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Navi.kipper.ee – uus õpiotstarbeline merekaart 

 

Ajastatult Meremessi esimesele 

päevale (6.märts) sai huvilistele kasutatavaks 
uus õppeotstarbeline tasuta merekaart 

www.kipper.ee. Kaardi eesmärk on teha 

mugavalt kättesaadavaks kogu veel kulgemist 

hõlbustav info. Kaart põhineb GoogleEarth 

kaardirakendusel ja sisaldab suure hulga 

infokihte, et enne merele (või 
siseveekogudele) minemist põhjalik eeltöö 

ära teha.  

Nii on kaardil kogu Eesti 

navigatsioonimärgistik, randumiskohad (st 
sadamad, väikesadamad jne), saared (üle 

2000 objekti), merealad, vooluveekogud, 

veega seotud kaitsealad. Samuti on kaardil 
esitatud merealapiirid (majandusvöönd, 

territoriaalmeri jne). Kaardile on kantud ka 

merepäästeinformatsioon - piirivalve 

päästekeskused, karnisonid ja 
vastutuspiirkond. Kaardile on kantud ka 

väikelaevnike jaoks olulised Veeteede Ameti 

ja ARK kontorite asukohad. Lisaks on ära 

märgitud erinevad veega seotud huviobjektid 

ja üritused.  
 
 

Mõtle endale - tunne merd! 

Kaardi saad endale alla laadida siit: 

http://www.kipper.ee/index.php?option=co
m_content&task=view&id=118&Itemid=132 

 

Allikas: Kipper 

 

26. märts  2009 Nr:  6 
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Kuldkala 2009 – „Kuldkala värsid“  
 

Laisa kalamihe kaebelaul... 

 

Puul talve vahtse taiva  

ja uutse kalailma  

kui õkva valget laiva...  

nii kalast jäigi ilma...  

  
Kõrd jää es taha kanda  

suurt hulka lolli liha...  

kõrd kalakast jäi randa...  

kõrd jämme õlleiha...  

  

Nii rekordis sai maha  

kolm ulli kiisatatti...  

 

 

 

 

 

kass eski noid es taha  

vaid sihtse vorstilatti...  

  

Nüüd Pühajärve veerest  

um kuulda kalasarvõ...  
mul laiskus kaonu kerest !  

Kui avass saagiarvõ ??!!  
  

Ja Vladislavki mõikas  

kos Valga mihel tasõ !!!  

  

(...ei mutt mu tollõs pääväs  
vist tarõst vällä lasõ...)  

  

  

Martin Kasepuu  

 

PÕM koolitus Viinistul 19.-20.03  

Märtsi keskel viis Põllumajandus-

ministeerium läbi järjekordse koolituse 

Viinistul. Seekord teemaks – „Projektitöö 

korraldamine“, mis viidi läbi taaskord 

koolituskeskus „Tõru“ poolt.  

 Räägiti projektide hindamiste alustest, 

arutati läbi üksik asjaliselt 
hindamiskriteeriumid – vastati kõikidele meie 

küsimustele. Saime oma kätt harjutada – ise 
projektide hindamise ja raha jagamisega.  

  

 

 

 

 

Üllatuskülalisena käis meile oma 

kogemusi jagamas ka Rohelise Jõemaa 
Koostöökogu tegevjuht Merle Adams.  

 Aprillis (20.04) on tulemas „Strateegia 

(teksti) vormistamine, kommunikatsioon ja 

teostus“ koolitus. 

 Täpsem info koolituse kohta aprilli 

algul MTÜ Võrtsjärve Kalanduspiirkonna 
kodulehelt ja soovijatele ka e-maili teel. 

 

Angela Leiaru 
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Isade ja poegade kalastuslaager Võrtsjärve ääres 3-7. August 2009 
 
 

MTÜ Koos Kalale korraldab augusti 

alguses Võrtsjärve ääres „Isade ja peogade 

kalastuslaagri“. 

Juba teist aastat toimuva laagri 

eesmärkideks on luua võimalus isade-

poegade „meestevaheliseks“ suhtlemiseks, 
pakkuda neile mitmekülgset, sisukat puhkust, 

ühist kalastamist, kalastusõpet ja osalemist 
traditsioonilises laagrielus.  

