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Kolmapäeval, 13. detsembril toimus Põlva kesklinnas päkapikkude retk, kus laterna ja päkapikumütsiga osalejad said osa jõulu- ja
liikumisrõõmust linnaruumi paigutatud päkapikupunkte otsides. Oli väga tore ettevõtmine. Järgmisel aastal jälle!
Taavi Nageli foto

Lõppev aasta tõi uue Põlva
Jõulukuu sammub vastu uuele aastale ja aasta viimased päevad panevad kindlasti pisutki mõtlema möödunule. Kahtlemata
on kõigil oma isiklik aastalugu koos rõõmude ja muredega. Eestlastena on aga meil kõigil ka üks ühine lugu, Eesti lugu.
Mööduv aasta oli laste ja noorte kultuuriaasta. Noorte laulu-ja
tantsupeol ,,Mina jään“ osalenud tantsijate, lauljate ja pillimängijate väärtushinnangud ja teod alles hakkavad kujundama Eesti riigi ja rahva teed. Ka Põlva noored andsid oma olulise panuse nende suurepäraste emotsioonide loomisel, mis on enamusel meist
veel senini hinges ja südames. Aitäh!
Meie kodukoha tulevik sõltub meist ja meie tegudest. Kõik
meie plaanid ja toimetused, nii väikesed kui suured loovad meie
elu- ja kodu lugu nii üksi kui ka üheskoos.
Lõppeva aasta suurimaks muutuseks on kindlasti Ahja, Mooste, Laheda, Põlva ja Vastse-Kuuste valla ühinemise teel moodustunud 22.10.2017 uus omavalitsusüksus – Põlva vald.
Elame ajaloo suurhetke lävel. Kohe-kohe on käes meie kõikide pidu, Eesti riigi 100. sünnipäev. See on sündmus, mille loovad
eeskätt inimesed ise. Olgu selleks siis Põlva Kooli fotoprojekt
100 Põlva vaadet või mälestuspingid Jakob Hurdale, Oskar Kurvitsale ja Daniel Veikenile. 2018. aastal valmib Eesti Vabariigi

sünnipäevaks Heino Tartese käsitööna 100. August Teppo tüüpi
lõõtspill ja suvisel peol Harmoonika esineb 100-liikmeline lõõtspillide koondorkester.
Hea meel on selle üle, et oleme alustanud loomekeskuse projekteerimisega Põlva kõige esimesse, 1888. aastal Mammastes
valminud Koiola vallamajja, mida tollal peeti Võrumaa ilusaimaks. Hoone ümberehitamiseks oleme esitanud ideekavandi ja
saanud kutse taotleda projekti rahastamist Eesti-Vene programmi
taotlusvoorust.
Aasta lõpp on aeg, kus inimesed heidavad kõrvale erimeelsused ja naudivad jõuluaega, rohkem jagatakse positiivseid sõnu
ja tänatakse üksteist. Põlvas on väga palju, mille üle rõõmu ja
uhkust tunda, nagu on sedagi, mis võiks olla paremini. Seepärast
väärivad tunnustust kõik valla ettevõtjad, kodanikeühendused,
allasutused, teenindajad, abistajad, vabatahtlikud, tööinimesed
ja vallakodanikud, kes elu paremaks muutmisele panustavad iga
päev. Koostöös peitub suur jõud. Suur tänu!
Uueks aastaks soovime palju armastust, tervist ning et teil
ikka jätkuks aega olla oma lähedastega!
Janika Usin
Abivallavanem

Jõuluvalgust ja jõulurahu
igaühe südamesse,
õnne ja usku elu edenemisse
Eesti juubeliaastal kõigile!
Põlva Vallavolikogu ja Põlva Vallavalitsus

Mooste vaade. Foto Malle Mets
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Põlva Vallavalitsus täidab alates
1. jaanuarist 2018 perekonnaseisu
asutuse ülesandeid
Kui Põlva valla kodanikud on siiani pidanud sünni ja surma
registreerimiseks pöörduma maavalitsuses asunud perekonnaseisuametniku poole, siis alates 1. jaanuarist 2018 tehakse vastavad
toimingud vallavalitsuses.
Maavalitsuse tegevuse lõppemisega tulevad 2018. aasta alguses Põlva Vallavalitsusele kui maakonnakeskuse omavalitsusele
üle perekonnaseisuasutuse ülesanded ja lisaks sünni, surma ja lahutuse registreerimisele hakatakse vallavalitsuses sõlmima ka abielusid ning väljastama rahvastikuregistrist andmeid ja tõendeid.
Muudatused puudutavad ka nimevahetust. Kui praegu saab
nime vahetada kõikides maavalitsustes ja Tallinna perekonnaseisuametis, siis alates uuest aastast saab seda teha Tartus, Jõhvis,
Pärnus ja Tallinnas.
Alates 01.01.2018 Põlva Vallavalitsus:
• registreerib sünni ja surma;
• registreerib abielu ja abielu lahutuse;
• annab isikukoodi andmekogusse kandmiseks;
• väljastab tõendeid perekonnaseisuandmete kohta
(sh abieluvõimetõend);
• sisestab rahvastikuregistrisse andmed kohtulahendilt, Eesti
ja välisriigi perekonnaseisudokumendilt (ka maakonnas asuvate teiste KOV-ide vajadusel ja tellimisel) ning
rahvusvahelise kaitse andmise otsustelt;
• väljastab rahvastikuregistrist andmeid õigustatud
huvi korral;
• parandab ja muudab rahvastikuregistri andmeid.
Perekonnaseisutoimingute tegemiseks
tuleb pöörduda Põlva Vallavalitsusse
aadressil Kesk 15, Põlva.
Perekonnaseisuametniku kontaktid:
Kaia Sillaste, e-post kaia.sillaste@polva.ee
telefon 799 9499

Ootame kandidaate tunnustustele
Aukodanik, Aasta tegu 2017 ja
kultuuripreemia
Kandidaate saab esitada 31. detsembrini 2017. Kirjalikke ettepanekuid koos põhjendusega võib esitada igaüks e-posti teel aadressil info@polva.ee või tuua Põlva Vallavalitsuse kantseleisse
Kesk 15, Põlva.
Aukodaniku nimetus antakse füüsilisele isikule erilise austusavaldusena aastatepikkuse töö või tegevuse ja eeskuju eest, mis
on positiivselt mõjutanud Põlva valla arengut ja tuntust. Esitatav
taotlus peab sisaldama aukodaniku kandidaadiks esitatava isiku
nime, sünniaega, elukohta, elukutset või ametit, töö- või teenistuskohta, teenete kirjeldust ja põhjendust.
Tunnustusega “Aasta tegu” väärtustatakse vallale olulise tähtsusega ettevõtmist või sündmust, mis on positiivselt mõjutanud
valla arengut ja tuntust aasta jooksul.

Kultuuripreemia antakse Põlva vallas tegutsevale füüsilisele
või juriidilisele isikule või muule ühendusele, mis ei ole juriidiline isik, väljapaistva tegevuse eest kultuuri- või spordivaldkonnas.
Kandidaate saab esitada kahes valdkonnas:
1) kultuurivaldkonnas kultuuri-, hariduse-, teaduse- või loomingu alal;
2) spordivaldkonnas spordi-, tervisedenduse või sportlike eluviiside propageerimise alal.
Tunnustuste andmise ja preemia suurused otsustab Põlva Vallavolikogu.
Tunnustused antakse üle Eesti Vabariigi sünnipäevale pühendatud vastuvõtul 23. veebruaril 2018.

Detsembrikuu Põlva Teataja numbriga koos
jõuab postkastidesse Põlva Vallavalitsuse poolt
välja antud 2018. aasta
Põlvamaa muistendite kalender, mis on
kingitus Eesti 100. sünnipäevaks.
Kalendri fotod on tehtud Põlva Käsitööklubi naiste poolt
muistendite järgi valmistatud lapitehnikas pannoodest.
Põlva Vallavolikogu ja vallavalitsuse infoleht postitatakse koos kalendriga kõigisse Põlva valla era- ja juriidiliste
isikute postkastidesse.
Kui infoleht mingil põhjusel postkasti ei jõua,
andke palun teada telefonil 799 9494.

FOTOL: Põlva Aasta Tegu 2016 – Arcwoodi uue tootmishoone avamine. Hoone pälvis ka Eesti 2016. aasta parima puithoone tunnustuse.

Volikogu istungitelt
Põlva Vallavolikogu istung
toimus kolmapäeval, 13. detsembril 2017 Laheda Vallavalitsuses, osales 24 volikogu
liiget.
Päevakorrapunkt
Eraüldhariduskoolide toetamine
hääletati istungi alguses hariduskomisjoni ettepanekul päevakorrast välja
Kehtestati Põlva valla üldhariduskoolide koolitöötajate
koosseisu kinnitamise kord,
mille alusel kooskõlastab
kooli direktor koolitöötajate
koosseisu enne kinnitamist
vallavalitsusega. Koolitöötajate koosseisu kinnitamisel
arvestatakse volikogu poolt
kinnitatud kooli eelarvega.
Seati isiklik kasutusõigus Eesti Lairiba Arenduse
Sihtasutuse kasuks Mooste
alevikus asuva Lasteaia tee
kinnisasjale side liinirajatise
püstitamiseks ja hooldamiseks
ning Elektrilevi OÜ kasuks
isiklik kasutusõigus Kauksi
küla Koolimaja kinnistul asuvale maakaabelliinile.
Kehtestati maamaksumäär
Põlva valla haldusterritooriumil 2018. aastaks. Määrusega
ühtlustati maamaksumäärad
ühinevate valdade haldusterritooriumidel.

Otsustati toetada loa andmist OÜle Rainman Arendus
Himmaste külas asuva katastriüksuse Ando omandamiseks,
kuna loa andmine on kooskõlas
avaliku huviga ega takista Põlva vallal täita talle seadusega
antud ülesandeid.
Volikogu delegeeris Põlva
Vallavalitsusele mitmete seadustega kohaliku omavalitsuse,
kohaliku omavalitsusüksuse,
kohaliku omavalitsusorgani,
Põlva valla kui tee omaniku,
lasteasutuse pidaja või kooli
pidaja pädevusse antud küsimuste otsustamise ja ülesannete täitmise ning riikliku järelevalve ülesannete täitmise.
Seoses sellega tunnistati kehtetuks ühinevate valdade varem
kehtinud määrused.
Võeti vastu Põlva valla
2017. aasta kolmas lisaeelarve, millega suurendatakse valla tulusid ja kulusid 365 858
euro võrra. Valla eelarve tulud
suurenevad toetusfondi suurenemisest 78 022 eurot, sihtotstarbeliste toetuste eraldamisest
jooksvateks kuludeks 45 090
eurot ja saadud tegevustoetustest 191 868 eurot. Majandustegevuse laekumistest suurenevad tulud 50 878 eurot.
Sihtotstarbelised toetused

Maksuvaba tulu hakkab sõltuma inimese aastatulust
jooksvateks kuludeks ja saadud tegevustoetused on jagatud hallatavate asutuste vahel
vastavalt sihtotstarbele. Laekumised majandustegevusest on
jagatud hallatavatele asutustele, kes täiendavaid vahendeid
teenisid.
Põlva Vallavolikogu rahuldas Vastse-Kuuste Vallavolikogu 12. oktoobri 2017. a otsuse
nr 39 „Sundvalduse seadmine“
kohta esitatud vaide ning tunnistas otsuse kehtetuks.
Vallavolikogu
loobus
muinsuskaitseseadusest tuleneva ostueesõiguse kasutamise
õigusest Põlva linna Kesk 7
kinnistu osas.
Istungil algatatud küsimuste päevakorrapunktis teavitas
abivallavanem Arne Tilk volikogu oma võimalikust tähtajalisest ja osalise koormusega
tööle asumisest Põlva Spordikooli suusatreenerina. Arutati
tarkvaralahenduse VOLIS kasutuselevõtu võimalusi Põlva
Vallavolikogu töö korraldamiseks.
Järgmine vallavolikogu istung toimub 17. jaanuaril 2017.
Annely Eesmaa
teabespetsialist
Põlva Vallavalitsus

