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Mere & vabaaja mess 2009 
6-7-8 märts 2009 Saku Suurhallis 
 
Mere- ja vabaajamess on ainus tõeline 

merehuvilistele suunatud aasta suursündmus. 

Meremessil on traditsiooniliselt esindatud 

veesõidukite- ja varustuse tootjad-müüjad nii 

Eestist kui välismaalt. Kohal on hobi- ja 

matkatarvete müüjad, surfi- ja 

sukeldumisklubid ning palju teisi mere ja 

elustiiliga seotud tootegruppe. Uudsena on 

kavas välispinnal toimuv paadilaat, kus 

soovijatel on võimalus müüki pannaoma 

kasutatud veesõiduk. 
 

Messil on väljas: 

• jahid, kaatrid, paadid, mootorid  

• merevarustus, päästevahendid,  

mereelektroonika, mererõivastus 

• ekstreemsport, surfivarustus,  

sukeldumistehnika ja -klubid 

• väikelaevnikekoolitus, jahi rent ja 

purjetamise kursused 

• hobi- ja kalastustarbed 

• mototehnika, maasturid, ATV-d, 

rollerid, biked 

• aktiivne puhkus, matkamine, 

tervisesport, elamusturism  

• mängud, loosimised, tooteesitlused 

• UUS! Messi välispinnal toimub 

paadilaat. 

 

Täpsem info:  http://www.meremess.ee/ 

Allikas: MTÜ Eesti Paat  Meremessikorraldaja
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Kursus väikelaevajuhtidele "Sisevee- ja merekoolitus" 
 
Täpsem info kursuse kohta: 

http://www.tkj.ee/kursus08.htm 
 

Kursuse maksumus on 5800 krooni. Rohkem 

infot ja kursusele registreerumine veebis: 

www.tkj.ee.  

 

Toimumisaeg: Kursuse algus 15. märts, kursus 

toimub Saadjärve looduskeskuses laupäeviti kell 

10:00-18:00 

 

Täpsem info: Madis Toots tel: 51 18680 või  

e-post: madis.toots@gmail.com 

 

Kursuse hind: 5800.- kr (ei sisalda lõunasööki) või 

6200.- kr (koos lõunasöögiga)  

Uus rühm alustab sügisel. 

Allikas:    MTÜ Tartu Kalevi Jahtklubi 

Salu küla, Tartu vald, Tartumaa 

Telefon: 7352302 

www.tkj.ee 

 

 

 
Kalurite vastlapäeva uskumused: 
 

• Mida pikema liu teed, seda libedama angerja suvel saad .. 

• Kes vastlapäeval kõiksema suurema plärtsakuga puuksu laseb, saab suvel suurema latika .. 

• Vastlaõhta kõige teravama keelega jutustaja saab suvel kõvasti ogalikku .. 

 

Allikas: Rahvasuu 
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Peatselt toimuvad PÕM koolitused 
 

 

Peatselt on tulemas uued ja huvitavamad 

Põllumajandusministeeriumi poolt toetatavad 

ja Koolituskeskus Tõru poolt pakutavad 

koolitused. Järgnevalt on kirjas koolituse ajad 

ja teemad. 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: 

 

3.3. Moodul - Projektitöö korraldamine 

9-10.03.2009 ja 19-20.03.2009 

 

3.4. Moodul - Lähteülesande formuleerimine 

ja hangete korraldamine 

11-12.05.2009 ja 18-19.05.2009 

 

Võrtsjärvest püütud kummaline koha ootab külmikus saatust 

 

Kummaline koha ootab külmikus saatust   

10.02.2009 

Kalurite Anti Meikari ja Viktor Saviku võrku 

jäänud koha kaalus veidi alla 17 kilogrammi, 

tema pikkuseks mõõdeti 96 sentimeetrit ja 

kõhu ümbermõõduks 80 sentimeetrit. 

 

Valmas suure kõhuga koha vaatamas käinud 

kalateadlased viisid järveasuka 

limnoloogiakeskuse sügavkülmikusse, kus see 

pakkekiles enda jäädvustamist ootama jääb. 

 

Limnoloogiakeskuse juhataja Ain Järvalti 

sõnul tehakse kalast kas topis või mulaaž ning 

selleks on kalateadlastel kavas projekt tellida.  

Tõenäoliselt tehakse kohast järvemuuseumi  

tarvis samasugune mulaaž nagu rekordilisest 

20-kilosest valgeamuurist. 