Juba teist aastat toimuva laagri 

eesmärkideks on luua võimalus isade-

poegade „meestevaheliseks“ suhtlemiseks, 

pakkudes neile mitmekülgset, sisukat 
puhkust, ühist kalastamist, kalastusõpet ja 

osalemist traditsioonilises laagrielus. 

 Laager toimub Vaiblas, Veldemani 

Puhkemajas ja puhkemaja territooriumil. 

Kalastuspaikadeks on Võrtsjärv ja tormiste 
ilmade puhul Emajõgi ja/või Tänassilma jõgi. 

Naiste osalemine on lubatud vaid 

erandjuhtudel ning väga veenvate 

põhjenduste olemasolul. Samuti pole isadel 

lubatud kalastuslaagris pruukida alkoholi, 
välja arvatud pudel õlut pärast sauna.  

 Laagrisse tuleb kaasavõtta oma 

kalastusvarustus, kuid erinevat varustust on 

võimalik osta ka kohapeal. Soovitav on kaasa 
võtta oma paat. Kohale tuuakse ka 

rendipaate, kuid nende arv on piiratud. 
Samuti tuleks osalejatel endil varem valmis 

varuda õngesöötasid – vihmaussid, 

kärbsetüugud jms. 

 Võimalik on valida kahe majutusviisi 

vahel – ööbida kas Puhkemaja tubades või 

telkida laagriplatsil. Laagri maht on 60 

inimest.  
 Toidu valmistamine toimub nimme 

välisoludes (gaasipõletitel või lõkkel) ning 
sellesse töösse kaasatakse laagrilised: 

eesmärgiks on, et iga isa-poeg/pojad/tütred 

lööksid kaasa vähemalt ühe söögikorra 

toimkonnas nii toidu valmistamisel kui ka 

nõude pesemisel. Toidu valmistamisel 
abistavad meid vajadust mööda ka 

Puhkemaja kokad. Vähemalt ühel õhtul leiab 

aset Vladislavi Õpiköök, mille käigus 

valmistatakse Vladislav Koržetsi 

eestvedamisel üheskoos erinevaid 
kalaroogasid.  
 

 

Lisainformatsioon 

www.kalale.ee   
e-post: koos@kalale.ee  
tel: (+372)5254488  

 

Pileteid saab osta ka Kalale.ee e-poest 

aadressil www.kalale.ee/pood  

 

allikas:  http://www.kalale.ee 
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Õppereisi kava: Peipsi kalanduspiirkonna külastus 31.03 – 01.04.2009 
 
 

Üldist informatsiooni:  

Õppereis Peipsi Kalanduspiirkonda on korraldatud MTÜ Võrtsjärve Kalanduspiirkonna poolt ja reisi 

toetab Euroopa Liidu Kalandusfond. Kohapealse programmi aitas kokku panna Peipsi 

Kalanduspiirkonna Arendajate Kogu.  

 

 
1.päev  Teisipäev, 31.03 
 
8.00-10.00 Autodega väljumine Valmast, 

Saabumine Peipsi kalanduspiirkonda  

10.00-11.00 OÜ Profit Pluss kalatööstuse 

külastus(teevad ekspordiks pooltooteid) - Pala 

vald, Kadrina küla, Jõgeva mk  

11.00-12.00 Seminar:  *ülevaade Peipsi 

Kalanduspiirkonna edusammudest – järgneb 

arutelu 

12.00-14.00 ülevaade Võrtsjärve 

Kalanduspiirkonna strateegia hetkeseisust – 

järgneb arutelu  

14.00 – 15.00 Lõuna OÜ Pootsman.P.T 

hostelis 

15.00 – 18.00 Kaluritele ühistegevuse koolitus 

18.00 -19.00 Õhtusöök   

 

 
 

 

 

 

 
 

19.00 – 21.00 Kaluritele ühistegevuse koolitus 
jätkub 

 

 

Ööbimine: www.pootsman.ee 

 
OÜ Pootsman.P.T hostelis (võimalus tellida 

sauna ja tünnisauna) 
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2.päev  Kolmapäev, 01.04 
 
9.00 -  10.00  Hommikusöök 

10.30 – 11.30  Kohaliku piirkonna külastus: 

*Kallaste sadam (üks Peipsi kahest Europassi 

omavast sadamast) 

12.00 – 13.00  Kolkja sadam, perefirma poolt 

ise ehitatud (odavuse näide) 