Järgmine aasta toob suurele osale inimestest kaasa maksuleevenduse, kui maksuvaba tulu määr
kerkib 500 euroni. Samas tekib vajadus oma aastasel tulul silm peal hoida, et vältida tulumaksu juurde tasumist 2019. aastal.
Alates 2018. aastast jaguneb saadava maksuvabastuse suurus kolme peamisesse gruppi. Kui aastane tulu on kuni 14 400 eurot ehk 1200 eurot kuus, siis on võimalik kasutada maksimaalset maksuvabastust, mis on 6000 eurot aastas ehk 500 eurot kuus.
Kui kuine sissetulek on vahemikus 1200–2100 eurot (aastane tulu 14 400–25 200 eurot), siis
hakkab maksuvaba tulu suurus 500 eurost vähenema ja mida lähemal see on 2100 eurole, seda väiksem on maksuvaba tulu. Üle 2100 euro (aastas üle 25 200 euro) teenides on kogu tulu tulumaksuga
maksustatav ja maksuvaba tulu suurus on 0 eurot.
Maksu- ja tolliameti maksude osakonna juhataja Evelyn Liivamägi sõnul tuleb inimestel juba
enne järgmist aastat mõelda, millisesse tuluvahemikku kuulutakse, et selle alusel esitada maksuvaba
tulu avaldus oma tööandjale või muule väljamakse tegijale, näiteks sotsiaalkindlustusametile.
„Kui inimene ei ole aasta alguses arvestanud mõne täiendava tuluga, näiteks korteri väljaüürimisest saadud tulu või preemiaga, siis võib aasta jooksul arvestatud maksuvabastus olla liiga suur
ja tekitada sellega tulumaksu juurde maksmise kohustuse 2019. aasta alguses,“ selgitas Liivamägi.
Raskesti etteennustatava tulu puhul on mõistlik pigem olla maksuvaba tulu arvesse võtmisel tagasihoidlikum, et vältida tulumaksu juurde maksmist. Enammakstud tulumaksu saab 2019. aasta
alguses esitatava tuludeklaratsiooniga tagasi.
Uuest aastast kaob ära täiendav maksuvaba tulu pensionidele ja kahjuhüvitistele. Kui pensioni
saaja ei ole sotsiaalkindlustusametile maksuvaba tulu arvestamiseks avaldust esitanud, siis arvestatakse tema pensionilt alates 2018. aasta jaanuarist automaatselt tulumaks esimesest eurost.
Sotsiaalkindlustusameti hüvitiste osakonna juhi Kati Kümniku sõnul need inimesed, kes on juba
esitanud sotsiaalkindlustusametile tulumaksuvaba osa arvestamise avalduse, uut avaldust esitama ei
pea. „Alates 1. detsembrist saab inimene ka ise eesti.ee portaalist järgi vaadata, kas tulumaksuvabastuse rakendamiseks avaldus on esitanud või mitte. Kui ei ole, siis saab avalduse sealsamas kohe ka
esitada,“ rääkis Kümnik.
E-maksuametisse/e-tolli lisandub veel võimalus jooksvalt näha, kuipalju on erinevad väljamaksjad inimesele tasu maksnud ja maksuvaba tulu kasutanud. Kui maksuvaba tulu on kasutatud üle
piirmäära, saab näha ka võimalikku täiendavat tulumaksukohustust, mis tekib tuludeklaratsiooni esitamisel. See on prognoos, sest kui sissetulek aasta jooksul muutub, siis muutub ka maksuvaba tulu
suurus. Samuti puudub MTA-l info täiendavate tulude ja võimalike mahaarvamiste kohta, mis tuleb
esitada alles järgneva aasta tuludeklaratsioonil.
Seetõttu tasub e-maksuametis/e-tollis oma e-postiaadress ja telefon üle vaadata, sest MTA saadab
teavitusi, kui maksuvaba tulu hakkab enne aasta lõppu täis saama.
Allikas: www.emta.ee

Põlva
Põlva Teataja
Teataja •• Detsember
Detsember 2017
2017
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Teede talihooldus Põlva vallas 2017/2018

Talvine tee. Foto Siim Lõvi
• Et lumetõrjetööd sujuksid tõrgeteta ning vältimaks tehnika lõhkumist ja kraavi vajumist, palume erateede omanikel tähistada kinnistul paiknevad teeservad, mahasõidud,
truubid, ülesõidukohad (nt tokkidega, mille otsad on värvitud või helkurpaelaga seotud).
• Tähistada tuleb ka teeservades olevad väiksemad puud, põõsad, kivid, aiad jms, mis
võivad tõrjetööde käigus kannatada saada või tehnikat lõhkuda. Märgistamata objektide
kahjustumisel kannab kulud eratee omanik.
• Teeservadest tuleks võsa ja ülekasvanud puud piirata vähemalt 3,5 m kõrguselt, et
hoida ära lumetõrjetehnika kahjustamine.
• Vald ei korralda lumelükkamist ega muud talihooldust erateedel juhul, kui teele on paigaldatud sõitu keelav liiklusmärk (märk nr 311) või sissesõitu keelav liiklusmärk (märk
nr 331) või mõni muu edasisõitu keelav liiklusmärk või takistus. Teavitussilt ERATEE
ei ole sissesõitu keelav märk. Palume liiklusmärgid eemaldada või märkidele peale panna kilekott, et teostataks lumelükkamist.
• Linnas palume lumesaju ajal sõidukeid tänava äärde mitte parkida, sest see takistab
oluliselt lumetõrjetöid.
Kohalikud maanteed vabastatakse lumest 12 h jooksul ja erateed 24 h jooksul.
Hooldustsüklit alustatakse pärast lumesaju või tuisu lõppu või lumesaju korral alates
lumekihi kriitilise paksuse saavutamisest.

Endise Põlva valla haldusterritooriumil teostab teede talihooldust AS TREV- 2
Grupp. Valla hooldatavate teede nimekirja ja kaardid on leitavad valla kodulehelt www.
polva.ee/talihooldus. AS TREV-2 Grupp kontaktisik Hardi Kuimets, telefon 5814 4802
Endise Ahja valla haldusterritooriumil teostab talihooldust
TÜ Ahja Tehno, kontaktisik: Ago Neemsalu 528 4208.
Endise Laheda valla haldusterritooriumil teostavad teede talihooldust:
I piirkond: Pragi ja Vardja – PKM Grupp OÜ, telefon 511 1880.
II piirkond: Himma, Naruski, Vana-Koiola ja Joosu – OÜ PKÜ Agro, telefon 5663 1803;
5386 9606.
III piirkond: Mustajõe, Tilsi, Suurküla, Lahe ja Roosi – Lahe MÜ, telefon 521 8511
Endise Mooste valla haldusterritooriumil teostavad teede talihooldust:
Mooste alevik, Säässaare küla, Laho küla – Grain Trans OÜ, telefon 525 8774
Jaanimõisa küla, Säkna küla, Terepi küla (osaliselt) ja Suurmetsa küla – Grain Trans
OÜ, telefon 525 8774
Kauksi küla, Kanassaare küla ja Kaaru– Grain Trans OÜ, telefon 525 8774
Rasina küla, Kastmekoja küla, Kadaja küla, Savimäe küla ja Terepi küla (osaliselt)FIE
Aare Veetsmanni Metsanurga talu, telefon 516 9344
Endise Vastse-Kuuste valla haldusterritooriumil teostab teede talihooldust:
Karilatsi küla teed (välja arvatud Kilgi-Savimäe tee ehk nn maaparandustee), Koorvere küla teed (välja arvatud Valgemetsa ristmikust Ü. V. kinnistuni viiv tee, Simka talu
tee), Kiidjärve küla teed (välja arvatud Kotiku-Kiidjärve tee), Laari vahtkonna tee koos
Karuküla teega, Kilgi-Savimäe tee – FIE Ülo Leitu, kontakttelefon: 528 5431
Leevijõe küla teed (välja arvatud Leevijõe väike ringtee, Kilgi-Savimäe tee), Valgemetsa küla teed, Padari küla teed, Kotiku-Lootvina tee kuni Sepa talu hooneteni, Kotiku-Kiidjärve tee koos sellega piirnevate talude sissesõiduteedega – Tormimurdja OÜ,
kontakttelefon: 5645 5946
Vastse-Kuuste aleviku teed ja tänavad koos parklatega; Vooreküla küla teed alates
Vastse-Kuuste alevikust kuni Vinni taluni, Leevijõe küla väike ringtee kuni Kõivutammini – Vastse-Kuuste Soojus OÜ, kontakttelefon: 5594 0794
Lootvina küla teed koos Lootvina külast Padari külla viiva teega (Ernejärve tee)
kuni Sepa taluni, sealt edasi Suitsetamiskohani, Logina küla teed, Vooreküla teed (koos
piirnevate elamute sissesõiduteedega kuni õueala piirini) – FIE Aivar Lillma, kontakttelefon: 5802 2625

Teade korraldatud jäätmeveost
erandkorras vabastatutele

Muudatused Põlva – Tartu – Põlva
vahelises ühistranspordis

Põlva Vallavalitsus tuletab meelde jäätmevaldajatele, kes on erandkorras korraldatud jäätmeveost vabastatud, et vallavalitsusse tuleb selle kohta esitada kinnitus 20.
jaanuariks. Kui vabastatud jäätmevaldaja tähtajaks kinnitust ei esita, loetakse ta korraldatud jäätmeveoga liitunuks alates 21. jaanuarist.
Vastavalt Põlva valla jäätmehoolduseeskirja § 24 lõike 4 kohaselt esitab korraldatud jäätmeveoga liitumisest erandkorras vabastatud jäätmevaldaja üks kord aastas,
järgmise aasta 20. jaanuariks vallavalitsusele jäätmeseaduse § 69 lõikes 5 nimetatud
kirjaliku kinnituse, et kinnistul ei ole aasta kestel elatud või kinnistut ei ole kasutatud.
Lisaks tuletab Põlva Vallavalitsus meelde, et vabastatud jäätmevedaja on kohustatud teavitama vallavalitsust korraldatud jäätmeveoga erandkorras liitumisest vabastamise asjaolude muutumisest või äralangemisest hiljemalt kolmekümne päeva jooksul
alates nende asjaolude talle teatavaks saamisest.
Kinnituse blankett on leitav Põlva valla koduleheküljelt blankettide alt (blanketid-jäätmevedu-kinnitus korraldatud jäätmeveost vabastamise asjaolude kohta).
Kinnitused tuleb saata hiljemalt 20.01.2018 e-posti aadressile info@polva.ee või
reelika.raig@polva.ee või postiaadressil Põlva Vallavalitsus, Kesk tn 15 Põlva.

Forcen Grupp OÜ on otsustanud sulgeda õhtuse Tallinn – Tartu – Põlva – Võru liini
(nr 252) ja hommikuse Põlva – Tartu – Tallinn liini (nr 253).
Kuna liini 252 sulgemise tulemusena oleks inimestele jäänud võimalus Tartu – Põlva suunal liikuda kas kell 17:35 või kell 22:05 (va. Reede ja Pühapäev) muutis Põlva Maavalitsus teenuse järjepidevuse huvides õhtuse 22:35 Tartu – Põlva liini (99H)
väljumist varajasemaks, kella 19:40 peale. Muudatuse tulemusena on võimalik istuda
Põlva suunalisele maakonnaliinile mitmelt Tallinn – Tartu suunaliselt bussiliinilt. Ühtlasi väljub buss linnast Riia maanteed kaudu ning peatub ka Pauluse peatuses, mida on
võimalik kasutada pealetulekuks ka inimestel, kes otsustavad Tallinn – Tartu suunal
reisida rongiga.
Kell 22:05 on inimestel endiselt võimalik reisida suunal Tartu – Põlva – Võru kommertsliiniga nr 292 mis alustab teekonda Tallinnast.
Forcen Grupi suletud Liini 253 Põlva – Tartu – Tallinn kasutajate sõiduvajaduse rahuldab suurel määral rongiliiklus. Põlva - Tartu rongile viib inimesi linnaliini buss nr 20.
Lisaks eelnevale on Põlva Maavalitus parendanud inimeste liikumisvõimalusi Räpina ja Mehikoorma vahel avades kaks uut maakonnaliini 4A ja 4B.
Endile sobivaimate sõiduvõimaluste leidmiseks kasutage reisiplaneerijat aadressil:
https://m.peatus.ee/
Sander Saar
ühistranspordi peaspetsialist
Põlva Maavalitsus

Reelika Raig
Keskkonnaspetsialist
Põlva Vallavalitsus

10. detsembrist kehtib
Elroni uus põhisõiduplaan
Lisandunud on Tartu-Valga reis mõlemal suunal ning
liinile tuleb Tallinna-Narva
ekspressrong. Põlvakate jaoks
on oluline uudis, et alates 10.
detsembrist saab pärastlõunal
Tallinnast Põlva ja Koidula
suunas sõita ilma Tartus ümber
istumata.
Kell 15:19 väljub Tallinnast kaks rongi kokku haagituna, alates Tartust sõidab kumbki rong eri suunas. Sõidusuuna
esimene rong sõidab Valka ja
tagumine rong Koidulasse. Et
vältida ümberistumisi Tartus,
palume Valga poole sõitjatel
valida sõidusuuna esimene
rong ning Koidula poole reisijatel sõidusuuna tagumine
rong.
Uus sõiduplaan on leitav
Elroni kodulehelt, tasuta rongiinfot saab ka telefonilt 616
0245.
PT

Garaažide
lammutamine
Põlva Haldusteenistus pani
oktoobrikuus Põlvas Lina 9
kinnistul asuvatele garaažidele
sildid, et omanikud võtaksid
20. novembrini ühendust kinnistu omanikuga. Siiani pole
ükski omanik ühendust võtnud.
Omanike mitteselgumisel
kuuluvad need ebaseaduslikud
halvas olukorras ja ohtlikud
rajatised lammutamisele peale
15. jaanuarit 2018.

