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KOKKUVÕTE:
1. Karula RP kaitsekorralduskava koostamisest – Kadri Kuusksalu
Lühike tutvustus, mis on kaitsekorralduskava (edaspidi KKK) ja kuhu selle koostamisega on jõutud.
Kõige kaugemal ollakse kultuuripärandi töögrupiga, kus tegevused järgmiseks 10 aastaks on
kokku lepitud (ajaloolis-kultuuriliste hoonete ja teedevõrgu inventuur (sissetellitavana), riigimaade
talukohtade inventuur (KeA), rahvapärimuse kogumine ja katalogiseerimine, maastike seire ja
muististe arheoloogilised uuringud, Karula RP digiarhiivi loomine, kus talletatakse ka ajalooliste
isikute ja paikade kohta käiv info, kultuuripärandi objektide hooldamine, tähistamine ja
tutvustamine kodulehel, kaitseväärtusteatiste koostamine, ajaloo- ja pärimusõhtute korraldamine,
ekskursioonid väärtuslike hoonete tutvustamiseks, koolitused ja teabepäevad, Karula meene
väljatöötamine ja võru murraku populariseerimine ja õpetamine.
Pille Tomson: Kas RMK pärandkultuuri objektid on ikka veel nimekirjas?
Kadri Kuusksalu: Hetkel on need maastiku peatükis kajastatud, aga võiks olla kultuuripärandi ja
pärimuse all kirjas.
Pille Tomson: Tuleks teha siiski korralik terviklik inventuur – Antsla poolel on pärandkultuuri
objektid kaardistatud enam-vähem, Karula poolel on segapuder seepärast, et inventeerjatel olid
vabad käed objektide valikul ja puudusid ühtsed põhimõtted.
Kadri Kuusksalu: Mälumaastike andmed on metoodilisemad ja neid andmeid kasutatakse.

Pille Tomson: Vaja oleks ikkagi süstemaatilist ja ühel metoodilisel alusel tehtud
kultuuriväärtuste inventuuri kogu RP-le, n.ö. mälumaastike projekti täiendust. Mälumaastike
töö on hoopis teine tase, mida ei saa RMK pärandkultuuri inventuuriga seostada.
Kadri Kuusksalu: Senised RMK kultuuripärandi inventuuri tulemused pannakse lisasse.
Mats Meriste: Inventuure on jälle nii palju plaanitud (N: ajalooliste hoonete inventuur), aga
tegevusi ei plaanita. Bubo tegi teedevõrgu inventuuri juba 15 aastat tagasi, aga tegevusi pole
järgnenud. Talukohtade inventuur on olemas. Inventuurid kahtlemata vananevad ja võiks need
lihtsalt üle vaadata ning selles KKK tsüklis juba tegevusi planeerida.
Kadri Kuusksalu: Tegelikult tehakse nn. inventuuri käigus ka juba vajaliku töö kirjeldus
(lähteülesanne) ja ettepanekud.
Pille Saarnits: Tegelikult on väga normaalne, et 10-aastase intervalliga vaadataksegi hooned üle.
Vajalikud tegevused tuleb kavandada inventuuri käigus lähtuvalt hoonete hetkeseisukorras.
Mats Meriste: KKKsse peaks minema eeskätt vajalikud tegevused.
Pille Tomson: KKK-s peaks olema nt selle või teise riigimaale jääva talukoha müümine. Ülevaatus
on poole päeva töö ja seda ei peaks eraldi planeerima.
Kurmet Müürsepp: Riigimaadele jäävates talukohtades saab seada näiteks hoonestusõiguse
andmisel tingimuse, mis annab näiteks 5 a möödudes erastamisõiguse, kui hoone on rajatud. Kui
palju võiks selliseid kohti olla? Ca 5 kohta võiks erastada.
Kaili Preisman: Ca 10-12 riigimaadel asuvat talukohta.
