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Reo silla juures leiti lahendus jõele ligipääsuks
Mitu kuud kestnud läbirääkimised Maateeametiga tõid
lõpuks lahenduse nii maaomanikule kui ka veeturismiga tegelevatele ettevõtjatele. Käesoleva aasta veebruaris alanud vaidluses saabus lahendus eelmisel nädalal, kui Maanteeamet esitas
omapoolse lahenduse Võhandu jõele ligipääsuks.
Probleemi arutati aktiivselt 9. märtsil Põlvas. Kaasatud olid Põlvamaa ettevõtjad, Põlvamaa Arenduskeskus, Põlva Maavalitsus,

Maanteeamet, maaomanikud
ja Veriora valla esindajad.
Kohtumisel arutati uuesti
läbi ettevõtjate varasemalt
tehtud ettepanekud.
Maanteeameti esindajad
tõid välja, et on kaalunud esitatud ettepanekuid, kuid neid
pole võimalik rakendada eramaad kasutamata. Lisaks poleks võimalik põrkepiiret
osaliselt katkestada, kuna
siis pole piire ohutu. Pikemalt peatuti kinnistutele
juurdepääsude rajamise teemal.

Kohtumisel lepiti kokku, et
Maanteeamet uurib võimalikku projektlahenduse muutmist, et tagada jõele ja kinnistutele ligipääs ning potentsiaalne uus lahendus saadetakse asjaosalistele tutvumiseks aprillis.
Projekteerija omast parem
lahendus
Eelmisel nädalal saadetud lahendus on kompromiss soovitud ja esialgselt kavandatud lahenduse osas. Pakutud
lahendusega on tagatud küll

jõele ligipääs, aga parkimise
probleemi see otseselt ei
lahenda.
Põlvamaa Arenduskeskuse
juhataja Hegri Naruski sõnul on see siiski tunduvalt
parem lahendus, võrreldes
olukorraga, mille oli planeerinud projekteerija. Esialgse
kavandi järgi polnud maanteelt mahasõitu üldse kavandatud ja kanuusid vm oleks
tulnud mööda teed jõeni viia,
mis oleks tekitanud palju liiklusohtlikke olukordi.
«Hea meel on, et Maantee-

amet võttis siiski
kohaliku kogukonna muret kuulda ja
ei lahendanud vaid
oma valdkonna
probleemi. Suur oht
oli, et võib tekkida
sama olukord nagu
Ahja jõe puhul, kus
Koorvere ristmiku
läheduses jõe ääres
on keelatud autode peatumine ja parkimine 400 m
ulatuses. Seal aitab liiklusohtlikke olukordi vältida paatide viimine jõele teise Kiid-

Teeremondiga alustatakse
Põlva maakonnas PõlvaKarisilla maanteel SooharaNiitsiku lõigul (km 11,2-27,5)
on liiklus korraldatud fooride
ja reguleerijatega. Ligikaudne
ooteaeg on kuni viis minutit.

järve tee äärse silla juurest,»
rääkis Narusk
Põlvamaa Arenduskeskuse
pressiteade

Põlvamaalased pakkusid Maamessil
saunasid, tehnikat ning mahetoitu
Raivo Sihver
raivo@polvakoit.ee
Esmakordselt Maamessile tulnud seitseteist puidu- ja mööbliettevõtet (sh Loretta Mööbel
OÜ, Guido Mööbel OÜ ja Estopuit OÜ Põlvamaalt) koondav
Kagu-Eesti Puiduklaster pakkus mööblit nii tuppa kui õue.
Puiduklastri arendusjuht Hille
Lillemägi märkis, et pehmet
mööblit ei saanud näidata, sest
seda ei lubatud tuua.

Lillemägi lisas pärast Maamessi esmaspäeval, et huvilisi oli ja saadi nii kontakte
kui tellimusi. Ainult, et laupäevane ilm oleks võinud
parem olla.
Soojustatud saun
Loretta Mööbel OÜ-lt
Kõige suuremat huvi tunti
Kanepi vallas Sõreste külas
tegutseva Loretta Mööbel
OÜ sauna vastu. Juhatuse
liige Mati Kuklase märkis, et
hädakorral saab soojustatud
20-ruutmeetrises avara eesruumiga saunas isegi aastaringselt elada, sest elekter,
vesi ja kanalisatsioon on olemas. Tuleb lihtsalt saunatorud ja -juhtmed välisveeja kanalisatsiooni- ning
elektrivõrguga ühendada
ning asi toimib. Sauna orienteeruv maksumus on 25 000
eurot.
Kvaliteetset kodumööblit
valmistav Wermo AS Võrumaalt oli Maamessile toonud
luksusliku lisaplaatidega
tammespooniga söögilaua
ning tammeelementidega vitriini.
Külastajate vahel loositi
välja kunstnik Elise Niguli
kauniks maalitud Kapa Puit
OÜ valmistatud pink, mida
saab panna kolme erinevasse
asendisse.
Väiketraktorid kui kuum
kaup
Lõuna-Korea väiketraktoreid Branson ja Tðehhi väiketraktoreid Zetor ning teisi
põllumajandusmasinaid Maamessil tutvustanud Indrek
Pungar Peetri Talutehnika/
Maskin Grupp OÜ-st rääkis,
et uudisobjektiks oli üli-