Põlva Spordikeskuse
lahtiolekuajad pühade
ajal:
23. detsembril 2017
kell 12.00 - 21:00;
24.-26. detsembril 2017
suletud;
avatud 30. detsembril 2017
kell 12.00 - 21:00;
31. detsember ja 1. jaanuar
2018 suletud.

Naabri tuleohutu kodu annab sulle kindluse
Igal aastal juhtub hulk tulekahjusid, kus ühe majaelaniku tuleohutuse eiramine ja
hoolimatus seab ohtu naabrite
elud. Kui tulekahju avastatakse liiga hilja ja see levib ühest
korterist välja, siis hävib kõigi
vara. Seega, kui ühes korteris
pole suitsuandurit, siis on see
ohuks kõigile majaelanikele.
Novembris alanud päästeameti
tuleohutuskampaaniaga kutsume korteriühistute esimehi, juhatuse liikmeid ja teisi aktiivseid majaelanikke veenduma
töökorras suitsuandurite olemasolus kõigis maja korterites.
Kõigi turvalisuse huvides on
kasulik aidata nõrgemaid ühistuliikmeid suitsuanduri soetamisel, paigaldamisel või selle
patarei vahetamisel.
Suitsuandur on lihtsaim
viis kasvatada oma korteris ja
majas tuleohutust. Andureid
on saada erineva suuruse ja
väljanägemisega ning kindlasti
leiab igasse kodusse selle interjööriga hästi sobiva. Eesmärk

on seadmetel aga kõigil üks,
anda varakult häiret tulekahjust,
et elanikel oleks võimalik oma
elu päästa ning põlengulesaaks
kiiresti piiri peale. Korteris tuleb tuleohtu esimesena märkav
andur paigaldada kruvidega
magamistoa või ruume ühendava koridori lakke. Ohutuse
tagamiseks tuleks andurid paigaldada kindlasti ka maja ühiskasutatavatesse koridoridesse.
Sellel aastal on Tartus ühe
ja Võrumaal kolm inimest tapnud vara suletud siibriga või
katkisest kütteseadmest tuppa
imbunud ülimürgine ning samas nähtamatu ja lõhnatu vingugaas. Vingu tuppa sattumise
ärahoidmiseks ei tohi kütmise
järel kütteseadme siibrit liiga
vara sulgeda. Pärast kütmist
on kasulik ruume igaks juhuks
tuulutada. Tapvast vingugaasist
hoiatab üksnes vinguandur, mille paigaldamist lisaks suitsuandurile peaksid kütteseadmetega
maja elanikud tõsiselt kaaluma.
Vingumürgistuse tunneb ära

peavalu, õhupuudustunde, teadvuse ja südametöö häirete järgi.
Kui tulekahju avastatakse,
siis järgmiseks peavad inimesed
häda korral saama võimalikult
kiiresti ja ohutult majast väljuda. Väljapääsuteed tuleb selleks
hoida vabad. Sinna ei tohi kuhjata mööblit, ehitusmaterjale,
jalgrattaid, lapsevankreid ega
muid takistusi. Maja sisestel
vabadel liikumisteedel ning
trepikodades saavad omakorda
päästemeeskonnad kiiresti tegutseda.
Ühe või mitme küttekoldega kortermajades tuleb hea seista iga-aastase õigeaegse korstnapühkimise eest. Tuleohutuse
seaduse järgi tuleb selleks kortermajja tingimata tellida väljaõppinud kutseline korstnapühkija. Hoidke meeles, et ainult
korstnalõõride
puhastamine
on poolik lahendus, mis maja
kütteseadmete tuleohutust täielikult ei taga. Täieliku ohutuse
tagamiseks peavad lõõrid puhtaks saama ka kõigis korstnaga

ühenduses olevates kütteseadmetes, mis asuvad eri korterites.
Kortermaja küttesüsteemi hooldamiseks on seepärast parim ja
tihti rahaliselt soodsam tellida
korstnapühkija ühiselt. Nii saab
kogu küttesüsteem tervenisti
puhtaks. Tööd teinud korstnapühkijalt saavad majaelanikud
kasulikku tagasisidet maja kütteseadmete seisukorra kohta.
Seejärel võite kindlad olla, et
majas ei leidu tahmaseid, pigitunud või katkiseid küttekoldeid ega korstnaid. Tehtud töö
kohta väljastab korstnapühkija
tõendi.
Päästeameti
kampaania
kutsub kortermajade elanikke veenduma, kas kõikidesse
korteritesse on paigaldatud
töökorras suitsuandurid, kas
evakuatsiooni väljapääsud ja
koridorid on takistustest vabad
ning kütteseadmed hooldatud
ja puhastatud. Täpsemat infot
kampaania ja kodu tuleohutuse
saab aadressilt www.kodutuleohutuks.ee. Kõigi end seal regist-

reerinud ja selleks soovi avaldanud ühistute vahel loositakse
välja üks unikaalne seinamaaling. Lõuna päästekeskus pakub korteriühistute tuleohutuse
kampaanias või Eesti Korteriühistute Liidu poolt tehtud küsitluses osalenud ühistute esindajatele jõulude eel võimalust
osaleda tasuta tuleohutusalasel
koolitusel.
Statistikast
Lõuna-Eesti kuues maakonnas oli 2017. aasta 10 kuuga 51
kortermaja tulekahju. Kolmes
tulekahjus hukkusid inimesed
ning korterite põlengutes sai
viga kokku 7 inimest. Suitsuandureid ühegi hukkunud inimese
korteris ei olnud.
20. jaanuaril hukkus Valgamaal Palupera vallas Hellenurme külas kuue korteriga maja
ühest korterist alguse saanud
tulekahjus mees. Tulekahju
avastasid elanikud alles siis,
kui leegid juba katuse alt välja ulatusid. Põlengu tagajärjel

sai kogu maja ränki kuuma ja
veekahjustusi ning mitmed inimesed jäid ajutiselt eluasemeta.
Suitsuandurit esimesena süttinud korteris ei olnud.
5. mai õhtul hukkus Valgamaal Helme vallas Kalme külas korteripõlengus 67-aastane
mees. Tulekahju avastati tänu
akendest ja ukse vahelt väljunud suitsule. Kõrval asuvate
korterite elanikud pääsesid tänu
päästjatele tervelt. Põlenud korterist puudus suitsuandur
7. novembri hommikul põles Tartus Pepleri tänaval kolmekorruselise maja ülemise
korruse korteri tuba ja koridor.
Tulekahju avastajaks oli naaber.
Ruumidest välja toodud eakas
naine suri hiljem haiglas. Põlenud korterist puudus suitsuandur.
Riivo Mölter
Lõuna päästekeskuse
ennetusbüroo nõunik

4

Põlva Teataja • Detsember 2017

Kõige rohkem
rõõmustab mind jätkuvalt see, et
me pole päriselt minetanud oskust rõõmu
tunda (mitte ainult lõbutseda).
Igapäevane elu pakub küllaga kiusatusi keskenduda
ainult sellele, mis halvasti ja nurinat väärt, helendavad ekraanid nõuavad tähelepanu jne, kuid – vahest on
see vaid soovmõtlemine, ei tea – mulle näib, et üha enam
avastatakse meilgi taas vaikse mõtlemise võlu. Just seeläbi
saavad paljud igapäevased, argitõtluse taha peitunud
tänuväärt imed nähtavateks ja rõõmustavateks.
Niisugune tänulik rõõmustamine igapäiste imede üle ei
tähenda silmade sulgemist lahendamist vajavate
probleemide ees, küll aga asetab needki õigesse
konteksti ning lisab elule tasakaalu.
Toomas Nigola
Põlva Maarja koguduse õpetaja

Mis rõõmustas teid
Enamasti oli ikka igas
päevas mõni rõõmus hetk.
Hea meel on selle üle, et Laheda piirkonna kultuurirahvas tegutses entusiastlikult. Aasta
jooksul vallas toimunud kultuurisündmustest meenuvad
eredalt naisansambli Laululust juubelipidu, rahvalik õhtu,
kooliteatrite festival, sõnameistrite žanripäev, laulu- ja tantsupäev, jaanipidu, külaharmoonika, Laheda rahvapidu ja Laheda
segakoori juubelipidu. Toredad on olnud kollektiivide esinemised
väljaspool valda. Naisansambel, segakoor ja näitering said rõõmustada nii ennast ja publikut vahvate ülesastumistega erinevates paikades.
Kõige pikema reisi tegi segakoor, kes käis Saaremaal. Kui aga võtta
arvuliselt esinemised ja läbitud kilomeetrid kokku, siis koguneb neid
enim Lahedatel Muttidel. Huumoriga öeldes on muttidest saanud
Laheda visiitkaart.
Soovin, et järgnev aasta ühendvallas annaks kohalikule kultuurielule veelgi hoogu juurde, pakuks uusi huvitavaid võimalusi
ning paneks nii tegijatel kui publikul silma rohkem särama.

2017. aasta suurim
rõõm oli, et Põlva rahvas
liikus usinalt :)
Lastejooksule Usin Jooksja ja
suvisele rulluisusarjale Usin Uisutaja
lisandus detsembris ka Usinate päkapikkude
retk. Rõõmu valmistas, et nii paljud pered ja
noored tahavad aktiivselt värskes õhus liikuda.
Suur tänu kõigile osalejatele!
Liikumine on vitamiin nr 1.
Liigume usinalt koos edasi!

