

Teema: Projektijuhtimise koolitus, projektitaotluse koostamine, PRIA nõuded. Lektor Olavy Sülla 

Pärnumaa Talupidajate Nõuande Keskus, finantsmajanduskonsulent 

 

Päevakava 
26.05.2009 
 
9.30 –   10.00  Osavõtjate kogunemine 

10.00 – 11.30    Projektide kavandamine.  

Investeeringute planeerimine ja rahaliste 

vahendite planeerimine. 

 Tegevuste ajaline 

planeerimine.  Hindamiskriteeriumid. 

 

11.30 – 11.45   Kohvipaus 

 

11.45 – 13.15   Ülevaade taotlusvormist, 

vajalikud lisad. Näite varal projektitaotluse 

koostamine. 

 

13.15 – 14.00 Lõuna 

 

14.00 – 15.30  PRIA nõuded projektitaotluse 

vormistamisel. Toetuse määr ja 

projektitoetuse taotlemisel ning taotlejale 

esitatavad nõuded ( omafinantseeringu määr, 

ja toetuse suurus)  

Rühmatöö  taotluse koostamine töögruppides 

 

15.30 – 15.45 Kohvipaus 

 

15.45 -  17.15  Äriidee, visioon kavandatavast 

projektist. Äriplaan, Swot ja strateegia. 

Rühmatöö  taotluse koostamine töögruppides 
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27.05.2009 
 

9.00 – 10.30 Rühmatöö gruppides -  

taotlusvormi täitmine 

Abikõlblikud kulud; mitteabikõlblikud kulud 

projektitoetuse taotlemisel. 

 

10.30 – 10.45  Kohvipaus 

 

10.45 – 12.15 30 Rühmatöö gruppides –

taotlusvormi täitmine 

 Eelarve koostamine, finantsprognoosid ja 

finantsanalüüs 

 

12.15 – 13.00  Lõuna 

 

13.00 – 14.30 Rühmatöö gruppides –

taotlusvormi täitmine 

Eelarve koostamine, finantsprognoosid ja 

finantsanalüüs 

 

14.30 – 14.40 kohvipaus 

 

14.40 -  16.15 -  Riskianalüüs.  

Projektitoetuse väljamaksmise kord. Toetuse 

saamise otsustamine. Toetuse saaja 

kohustused. 

 

 

 

 

Koolitusele registreerimine kuni 19.05.2009 aadressil: angela@vortskalandus.ee või telefonil: 55 
53 29 82 (Angela). 
Eelisjärjekorras on MTÜ Võrtsjärve Kalanduspiirkonna liikmed, kohtade arv piiratud. 

 

 

 

 

Kalamehe anatoomia: 1.osa 

Autor: Jüri Pukk 

Pilt: intenetist 

 

Mille poolest erineb siis harrastuskalastaja 

tavalisest kodanikust? Mis on see vägi, mis 

veab inimese varavalges välja oma pehmest ja 

soojast voodist ning suunab otseteed 

ebamugavate loodusjõudude meelevalda?  

Kõigepealt pole see kindlasti saamahimu. 

Kuigi kalamehed räägivad ikka oma 

suurimatest püütud kaladest ja lausa 

müstilistest saakidest, pole see põhiline. 

"Kalamehejutt" käib lihtsalt asja juurde ja 

ning on omamoodi suhtlemise vorm. See käib 
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asja juurde ja on rohkem huumori kui 

hooplemise valdkonnast. Selle mõistmiseks 

peab ise kalal käima ja olema. Kalastamine kui 

selline pole tegelikult mitte kõige odavam 

lõbu. Või kuidas võtta. Saaks ju ühe 

paadimootori või paadi ostmiseks kulutatud 

raha eest saaks mitu kilo parimat kalafileed. 

Sellele lisaks mitte just kõige odavamad 

konksud, õnged, nöörid-tamiilid, landid, 

jalatsid, vihmariided... Harrastuskalamees 

maksab oma hobile siiski igal juhul peale.  

