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Elektrooniline kuukiri 
 

 

 
Meeldetuletus: 2012. aasta PRIA I voor  

PRIA võtab projektitaotlusi vastu 05.03-19.03.2012. 

Projektitaotlused tuleb eelnevalt esitada hindamiseks Võrtsjärve Kalanduspiirkond MTÜ-le 
hiljemalt 27.02.2012  

Taotlused tuleb saata aadressil Kruusa 15, Elva 61503, Tartumaa  ning elektrooniliselt 
jaanika@vortsjarv.ee 

Infot taotlusvormide ja lisadokumentide kohta leiate MTÜ Võrtsjärve Kalanduspiirkonna 
kodulehelt: http://www.vortskalandus.ee/projektitaotlused/  

 

„Klaasangerja (Anguilla Anguilla) müük ja transport Eestisse“ 
Pakkumiskutse 

Riigihanke register kinnitas hankedokumendi „Klaasangerja (Anguilla Anguilla) müük ja transport 
Eestisse“. Tutvu hankedokumentasiooniga täpsemalt siin: EST; ENG  
 
Pakkumus tuleb esitada Võrtsjärve külastuskeskusesse hiljemalt 28. veebruariks 2012. aastal kell 
11.00. 
 
Pakkumuste avamine toimub aadressil Kolga-Jaani vald, Vaibla küla, Rannu-Jõesuu 28.02.2011 
kell 12.00 kohaliku aja järgi.  
 

 

Jaanuar 2012 Nr:  37 

mailto:jaanika@vortsjarv.ee
http://www.vortskalandus.ee/projektitaotlused/
http://pics.vortskalandus.ee/uploads/HD_angerja_asustamine_2012%282%29.pdf
http://pics.vortskalandus.ee/uploads/Invitation%20to%20Tender%20Glass%20Eel%202012.pdf
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MTÜ Võrtsjärve Kalanduspiirkond liikmete  üldkoosolek  
 

27.01.2012.a. kell 11.00 toimus Jõesuus, Võrtsjärve külastuskeskuses MTÜ Võrtsjärve 
Kalanduspiirkond liikmete üldkoosolek, kus arutati järgmisi teemasid: 
 

1. Strateegia muudatused ülevaatamine ja kinnitamine 
2. Püügiintensiivsuse vähendamine – mõrra pikkuste vähendamise ettepanekud 

keskkonnaministeeriumile 

 Muud küsimused: 
 Klaasangerja riigihanke seis 
 Gotlandi õppereis 
 Kalaroogade valmistamise koolitus 
 Keskkonnainspektsiooniga kokkusaamine 

 
Koosolekul osalesid: 27 MTÜ liiget 41-st liikmest, seega oli koosolek otsustusvõimeline. 
 

1. Strateegia muudatuste tegemise tingis asjaolu, et vaatamata pikaajalistele 
läbirääkimistele, ei ole Valma kalasadama omanikud huvitatud taotlema sadamate 
tegevussuunast finantsvahendeid. Oiu sadam on sadamate tegevussuuna alt taotlenud 
103 120 eurot (PRIA poolt veel otsustamata), ning seega jääks sadamate tegevussuuna  
alt kasutamata 12,63% finantsvahendeid. Vastavad vahendid tuleks ümber jagada teiste 
tegevussuundade vahel. 

Otsustati: 
 
Kinnitada MTÜ Võrtsjärve Kalanduspiirkond strateegia muudatused.  

 

2. Arutati ettepanekuid püügiintensiivsuse vähendamiseks 20% võrra Võrtsjärvel läbi mõrra 

pikkuse vähendamise kehtivalt 175 meetrilt 140 meetrini, mille tulemusena väheneks 

mõrrajadade kogupikkus 11,34 km. 

Otsustati: 
 
Kinnitada ettepanekud püügiintensiivsuse vähendamiseks, tegevjuhil esitada vastavad 

ettepanekud koos selgitustega Keskkonnaministeeriumile.  

 

Arutati: 

 Gotlandi õppereis toimub 26.06.2012 – 1.07.2012. Koostati osalejate nimekiri. 

 Kalaroogade valmistamise koolitus Järveveere puhkekeskuses. Koostati pontentsiaalsete 
osalejate nimekiri. Kalurid varustavad koolituse vastava toorainega.  
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 Kutsuda 28.02.12 kohapeale uus keskkonnainspektor koostöövõimaluste arutamiseks ja 
püügikontrolli tõhustamiseks Võrtsjärvel. 