Andres Määr
Rõõmu tegi Põlva
Vana-Koiola
Rahvamaja juhataja
orienteerumisteisipäevakute populaarsuse
jätkuv kasv. Aprillist septembrini käis igal teisiJanika Usin
päeval kaardiga metsas keskmiselt 280 inimest. Oleme
selle näitajaga Eestis toimuva 18 päevakutesarja arvestuses
Tallinna neljapäevakute (keskmiselt 494 osalejat) järel väga kõrgel teisel kohal. Kokku leidsid sel aastal tee meie päevakutele 1043 inimest, kes tulid hooaja
jooksul keskmiselt päevakule 6-7 korral. Kõigil 24 päevakul osales 32 orienteerumisPõlva Avatud
sõpra. Kõige enam rõõmustas 10aastaste ja nooremate osalejate suur hulk:
Noortekeskust rõõmustas sel
neid oli kokku 146.
aastal kõige rohkem see, et meie
Sel aastal said päevakutel osalejad tänu Tele2 tasuta andmesideühendusele kohe pärast finišit
sõprus ja koostöö erinevate noortega töövaadata veebist jooksvaid tulemusi ega pidanud enam ootama õhtuni, kuni korraldajad metsast
tavate organisatsioonide ja toetuspartneritega
koju jõuavad ja tulemused kodulehele üles laadivad.
on ainult paremaks läinud!
Võimalus oma tulemust kohe sõpradega võrrelda oli väga populaarne ja
Ja veelgi rohkem kui lihtsalt asjaolu,
positiivset tagasisidet saanud uuendus selle aasta päevakutel.
et tehakse koostööd, rõõmustab meid see,
Lisaks 24 orienteerumispäevaku korraldamisele aprillist septembrini olime üks neljast klubist, kelle
kui koostööst sünnib kasu ja rõõmu
kanda jäid tänavuste täiskasvanute orienteerumisjooksu maailmameistrivõistluse korralduskoorem.
noortele, vanematele ja kogukonnale!
MM-võistlused toimusid Tartu ja Viljandi linnas ning Rõuge ja Elva lähistel maastikel. TV-ülekanded
tehti kõikidest võistluspäevadest ning otsepilti sai vaadata nii Eestis, Soomes, Rootsis kui Šveitsis.
Nele Valss
Osalenud riigid hindasid Eestis toimunud MMi viimaste aastate parimaks nii korralduse kui radade
Põlva Avatud Noortekeskuse
tehnilise ülesehituse poolest. Paljud meie klubi liikmed panustasid vabatahtlikku korraldustöösse
juhataja
üle 100 töötunni. Eesti 10 liikmelisse koondisse kuulusid meilt Annika Rihma, Liis Johanson ja
esmakordselt ka Raido Mitt. Orienteerumise MM korraldamine sai ka
hulgaliselt auhindu, teiste hulgas valis Eesti Orienteerumisliit aasta tegijateks MMi
korraldajad ning Tartu linn tunnustas aasta sporditeo tiitliga orienteerumise
maailmameistrivõistluste korraldamise Tartus.
Säravamatest tulemustest jääb kindlasti meelde Johanna Laanoja kaks medalit –
kuld ja hõbe koolinoorte MMilt kevadel Sitsiiliast. Eesti MV-lt said noortest
lisaks Johannale veel Lorely Kõrvel ja Anete Saar kõik viis medalit.
Väike Pihlapuu
Täname kõiki toetajaid ja koostööpartnereid ning soovime neile
rõõmude mälumäng
kõigile edukat uut aastat!
Nikolai Järveoja
1. Mis ajast kannab lasteaed nimetust Põlva Lasteaed Pihlapuu?
OK Põlva Kobras president
2. Mitu lapsevanemat said kevadel asutuse poolse tunnustuse rühmade
õppe- ja kasvatustöö toetamise eest?
3. Mitu last on Pihlapuu lasteaia nimekirjas 2017/2018 õppeaastal?
4. Pihlapuu esimesed õied- mitu last said kevadel Pihlapuu lasteaia
2017 oli raske aasta, kus
koolivalmiduskaardid?
lisaks raskele tööle, ja mõnikord lausa
5. Millisel saarel käisid Pihlapuu töötajad jagamas kogemusi alushariduse parimate
raskest tööst tingituna, oli ka palju suuri ja väikepraktikate rakendamisest?
seid rõõme. Kõige suurem rõõm sel aastal Põlva Gümnaasiumi poolt vaadates oli Põlva Gümnaasiumi uue hoone avamine
6. Mis on Pihlapuu lasteaia tänušokolaadi nimi?
ning õppetöö toimumine täiesti uues ja üle Eesti kuulsas koolihoones.
7. Mis on Pihlapuu lasteaia kodulehe aadress?
Hoone on osutunud isegi mõnusamaks, mugavamaks ja õppetööd toeta8. Mis oli maakonna koolieelikute spordipeo nimi, mille korraldas Pihlapuu lasteaed?
vamaks, kui esialgu arvasime. Kõigil, kes siin käivad, on suurepärane ja hea
9. Kes käivad neljapäeviti Pihlapuu mängukoolis? Mis rõõmustas teid 2017. aastal kõige enam?
koolikeskkond – õpetajad ja õpilased on väga rahul. Koolimaja on külastanud
10. Mis on Pihlapuu logo nimetus?
kümneid gruppe Eestist ja mitmeid gruppe välismaalt, et osa saada nii hoonest kui
11. Millised robootika algõpetuse vahendid on Pihlapuu lasteaias?
sa sellest kooliruumist, mis on nähtamatu – õppimise korraldus, koolikeskkond jne.
12. Kust taotleti lasteaiale projektidega lisavahendeid?
Igas grupis on vähemalt paar inimest, kes õhkavad, et kui nüüd saaks veel kooli minna,
13.
Mitmele
lapsele valmistab lõunatoidu Pihlapuu lasteaia köök?
küll see oleks tore! Väga rõõmustav on see, et Põlva õpilased usaldavad uut kooli ning
14. Mida kinkis vald Eesti Vabariigi aastapäeva aktusel igale rühmale osalemise eest
soovivad siia õppima asuda.
konkursil “Mina ka tegin kuke”?
Suurepärane on, et väga aktiivselt on käima läinud nii riigigümnaasiumite vaheline koosVASTUSED: *Põlva valla sümboolikaga laualipu; *lego We-Do 2.0 ja põrandarobotid
töö üldiselt kui veel eraldi Kagu-Eesti gümnaasiumite omavaheline koostöövõrgustik.
Ühisüritustena oleme teinud olümpiaadilaagri andekatele õpilastele, teadusvõistluse,
Bee-Bot; *172; *Pihlapai; *01.01.2017; *Saaremaa; *44; *kodused lapsed, kes
öögümnaasiumi, õpetajate meeskonnakoolitused ja mitmeid teisi ettevõtmisi. Koossügisel tulevad lasteaeda; *kokku 464 lasteaed ja kool; * POL, Innove, Hitsa;
töös läheme edasi ka kodumaakonna koolidega:
*17; *„Pallipidu Pihlapuu platsil“; *Teerajajad; * www.pihlapuu.ee
Põlva Kooliga, Johannese Kooliga Rosmal jne.
Rõõm koostegemisest on üks suuremaid rõõme.
Kaire Hääl
Mind ennast rõõmustasid 2017. aastal kõige rohkem aga need inimesed,
Põlva Lasteaed Pihlapuu
kellega me iga päev koos töötame ja õpime. Põlva vald ja Põlvamaa
direktor
on täis suurepäraseid, ettevõtlikke, hoolivaid, väärikaid ja asiseid
inimesi. Rõõmustagem selle üle!
Alo Savi
Põlva Gümnaasiumi direktor
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2017. aastal kõige enam ?
Toredat oli aastal 2017
palju. Rõõmu valmistab kindlasti see,
et Vastse-Kuuste kergliiklustee ja selle äärde Veskijärve kaldale rajatud ujumiskoht on leidnud aktiivset
kasutamist. Et kergliiklusteele on kenad ja mugavad pingid paigaldatud. Et meie uude vallakeskusse Põlvasse viib nüüd ilma ühegi
konaruseta sile tee. Et kodukoha mittetulundusühingud tegutsevad väga
innukalt, panustades oma aega ja energiat vabatahtlikku töösse kogukonnale huvitavate ja arendavate tegevuste pakkumisel ning kokkusaamispaikade
korrastamisel. Et minu „koduklubi“ naisteklubi Kolmapäev naised on koos käinud
juba 22 aastat ja et meil on jätkuvalt hea koos olla.
Töisel orbiidil rõõmustasid kõige enam toredad, sõbralikud ja toetavad kaaslased Vastse-Kuuste Vallavalitsuses ja vallaasutustes, samuti head ja armsad raamatute hoidjad
Põlvamaa raamatukogudes, kes on alati valmis appi tulema, koostööd tegema ja lugejale
vajaliku raamatu kättetoimetamiseks uskumatult kavalaid plaane välja mõtlema. Ja et
raamatukogu oli kodukoha inimestele – nii koolinoortele kui täiskasvanutele – kogu
aasta jooksul tõeline kohtumispaik.
Armastus oma töö vastu ja head suhted kaaslastega on andnud mulle tahtmise rõõmuga hommikul tööle minna. Samas on teadmine tingimusteta toetuse osas perekonna
poolt viinud mind õhtul taas rõõmuga koju. Eriti suurt rõõmu ning tuge hingele ja
vaimule on pakkunud tütrepoegade Taneli ja Joonasega koos veedetud aeg. Koos
sai kuuldud-nähtud-tuntud ka noorte laulurõõmu laulupeol. Ja nagu ütles meie
president Kersti Kaljulaid – see rõõm tundus tõesti olevat tugevam kui torm
ja vapram kui hirm – tulevaste laulupidude rõõm, elurõõm.

2017. aasta jäi
Vastse-Kuuste Kooli kroonikasse
põneva ja teguderohkena. Lisaks tavalistele
õppetundidele said meie lapsed uusi teadmisi ja
kogemusi väga erinevatelt kohtumistelt, õppekäikudelt
ja projektitegevusest (KIK-i keskkonnateadlikkuse projekt,
rahvusvaheline projekt NordPlusJunior jt). Suure elamuse
pakkus osalemine suvisel koolinoorte laulupeol. Meie mudilaskoori tublid lauljad kõndisid vapralt maha terve pika rongkäigu ja
laste nägudelt säras ka pärast kontserti vastu vaid puhas rõõm. Tore,
et meie lapsed said tunda seda ühtsustunnet, mis tekib laulukaare all,
lauldes koos tuhandete teistega. Ja muidugi olime rõõmsad selle üle,
et pälvisime haridusprogrammi „Ettevõtlik Kool“ tunnustuse baastaseme saavutamise eest. Usun, et värskelt moodustatud õpilasesindus annab meie tegemistele veelgi hoogu juurde. Seda just
õpilaste endi algatuste elluviimisel. Rõõmurohket uut aastat
meie tragidele õpilastele, õpetajatele ja lastevanematele!
Inge Kalle
Vastse-Kuuste Kooli
direktor

Mind rõõmustavad väga
need muutused, mis Põlva linnas ja vallas
viimastel aastatel eelmise volikogu ja eelmise vallavalitsuse ajal käima on lükatud ning mida me nüüd, aastal
2017 oleme näha saanud: see on Põlva jaoks enneolematul hulgal
teede , tänavate ja mitmesuguste maa-aluste trasside ja rajatiste ümberehitusi, mis kõik muudavad meie vallakeskuse ilusamaks, linnalikumaks
ja paremini funktsioneerivaks. Tunnen rõõmu selle üle, et lõpuks, peale pikka
eeltööd, on alanud ka uue linnaväljaku ehitus ning suur tükk räämas jõeäärset pinda
saab korda. Olen mõelnud, et selle uue väljaku aitaks ehk veel väärikamaks muuta
meie kandi kuulsaima eestlase, Himmastest pärit suurmehe Jakob Hurda monumendi
ümberpaigutamine kultuurimaja lähedase tiigi äärest siia uuele väljakule. Jakob Hurt on ju
terve Eesti mõistes tõeliselt SUUR MEES, kes võiks olla ka meie kodulinnas väga väljapaistval kohal, kus teda ka linnast läbisõitvad turistid näeksid. Kõlaks ju uhkelt, kui meil
oleks Jakob Hurda väljak?
Äkki tasuks seda teemat arutada ja rahva käest küsida?
Mind rõõmustab ka uue perearstikeskuse ehituse algus, mis projekti järgi tõotab tulla huvitav ning kaasaegne ehitis ning mis lisaks oma meditsiinilisele eesmärgile saab kindlasti ka
kaunistama meie väikest linna. Tõeliselt tore on vaadata ka arvukaid kortermaju, mis järjest
ilusamaks ja värvilisemaks ning kindlasti ka soojapidavamateks muutuvad.
Suvel rõõmustavad silma aga imeilusad lillepeenrad kesklinna pargis, sillal,
ringristmikel. Kõik see kokku teeb minu arvates Põlva väga ilusaks ja armsaks
väikelinnaks. Hea meel on mul ka internetikeskkonnas jätkuvalt tegutsevate Põlva
Kodaniku ja Meie Põlva üle, kus erinevad Põlva inimesed saavad vabalt oma
mõtteid ja arvamusi avaldada. Seega – rõõmustavat on väga palju ning lähen
huvi ning põnevusega uude aastasse, et näha, kuidas kõik planeeritu
järgnevatel aastatel ellu saab viidud.
Liivi Maran
Põlva Vallavolikogu liige

Mall Kõpp
Vastse-Kuuste raamatukogu juhataja

Mind kui kahes Põlva
koolis töötavat majandus- ja
ettevõtlusõpetajat rõõmustas :
• õpilaste suur huvi majandus- ja ettevõtlusõppe vastu
• õpilaste soov teha õpilasfirmades aktsiaseltsi vormis läbi
tegutsemine loomisest likvideerimiseni;
• 2016/17 õppeaastal 39 gümnaasiumi- ja 4 põhikooli õpilasega
läbitud edukas koostöö läbi 12 õpilasfirma ja 1 minifirma;
• õpilaste ja õpetaja koostööst sündinud vahva energiavahetus;
• tunnustused erinevatel õpilasfirmade laatadel;
• parimaks minifirmaks 2017 kuulutatud MF Puujuurikas
Põlva Koolist;
• lõpp-võistlusele pääsenud õpilasfirma Puidust Löödud Põlva
Gümnaasiumist;
• sügisperioodil uued loodud õpilasfirmad – neid on 13+2 ja need
ühendavad 49 gümnaasiumi- ja 6 põhikooli õpilast;
• tiitlid parima minifirma (Kristallselge Põlva Koolist), õpilasfirma (RabaVesi, PõlvaG) ja väljapaneku (RoyalClay, PõlvaG) eest
Värska rahvusvahelisel õpilasfirmade laadal;
• õpilaste huvi, entusiasm, rõõmsameelsus, energia ja
tegutsemistahe;
• juhtkonnapoolne toetus!