Kadri Kuusksalu: Inventuuri asemel pannakse KKK-sse objektide ülevaatus koos tegevusplaani
koostamisega.
Kurmet Müürsepp: Teedevõrgu osas, kas tulevad mingid spetsiifilised tegevused?
Kadri Kuusksalu: Teed kaardistatakse n.ö. klasside kaupa, millele määratakse hooldus ja reki
tingimused – rajad, taliteed, suuremad juurdepääsud.
Kurmet Müürsepp: Kindlasti peab erinevate teede klassidele hooldus ja reki tingimuste
määramisel suhtlema KOViga, kellel on oma nägemus. Parim oleks tellida kõigile teedele
tehnilised projektid, mis määravad täpsed tingimused.
KeA: Meie anname KKK raames sisuliselt lähtetingimused tehnilise projekti koostamiseks, aga
tehnilist projekti ei telli.
Külastuskorralduse ja keskkonnahariduse vallas enamus töid jätkuvad – olemasoleva taristu
hooldus ja rek, külastusmahu seire ja uuringud, kaitseala tähistamine. Suurematest töödest on
plaanis laste loodusraja ja mänguväljaku uuendamine, külastuskeskuse õppeklassi ja ekspo
uuendamine vajab kindlasti projekti. Plaanis ka väliekspo uue kontseptsiooni leidmine. Infovoldiku
uuendamine ja kordustrükk – eraldi kaitseala kaart, Tarupettäi väljaandmine 4 korda aastas,
õppeprogrammid, Junior Ranger üritused, noortelaagrid ja veebilehe uuendamine jms.
Mats Meriste: Rebasemäe torn kõduneb, mis sellest saab?
Kadri Kuusksalu: RMK töötab selle kallal ja on lootus, et lähiaastatel saab uus metallist torn valmis.
Mäekonnu torni esialgu plaanis ei ole, aga võib juhtuda, et KKK perioodil on vaja seda lisaks
hooldusele ka uuendada.
Mati Urbanik: Tornile küsiti uuesti projekteerimistingimused, eelmine hange kukkus hinna tõttu
läbi.
Tiia Trolla: Praegu tundub, et tegu on vaid RMK ja KeA tegevuste nimekirjaga, aga kas ka laiemat
ringi kaasatakse? Mis on RP võimalused teistele tegijatele? Konkreetseid ettepanekuid veel pole,
aga…

Kadri Kuusksalu: Meie tegevuste nimekiri ei ole suletud ja ka teised huvilised võivad pakkuda
RP teemadega haakuvaid tegevusi.
Mats Meriste: Kas on mõeldud külastuse tsoneeringu peale – kuhu ei peaks külastajaid juhatama,
mis on tundlikud piirkonnad (taluõued)?
Kadri Kuusksalu: Uut taristut ja lisavõimalusi ei ole kavandatud, jäävad senised rajad.
Tamaara Dräptsinskaja: On ammune kokkulepe, et maaomanikega kokkuleppel on võimalik tulla
korraldatud ekskursioonile, mitte ei juhatata turiste omapäi kõndima. Matkarajad ei lähe kellegi
õuele.
Maastiku töögrupis lepiti kokku, et novembris toimub veel üks koosolek maastikuhoolduseks
pakutud alade ülevaatuseks (PLKde taastamine ja hooldamine, kopra häiringutega kohad, kraavide
puhastamine (tehakse praegusest detailsemaks), vaatekohtade avamine ja hooldamine, 9060
oosimetsade hooldamine (karjatamiseks metsas), mudakonna tiikide hooldamine).
Mats Meriste: Mõned asjad tundusid veidrad, kuid kuskil ei saanud avalikku infot, mille alusel
PLK-d on määratud, et saaks kontrollida, kus on viga tehtud, kuna mõnede niidutüüpide pindalad
on väga ebarealistlikud.
Kadri Kuusksalu: Saadab täpsemad kaardikihid, kus on näha ka elupaigatüüpide koodid ja
asukoht.