AS Peipsi Kalamehe kalatööstus (nii sise kui 

välisturu toodang), perefirma 

13.00 – 13.15 Vanausuliste muuseum, 

otseturustuse punkt, sibularestoran (kahjuks 

ainult möödasõites) 

14.00 –15.00 Lõuna: „Kuldakalakese“ 

söögikohas – müügikohas 

15.00 – 15.30 OÜ Peipsi Kalatööstuse külastus 

(põhiliselt siseturg – preservid, soolatud, 

kuivatatud ja suitsetatud kala) 

15.30 Tagasisõit koju 

 

 

 

MTÜ Võrtsjärve Kalanduspiirkonna projektitoetuste taotluste 
hindamiskriteeriumid 
 
 
Nimetatud hindamiskriteeriumitele lisaks esitab rahastaja täiendavad nõuded 
taotlejatele, taotlustele ning abikõlbulikele kuludele 

(Põllumajandusministri määrus nr 38, 24.aprill 2008). Määrusega saab tutvuda 

MTÜ Võrtsjärve Kalanduspiirkond kodulehel www.vortskalandus.ee  

 

Hindamiskriteeriumid iga valitud tegevussuuna kohta (esitatakse iga valitud strateegia 
tegevussuuna kohta vähemalt 5 kõige olulisemat hindamiskriteeriumi)  

 

5.1.1 Kala- või vesiviljelustoodete 
töötlemine ja otseturustamine 

Tegevussuuna eesmärgid:  

- Võrtsjärve kalanduspiirkonnas tegutseb 

aastal 2013 vähemalt 1 edukas ja 
tunnustatud kala töötlemisega tegelev 

ettevõtja; 

- Kalurite sissetulekud on tänu kala 

töötlemisele ja otseturustamisele 
piirkonnas  kasvanud vähemalt 20% 

 

Hindamiskriteeriumid projektitaotluste 
hindamiseks: 

 

1) Projektitaotlus on kooskõlas MTÜ 

Võrtsjärve kalanduspiirkond strateegia 

visiooni ning tegevussuuna 

strateegiliste eesmärkidega; 
2) Ettevõte on MTÜ Võrtsjärve 

Kalanduspiirkond liige; 
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3) Projekti elluviimise tulemusena 

käivitub piirkonnas kala töötlemise 

ja/või otseturustamisega tegelev uus 

ettevõte; 

4) Ettevõte/ettevõtja laiendab senist 

tegevusala kala- või 

vesiviljelustoodete töötlemise ja/või 

otseturunduse valdkonnas; 

5) Projekti elluviimise tulemusena 
tekivad uued töökohad (1 koht - … 

punkti, 2 koht - …punkti, 3 ja enam- … 

punkti); 

6) Ettevõte teeb koostööd teiste 

Võrtsjärve kalanduspiirkonna 

ettevõtete, organisatsioonide ja 

asutustega (nt kas on nimetatud 

piirkonna teisi ettevõtteid, kellele 
toodangud müüakse või kellelt 

toorainet ostetakse); 

7) Ettevõte teeb koostööd teiste 

ettevõtete, organisatsioonide ja 

asutustega väljaspool Võrtsjärve 
kalanduspiirkonda; 

8) Ettevõtte käivitamise või uuendamise 

tulemusena väheneb kala- või 

vesiviljelustoodete töötlemisega 

kaasnev negatiivne keskkonnamõju 

(sh kõrvaltoodete ja jäätmete 

kasutamise edendamine); 

9)  Kala- või vesiviljelustoodete 

töötlemiseks vajalikus ehitises 

paraneb tänu töö- ja 
hügieenitingimustele tootekvaliteet; 

10)  Ettevõtte kala- või vesiviljelustooted 

on suunatud nišiturgudele ja/või on 

tegemist uute toodete tootmise ja/või 

turustamisega; 

11) Ettevõte kohaldab kala- või 

vesiviljelustoodete tootmiseks uusi 

tehnoloogiaid või arendab 
uuenduslikke tootmismeetodeid;  

12) Ettevõtte investeeringu tulemusena 

suureneb kohalikult lossitud saagist 

valmistatud toodete otseturustamise 

osakaal ja/või veotingimuste 
parandamine 

 

 
 
 
 
 
5.4.2. Kalandusega seotud turismi 
arendamine ja rannaküla taaselustamine 
Tegevussuuna eesmärgid aastaks 2013: 
1. Aastal 2013 pakuvad Võrtsjärve piirkonna 

turismiettevõtted vähemalt 10 erinevat 

Võrtsjärve kalandusega seotud 
toodet/teenust; 