 Kinnitati Kala- ja käsitöölaada toimumise kuupäev - 09.06.12. 

 Ideid, mida oleks vaja piirkonnas arutada ja muuta koos ministeeriumide esindajatega 
(nt. mõrra ostmise eelisõigus MTÜ liikmele ja harrastuspüügi lubade jagamine MTÜle.).  

 Idee: kutsuda kevadel K. Pentus taas piirkonda (ka kalesõidule) ning arutada kohalikke 
probleeme. 

 

 

KALANDUSVÕRGUSTIK: III MOODUL, Tartumaal 
 
Toimumisaeg: 09.02.2012–10.02.2012 
Toimumiskoht: Tartumaa, Elva, Waide Motell 
Sihtgrupp: Harjumaa, Virumaa, Peipsi ja Võrtsjärve kalanduspiirkondade tegevusgruppide 
tegevjuhid, hindamiskomisjonide ja juhatuste liikmed.   

III osa 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. III mooduli koolitus keskendub piirkonna arengule – ehk kalanduspiirkonna 
arengu strateegia lähiaastateks koos elluviimiskavaga Koolitusprogrammi sihtrühmaks on 
kalandusvõrgustiku tegevusgruppide tegevjuhid, juhatuste liikmed ja hindamiskomisjoni liikmed 
- koolitusetele ootame kokku kuni kuus ( 6 ) inimest igast piirkonnast.  

Eelnevalt on juba toimunud samast sarjast kaks koolitust:  

o Moodul I, Organisatsioon diagnostika koolitus, mis toimus  22.11–23.11.2011 Harjumaal, 
Hotell Athenas. Rohkem infot leiad siit.  

o Moodul II, Strateegiate analüüs, mis toimus 19.01.–20.01.2012 Tartumaal, Hotell Tartus. 
Rohkem infot leiad siit. 

Koolitusprogrammi viib läbi Meta - Profit OÜ (www.metaprofit.ee), koolitusmeeskonna juht 
on Alexander Kotchubei. 

Esialgse päevakava ja registreerimis võimalused leiad SIIT 

Ürituse korraldamine on toetatud Kalandusfondi 2007-2013 tehnilise abi vahenditest.  

Üritus on registreeritud osalejatele tasuta. 
 

http://www.waide.ee/
http://maainfo.ee/index.php?id=1564&page=3263&
http://maainfo.ee/index.php?id=1585&page=3263&
http://www.metaprofit.ee/
http://maainfo.ee/index.php?id=1588&page=3263&
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„Võrtsjärve aasta tegu 2011“ võitja on selgunud 

Võrtsjärve Sihtasutuse ja Võrtsjärve Kalanduspiirkond MTÜ korraldatud konkursile – „Võrtsjärve 
Aasta Tegu 2011“ esitati 11 nominenti. Tunnustuse vääriliseks võis saada ükskõik milline 
ettevõtmine, mis aasta jooksul on Võrtsjärve piirkonnale ja sealsetele elanikele olulise 
tähtsusega. 

Võrtsjärvele omaste meenetega avaldati 
tunnustust konkursi võitnud ja enim mainitud 
teo kordasaatjaid, innustades neid jätkuvatele 
ettevõtmistele ning sellega näidati, kui väga 
Võrtsjärv nende panust piirkonnas hindab. 

Nominente esitati peaaegu kõikidest 
Võrtsjärve ümbruse valdadest. Esindatud olid 
ettevõtjad, MTÜ-d aga ka valdade tublid 
algatused. 

Esitatud nominendid olid: 

1. Kalle Kütt, Valma Puhkelaager, Viiratsi vald – Valma Seikluspargi ehitamise eest. 
2. Alo Murutar, Rannu vald, Vehendi küla - Heliaida ehitamise eest. Heliait sai valmis 

18.12.2011 
3. MTÜ Vaibla Külaselts, Vaibla, Kolga-Jaani vald – Vaibla rannatee mustkatte alla viimise 

eest. 
4. Gunnar Kõpp, Suislepa, Tarvastu vald – Suislepa Paadipäevade korraldamise eest. 
5. Ain Järvalt MTÜ Võrtsjärve Kalanduspiirkond – koostas Riigikogule kalapüügiseaduse 

muutmise ettepanekud, mille tulemusena vähenes kalurite mõrramaks 2012 aastaks. 
6. Lauri Koni, MTÜ Võrtsjärve Kalanduspiirkond - koostas Riigikogule kalapüügiseaduse 

muutmise ettepanekud, mille tulemusena vähenes kalurite mõrramaks 2012 aastaks. 
7. Rõngu vald – Rõngu Keskkooli valmimise eest, ehitusmaksumus ca 2,1 milj € 
8. Rannu vald – Rannus, Ramco Eesti OÜ tootmishoone valmimise eest, ehitusmaksumus ca 