Esmane on siiski olemine looduses. Kui palju 

on tavakodanik oma silmaga näinud tõusvat 

päikest, põtra udus liikumas või on vahtinud 

näiteks rebasega tõtt? Kuulanud soo vaikust 

petliku tundega aja peatumiseni ja jälginud 

voolava vee kordumatuid mustreid? 

Külitanud lõkke kõrval ja söönud omapüütud 

kaladest keedetud leent? Niisiis, eelkõige on 

kalastamine siiski pääsemine igapäevast ja 

omamoodi meditatsioon looduses. Nii-öelda 

"aju restart".  

Kahtlemata on suurt rahuldust pakkuv 

tegevus peale igat kalastamist oma varustuse 

sättimine-parandamine-täiustamine. Paljud 

valmistavad ise lante, tirke ja on ka selle ala 

tunnustatud tegijaid. Eraldi tasub välja tuua 

kunstputukate tegijad. See on juba rohkem 

kunsti kui käsitöö valdkonnast.  

Kalastamine eeldab siiski teatud hingelise 

seisundi olemasolu ja teeb suhete loomise 

lihtsamaks. Kui muul ajal ei saa tavaliselt 

inimesega kuidagi jutule, siis kalastades läheb 

jutule saamine kuidagi lihtsalt. Mul on tänu 

kalastamisele päris palju häid tuttavaid, keda 

ma muidu poleks kuidagi tundma saanud. 

Sõpru ei saa kunagi liiga palju olla.  

 

Üks asi veel. Kordumatu erutus, kui konksu 

otsa hakkab midagi suuremat. Olgu selleks siis 

suurem särg imepeene rakenduse otsas või 

pisikest ahvenalanti rabanud havi. Kala 

vastupanu ja veest kätte saamine on tõesti 

erutav ja seda erutust kalal otsimas käiaksegi. 

Kindlasti on see üks põhjus, mis toob jälle ja 

uuesti vee äärde või vee peale. Kalastamine 

siiski ka kala saamise protsess. Päris ilma siiski 

ei saa. Siis veel selle puhastamine ja 

rookimine ning lõpuks kulinaarne töötlemine. 

Kõik käib asja juurde. Nagu ka taskulambi abil 

ööusside taga ajamine ja vihmaga märjaks 

saanud telgi-magamiskoti kuivatamine.  

Eks kalagi saab püüda mitmel moel. Jätaks 

kõrvale kutselised kalurid ja röövlid (on väljas 

saama peal harilikult ebaseaduslike 

vahenditega ja keeluaegadel), kes on vee 

ääres siiski enamasti saamahimu toel. Tahaks 

veidi kirjeldada harrastuskalamehi. On ju 

kalavetele jõudnud paljud erinevad inimesed, 

keda siiski võib proovida rühmitada nende 

püüdmisviisi järgi.  

#On paadunud õngemehi, kes armastavad üle 

kõige istuda ritv peos kuskil põõsaste vahel 

jälgides üksisilmi vee peal hulpivat õngekorki. 

Istuvad vaikselt kaitsevärvi riietes ja neile 

ootamatult otsa komistades võib päris ära 

ehmatada. Neid võiks iseloomustada kui 

kannatlikke ootajaid.  

JÄTKUB JÄRGMISES KUUKIRJAS .. 



 
Elektroonilise kuukirja väljaandja:  

 

MTÜ Võrtsjärve Kalanduspiirkond 
Viljandi maakond  

Viiratsi vald, Valma küla 70121 

www.vortskalandus.ee 

+372 529 8561  
jaanika@vortsjarv.ee  

 

  Toimetaja: 

  Angela Leiaru 

  angela@vortskalandus.ee 

  +372 5553 2982 

 

  Tehniline toimetaja: 

  Silvia Varik 

  silvia@kaleselts.ee 

  +372 5665 0956 
 