 

 

 

Kala säilitatakse tervelt, seepärast pole tema 

kõhu sisu veel uuritud. Katsudes pidi see 

olema pehme ja vetruv ning Järvalti sõnul see 

mari olla ei saa. 

 

«Võib eeldada, et kohal on kõhukelmesse 

mingi veekott tekkinud ning seetõttu on kala 

tavalisest suurem ja raskem,» lausus 

teadlane. 
 

pilt: Elmo Riig 

allikas: ajaleht „Sakala“ 
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Osoonis tutvustati Võrtsjärvest püütud punnkõhuga koha 

 Eesti Televisioonis 16.02.2009 kuupäeva Osoonis räägiti Võrtsjärvest 10. veebruaril püütud 

imelikust punnkõhuga kohast. 

Osooni saate vaadata aadressil: http://etv.err.ee/arhiiv.php?id=90685 

(Võrtsjärve kohast räägiti saate ~25 minutil). 

 

 

Norra ja Euroopa majanduspiirkonna regionaaltoetus 

Kalanduspiirkonna juhatuse koosolekul 

11.veebruaril arutasime, kas ja milliseid 

lisavahendeid tasuks taotleda Norra 

programmist. Otsustasime, et ega mööda 

külgi maha ei jookseks, kui proovida.  

Toetuse eesmärgiks on: 

• tugevdada kohaliku omavalitsuse 

üksuste, omavalitsusliitude ja 

maavalitsuste haldusvõimekust eelkõige 

avalike teenuste arendamiseks ja 

piirkondade arengulahenduste 

väljatöötamiseks;  

• soodustada kohaliku omavalitsuse 

üksuste, maavalitsuste, omavalitsusliitude 

ja mittetulundusühenduste koostööd 

kohalikul ja regionaalsel tasandil;  

• parendada piirkondade 

majanduskeskkonda ja jätkusuutlikkust.  

Toetust saavad taotleda kõik Eesti 

omavalitsused, omavalitsusliidud, 

maavalitsused ning ka mittetulundusühingud 

ja sihtasutused, kui projektis kavandatud 

tegevused kuuluvad nende põhikirjajärgsete 

tegevuste hulka. 

Täpsem info Norra programmi tingimuste 

kohta: www.eas.ee/noremp 

Oodatud on kõik ettepanekud tegevuste 

kohta aadressil: angela@vortskalandus.ee  

Angela Leiaru 
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Laulupeotule teekond Tartust Pärnusse 13.-27.juuni 2009 

Laulupeo sünnilinnas Tartus süüdatud tuli 

asub vana hansateed mööda Pärnu poole 

purjetama: esmalt Tartust lodja ja 

viikingilaevaga Võrtsjärvele, sealt kale ja 

teiste paatidega Viljandisse. 

Laulupeo tule tööblogi tule liigutamiseks 

mööda vett Tartust Pärnusse 2009 on 

aadressil: http://laulutuli.blogspot.com/ 

Kaart laulupeotule teekonnale avaneb, kui 

vajutate alljärgnevat viita: 

http://maps.google.com/maps/ms?ie=UTF8&

hl=en&oe=UTF8&msa=0&msid=11024302118

0429833975.0004601c6fcb4ce23073a 

 

Võrtsu äärde jõuab tuli 16.06. õhtuks. Igal 

pool kohapeal on kohalike enda otsustada 

kuis ja mida korraldatakse. Kalanduse MTÜ-l 

oli ettepanek Jõesuus Kalalaat korraldada.  

Samuti tahavad korraldajad (ca 25in) Jõesuus 

ööbida + õhtusöök ja 

hommikusöök. 

Märtsi teises pooles tahavad üldkorraldajad 

kõik taas kokku kutsuda, et saada ülevaade, 

mida keegi kusagil korraldab. 

 

Ootame Teie ettepanekuid aadressidel: 
jaanika@vortsjarv.ee ja 
angela@vortskalandus.ee

 
 
 

Võrtsjärve kalanduspiirkonna strateegia aastani 2013 – visioon ja tegevussuundade 
eesmärgid 
 

Käesolevaks hetkeks oleme jõudnud 

strateegia koostamisega etappi, kus peale 

erinevate arutelude ja kohtumiste toimumist 

on sõnastatud Võrtsjärve kalanduspiirkonna 

visioon aastaks 2013, valitud välja Võrtsjärve 

kalanduspiirkonna jaoks olulised strateegia 

tegevussuunad ning kirjeldatud 

tegevussuundade eesmärgid. Oleme paika 

pannud ka esialgsed Euroopa Kalandusfondist 

toetatavate tegevussuundade 

toetusprotsendid.  