1,8 milj €. 
9. Kristina Ruder, MTÜ Monarata, Rõngu vald, Tilga küla – Sika kalmistu heakorratööde 

algatus ja korraldamine, küla ühisürituste (vastlapäev, jaanipäev, õpitoad jne) 
korraldamine, traditsiooniks saanud lastekaitsepäeva ürituse „Koopaaru Keksukas“ 
korraldamine, Tilga küla seltsimaja ehitamise eest. 

10. Maano Koemets, Rannu vald – uue perearstikeskuse valmimise eest 
Tarvastu vald – Tarvastu muuseumi valmimise ja Enn Põldroosi aknamaalingute eest. 

Fotol: Maret Kallejärv (paremal) üleandmas „Võrtsjärve Aasta 
Tegu 2011“ tiitlit Kristina Ruderile (vasakul) 
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Esitatud nominentide hulgast auhinnati „Võrtsjärve Aasta Tegu 2011“ tiitliga Kristina Ruderit 
MTÜ Monaratast. Valiku tegemisel lähtuti kohaliku rahva aktiivsusest, kes oma nominendi poolt 
hääli andsid. 

Võrtsjärve Sihtasutus ja Võrtsjärve Kalanduspiirkond MTÜ soovivad omalt poolt võitjale ja ka 
kõikidele nominentidele uusi ideid ja piisavaid vahendeid nende ideede elluviimiseks! 
 
Lisainformatsioon:  
Maret Kallejärv tel: 52 75 630; maret@vortsjarv.ee 

 

 

Kalakrattide ja salaküttide hirm võttis ametibinokli kaelast  
10. jaanuar 2012  

 «Lubasin kolleegidele, et hoian ikka silmad ja kõrvad lahti ning 
püüan edaspidigi abiks olla,» ütleb keskkonnainspektsiooni 
legendaarne juhtivinspektor Guido Kapp, kes naudib jaanuarist 
pensionäripõlve. 

Ehkki novembri algul sai tal inspektoriametis täis 34 aastat, 
meeldib töö Kapile endiselt. Ent ta otsustas siiski pensionile 
jääda, pidades silmas tõsiasja, et uhke on lõpetada, kui oled veel 
laineharjal, mitte põlvist saati mudas. 

Kõige enam on Kapil tegemist olnud Võrtsjärvel ning selle 
ümbruses, aga ka väiksematel veekogudel ning metsas. 
Kalakratte ja salakütte on tulnud jahtida sõltumata ilmast ning 
aasta- või kellaajast. 

«Näed, see oli minu viimane tööauto — andsin ära,» viipab Guido Kapp keskkonnateenistuse 
büroo õuel seisva tumesinise maasturi poole. Eelmine ametisõiduk, hõbehall Nissan, olevat algul 
töökaaslastele kõvasti nalja teinud, sest sellist karva auto torkab looduses väga hästi silma. 
«Kuidas sa, Kapike, nüüd hakkama saad, kui kõik juba kaugelt näevad, et sa tuled?» olevat 
lõõpides päritud. 

Ent kogenud inspektoril oli aasijatele vastus ammu valmis mõeldud. Nimelt pole ta kunagi 
pidanud esmatähtsaks eeskirja rikkujatele ligihiilimist ning nende täie rangusega karistamist. 
Hoopis tähtsam on tema meelest see, et inspektori alaline kohalolu oleks võimalikult paljudele 

Fotol: Guido Kapp; Autor: Elmo Riig 

mailto:maret@vortsjarv.ee
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tajutav. Võrdluseks toob ta näite maanteedelt, kus politseinike peamine roll on liiklust 
rahustada, mitte iga hinna eest trahvinõudeid välja kirjutada. 