Tiia Trolla: Mida tähendavad vaated? Kas need on soovitused?
Kadri Kuusksalu: Need on kohad, kust on soovitatud vaatekoridore puhastada ja avatuna hoida,
n.ö. traditsioonilise maastikupildi huvides. Tegu on soovitustega.
Olivia Till: Kraavide puhastamine võsast ja setetest ei sisalda ilmselt teekraave? Meil on PRIA-s
kaardikiht, kus turvastunud maal ei või midagi teha. Osad kraavid on turvastunud alal ja tekib
vastuolu KKK-s kavandatuga.
Mats Meriste: Kõik KKK tööd eramaadel tuleks enne KKK kinnitamist vastavate
maaomanikega läbi rääkida, kelle maid tööd puudutavad. Siis oleks KKK-l rohkem kandepinda
ja maaomanikel võib olla oma nägemus. Sageli maaomanikud teavad täpsemalt, kus mida teha saab
või ei saa.
Kadri Kuusksalu: Mingil määral on püütud seda teha ja kohalikelt seisukohta küsitud, aga sisendeid
pole saadud. Peale töögrupi kohtumist püütakse maaomanikega otse kontakti võtta.
Mats Meriste: Kõige lihtsam oleks kaardipõhine info maaomanikule saata, mis tööd on tema maale
planeeritud.
Kaili Preimann: Kust tulid kraavide puhastamise eesmärgid ja ettepanekud?
Kadri Kuusksalu: See oli Kobrase enda ettepanek kraavide hooldust kavandada. Eesmärgid olid
erinevad, milleks kraave hooldada.
Henno Peegel: Valgamaa poolses osas pole PLK-de kraave üldse puhastusse plaanitud, kuigi oleks
väga vaja. Kevadel käisin maastiku töögrupi koosolekul, aga peale seda ei ole ma maastiku töögrupi
kirju kätte saanud.
Kadri Kuusksalu: KeA võttis maastikuhoolduse osa Kobraselt lõplikult alles septembris vastu.
Saatsin septembris selle lugemiseks ka maastiku töögrupile. Saadan töö Hennole uuesti, kui see
mingil põhjusel esimesel korral kohale ei jõudnud. Kõik ettepanekud on teretulnud ja töögrupp
viib muudatused AS Kobrase poolt pakutud esialgsesse tööplaani sisse.
Pille Tomson: Kohapealsed maastikuhooldajad tunnevad ala kõige paremini ja nende arvamusi
peaks kindlasti arvestama.
Kadri Kuusksalu: Olen tagasisidet saanud juba osadelt maastiku töögrupi liikmetelt ning novembris
kohtutakse Ähijärvel hooldusalade ülevaatuseks.

Henno Peegel: Karulas on metssiga ’välja surnud’, aga enamus PLK-sid on Valgamaa osas juba
segi keeratud. Jahimehed ei taha metsseaga tegeleda, aga keegi peaks nendega tegelema. PLK-d ju
väga ei kahjusta, aga hooldamist segab. Ja KKK koostatakse 10 aastaks ning peaks ette vaatama.
Mats Meriste: KKK eesmärk peaks olema ka PLK-de KAITSE, kuna PRIA praegune poliitika
soodustab PLK-de üleskündmist.
Tiina Jüris: Kas Henno arvates jahimehed ei täida oma laskmiskohustusi?
Henno Peegel: Jah, nad on seda ise tunnistanud, et ei taha metsseaga tegeleda (proovide võtmine
jms.).
Liigikaitse ja elupaikade kaitse töörühm korrigeerib kaitse-eesmärkide nimistut, aga lõplike
otsusteni ei ole jõutud. N: mudakonn pole hetkel veel RP kaitse-eesmärgiks, aga peaks olema,
kivisisalik samuti. Tehtud ettepanek uurida kopra järvikuid, analüüsida maaparandussüsteemide
mõju nii RP-s kui sellest väljaspool, liigikaitsetööd (väikeveekogude hooldus, taimede
kasvukohtade hooldus).