Kuigi olen juba
aastapäevad ametlikult Põlva valla elanik, püüan siiski säilitada mõningast
distantsi ja erapooletust, et selle kandi asju kaugemalt vaadatuna hinnata. Kui näiteks põliselanikud on juba
ammu oma ilusa järvekesega linna keskel harjunud, siis mina
pean ikka aegajalt liivarannale lähemale jalutama.
Et seda looduskaunidust vahetult nautida. Milline maaliline vaade
avaneb siit kasesalu taha jääva Maarja kiriku punase katusega tornile!
Aegajalt tuleb jälle ka tiigi kaldal ära käia ja Hurda Jakobiga elu üle nõu
pidada. Kauneid kohti Põlvas jätkub.
Hiljuti elasin läbi tõelise õnnehetke, kui märkasin, et endise postkontori
hoonele pannakse uusi aknaid ette. Suuri ja läikivaid! Olen alati seda telliskivi hoonet mäe otsas imetlenud. Kui lihtne ja soe arhitektuur sellel majal
on. Nagu loodud sinna! Kui tore, et teda maha ei lammutatud. Kui hea, et
majal läks paremini, kui ajaloolisel Setomaal, mida Põlva rahval enam ei
ole. Mida me kaitsta ei osanud. Lohutagem end, et kuigi maakond jäi
väiksemaks, saab tema keskus ühe taastatud maja võrra kaunimaks.
Minu jaoks jäävadki need kaks sündmust
meenutama Põlva aastat 2017.
Heimar Lenk
Põlva vallavolikogu liige

Kaia Tamm
õpetaja
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Põlva Kool sai
GLOBE’i
tunnustuse
Põlva Kool on üks 18st koolist vabariigis, kes sai
GLOBE-ilt tunnustuse keskkonnaalaste mõõtmiste eest.
Sel õppeaastal viivad igapäevaseid atmosfääri mõõtmisi
läbi 5b klassi õpilased Annika
Viikmaa ja Inga Tiivoja juhendamisel.

Põlva Kooli
minifirma tegi
laada parima
müügitulemuse
16. detsembril toimunud
Tartu õpilasfirmade laat oli selle aasta numbri sisse jäävate
laatade hulgas üks viimaseid.
Põlva Kooli minifirma tegi
laadal osalenud 98 firma seas,
suurima müügitulemuse! Minifirma Kristallselge Tartus osalenud tublid liikmed Karoliina
Musting, Anett Sammalkivi ja
Lisette Johanson tegid suurepärast müügitööd, said laada
suurima müügitulu ja pälvisid
laadakorraldajate tunnustuse.

Kohtumine
Riigikogu
esimehega
Traditsiooniliseks on saanud kodanikupäeva paiku Riigikogu külastus 9. klasside
õpilastele. Tänavu toimus see
24. novembril, mil 44 Põlva
Kooli 9. klasside õpilast külastas Stenbocki maja ja Riigikogu.
Esmalt käisime kahes grupis Stenbocki majas, kus meile
räägiti maja ajaloost, istusime
valitsuse istungite laua ümber
ja oli võimalus heita pilk ka
Jüri Ratase kabinetti. Riigikogus toimus kohtumine suures
nõupidamiste saalis Riigikogu
esimehe hr Eiki Nestoriga.
Nestor selgitas õpilastele, kuidas toimib demokraatia
Eesti Vabariigis ja milline on
Riigikogu roll parlamentaarses riigis. Ta kiitis meie head
põhiseadust, mida tuleb minimaalselt muuta. Nestor märkis,
et selles on küll üks paragrahv
õiguskantsleri kohta, mis hästi ei tööta. Õiguskantsleril on
kohustus kontrollida seaduste
vastavust põhiseadusele ning
kui üks või teine seadus ei
vasta sellele, siis ta teeb Riigikogule ettepaneku seaduse
muutmiseks. Viimane aga peab
seda menetlema kahe nädala
jooksul, mis on aga ebareaalne.
Riigikogu esimees viis
meid järgnevalt Riigikogu saali, kuhu külastusgruppe muidu
ei lubata. Saime võimaluse
istuda neil toolidel, kus teha
meie riigi jaoks olulisi otsuseid
ja seadusi tehakse. Kohtumine
möödus sõbralikus ja harivas
toonis.
Tänasime esimeest meile
pühendatud õpetliku aja eest
ning pärast lühikest ringkäiku tegime ühispildi Riigikogu
peeglisaalis.
Mait Kuusik
Põlva Kooli ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetaja

Iga koolipäev
võiks olla lahe!
Põlva Kooli õpilased osalesid 29. novembril noortekonverentsil Lahe Koolipäev 2017 Tallinnas Nordea Kontserdimajas. Selleaastane konverentsi teema oli vabadus. Lisaks 1500 konverentsil
osalejale olid kohale tulnud suurepärased esinejad. Nende seas
Rasmus Puur, Riin Tamm, Tõnis Niinemets, Tanel Padar, Kadri
Kalle, Kristel Kruustük, Joonas Hellerma ja Andres Kõpper. Kes
kõik jagasid meiega oma mõtteid, kogemusi ja tehtud tegusid.
Lisaks esinejatele oli vahepausidel võimalik nautida noorte muusikute esitusi ja uudistada konverentsi partnerite boksides, veeta
aega oma sõpradega ja luua uusi tutvusi.
Kuigi teekond Põlvast algas väga vara ja kojusõit toimus pimedas, oli siiski terve päev täis seiklusi ning avastusi, millest ilma
jääda ei oleks tahtnud. Saime palju inspireerivad mõtted ja unustamatuid emotsioone. Lõpetuseks tahaks teiega jagada programmijuhi soovitust. Toomas Laigu: “Mõtle korraks oma harilikule
koolipäevale. Kui me igal koolipäeval oleksime sama ühtehoidvad
kui täna siin; kui me oleksime kaaslaste suhtes sallivamad; kui me
oleksime tänulikud hetkede eest. Siis saakski iga harilik koolipäev
olla lahe koolipäev. Sinu päev sõltub sellest, kui vägevaks Sa ise
otsustad selle luua, nii siin kui kodukoolis. Jaga saadud mõtteid ja
kogemusi ka teistele, et muuta oma kodukant paremakskohaks.”
Merit Lutsar
Põlva Kooli õpilasesinduse president

Põlva Kooli esindus konverentsil. Foto: Kristin Semm

Robotitega ROBOTEXil
Robotexiks valmistumine algas septembri keskel, kus seadsime valmis eesmärgid ja valisime
võistlusalad ning alustasime robotite ehitamise ja
programmeerimisega. Sumo jaoks olid võistlusnõuded selged, näiteks roboti kaal pidi jääma alla
ühe kilogrammi ning roboti mõõdud pidid jääma
pikkusesse ja laiusesse alla 15 cm. Joonejärgimise roboti mõõdud pidid jääma alla 25 cm igatipidi ning linnaläbimises ka 25 cm, kuid kõrgus oli
piiramatu. Harjutamisel suuremaid takistusi ette ei
tulnud, kõik läks suhteliselt sujuvalt .
24. novembriks olid kõik robotid võistlusvalmis
ning asusime teele Tallinnasse, kus meid ootas juba
joonejärgimise ja sumo tehniline kontroll. Kontrolliti roboti töökorda, mõõte ja kaalu. Sealt pääsesime ilusti läbi ja jäime enda võistlust ootama.
Esimesena sai joonejärgimises võistelda Markus,
ttulemusega oli ta ise väga rahul. Natukese aja pärast pidime meie Samueli ja Mattiasega võistlema.
Meil läks üpris normaalselt. Esimese võistluspäeva
lõpus läksime hotelli ja puhkasime end välja.
Teisel päeval polnud meist kellelgi ühtegi võistlust, seega saime natuke käia ka linna avastamas

ja shoppamas. Külastasime Viru Keskust, Solarist ja Ülemiste Keskust. Külastasime muidugi ka
võistluskeskusest Eesti Näitus messikeskuses ning
õhtul tellisime Woldiga sõõrikuid ja kohvi hotelli.
Kolmandal päeval läks linnaläbimise võistlus Toomasel hästi, kus ta saavutas kaheksanda koha. Kui
Toomasel võisteldud, jäi meil veel aega võistluskeskuses ringi vaadata ning uudistada näituseid ja
väljapanekuid ja proovida igasuguseid innovatiivseid tehnoloogilisi lahendusi. Kui kõik vaadatud,
liikusime bussiga vanalinna, kus sõime ja tegime
aega parajaks, et edasi liikuda Balti jaama poole,
kust sõitsime rongiga Tartusse ja Tartust edasi Põlvasse. Kokkuvõttes läks kõigil hästi ning saime
juurde kõvasti kogemust, et järgmisel aastal saavutaksime veelgi parema tulemuse!
Mihkel Liivago
Põlva Kooli 8.a klassi õpilane
		
Foto eraarhiivist
*Joonejärgimisvõistlusel on robotite ülesandeks
läbida võimalikult kiiresti väljakule musta joonega
maha märgitud rada.

* Sumorobotite ülesanne on vastase ringist välja toimetamine
järgides kõiki viisakus- ja võistlusreegleid.
* Linnaläbimises on ülesandeks ehitada robot, mis suudab
sõita läbi linna ja parkida ennast ette nähtud parkimiskohale.
Robot peaks sõitmise ajal jääma sõidutee piiridesse ning jälgima linnas asuvat valgusfoori ja liiklusmärke.
*ROBOTEXIL käisid Põlva Kooli noormehed Markus Villako, Mihkel Liivago, Samuel Kolsar, Mattias Maidla ja Toomas
Kirsing.