«Olukorrast peab olema täpne ülevaade, igas suunas ei tasu rabelda. Võib arvestada, et 
inimestel — ka enamikul kalameestel — on silmad peas ja süda rinnus ning neile ei meeldi, kui 
röövpüük üle käte läheb. Niisiis tulevad tõsised asjad üsna kähku välja,» selgitab Guido Kapp 
pika praktika jooksul õpitud töömeetodeid. 

«Inspektor olgu seal, kus teda on kõige rohkem vaja. Pole mõtet oma aega pidevalt üksikuid 
õngemehi kimbutades raisata. Palju tähtsam on vaadata, et kutselised kalurid reegleid järgiksid, 
sest nende kuritarvitused mõjutavad kalavarusid palju enam,» lisab ta. 

Võib kõlada uskumatult, aga juhtivinspektori väitel on talle viimastel aastatel abiks olnud ligi 40 
vastutustundlikku viljandimaalast, kes kalakrattide ja salaküttide tegevusest ikka ja jälle teada 
annavad. Varem olevat neid veelgi rohkem olnud. 

Guido Kapp märgib, et pahategijate käekiri on aastate jooksul üsna palju muutunud. Kui ta 1977. 
aastal Võrtsjärve valvurina koha sisse võttis, oli tööd praegusest rohkem, mis sest et kutseliste 
kalurite arv on peaaegu poole võrra kasvanud. Tollane põlvkond mõistis ise osavasti püüniseid, 
võrke ja mõrdu valmistada, aga oli ka elektriga püüdjaid. 

Tagatipuks leidus Vene ajal neidki, kes tulirelva appi võtsid. «Kui Vene sõjavägi oli sees, tuldi 
isegi lahingurelvadega, nii et ära mine lähedalegi! Kalda pealt lasid püssiga kudevaid hauge, 
ahingutega vehkimisest rääkimata!» 

Üldiselt on aga kontrollijate ja kurikaelte arsenal aastate jooksul üsna ühesuguses tempos 
arenenud. Samal ajal kui röövpüüdjatel on igapäevaseks saanud teineteise hoiatamine 
mobiiltelefoni teel, kasutavad inspektorid moodsate autode ja kaatrite kõrval näiteks GPS-
seadmeid ja kajaloode. 

Kapil endal pole südant looma surmata. Kord otsustas ta küll jahimeheks hakata, kuid ei tihanud 
juba esimesel jahikorral püssitoru ette sattunud uhket sokku lasta. «Kodus tütar küsis, kus kits 
on. Pidin hädavalega lagedale tulema ja ütlesin, et ei näinud ühtki looma. Sain aru, et minus ikka 
jahimehe verd ei ole. Isegi ulukiliha ja kala söön äärmiselt harva. See on minusse ametiga nagu 
sisse kodeeritud: ma pean loomadega samal poolel olema.» 

Vahel, kui isu tuleb, läheb Kapp poodi ja ostab lõhet, aga ise pole ta enam ammu kalal käinud. 
«Võrke olen pannud küll, aga sedagi rohkem poja soovil. Kala väljatõmbamisest palju rohkem 
meeldib mulle see tunne, kui saad ta vette tagasi lasta. See on fantastiline vaade, kui näed teda 
kiirelt minemas. Pritsib veel sabaga sulle vett näkku ja teeb minekut.» 

Allikas: "Sakala" 
 

http://www.sakala.ajaleht.ee/694538/kalakrattide-ja-salakuttide-hirm-vottis-ametibinokli-kaelast/
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Valmis Euroopa Kalandusfondi toetuseid tutvustav trükis 
17. jaanuar 2012  

2012. aasta algusest on võimalik klientidel PRIA teenindusbüroost leida Euroopa Kalandusfondi 
(EKF) toetuseid tutvustavat trükist. Trükises antakse ülevaade kõigist EKF toetustest. Trükisega 
on samuti võimalik tutvuda PRIA kodulehel  

Allikas: PRIA infokiri - jaanuar 2012 
 
 

KALANDUSVÕRGUSTIK: Sünergia Võrtsjärve ümber 
21. jaanuar 2012  

 Võrtsjärvega seostub paljudel angerjasupp ja kalepurjekas. Piirkonna kuvandi loomise taga on 
tugev meeskond, kes ka peale pikka koos toimetamist on endiselt täis energiat saavutama uusi 
eesmärke, millest igaüks soovib muuta kodukoha elukeskkonnana kvaliteetsemaks. Nii viiakse 
järgemööda ellu erinevaid projekte kasutades ära kõikvõimalike vahendeid. Aegajalt võetakse 
aga ka aeg maha, et vaadata tagasi ja pidada aru, kuidas edasi.  