Metsanduse valdkonnas on olnud väga teravad arutelud. Töögrupi liikmed said esitada probleeme
ja lahendusettepanekuid: teede hooldamine, lubatud tegevused SKV-des (kas lasta midagi raiuda
Saarjärve SKV-s; praeguseks on tellitud kiire elupaikade inventuur ja Anneli Palo kaardistab
koosluste kujundamise vajalikkuse 11. novembriks; pärast seda arutatakse metsanduse grupis edasi,
mida selles SKV-s edasi teha) ja PV metsade majandamine. Hetkel on PV metsade tuleviku osas
väga erinevad seisukohad. Nii või naa vajab teema ka kaitse-eeskirja muudatusi. KKK-ga ei saa
lõplikku lahendust leida, aga saab kavandada, milliseid samme tuleks astuda soovitud eesmärkide
saavutamisel. KKK-s saab anda metsamajanduslikud soovitused ja kavandada töö PV metsade
täpsemaks analüüsimiseks ja vajalike tegevuste kavandamiseks.
Tiia Trolla: Mis need suured probleemid on?
Kadri Kuusksalu: Suurim konflikt on soovis saada metsast suuremat tulu, vastukaaluks soovitakse
aga kaitsealal maksimaalselt sama maastikupildi säilitamist.
Pille Tomson: Kas on plaanitud teha ettepanek N2 metsatoetuste tõstmiseks? Kui viia
kompensatsioon tegeliku eluga kooskõlla, siis kahaneks kohe ka raiesurve probleem.
Kadri Kuusksalu: Ettepaneku saab KKKs teha. Seni ongi tehtud neli ettepanekut: 1. tõsta N2
toetusi, 2. häilraiete tegemine, 3. suurte harvesteride keelamine ja 4. muuta LKSi lisas täiuse
nõudeid.
Mats Meriste: Väärtused on jäänud praegu kõrvale, eesmärgid peaks tulema väärtustest ja siis
järgnema tegevused.
Kaili Preismann: PV metsas on palju erinevaid väärtusi, millest pole töörühmas räägitud.
Pille Tomson: Väärtuste selgitamine aitaks aru saada, miks metsad PVs üldse on ja mis on need
väärtused, mida kaitstakse.
Olivia Till: Kas Kobras on teinud analüüsi, kuidas on eelmises KKKs kajastud väärtused ajas
muutunud?
Kadri Kuusksalu: Mina tegin selle ülevaate, kuidas metsade väärtused on muutunud ja seda saab
lugeda töögrupi esimese koosoleku protokollist.
Pille Tomson: Mis saab nendest väärtustest, mis eelmises KKK-s on kirjeldatud, aga seni on
käsitlusest välja jäänud – allikad jms.
Kadri Kuusksalu: Need plaanitakse KKK-s siiski kirjeldada vastavate peatükkide all.
Edasine tööprotsess: aasta lõpuks püütakse jõuda avalikustamiseni, kuid see võib venima jääda.

Mats Meriste: Millal saab Kobrase tööd näha?
Kadri Kuusksalu: Kuna tegu on sisuliselt eelnõu eelnõuga, siis KeA korrigeerib seda veel enne
laiemale ringile saatmist. Kõik töögrupid on oma osa tööst siiski juba näinud, v.a. metsandus.
Metsandus kajastub hetkel elupaikadena ning loodusmaastiku ja pärandmaastiku peatükkide all.
Olivia Till: Tundub, et pole ka Kobrase tööd näinud.
Kadri Kuusksalu: Kõigile töörühmade liikmetele on senine töö saadetud, külastuskorralduse ja
keskkonnahariduse töögrupile esimest korda maikuus, aga võime uuesti saata ning kogu
tagasiside on väga teretulnud – mistahes osa kohta. Novembris on veel kolm koosolekut kavas,
täna saadan maastiku töögrupile sobiliku koosoleku aja valimiseks kirja.