Üvasi talu perenaine Anne Grünberg, Moosivabriku perenaine Kaire Mets ja Põlvamaa «Rohelisema elu» projektijuht Tiiu Marran jutuhoos.

Tarmo Lees ja Kalle Peterson (taga keskel) Põlvamaa Metsaühistust tutvustamas
piirkondlikke metsaühistuid.

Turundus
mugava kasutamisvõimalustega voolikute ja juhtmeta
metsakäru.
Kuna Branson väiketraktorid, võimsusega 25-80 hobujõudu, on Eesti talumeeste
seas ühed populaarsemad,
siis tõid nad vaatamiseks
ning valimiseks pea kõik mudelid. Tðehhi traktoreid Zetro, võimsusega 80-170 hobujõudu, on Peetri Talutehnika
müünud juba 12 aastat.
Pungar tõdes, et Maamess
on 2002. aastast, mil Peetri
Talutehnika esimest korda
messil esindatud oli, umbes
kümme korda suurenenud.
AS-i Tartu Näitused juhataja Alo Pettai kirjutab Maamessi kataloogis, et kui 25
aastat tagasi osales messil 46
ettevõtet, siis tänavu oli
60 000 ruutmeetril esindatud
500 firmat.
Loomade söötmist saab
jälgida ka kontorist
Sigmar Sepmann Starter ST
OÜ-st rääkis, et nad olid
Maameesile tulnud silokonservantidega. Söödasüsteemil
PTM Managment on aga kõige moodsam kaalusüsteem.

Raivo Sihveri fotod
Loretta Mööbel OÜ juhatuse liige Mati Kuklase märkis, et soojustatud 20-ruutmeetrises avara
eesruumiga saunas saab vajadusel ka aastaringselt elada.

Sepmann toonitas, et seda
pole varem olnud, et söötmist
on võimalik väga täpselt jälgida ka näiteks kontoris laua
tagant.
Põlva firma Pekazone OÜ
tehnikajuht Siim Kahas esitles Saksa firma Westermann
tooteid - täpsemalt väljendades tänavate ja laopindade

puhastamiseks mõeldud
pöördeharju.
Tarmo Lees ja Kalle Peterson Põlvamaa Metsaühistust
tutvustasid ühise Metsaühistu nime ja märgi alla koondunud piirkondlikke metsaühistuid.
Räägiti ka männikärsakast
ning selle kaitsest.

Eelmisel nädalal toimunud
Maamessil oli talutoit kolitud
B-hallist D-halli 1200-ruutmeetrisele pinnale ning oli
esindatud ka turutelgis.
Põlvamaa «Rohelisem
märk» Maamessil
Põlvamaa «Rohelisema märgi» boksis pakkus näiteks

Üvasi talu grillitud kitsejuustu ning teisi tooteid,
Mahlaveski kodujäätisi ja
-mahlu, Siidrikoda mahlu ja
siidreid, Zerna ökotalu mahedalt kasvatatud ja töödeldud jahu ning helbeid, Moosivabrik kastmeid lihale ja
juustule, Hauka farm küüslaugutooteid ning Marjarull
kuivatatud marjarulle.
«Põlvamaa «Rohelisema
elu» projektijuht Tiiu Marran rääkis, et esmakordselt
olid nendega liitunud Mooste Viinavabriku peakokk
Raul Liebenau ja turundaja
Eliise Glaser, Siidrikoda,
Hauka farm ning Marjarull.
Eraldi boksis oli väljas
Vastse-Kuustes tegutsemist
alustatud ühistu Eesti Lihatööstus. «Tahame rahvale
tutvustada head ja paremat
ning seda ka maitsta anda,
et kliendid saaksid teada,
mis maitseid alustav tööstus
pakub,» kosteti boksist.
Oma tooteid (sh kanepikrõpse ja kanepileiba ning
kooke) tutvustas ka AS Lõuna Pagarid.
Metsavenna talu ning Lõunapiim OÜ omanik Meelis
Mõttus pakkus hommikul
Võrumaal lüpstud piima ja
lagrette (sulatatud juustuga
saiad).