Võrtsjärve piirkond on potentsiaalsetele külastajatele atraktiivne nii oma ajaloolise ja 
kultuurilise tausta kui looduslike eripärade tõttu. Kuuludes Euroopa Liidu Natura 2000 linnu – ja 
loodusalade võrgustikku meelitab Võrtsjärve piirkond küll küllaltki palju matkajaid ja telkijaid, 
kuid nende liikumine looduses on seni olnud reguleerimata ja põhjustanud enim külastatavates 
paikades suurt looduskeskkonna häirimist. 

Siin võtsid kohalikud inimesed asja käsile ning kasutades ära kõiki võimalusi korrastasid 
piirkonna. Võrtsjärve Sihtasutus loodi juba 2000. aastal ning sealt alates on töötatatud 
sihikindlalt piirkonna arengu heaks. Üks suurtest projektidest on ”Jõesuu puhkeala 
väljaarendamine”, mille eesmärgiks on Võrtsjärve piirkonna ühtse, mitmekesise, 
külastajasõbraliku kuid samas ka keskkonnasäästliku ja turismiteenuste võrgustiku ja veetee 
välja kujundamine ning seeläbi Võrtsjärve piirkonna arendamine Lõuna-Eesti üheks 
atraktiivsemaks turismipiirkonnaks. 

Jõesuu puhkeala detailplaneeringu kohaselt on alale planeeritud ja nüüdseks ka Euroopa Liidu ja 
KIKi toetusel välja ehitatud külastuskeskus koos vaatetorni, karavanide parklate, 
telkimisvõimaluste ja randumissillaga. Külastuskeskuse sisustus valmis Leader meetme toel. 
Rannakalanduse säästva arengu meetme vahendeid kasutati rannaala roost ja võsast 
puhastamiseks, piirdehekkide rajamiseks ja suunaviitade ning liiklusmärkide paigaldamiseks. 
Lisaks valmisid kalandustoetuse abiga riietuskabiinid, rattahoidlad, soetati kanuud 
väljarentimiseks ning korrastati kalepurjekas „Paula“. 

http://www.pria.ee/docs/resources/6084.pdf
http://www.pria.ee/uudiskiri/vaade/pria_infokiri___jaanuar_2012/#mis
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Nii on ümber Võrtsjärve korrastatu teisigi paiku. Eeskujulik on siinjuures see, kuidas on suudetud 
ühe eesmärgi nimel, oma kodukoha arengu hüvanguks tööle panna kõikvõimalikud erined 
rahastuallikad. Sünergia loomine erinevate fondide vahel on väga kuum teema ja keeruline 
küsimus kõikjal Euroopas. Samuti räägitakse sellest palju seoses uue programmperioodiga. 

„Meie Võrtsjärv“ 

Tegemaks kokkuvõtteid 2011-ndast aastast ning arutlemaks tuleviku suundade üle peeti 
möödunud aasta lõpus konverents „Meie Võrtsjärv“. Konverentsi eesmärgiks oli Võrtsjärve 
olukorra, piirkonna majanduslike, ökoloogiliste ja sotsiaalsete protsesside kirjeldamine, trendide 
määratlemine ning vajalike jätkutegevuste kavandamine. Konverentsil räägiti Võrtsjärvest ja 
selle ümbrusest kui elu- ja töökohast, eneseteostuse paigast ja ettevõtluse võimalusest. Kõne all 
oli arengute planeerimine piirkonnas, Võrtsjärve veetaimestiku levik ja seda määravad tegurid, 
rahvusvaheline koostöö Living Lakes koostöövõrgustikus ja Võrtsjärve maine. Samuti anti 
ülevaade konverentsile eelnenud ettevõtmistest. 

Märtsis ja aprillis leidsid aset Võrtsjärve teemalised kohtumised piirkonna koolide õpilastega ja 
kohalike elanikega. Kokkuvõtted kohtumistest ja küsitlusest tehti 12. mai konverentsil.  
Lisaks viidi läbi õpilaste joonistusvõistlus teemal „Minu Võrtsjärv“, mille parematest töödest 
koostatud näitus pandi konverentsi ajaks üles Pärimusmuusika Aita. 