2. Igal aastal toimub vähemalt üks üle-
eestilise tähtsusega Võrtsjärve 

kaluritraditsioone, rannakülasid ja Võrtsjärve 

kalanduspiirkonda tutvustav sündmus; 
3. Külastajate arv piirkonnas on kasvanud 

10%, sealjuures on pikenenud piirkonnas 
viibimise aeg;  

4.Rannakülades uute ehitiste rajamisel 

kasutatakse vanu ehitusvõtteid, materjale 
(savi, pilliroogu), regulaarselt toimuvad 

koolitused ja töötoad, et rannakülade ja 

kalurite traditsioone elus hoida 
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Hindamiskriteeriumid projektitaotluste 

hindamiseks: 

1) Projektitaotlus on kooskõlas MTÜ 

Võrtsjärve kalanduspiirkond strateegia 

visiooni ning tegevussuuna 

strateegiliste eesmärkidega; 

2) Projektitaotlus on kooskõlas 

Võrtsjärve piirkonna 
turismistrateegiaga aastani 2015; 

3) Ettevõte, mittetulundusühing, 

sihtasutus või kohalik omavalitsus on 

MTÜ Võrtsjärve Kalanduspiirkond 

liige; 

4) Projektitegevused aitavad kaasa 

rannakülade taaselustamisele; 

5) Projektitegevused on suunatud 
loodus- ja arhitektuuripärandi kaitsele 

ja tutvustamisele; 

6) Projekti mõju piirkonnale on laiem 

ühe ettevõtte tegevuspiirkonnast; 

7) Taotleja teeb antud projekti raames 
koostööd teiste Võrtsjärve 

kalanduspiirkonna ettevõtete, 

organisatsioonide, asutustega; 

8) Projektitegevuste tulemusena 

paraneb pakutavate kalandusega 

seotud turismitoodete ja –teenuste 

kvaliteet; 

9) Projekti eesmärk on 

kaluritraditsioonide tutvustamine 

erinevate tegevuste ja väljapanekute 

kaudu; 

10) Projekti eesmärk on kalandusega 
seotud turismitoodete ja –teenuste 

turundustegevuse parandamine ja/või 

turunduskava väljatöötamine; 

11) Projekti tulemusena rajatakse 

kalapüügisild või ujuvkai turistide 

teenindamiseks ja/või puhastatakse 

kalaäärseid puhkealasid;  

12) Projekti tulemusena ostetakse või 
ehitatakse veesõiduk (-id), mis aitab 

kaasa piirkonna kalandusega seotud 

turismitoodete ja –teenuste 

mitmekesistamisele ning 

kalanduspiirkonna turismivõimaluste 
tutvustamisele; 

 

 

 

 
 

5.4.3 Tegevuste mitmekesistamine 
Tegevussuuna eesmärgid aastaks 2013: 

1. Tööhõive piirkonnas suureneb aastaks 2013 
10% 

2. Senistest kalandussektoris hõivatud 

inimestest 10 % on leidnud rakendust 
Võrtsjärve piirkonnas alternatiivsetes 

tegevusvaldkondades (majutus-, toitlustus-, 
teenindusettevõtted, käsitöö, tootmine jt) 

 

Hindamiskriteeriumid projektitaotluste 

hindamiseks: 
1) Projektitaotlus on kooskõlas MTÜ 

Võrtsjärve kalanduspiirkond strateegia 
visiooni ning tegevussuuna strateegiliste 

eesmärkidega; 

2) Projektitaotluse esitanud ettevõte on 
MTÜ Võrtsjärve Kalanduspiirkond 

liige; 
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3) Projektitegevuste tulemusena luuakse 

uusi töövõimalusi väljaspool 

kalandussektorit; 

4) Projekti elluviimise tulemusena 

tekivad uued töökohad (1 koht - … 

punkti, 2 koht - …punkti, 3 ja enam- … 

punkti); 

5) Projektitegevuse tulemusena on 

viidud nõuetega vastavusse piirkonnas 
tegutsev majutus- või 

toitlustusettevõte;  

6) Projekti eesmärgiks on ettevõtte 

majandustegevuse 

ümberkorraldamine/ümbersuunamine 

kalandussektorist mõnda teise 

tegevusvaldkonda; 