Jõuluootus Ahja Koolis
Väikese kooli aknad on
jõulumeeleolukalt kaunistatud, klassiruumidesse on toodud jõuluilu ja kiire sagimine
käib selles majas. Kas kõik on
jõuluks valmis?
Meie kooli rahvas ootab
samuti jõule nagu iga teine
kool. Selleks on ju palju tehtud. Üksteiselt õppides ja oma
tarkusi jagades on võetud osa
erinevatest kooli üritustest ja
õppereisidest. Millistest täpsemalt? Kirjutan siia täpsemalt,
kuna päkapikud ju …
Mardipäeval jutustasid 3.
klassi õpilased väiksematele
mardi kommetest ja laulsid
mardilaule. Mardid olid mustad, siis peaks valged kadrid
tulema! Jäimegi Kadritralli
ootama, kuid enne seda toimus unustamatu kooli ühisreis Eesti Rahva Muuseumi.
ERM-is tutvusid 1. - 2. klassi
lapsed giidide juhendamisel
rahvakalendri traditsiooniliste nimetustega. Vanematele
õpilastele olid mahukamad ja
keerukamad töötoad. Peale
muuseumi külastust oli 1. ja 2.
klassi lastel võimalus näha elu
loomade varjupaigas. Hoolitseda koduta koerte ja kasside

eest on väga keeruline, kuid
äärmiselt vajalik. Meiegi viisime loomadele veidi süüa ja
südamesoojust. Suur tänu sealsele talitajale, kes meid lahkesti vastu võttis ja rääkis, millega
varjupaiga töötaja tegeleb.
Kätte jõudiski rahvakalendri järgi kadripäev ja meie
kooli Kadritrall. Rahvamuusikud Krista Sildoja ja Helena
Kallaste koos pereansambliga
Moostest tõid Ahja kultuurimajja viiuli ja lõõtspillide helina. Suur tänu ka noortekeskuse õpetaja Piretile, kes aitas
ürituse tehnilist poolt korraldust. Kõik 1. - 5. klassi õpilased osalesid ühises ussitantsus,
väravamängus ja hundimängus. Ürituse lõpus sai iga laps
endaga kaasa värvilise paela,
kuhu pidi kirja panema headuse soovi. Kõik soovid jõudsid
koolimajja ja mulle tundub, et
mõned soovid vaikselt juba täituvad. Lumi tuligi maha!
Enne jõule on kõigil väike
ärevus ja küsimuste esitamise aeg. Tähistasime I adventi,
kus õpetaja Rein rääkis kooli
lastele mõtteid “ühisest märkamisest”. Kui igal õhtul päevale
tagasi vaatad, siis kas juhtus

Kooli nooremad õpilased kadritrallil. Foto Ahja Kooli Facebook’i lehelt

või tegid sa midagi, mis võis
muuta inimeste elu paremaks?
Lapsed kuulasid jõulueelseid
mõtteid, jõululaule ja 9. klassi
õpilane Andero süütas advendiküünla. Advendi hommikul
osalesid ka lasteaed Illikuku
Oravakese rühma lapsed, kes
olid eeslauljateks ning kaasasid kogu kooli jõulu ootamise
laulu. Samal õhtul toimus Ahja
raamatukogu küünaldega kaunistatud lumises pargis jõulu-

õhtu. Ahja rahvas oli kogunenud kokku ning ühiselt mõeldi
jõulutundele. Meie kooli õpilased ning lasteaia Oravakese
rühma lapsed said laulmisega
rõõmustada teisi.
Ahja koolis toimub 18. detsembril Jõululaat, kus õpilased
kauplevad enda valmistatud
jõulukaubaga. 21. detsembril
ootab kooli ees aga kibekiire
sagimine, kuna siis saavad õpilased osaleda erinevates töö-

tubades ja õhtul toimub Ahja
kultuurimajas kooli jõulupidu.
Ahja Kooli jõuluootust
võib vaadata ka http://lingid.
ee/AHJAJOUL
Krista Brusko
Ahja Kooli huvijuht ja
muusikaõpetaja
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Lahe raamatukogu ja Laheda noortekeskuse
esimene aasta uues majas

Meie raamatukogul ja noortekeskusel täitus esimene aasta uues majas tegutsemisest.Uued ruumid on toonud juurde palju valgust, soojust, tegemisi ja
külastajaid.
Põlva, Kanepi, Kõlleste, Valgjärve ja Laheda valdade noorsootööalase
koostööprojekti raames tegutseb meil kaks korda nädalas jumpingutreening,

neli korda aastas käime üleelamissündmustel metsas. Detsembris alustas tööd lauamängude klubi.
Huvitegevuse lisarahastuse projektist käivitusid septembrist uued
ringid: käelise tegevuse ja meisterdamisringid erinevatele vanusegruppidele. Ringe juhendavad Ülle Annom
ja Liiga-Majja Senina. Kuna juhendajaid on kaks, muudab see ringide
töö vaheldusrikkaks ja omanäoliseks.
Neljapäeviti valmistame koos Jane
Lentsiusega erinevaid toite, mida saavad degusteerida kõik majas viibivad
noored.
Raamatukogu seisukohast teeb
kõige suuremat rõõmu aktiivselt ja
rohkearvuliselt käivitunud raamaturing. Meil on juba külas käinud Marko Kaldur koos oma koera Tähekiirega (fotol) ja Reeli Reinaus, kes on
kirjutanud oma noore elu jooksul mitukümmend huvitavat raamatut igale
vanusegrupile. Detsembris külastab
meid Mika Keränen koos oma raamatute illustraatori Marja-Liisa Platsiga.
Lahe raamatukogu toimetab es-

maspäeviti 15.00–18.00 lugejatele
raamatuid koju, eelkõige Lahe, Mustajõe ja Roosiküla elanikele.
Jaanuaris on tulemas:
• Kolmapäeviti kell 14.30 ettelugemine raamatukogus
• Kolmapäeviti kell 15.30 käsitöö-meisterdamisring
• Neljapäeviti kell 14.00 kokandusring
• 15. jaanuaril kell 14.00 kohtumine
Aleksei Turovskiga
• 26.¬27. jaanuaril alustajate ja algajate laager noorkotkastele ja kodutütardele
• 31. jaanuaril tõukekelgumatk
Jooksvalt toimub sündmusi veel,
jälgige Laheda noortekeskuse Facebook’i lehte.
Ainika Mägi
Lahe raamatukogu juhataja ja
Laheda noorsootöötaja

Põnev võimalus kooliväliseks tegevuseks Vastse-Kuustes
25. novembril avati Vastse-Kuustes Eesti moodsaim koeraspordihall.
Hoones tehakse koeraspordi Agility
treeninguid ja korraldatakse ka võistlusi. Valminud hall on Eestis teine
kunstmurukattega täismõõdus võistlushall. Esimene on TAKO hall Maardus.
Agility Arenguseltsi juht Jaanika
Lillenberg käis oktoobri keskel kohtumas Vastse-Kuuste Kooli õpilastega. Ta rääkis sellest, mida tähendab
Agility koerasport ning kutsus õpilasi
abilisteks võistluste korraldamisel.
Saime teada, et Agility on spordiala, kus koerad võistlevad koerajuhi
käskude järgi takistusraja läbimises.
Võistluse eesmärgiks on koerte liikuvuse ja arukuse arendamine. Agility
treeninguteks sobivad kõik koerad,
kes on aktiivsed, terved, normaalkaalus ja kuuletuvad kenasti omanikule.
Tõutunnistust ei nõuta. Jaanika Lillenbergi kinnitusel on kõik võitlused
avatud rahvusvahelistele võistlejatele.
Enamasti tulevad siia võistlema naaberriikide (Läti, Leedu, Venemaa ja
Soome) võistlejad.
Kohtumise järel said huvilised
õpilased liituda Agility FB grupiga,

et olla paremini
kursis seltsi tegemistega ja ka
ise võistluste
kordaminekule
kaasa aidata.
Võimalik on tegutseda näiteks
rajaabilisena,
sissekutsujana,
ajamõõtjana
või lausa võistluste fotograafina. Või siis
hoopis võistFotol Agility halli võistlusrada. Autor Jaanika Lillenberg.
lustel osalejatele oma küpsetisi müüa.
Kui korraldustiimis osalemine läks hästi, tüdrukud said oodatust
nõuab harjutamist ja väljaõpet, siis rohkem tulu. Ja kuna nad olid kaheesimesed suupistete pakkujad on kesi, oli võimalik müügitöö kõrvalt
müügitööd juba alustanud. Novembri ka võistlusi jälgida. Sirelin kinnitas,
lõpus toimusid hallis esimestel võist- et muljed võistlusest olid väga head.
lustel pakkusid omavalmistatud suu- Videoid vaadates tundus, et asi on
pisteid Vastse-Kuuste Kooli õpilased väga lihtne. Tegelikult on nii-öelda
Sirelin Timmermann (6.kl) ja Anete lava taga ikka väga palju inimesi, kes
Mäeorg (4.kl).
hoolitsevad selle eest, et kõik sujuks.
Tüdrukud rääkisid, et esialgu oli Sirelin ja Anete kinnitasid, et tahavad
natuke hirmu ka. Ikkagi võõras koht oma müügitööd kindlasti jätkata.
ja täiesti võõrad inimesed. Aga müük
Jaanika Lillenbergi kinnitusel on

kõik võitlused avatud rahvusvahelistele võistlejatele. Enamasti tulevad
siia võistlema naaberriikide (Läti,
Leedu, Venemaa ja Soome) võistlejad. Loodame, et Vastse-Kuustes
leidub aktiivseid noori, kes julgevad
kätt proovida ka korraldustiimi tegemistes.
Inge Kalle
Vastse-Kuuste Kooli direktor

Lilian Hindrikson pälvis vabariiklikul noorte pianistide konkursil
“Eesti kõla” II koha
30. novembrist 3. detsembrini toimus Tallinnas järjekorras VI üleriigiline
noorte pianistide konkurss “Eesti kõla”, kus kuues vanuserühmas esines kokku
101 noort pianisti vanuses 6 – 18 aastat. Mängijaid oli kõigist Eesti regioonidest,
kokku 26 õppeasutusest. Lõuna-Eestit esindas ainukesena Põlva Muusikakooli
5. klassi õpilane Lilian Hindrikson. Üle poole osavõtjatest olid pärit Tallinna
erinevates muusikakoolidest, enim Tallinna Muusikakeskkoolist.
Lilian Hindrikson mängis võrdväärselt vanusegrupis IIIA koos Tallinna Muusikakeskkooli õpilastega. Esitada tuli kava, milles sisalduvad järgmised komponendid: klassikalise suurvormi kiire osa, eesti helilooja teos ning teos, milles
kajastub rahvuslik koloriit. Liliani tehniliselt väga nõudlikku kavasse kuulusid
W. A. Mozarti „Sonaat G-duur KV 283 I osa“, F. Liszti „Ungari rapsoodia nr 3
B-duur“ ja U. Sisaski „Hüdra – ajatus“. Liliani õpetajad on Raina Urb ja Kadri
Leivategija.
Lilian on ka üle-eestilise konkursi, mis kuulutati välja kontsert-etenduse
„Klaveriloomad. Elu muusikas“ nimiosatäitjate leidmiseks, laureaat. Kokku
laekus konkursile 85 video-etteastet 13 maakonnast. Internetikonkursil osalenud
noored andekad klaverimängijad olid vanuses 8-14 aastat. Kokku anti välja 10
peapreemiat, Võru- ja Põlvamaa arvestuses sai peapreemia ja nimiosatäitja rolli
kontsert-etenduses „Klaveriloomad. Elu muusikas“ Lilian Hindrikson.
Põlva Muusikakool