2. Ülevaade 2018/2019. a. Karula piirkonnas tehtavatest looduskaitselistest töödest ning
külastuskorraldusest – Merike Tsimmer + Priit Voolaidi materjalid
Tänas Matit ja Tamaarat abi eest külastuskorralduse vallas. RMK teema on kõik külastajatesse
puutuv – taristu paigaldamine, hooldus ja rek. Karulas on kolm õpperada: Perajärve, Ähijärve,
Rebäse maastikurada, lisaks lasterada. Lisaks on jalgsimatka- ja rattarajad ning RMK pikk
matkatee. 2018. a toimus 3 üritust: Valdur Mikita jututuba, traditsioonilise kalapüügi koolitus ja
simman koos KeAga ning seenepäev. Augustis oli Eesti Looduse päev kahasse Kaitseliiduga ja
RMK ühismatk Alar Siku juhtimisel 3 nädala vältel Aegviitu.
2019. aasta plaanid: aprillis loodusõhtu, juulis traditsioonilise elulaadi koolitus ja simman,
augustis Eesti looduse päev koos Kaitseliiduga, septembris seenepäev. Majutushoonel sai
vahetatud katus (vaid 30% taotletud investeeringutest saab rahastuse), kontori hoone katus on
eelarvesse pandud. Mäekonnu vaatetorni ekspertiis ja Rebasemõisa vaatetorni remont on plaanis.
Eelarvesse pandi ka väliekspo ideekonkurss. Majutushoone praegune rentnik ütles lepingu üles ja
lahkub 15. jaanuaril. Keegi kohalikest võiks majutushoone rentnikuks tulla.
Henno Peegel: Tuleks avalikustada, mis on renditingimused – siis oskaks inimesed plaane seada ja
mõtelda, kas ja mida tasuks ja saaks teha. Tingimused peaks olema väga mõistlikud.
Merike Tsimmer: Katsub majutushoone renditingimused hankida ja kogukonna listi üles
panna.
Looduskaitselised tööd 2018. a.





Lõpetatud vaadete avamine Kooli-Madsa koolimaja ümbruses (3,47 ha)
PLK taastatud Värtemäel (5,5 ha), vana puit koristatud
Lossi võtmeheina kasvukoht hooldatud
Mõisamäe PLK serva lahtiraiumine (0,6 ha) tähtajaga 31.10.2018 (pikendatud)

2019. aastal plaanis





truubi paigaldus Kooli-Madsa rendialale
Silla metsavahikoha juures kändude freesimine. NB! Seal on haruline võtmehein, mida
peaks kindlasti arvestama ja säästma.
Värtemäe PLK-l veel kändude freesimise plaan.
Ubajärve soo taastamine lükkub edasi.

3. Antsla valla arengukavast – Kalev Joab
Antsla valla arengukava võeti vastu 23. okt. Üks töökoosolek toimus ka Kaikal. Karula teede
korrastamine on arengukavas kirjas, täpsemad tööd plaanitakse teehoolduskavaga. Karula RP on
vallas suur pluss. Aga uusi bussiliine ei tule.
Tiia Trolla: Meie teele toodi kruusa, aga tee pole sõidetav. Teehooldus on allpool igasugust
arvestust. Tornini sõidetakse pidevalt, suvel liiguvad teel ka muud turistid.
Lilian Freiberg: Mäekonnu-Mähkli tee jäi kevadel üldse hööveldamata.
Kurmet Müürsepp: Vallas on 3 huvigruppi: 1. nõutakse asfalti, 2. nõutakse tolmutõrjet ja 3.
nõutakse sõidetavat teed. Neljas grupp nõuab veel kergliiklusteed. Praegu on Karulasse kruusavedu
plaanis, et teed oleks sõidetavad.