 

Ülevaate eesmärgiks on saada infolehe 

lugejailt (kaluritelt, piirkonna elanikelt, 

ettevõtjailt ja teistelt huvilistelt) tagasisidet 

ettepanekute ja arvamuste näol nii visiooni, 

strateegia tegevussuundade kui eesmärkide 

kohta, et neid järgnevatel kohtumistel 

arutada ning vajadusel arvestada 

strateegiadokumendi koostamisel.   

 

Võrtsjärve kalanduspiirkonna visioon aastaks 
2013:  

- Kalavarude seisund on stabiilne, 

senisest vähemalt 20% enam 

asustatakse iga-aastaselt 

angerjamaime; 
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- Piirkonnas tegutseb vähemalt üks 

edukas ja tunnustatud kala 

väärindamisega tegelev ettevõtja ning 

tänu kala töötlemisele piirkonnas on 

kalurite sissetulekud suurenenud 

vähemalt 20%; 

- Toimib koostöövõrgustik kalurite, 

ettevõtjate ja piirkonna elanike vahel 

(MTÜ Võrtsjärve Kalanduspiirkond 

baasil), mis aitab tagada 

kalanduspiirkonna jätkusuutliku 

arengu; 

- Igal aastal korraldatakse vähemalt üks 

üle-eestilise tähtsusega sündmus, mis 

seotud kaluritraditsioonide 

elushoidmisega rannakülades ning 

Võrtsjärve kalanduspiirkonna 

tutvustamisega piirkonna külastajaile 

 

Tegevussuunad ja nende eesmärgid:  
1.Kalasadamate ja lossimiskohtade 

uuendamine 

Tegevussuuna eesmärgid aastaks 2013: 

1. 2013 aastaks on MTÜ Võrtsjärve 

Kalanduspiirkond eestvõtmisel läbi 

viidud uuring, mis selgitab välja 

randumis- ja lossimiskohtadega 

seotud probleemid ja vajadused ning 

pakub välja Võrtsjärve piirkonna jaoks 

optimaalse lahenduse, konkreetse 

tegevuskava 

 

2. Kala- või vesiviljelustoodete töötlemine ja 

otseturustamine  

Tegevussuuna eesmärgid aastaks 2013: 

1. Võrtsjärve kalanduspiirkonnas 

tegutseb aastal 2013 vähemalt 1 

edukas ja tunnustatud kala 

töötlemisega tegelev ettevõtja; 

2. Kalurite sissetulekud on tänu kala 

töötlemisele ja otseturustamisele 

piirkonnas  kasvanud vähemalt 20% 

 

3. 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 

 

4. 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) 

 

5. Koolitustegevus   

Tegevussuuna eesmärgid aastaks 2013: 

1. Igal aastal osaleb koolitusprogrammides 

vähemalt 25% kalanduspiirkonnas 



 

www.agri.ee/ekf 

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)  

 

Angerjamajandus 

Tegevussuuna eesmärgid aastaks 2013: 

1. Asustatava angerjamaimu hulk 

aastaks 2013 on suurenenud 

vähemalt 20%. 

 

Randumiskohtade setetest puhastamine 

Tegevussuuna eesmärgid aastaks 2013: 

1. Leitud toimiv lahendus, kuidas regulaarset 

randumiskohtade setetest puhastamist 

rahastada.  

 

Euroopa Kalandusfondi meetmest 4.1 

toetatavate tegevussuundade osas on 

Võrtsjärve kalanduspiirkonna eelarve 

jagunemine suundade vahel järgmine:  

 

Tegevussuuna 

nimetus 

EKF meetmest 4.1 

Võrtsjärve 

Kalanduspiirkonnale 

kavandatud vahendid 

projektitoetusteks. (% 

kogu eelarvest) 

Kala- või 

vesiviljelustoodete  

töötlemine ja 

otseturustamine 

40%  

Kalandusega seotud 

turismi arendamine 

ja rannakülade 

taaselustamine 

25% 

Tegevuste 

mitmekesistamine 

25% 

Koolitustegevused 10% 

  

 

Oodatud on arvamused, ettepanekud ja 

täiendused eelpooltoodule e-posti aadressil: 

kart@gravitas.ee või telefonil 5213754 (Kärt 

Leppik). 
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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 
 