Kauksi kooli
aasta
Nii nagu ükski koolipäev ei sarnane teisele, ei ole ka kooliaastad sarnased.
Igasse õppeaastasse mahub natuke
muret, närvipinget, möödalaskmisi,
aga ka hulgaliselt põnevaid ettevõtmisi, toredaid võite, palju erinevaid
üritusi ja muidugi tublisid õpilasi ja
teotahtelisi õpetajaid.
Suurt rõõmu teevad õpilased, kes
jõuavad hoida oma õppimise korras ja
osaleda ka erinevates huviringides nii
koolis kui ka huvikoolides. Sel aastal
on suure töö ära teinud meie väikesearvuline lastekoor, kes harjutab palju
ja on valmis esinema igal ajal ja igal
üritusel. Juba aastaid on saatnud lastekoori ka edu. Nii väikese kooli väga
väike lastekoor on laulnud ennast
vabariiklikule laulupeole ja esinenud
maakonna üritustel.
Toreda kingituse saime koolile sügisel - digipeegli projektis osalemine
tõi kaasa meile 10 tahvelarvutit. Need
aitavad muuta õppetunde põnevaks ja
huvitavamaks. Peale traditsiooniliste ürituste - matkad, ekskursioonid,
öölugemised, keelepäevad, ainenädalad, maastikumängud, õuesõppepäevad, emadepäev, isadepäev, vabariigi
aastapäev jne. oleme ette võtnud ka
uut ja huvitavat. Väga meeldivad lastele interaktiivsed robotid, millega on
käidud ka kohalikus lastepäevahoius.
Tasapisi oleme kaasanud ka lastehoiu
lapsi oma tegemistesse. Pidasime
koos mardi- ja kadripäeva ning ka
jõulupidu peame koos.
Jõulukuu ettevõtmised algasid
meil koolis juba varakult. Osaleme
üleeuroopalisel Jõulupuu projektis juba teist aastat. Kui selle aasta
Jõulupuu projekt välja kuulutati, oli
meil töö juba täies hoos. Projektiga
on seotud 21 õpilast, see on rohkem
kui mullu. 1.-3. klassi õpilased koos
oma klassijuhatajatega meisterdasid jõulukaarte. 5.-9. klassi tüdrukud
meisterdasid viltriidest ja paberist
kuuseehteid tööõpetuse tundides. Ehted, milleks olid Eesti rahvusvärvides
suitsupääsuke ja rukkilill, kavandas
õpetaja Irina. Saatsime pakid 29 koolile 15 Euroopa riiki ja vastu oleme
saanud samapalju. Saadetud kingitused hakkavad ehtima meie kuuske.
Osaleme ka projektis “Nutitund
igasse kooli”.
Päris avalöögi sai jõulukuu 1. advendil küünalde süütamise ja piparkookidega kuuse juures. Põnevusega
ootavad lapsed laternaretke metsa,
kus saame lõkkel vorste küpsetada ja
kuuma teed juua. Räägime ka jõulukommetest. Kogu koolipere on koos
vanematega valmistunud ka jõululaadaks. Agaralt käib ettevalmistus jõulupeoks - näidendis osaleb peaaegu
kogu kool. Vaatamata meie väikesele õpilaste arvule kõlavad jõulupeol
laulud nii koorilt, ansamblilt kui ka
solistidelt. Sekka kuuleme mandoliini- ja kitarrimängu, klarneti, viiuli
ning karmoška ja kandlelugusid. Särtsu annavad peole kaasaegse muusika
järgi hip-hop tantsunumbrid. Peagi on
saalis jõulukuusk ja meie kooliuksed
on Jõuluvanale lahti! Päkapikud juba
käivad ja kirjadki on jõuluvanale teele
läkitatud. Lõppevast aastast on meenutada palju!
Jõulud on imeline aeg ja soovime
kõikidele igasse päeva imelisi hetki,
südamesoojust ja hingerahu!

Lilian Hindrikson konkursil “Eesti kõla”. Foto erakogust

Enna Prükk
Kauksi kooli õpetaja
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Muusikakooli solistid kõrgetel
kohtadel “Jõulutähe” konkursil
Põlva Muusikakooli lauljad osalesid 2. detsembril Ülenurme Muusikakoolis toimunud XVI
noorte lauljate konkursil Jõulutäht 2017. Linette Risttee saavutas 10-11-aastaste vanuserühmas I
koha ja Jan-Mattias Kottise saavutas 18-23-aastaste vanuserühmas II koha.
Linette oli Põlvamaa esindajaist edukaim, eristudes 25 osaleja seast oma džässiliku laulustiili ja
särava esituse poolest. Tubli saavutus oli ka Jan-Mattiase II koht, kes konkureeris peamiselt Tartu
Elleri-kooli rütmimuusikaosakonna solistidega.
Oma vanuserühmades esinesid väga tublilt ka Agathe Ojasaar, Sireli Salum ja Johanna Laanoja.
Lauljate juhendajad on Margot Suur ja Riivo Jõgi, kes oli ka lauljate klaverisaatja.
Konkurss oli avalik ja osaleda võisid lauljad nii Eestist kui ka välismaalt. Iga laulja esitas ühe
talve- või jõuluteemalise laulu vabalt valitud saatega. Lauljaid hindas žürii koosseisus: Jaan Villem
Sibul, Annika Leppik, Madis Arro ja Piia Jõesaar.
Põlva Muusikakool

Märgivalmistamise töötuba Peri
raamatukogus
7. detsembril õppisid Peri noored Põlva Kunstikooli direktori Anne Prangeli käe all märke valmistama.
Juhendaja kõneles väga huvitavalt märkide tähendusest ja otstarbest.
Märk on omamoodi tähendusühik - miski, mis käib
millegi kohta kellegi jaoks ja mingis rollis. Märk võib
sisaldada ka salasõnumit (osa märke saidki nii salajased, et juuresoleval pildil neid pole). Märkide meisterdamine ja Anne Prangeli selgitused köitsid teismelisi
noormehi väga ja nii saab kunstiprojekti “Noor, loo,
too kunst raamatukokku” raames peetud töötoa igati
õnnestunuks hinnata.

Foto ja tekst:
Kati Maidla

* Märgipressi Põlvasse Keskraamatukokku jõudmisest on
juttu Põlva Teataja oktoobrinumbris.

Igal kehal oma nägu
Just sellise nimega näitus
rõõmustab vaataja silma Põlva Kultuuri-ja Huvikeskuse
Trepigaleriis. Kadi Kängsepp
ja Angela Orro on näitusele
saateks lausunud: „Oleme mõlemad pärit Vana-Võromaalt.
Kohtusime Tartu Ülikooli
maaliosakonnas ja saime sõpradeks. Oleme ammu mõelnud
koos näitust teha ja siin ta nüüd
siis on! Meie näitus koosneb
põhiliselt vanematest maalidest. Oleme kujutanud inimesi
ja loodust meie ümber erinevatel aegadel. Pildid on üles leitud, kokku kogutud ja tolmust
puhtaks pühitud vaatamiseks
kõigile, keda huvitab.“
Nad on kaks mõttekaaslast ülikooliõpingute aegadest,
Angela Orro õpetamas praegu
maalimist Võru Kunstikoolis,
Kadi Kängsepp/Piirimäe töötamas hetkel kujutavast kunstist
eemal. Olgu lugejale meenutuseks, et näituse „Järv“ toimumise aegadest Põlva Maarja

Angela Orro ja Kadi Kängsepp. Foto eraarhiivist
Galeriis – oli kunagi selline koht olemas Põlvas – valiti mitmel
korral Kadi Kängsepp preemia vääriliseks. Nõnda on nüüd Kadi
oma töödega taas Põlvas ning koos Angelaga pakuvad nad võimaluse läbi maalide siseneda kahe Võrumaa naise hingetagustesse.
Trepigalerii jätkab jaanuaris uue näitusega Peeter Krosmannilt.
Anne Prangel
Põlva Kunstikooli direktor

Kohtumine Egert Rohtlaga
Ahja lasteaed jõuluootuses

Vanaküla raamatukokku tulid pühapäevasele kirjanduslikule kohtumisele oma kandi noore kirjaniku
Egert Rohtlaga need lugejad, kellele meeldivad reisiraamatud. Egerti teine raamat „Mine ja kaota ennast.
Ühe uitaja reisipäevik Euroopast“ ilmus 2017. aastal, varasemast ajast, nimelt aastast 2013 on pärit esikteos „Rovin Vox. Teekond läbi bluusipõrgu“. Need raamatud pole traditsioonilised reisikirjad, vaid pigem
liikumine ajas ja ruumis. Egerti enda sõnul meeldib talle rännata, uidata mitte ainult laias maailmas, vaid
ka Eestimaal, kodukandis. Ja mõtterännakud meeldivad talle samuti. Kirjanduslike katsetustega tegi ta
algust juba koolipõlves, praegu panevad need jutukesed teda muigama. Kuid sahtlinurka on kogunenud
kenake hulk tekste, mida võiks üle vaadata ja võibolla mõnda ka avaldamiskõlbulikuks vormida.
„Mine ja kaota ennast“ põhineb päevikul, mis sündis teekonnal läbi Euroopa Hispaaniani välja. Egert
jutustas meile uskumatutest sündmustest ja kohtumistest seljakotirändurina Saksamaal, Prantsusmaal,
Hispaanias. Kas tal tekkis vahel ka hirm oma elu pärast? Sellel hetkel seal kuskil tuli teha kõik võimalik, et olukorrast välja tulla, et ellu jääda. Raamatu tutvustuses kirjutab Egert: „Kui need read tunduvad
fiktsioonina, siis olgu nad pealegi. Ja kui mitte, siis mitte. Ma ei propageeri kohe kindlasti elu, mida olen
elanud.“
„Mine ja kaota ennast“ on minu arvates ladus lugemine, käest seda panna ei saa, kuni see pole kaanest
kaaneni loetud. Kirjanduslik minategelane ei jõua veel Eestisse tagasi, kuid mitmel korral leidsin end
mõtlemas sellele, et küll on tore, et Egert ikka kodumaale tagasi jõudis. Praegu elab Egert oma kodukülas
Holvandis, tegeleb uue raamatu kirjutamisega ja lööb agarasti kaasa rokibändis „Halogen“.
Urve Grünberg
Foto Are Nupp

Meie lasteaias liiguvad jutud, et päkapikud
on nüüdseks täiega hoo sisse saanud ja külastavad salamahti häid lapsi. Lapsed jagavad hommikuringis kaaslastele uudiseid, millise üllatuse
päkapikk siis möödunud ööl sussi või saapa
sisse on poetanud. Elevust ja tegutsemisindu jagub igasse lasteaiapäeva: valmivad omapärased
aknakaunistused, temaatilised kunsti- ja meisterdustööd, harjutatakse tantsunumbreid, õpitakse laule. Ootame meiegi rühmade jõuluõhtut
ja loomulikult Jõuluvana külaskäiku. Rühmaruumid on saanud jõuluilmeliseks ja pühade
meeleolu hõljub õhus. Tasapisi poeb jõulutunne
igaühe sisse.
Sellel aastal on meie lasteaia jõulude tähistamine pisut teistmoodi korraldatud. Igas rühmas toimub oma rühmaõhtu koos vanematega.
Mõni ütleb nüüd kohe, et niimoodi on see olnud
lasteaias ikka. Illikukud on tähistanud siiani
jõulusid ühise peona, kus koos kõik erivanuselised lapsed, sest varem oli lapsi ja rühmi vähem. Täna on meil kolm rühma: sõime-, aia- ja
koolieelikute rühm, kus tegutsevad jänkukesed,
siilikesed ja oravakesed.
Ootamine on alati pikk ja ootajale väsitav.
Oleme oma tegevusi jõulukuusse sättinud nii,
et ootajate aeg mööduks märkamatult ja lõbusalt. Kuu alguses tähistasime advendiaja algust
küünla süütamisega raamatukogu aias ja mõned päevad tagasi käisime Lootvina jõulupesas
Jõuluvana Janno perekonnal külas. Jõulumemm
Mannu tervitas meid esimesena, kes rääkis oma
perest ja sellest, mis lapsi veel ees ootamas. Ja
siis algas tõeline lumemöll jõulumemme eestvedamisel. Kui lund ei saja, tuleb see ise ikka
sadama panna! Lastega ühines õige pea jõulu-