Kaili Preismann: RPs on teistest valla teedest suhteliselt suurem liikluskoormus ja tegu on
esindusteega.
Kurmet Müürsepp: Riigimaantee Litsmetsa läheb mustkatte alla (info Maanteeameti kodulehel).
Järgmisest rahastusperioodist plaanitakse Karulasse Ähijärvele mustkatet – kas ollakse nõus?
Lüllemäe-Litsmetsa ja sealt lähtuv Ähijärve tee võiks olla mustkatte all. Kobelas on tee ehitus
seiskunud eramaaomaniku vastuseisu tõttu.
Kaili Preismann: Avalikuks teeks võiks määrata tee, mis pole vaid talu teenindamiseks. Valga
poolel on avalik tee, Antsla poolel paraku veel mitte.
Kurmet Müürsepp: Lumetõrje hange on edukalt tehtud. Järgmisest aastast on vallas kruusakarjäär
Urvastes Ruhingus, ehk see teeb kruusa hinda odavamaks. Killustik tuuakse Lätist. Teede raha on
valdade ühinemise eelse ajaga võrreldes suurenenud. Koolimaja tegemised lükkuvad edasi, et
kruusa vedada.
Tiia Trolla: Kohalik elanik palub vallalt eeskätt abi teede korrastamisel.
Kurmet Müürsepp: Pokumaa võib minna likvideerimisele, kui rahamin seda endale ei võta.
Arengukavas on kolme torni projekt, mis realiseerub, kui kuskilt raha saadakse. Haabsaare
raamatukogu osas pole otsust veel tehtud, volikogu aasta lõpus otsustab.
4. Valga valla arengukavast – Triin Roo
Valga valla arengukavas on praeguseks kokku pandud ja pingutatud, et see ei oleks linnakeskne.
Endise Karula valla arengukava plaanid võeti Valga valda üle. Arengukavas on ette nähtud kattega
teede pikenemine, püütakse riigiga koostööd teha. Kutsus üles kohalikke KOViga teehoolduse
probleemide teemal hooldusspetsialist Margus Viks’iga suhtlema. Teehoiukava on
koostamisel, kaalutud on ka mõnede teede likvideerimist ja teiste paremat hooldamist.
Arengukava üks olulisi eesmärke on kogukondade toetamine, et iga kogukond saaks elada oma
väärtuste järgi omal viisil. Toetuste taotlemise viisid püütakse läbi mõelda, et kellelgi ei jääks raha
küsimata. Käsil on külavanema statuudi koostamine. Lüllemäe kooli peale on arendusi ja projekte
ette nähtud. Kooli likvideerimisest pole juttugi olnud, jääb põhikoolina tegutsema. Kergliiklustee
tuleks lõpuni teha. Plaanis on ka bussipeatuste siltide ülevaatus.Arengukava 2019-2023
vastuvõtmise koosolek just praegu käimas.
Pille Tomson: Kuidas saab muuta bussipeatuse vale nime?
Triin Roo: Uurib ja annab teada, kas see on valla teha ja mida saab üldse teha.

Kuuldavasti ei saa lapsed siis bussi peale, kui bussijuht ei tea, kus bussipeatus peaks olema – silte
ja märke igal pool ei ole.
Triin Roo: Loodus on Valga valla kõige suuremaid väärtusi ja sellega on püütud arengukavas
arvestada. Ka Valga vald näeb, et Karula RP on üks suurimaid väärtusi.
Tiia Trolla: Valga valla kodulehelt on raske infot leida ja side KOViga on kadumas.
Tamaara Dräptsinskaja: KOVi ametnikud võiks kevadel teede lagunemise ajal Karula RP-sse
väljasõidule tulla.
Triin Roo: Teeb ettepaneku Valga valla istung RP keskuses korraldada, et pärast ka
inimestega kohtuda. Arengukava tuli liiga kiiresti ja ei jõutud õieti sisse seada. Õnneks vaadatakse
arengukava igal aastal üle. KOV on lubanud, et kui midagi on vaja projektide kirjutamiseks
arengukavasse sisse panna, siis peaks arvestama kuu ajaga.
