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Lummavat vaadet Saesaare paisjärvele võib mõne aasta pärast halvemal juhul näha vaid postkaartidel või fotodel.

Saesaare paisjärv võidakse
ka täielikult alla lasta
Raivo Sihver
raivo@polvakoit.ee

paisjärve allalaskmist. Seega
ollakse teelahkmel.

Esmaspäeval, 16. septembril Taevaskojas toimunud
Saesaare elektrijaama kinnistu detailplaneeringu eskiisi keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH)
esimesel avalikul arutelul tutvustas OÜ Alkranel kaht väga vastandlikku ideed (lahendit): kalapääsude rajamise mitmeid variante ning

Kuigi enamik arutelule
tulnuid (üle 40 inimese)
kaldus pooldama paisjärve
allalaskmist, tuleb tunnistada, et KSH algataja oli
AS Generaator. Elektritootja tahab rekonstrueerida hüdrojaama ning hakata efektiivsemalt kasutama paisust allalastavat

vett. Nimelt tahab ettevõte
praegu liigveelasust läbiminevat vett juhtida läbi
hüdrojaama.
Keskkonnaameti PõlvaValga-Võru regiooni keskkonnakasutuse juhtivspetsialist Rein Kalle rääkis, et
kui AS Generaator uuendas mõni aasta tagasi keskkonnaluba, siis kirjutati
sinna ka seadusest tulenev
kohustus tagada kalade

läbipääs. Milline tehniline
lahend selleks valida, pidigi selguma KSH käigus.
Nüüd on eksperdid oma töö
teinud ja lahendused pakkunud ning alanud arutelude aeg.
Selgituseks tuleb lisada,
et paisul on kaks omanikku. Kui poolt tammi ja
hüdrojaama omab AS Generaator, siis teine pool
koos liigveelasuga on riigi

Keskkond
(RMK) omand. AS-i Generaator keskkonnaluba kehtib 2015. aastani, RMK
oma aga 2017. aastani.
(Saesaare paisjärve avalikul arutelul toimunust
pikemat ülevaadet loe teisipäevasest Koidust.)

Põllumajandusminister
allkirjast käskkirja, millega peatas 18. septembrist
kuni aasta lõpuni latikapüügi Peipsi, Lämmi- ja
Pihkva järvel, kuna lubatud kalasaak latika osas on
ammendumas.
Kalurite esitatud püügiandmete kohaselt on 17.
septembri seisuga sel aastal neist järvedest püütud
vähemalt 586,623 tonni
latikat ehk 90,2% lubatud
saagist, edastas põllumajandusministeeriumi pressiesindaja Karin Volmer.
Lubatud kalasaagid Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvedel on kehtestanud vabariigi valitsus Eesti Vabariigi ja Vene Föderatsiooni
valitsuste vahelise kalapüügikomisjoni kokkulepete alusel.

Sel aastal süüakse Põlvas lisaks porganditele ka õunu ja sibulaid
Kampaania «Sööme ära!»
raames toimuvad Põlvas
taas mitmed põnevad
sündmused. Kui eelmisel
aastal osalesid põlvalased
maailmarekordi katses
ning sõid koos oma lemmikloomadega avalikult
porgandeid, siis sel aastal
on Talupood võtnud nõuks
õpetada, mida kõike porgandist ja muust värskest

puu- ja köögiviljast pere
toidulauale teha.
Põlva Linnavalitsuse
edastusel toimuvad Talupoe kodukohvikus Tillu
septembris ja oktoobris
teemanädalad, mille jooksul püütakse tõsta inimeste huvi juurviljatoitude
valmistamise ja söömise
vastu. Esimene teemanädal 17.-21. septembril oli

pühendatud porgandile.
Nädala jooksul oli iga päev
menüüs mõni põnev toit
porgandiga või porgandist.
Kellele toit maitses, võis
küsida kokalt julgesti retsepti.
24.-28. septembril ootab
ees õunanädal ning 1.-5.
oktoobril sibulanädal.
Teemanädalate sekka
mahub ka 25. septembril

õpituba «Soolast ja magusat porgandist ja õunast»
Põlva Perekeskuses ja oktoobri alguses lustlik aktsioon «Õunauss».
Koit
Foto eelmise aasta
porgandisöömisest pärineb
veebipesast
www.talutoit.blogspot.com
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