7) Projekti tulemusena uuendatakse 

teenindusettevõtte hoone ja/või 

seadmed; 

8) Projekti tulemusena uuendatakse 

käsitööks ja tootmiseks vajalik hoone 

ja/või seadmed; 

9) Projektitegevuste elluviimisel teeb 

ettevõte koostööd teiste Võrtsjärve 

kalanduspiirkonna ettevõtete, 
organisatsioonide, asutustega; 

10) Projekti mõju piirkonnale on laiem 

ühe ettevõtte tegevuspiirkonnast; 

11) Projekti tulemusena paraneb 

piirkonnas teenuste kvaliteet ja 

kättesaadavus; 

12) Projekt aitab kaasa Võrtsjärve 

kalanduspiirkonna tutvustamisele 
atraktiivse töö- ja elukeskkonnana; 

 

 

 

 
 

5.4.4 Koolitustegevus  
Tegevussuuna eesmärgid aastaks 2013: 

1. Igal aastal osaleb koolitusprogrammides 

vähemalt 25% kalanduspiirkonnas 

tegutsevatest kutselistest kaluritest, 
kalandussektori töötajatest ja 

turismiettevõtjatest;  
2. Koolitusprogrammides osalemine on 

tõstnud piirkonnas pakutavate 

(turismi)teenuste kvaliteeti ning suurendanud 
otseselt Võrtsjärve kalandusega seotud 

teenuste ja pakettide arvu; 

3. Koolitusprogrammides pakutavatest 
kursustest ja koolitustest vähemalt 30% on 

seotud Võrtsjärve kalanduspiirkonna 

arendamise- ja tutvustamisega (kalandusega 

seotud õpitoad, õppelaagrid jms)  

 

Projektitaotluste hindamiskriteeriumid: 

1) Projektitaotlus on kooskõlas MTÜ 

Võrtsjärve kalanduspiirkond strateegia 
visiooni ning tegevussuuna strateegiliste 

eesmärkidega; 
2) Projektitaotluse esitanud ettevõte, 

mittetulundusühing või sihtasutus on 

MTÜ Võrtsjärve Kalanduspiirkond 

liige; 

3) Projektitaotluse esitaja teeb projekti 

raames koostööd teiste Võrtsjärve 
kalanduspiirkonna ettevõtete, 

organisatsioonide või asutustega; 
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4) Projektitegevustest saavad kasu 

rohkem kui ühe ettevõtte, 

organisatsiooni või omavalitsuse 

töötajad; 

5) Projektitegevused aitavad kaasa 

turismitoodete ja –teenuste kvaliteedi 

parandamisele piirkonnas; 

6) Projektitegevused on suunatud 

alternatiivsete (väljaspool 
kalandussektorit) tegevusalade 

tutvustamisele ning väljaõppele;  

7) Projektitegevuste mõju piirkonnale on 

pikaajaline; 

8) Projekti tulemusena paranevad 

kalandussektori töötajate 

kutseoskused ning suurenevad 

töösaamise võimalused; 
9) Projekti tulemusena paranevad 

muude sektorite (v.a.kalandussektor) 

töötajate kutseoskused ning 

suurenevad töösaamise võimalused; 

10) Projektitegevused aitavad kaasa uute 

ettevõtete loomisele ja/või 

olemasolevate ettevõtete 

laiendamisele piirkonnas; 

11) Projekti tulemusena tõuseb piirkonna 

konkurentsivõime ning atraktiivsus nii 

puhke-, töö- kui elamispaigana; 
12) Projektis väljapakutud 

koolitusprogramm põhineb piirkonnas 

läbiviidud koolitusvajaduse uuringutel 

ja/või lähtub konkreetse sihtgrupi, 

ettevõtte, organisatsiooni või 

omavalitsuse põhjendatud 

vajadustest;   

 

 

 

 
Projektitaotluste vastuvõttu plaanitakse alustada sügisel 2009. Täpsem info konkursi alguse ja 

tingimuste kohta ilmub juba järgmistes kuukirjades ning kindlasti ka MTÜ Võrtsjärve 

Kalanduspiirkond kodulehel www.vortskalandus.ee 
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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: 

  Angela Leiaru 

  angela@vortskalandus.ee 

  +372 5553 2982 

 

  Tehniline toimetaja: 
  Silvia Varik 

  silvia@kaleselts.ee 

  +372 5665 0956 
 