Tiia Trolla: Kas KOVil on mingi infolist, kuhu saata infot ürituste toimumise kohta (nagu oli enne
Karula vallal)?
Triin Roo: Listi ei ole, vaid valla üldmeil. Vallal on olemas kogukonna ja koostöö projektide
spetsialist Marika Muru, kellega tasuks suhelda. Tema veab ja koordineerib piirkondlikke
arenguprogramme (nt. Maale elama jms). Vallaga tasuks igal juhul suhelda, kui on mingit abi vaja.
Valga Raekojas on külastuskeskus, kuhu oodatakse kohalikke tooteid. Kas valla leht „Valga
Teataja“ jõuab teieni? Saadaval ka internetis.
Pille Tomson: Üks leht on jõudnud.
Helen Kivisild: Tasub koolilapsed RP-sse õuesõppele tuua, Valga koolid seda võimalust praegu
väga palju ei kasuta, Antsla Gümnaasiumiga on koostöö tihe.
Triin Roo: Õuesõppe propageerimine on väga oluline ka arengukava kohaselt.
5. Kultuuripärandi tegevused – Lilian Freiberg – ja Keskkonnahariduse tegemised – Helen
Kivisild
2. novembril on siinsamas Kaikal Haabsaare veski jutuõhtu. Pärast on laulu ja tantsu. 7. nov. on RP
sünnipäevapidu, Meelika tutvustab oma laulumängude raamatut. Muu info pannakse protokolli
lisasse. MTÜ Kaikamäe poolt on korraldatud 28. nov. vendade Johansonide kontsert siinsamas
Kaikamäel.
Suvel Karula Junior Ranger laagrit 2019. aastal suure tõenäosusega ei toimu, sest Eesti korraldab
rahvusvahelist laagrit Lahemaal 7.-13. juulil, mis nõuab nii raha kui inimressurssi. Rahvusvahelisse
laagrisse läheb Karulast Hava Kuks. Muus osas on töö tavapärane: selle projekti raames toimuvad
sügisene ja kevadine seminar. Seni tehtud 74 õppeprogrammi 2018 aastal, s.h. nii RP-s kui Antslas
kui Lüllemäel. Heaks tulemuseks loetakse 86 programmi 12 kuu jooksul. Helenil on jaksu enam
gruppe vastu võtta kui praegu käib.
6. Karula RP statuudi arutelu on järgmise koosoleku 1. punkt.
/allkirjastatud digitaalselt/
Kaili Viilma,
Keskkonnaameti Lõuna regiooni looduskaitse juhtivspetsialist

Lisa 1. Osalejate nimekiri

Lisa 2. Kultuuripärandi ürituste aruanne

Kultuuripärandi koolitused:
01.07.2018 – Taluaia kujundamise ja talulillepeenra rajamise õppepäev
08.07.2018 – Traditsioonilise kalapüügi päev ja rahvamuusika õhtu
10-12.08.2018 Kaika suveülikooli raames (koostöös Karula Hoiu Ühinguga):
 11 loengut kohalikust kultuuripärandist ning laiemalt Vana Võrumaa teemal
 2 ekskursiooni Karula rahvuspargis – jalgsi ekskursioon ja bussiekskursioon Karula radadel
 6 töötuba – puutöö, tuletaela, savipõletuse, loodusmaali töötoad
12.10.2018; 19.10.2018; (tulekul veel: 16.11.2018; 30.11.2018) – Traditsioonilise hame õmblemise
koolitus
Tulekul:
2.11.2018 - ajaloo loeng Haabsaare piirkonna veskitest ja tööstuse mõjust piirkonnale.
7. 12.2018 Karula rahvuspargi sünnipäevapidu ja laulumängude õhtu.