Samuti korraldati meenekonkurss "Võrtsjärve suveniir 2011". Konverentsi eel selgitasid 
korraldajad välja piirkonna parima suveniiri. Võitjaks osutus Silver ja Maive Karu tehtud 
kalameeste põll. 
Turismi asjatundjatele korraldati 11. mail 2011 ümarlaud, mille teemaks oli Euroopa järvedega 
seotud säästev ja jätkusuutlik turism. Ümarlaua moderaatoriks oli rahvusvahelise võrgustiku 
Living Lakes president Marion Hammerl Saksamaalt. 

Konverents andis kõigile osalejatele parema ülevaate piirkonna probleemidest. Seetõttu pidas 
konverentsi korraldustoimkond vajalikuks olukorda ka peale konverentsi analüüsida, et vajalikud 
abimeetmed koheselt kasutusele võetaks. Nendest aruteludest said alguse uued edasiviivad 
algatused. Hea näide on angerjamajandamise ja mõrramaksude korraldamiseks organiseeritud 
arutelud ja vastavad ettepanekud Riigikogule. Ühiste arutelude ja ettepanekute tulemusena 
koostas ja algatas Keskkonnaministeerium keskkonnatasude seaduse muutmise eelnõu, milles 
arvestatakse kalurkonna poolt esitatud ettepanekutega. Probleeme koorus välja palju, seega ka 
järgmise aasta tegemistes tuleb leida mitmeid lahendusi nt kalapüügiõiguse ja kalavarude 
korraldus, järve kinnikasvamise teema või siis kuidas lahendada sadamate väljaarendamise 
probleemid. 

Konverentsi ja sellega seonduvaid tegevusi korraldas Võrtsjärve Sihtasutus koostöös Võrtsjärve 
Ühenduse, MTÜ Võrtsjärve Kalanduspiirkonna, Euroopa Liidu Leader Programmi ja Euroopa 
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Kalandusfondi, Viljandi linnavalitsuse, Viljandimaa Omavalitsuste Liidu ning Viljandi, Tartu ja 
Valga maavalitsusega. 

Konverentsi fotod: http://vortsjarv.ee/vortsjarv/vortsjarve-konverentsi-2011 

Konverentsi videod: http://avalik.vortskalandus.ee/v6rtsj2rve_konverents/ 

Allikas: Kalandusvõrgustik, Sirli Nellis 
 
 

 
XXX Võrtsjärve talimängud 

Kõik tegevused toimuvad Tartumaa Tervisespordikeskuses või lähiümbruses 
Vaata asukoha kaardil 
http://www.tervisesport.ee/index.php?option=com_content&task=view&id=15&Itemid=30 
ja võimalusi 
http://www.tervisesport.ee/ 

LASTE VÕISTLUSPÄEV 3. veebruaril 2012 
AJAKAVA 
10.15-10.45 Saabumine ja registreerimine 
11.00 Avamine Tartumaa Tervisespordikeskuse esisel 
11.30 Suusatamine ja teatesuusatamine 
11.30 Lauatennis 
12.00 Kelgutamine 
12.00 Laserlaskmine 
12.30-15.00 Lõuna 
13.00 Mälumäng 
15.30 Mängude lõpetamine 
 
TÄISKASVANUTE VÕISTLUSPÄEV 4. veebruaril 2012 
AJAKAVA 
09.30 – 09.50 Saabumine ja registreerimine 
10.00 Avamine 
10.30 Võrkpall (mehed, naised) Elva Gümnaasiumi võimlas Puiestee 2, Elva 
Vaata asukohta kaardil 
https://elva.kovtp.ee/et/kaart 
10.30 Lauatennis 
10.30 Male 
11.00 Suusatamine ja teatesuusatamine 

http://vortsjarv.ee/vortsjarv/vortsjarve-konverentsi-2011
http://vortsjarv.ee/vortsjarv/vortsjarve-konverentsi-2011
http://www.tervisesport.ee/index.php?option=com_content&task=view&id=15&Itemid=30
http://www.tervisesport.ee/
https://elva.kovtp.ee/et/kaart


 

www.agri.ee/ekf 

12.00 Autode lumerada 
13.00-15.30 Lõuna 
14.00 Reesõit 
14.30 Laskmine 
16.30 Mälumäng 
Ca 18.00 Mängude lõpetamine vahetult peale mälumängu lõppemist 

Alates kella 11 on kõigil võimalik kasutada Tervisespordikeskuse saunasid. 
Peale lõpetamist kõigile peoõhtu ansambli IN MOD saatel. 
 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 