piiga Trinx, kes hiljem õdusa lõkketule paistel
õpetas meile, kuidas õigesti võlusõnu ütelda,
et loomad lastega kohtumisel poleks hirmunud
ja ärevad. Meid nimelt ootas ees laudakülastus,
kus lapsi tervitasid karvased ja sulelised sõbrad:
lambad, haned, kanad, pardid. Viisime lauta ka
külakosti, saia ja porgandeid, oma uutele sõpradele.
Lõpuks oligi aeg majja minna, kus ootas
Jõuluvana. Enne veel treeniti päkapikkude jõusaalis lihaseid tugevamaks, uuriti aknalauda,
mis oli mänguasjadega kaetud ja memm selgitas, miks on vajalik seal korda hoida, meisterdati jõuluingel rühma ning lõpuks liiguti Jõulumehe tuppa. Taat istus tugitoolis, kõrvaklapid peas
ja kuulas muusikat, samal ajal jalavanni tehes.
Oli teine jõulupiigaga kelgutamas käinud, kuid
salli ja kindada sootuks koju unustanud. Noh,
ja nüüd tõbi kallal. Memm andis oma mehele
teada, et lapsed on kohale jõudnud ja algas tore
vestlus. Lapsed said oma laulu- ja tantsuoskust
ka Jõulumehele tutvustada. Memm jõulupiigaga
laulsid inglilaulu ja kõik lapsed said kellukestega taustamuusikat kaasa teha. Aeg jõulupesas
möödus suisa lennates ja oligi kojumineku aeg
käes. Jõulumees pakkus hüvastijätul lastele piparkooke ja lapsed tänasid pererahvast toreda
vastuvõtu eest. Bussisõit pakkus lastele suurt
elevust. Sõitu alustades oli väljas valge, tagasi Ahjale jõudsime puha pimedas. Rõõmusäde
rinnas ja sära silmades läksid lapsed kodudesse.
Jõuluootus kestab.
Inge Saksing
Oravakeste rühma õpetaja
Ahja lasteaed Illikuku
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Tilsi lasteaia lapsed saavad veega sõbraks
Alates 2017/2018 õppeaastast näeb põhikooli õppekava ette, et
kolmanda klassi lõpuks peavad õpilased oskama ujuda, sealhulgas
sukelduda, vee pinnal hõljuda, rinnuli ja selili asendis kokku 200
meetrit edasi liikuda; hindama adekvaatselt oma võimeid vees ja
rakendama eakohaseid veeohutusalaseid oskusi. Selle järgi tuleb
õpetada lastele veega kohanemist, sukeldumist, hõljumist, libisemist, rinnuli ja selili asendis edasiliikumist ja turvalisus vees.
Juba teist hooaega on Tilsi Lasteaia Muumiorg lapsed sõlminud veega sõprust Väimela Tervisekeskuses ja seda tänu lasteaia
entusiastlikule direktorile Anne Pugastile, kes on võtnud lastega
ujumas käimise oma südameasjaks.
Lasteaiaealiste laste veega kohanemine ja esmaste oskuste
omandamine on heaks eelduseks, et laps suudaks esimese kooliastme lõpuks omandada ujumisoskuse. Öeldakse, et kui oled
ujumise selgeks saanud, siis ei unune see kunagi. Peale selle, et
ujumine võib päästa elu, on see ka hea viis laste karastamiseks,
koordinatsiooni arendamiseks, immuunsüsteemi tugevdamiseks,
rühi parandamiseks ja luustiku ning lihaste tugevdamiseks.
Ujumisoskus on teistest oskustest olulisem, sest sellest võib
sõltuda vees ellujäämine. Mida paremini osatakse ujuda, seda suurem on võimalus päästa enda ja võimalusel ka teise inimese elu,
kui peaks juhtuma õnnetus. Lisaks annab ujumisoskus võimalusi
paljudeks teisteks tegevusteks, alates suvise paadisõidu nautimisest, lõdvestumisest, taastusravist kuni sportlike tulemuste nimel
võistlemiseni.
Vaid need, kes on ise veehirmu tundnud, teavad, kui hea on
sellest lahti saada, olles ujumise selgeks õppinud. Enamik inimesi
püsivad küll kuidagi pead püsti hoides veepeal, aga sealt edasi on

veel pikk tee, et end vees kindlalt tunda ja ootamatutes olukordades hakkama saada.
Võrreldes muude spordialade harrastamisega ei ole vees oskuste omandamine sugugi lihtne. Kõige suurem takistus on veekartus. Mõnel inimesel tekib päris paaniline hirm, et vesi puudutab nägu, satub ninna või kurku ja püütakse instinktiivselt vältida
olukorda, kui pea on vee all. Seega on veega kohanemisel väga
tähtis roll. Kasutame metoodikat alates sellest, et laps teeb vees
esimesed arglikud sammud kuni selleni, et ta on veega kohanenud
ja tunneb end seal hästi. Kohanemine toimub läbi mänguliste harjutuste mis tekitavad lastes kindlustunnet ja äratavad uudishimu.
Püüame vältida ebameeldivaid kogemusi.
Ujumisoskuste omandamise eelduseks on, et laps valdab põhioskusi, milleks on SUKELDUMINE, HÕLJUMINE, LIBISEMINE ja EDASILIIKUMINE.
Sel sügisel on need oskused omandanud Angelina, Taaniel,
Sten Tarren, Enelin, Tarvi, Reio, Marten ja Imren Jander. Kõik
Muumilapsed on vees püüdlikud ja rõõmsameelsed. Oleme
alustanud ka krooli- ja seliliujumise õppimist. Tunnid toimuvad
turvalises ja sooja veega lastebasseinis. Kevadel proovime ehk
julgematega ka suures basseinis hakkama saada.
Lisaks esmaste ujumisoskuste õppimisele pöörame suurt tähelepanu ka veeohutusele nii basseinis kui välisveekogudes. Õpime
täitma ujula sisekorra eeskirju, hügieeninõudeid ja ohutut käitumist. Vähene ujumisoskus ei ole alati veeõnnetuse põhjus. Palju
veeõnnetusi juhtub ka seetõttu, et nii täiskasvanud kui ka lapsed
ei oska veekogude läheduses käituda, ei täida veeohutusnõudeid.
Eesti ujumisliit koostöös ujumise õpetajate, päästeameti ja

Rasinal peeti
jõulupidu

Põlva metsamees päästab
ristipuid

Värskelt remonditud ja seeläbi uue ilme saanud Rasina külakeskuse saalis peeti 15. detsembri õhtul juba traditsiooniks saanud
jõulupidu. Peost sai osa üle 200 inimese nii Rasinalt kui lähemast
ja kaugemast ümbruskonnast.
Enne õhtu eeskava kõnelesid rahvaga endine Mooste vallavanem ja uue Põlva valla volikogu liige Ülo Needo ja kohalik külavanem ning siinsete ettevõtmiste eestvedaja, samuti uue volikogu
liige Aare Veetsmann, kes heitsid põgusa tagasipilgu Mooste vallas tehtule ning avaldasid lootust, et senised aktiivsed tegevused
piirkonnas jätkuvad ka uues suures vallas. Tegevuste jätkumise
mõtet toetas igati oma sõnavõtus ka Põlva vallavanem Georg
Pelisaar. Edasi naerutasid peolisi oma ajakohase ja elulähedase
huumoriga Lahedad Mutid Lahedalt ning jalakeerutuseks mängis
Värska ansambel Sinu Naine.
Rasina külakeskuses on aktiivsete kohalike inimeste eestvedamisel aastatega välja kujunenud mitmed kogu endise Mooste valla
jaoks olulised tähtpäevade tähistamised, nagu lipuheiskamine vabariigi aastapäeva hommikul, jaanipäeva tähistamine, lõikus- ning
aasta lõpus jõulupidu.
Aivar Roop

OÜ Metsakoda harvesterijuht Erki Piir
on nii hinnatud metsamees kui ka hiiesõbralike tegude tegija. Erki on metsatöödel säilitanud mitmeid ristipuid, sealhulgas leidnud
koos Põlvamaa Metsaühistu meestega üles
ka selliseid, millest enam mitte keegi midagi
ei teadnud. Hiiesõbralike tegude eest tunnustas teda 2. detsembril sihtasutus Hiite Maja.
Tegelikult on neid tegusid praeguseks
kogunenud juba õige mitu. Erki ise meenutab asja nii: „See juhtus kaks aastat tagasi.
Tulime koos Põlvamaa Metsaühistu metsameistri Erki Vinniga metsa. Hakkasime töid
planeerima, kui vaatasime – siin on ju ristipuud. Võtsime siis ühendust Hiite Majaga,
sealt tuli asjatundja, kes need üle vaatas. Eks
ma ise olen ka ristipuudest kuulnud, aga väga
täpselt ei teadnud. Olemas on küll ristipuude rakendus, mul on see ka alla tõmmatud,
aga see näitab ainult juba teadaolevaid puid.
Neid siin ei teadnud vist keegi, igatahes registris neid ei olnud,“ räägib metsamees.
Ristipuu on lihtsamalt öeldes puu, mille
koore sisse on lõigatud surnu mälestuseks

Selts Eesti Vetelpäästega töötasid välja ujumisoskuse standardi,
millega saab reaalset ujumisoskust mõõta.
TESTI ENNAST: Kas ma oskan ujuda?
Ujuda oskab inimene, kes suudab järjest sooritada kompleksharjutuse: Hüppa sügavasse vette, uju 100 m rinnuli asendis, sukeldu, too käega põhjast ese, püsi paigal puhates ja asendeid vahetades kolm minutit, uju seejärel 100 m selili asendis ja välju veest.
Vilja Ruuda
ujumistreener
Erki Piir

rist. Sadu aastaid vana traditsioon on kõige
kauem elus püsinud Lõuna-Eestis, ka Põlva
ümbruses on teada mitmeid ristipuid ja ristimetsi. Reeglina asuvad nad teede ääres. Seda
rõhutab ka Erki Piir. Metsamees on veendunud, et kuigi ristipuude säilitamise kohustust
ei ole, on nende kasvama jätmine loomulik
käitumine. Sellele vastu ei ole olnud ka metsaomanikud. Metsamehed on veendunud, et
meelega keegi ristipuid maha ei raiu, küll aga
võib seda juhtuda teadmatusest või tähelepanematusest.
Ristipuudega on Erki Piir kokku puutunud mitmel pool Põlvamaal, näiteks Eoste
kandis, aga ka Liival. Ka mainitud Himmaste
ja Vanaküla piiril asuva langi servas on ristipuud. Kasvamas ja tähistatud, et neid miski ei
ohustaks. Need puud on nüüd ka vastavasse
andmebaasi kantud. Kuid selliseid ristipuid,
millest keegi midagi ei tea, võib olla veelgi.
Hiite Maja sihtasutus tõstis sel aastal
esile kaksteist isikut, kes on paistnud silma
hiiesõbralike tegudega. Ristipuude hoidmise
eest Põlva maakonnas tänatakse lisaks Erki

Piirile ka maanteeameti projektijuhti Siim
Remmelgast.
Mida teha, kui leiad ristipuu?
Paljud ristipuud on kantud Maa-ameti kaardile. Siiski ei ole andmebaas täielik
ning eriti just Lõuna-Eestis võib vanemate
teede ääres olla ka selliseid ristipuid, millest
mitte keegi ei tea. Ning kuna komme ei ole
lõplikult kadunud, võib olla tegu ka värske
ristipuuga. Nendest tuleks tead anda Keskkonnametile.
Foto ja tekst
www.metsauhistu.ee

Seltsingul Rukkilill oli tegus
aasta
Kalendriaasta lõpp on kokkuvõtete tegemise aeg nii isiklikus elus kui ka seltsielus. Hetkel
on seltsingul Rukkilill 35 rõõmsameelset ja särasilmset liiget, kes on avatud kõigile uuele ja
huvitavale. Täna on seltsingu elus on palju seda,
mille üle saab rõõmu ja uhkust tunda, nagu on
sedagi, mis võiks paremini olla.
Igakuiselt saame kokku ja vahetame raamatuid ning saab kohtuda ka sotsiaaltöötaja Kaiaga. Mööduva aasta esimene koolitus toimus 7.
jaanuaril, kus õppisime jääküünlate valmistamist. Veel õppisime belgia pistes albumi tegemist ja paberist korvide punumist.
Veebruarikuus sai Liilia juhendamisel selgeks kuidas teha vastlakukleid ja toimus ka selle
aasta esimene lastele suunatud üritus - sõbrapäev, kus olid meil külas erinevad loomad.
Märtsis kaunistasime märkmikku ja jätkasime punumise õpitoaga. Tähistasime naiste suurt
püha – paastumaarjapäeva. Selleks päevaks oli
meile külla tulnud Reet Roop, et tutvustada selle
päeva tähtsust naistele.
Aprillis käis lastel külas lihavõttejänes ja
toimusid kaks loengut: üks suutervisest ja teine
„Mis raketiteadus see karjäärinõustamine on?“.
Suutervise loeng oli põnev nii suurtele kui ka
väikestele.

Mais osalesime aktiivselt külatalgutel, kus
puhastasime teeääri ning korrastasime nii külaplatsi kui bussipeatusi. Tähistasime „Tervislikku emadepäeva“.
Augustis käisime ekskursioonil Võrumaal.
Huvilisi oli palju. Käisime Ööbikuorus ja uudistasime Pesapuud, mille tippu ronisid ka üle
80-aastased. Edasi Munamäele - ega sealgi
ei tahtnud keegi alla jääda ja tippu jõudsid nii
noored kui vanad. Järgmisena külastasime Rogosi mõisat, kus ka einestasime. Kui kõhud täis,
võtsime suuna kodu poole ja mööda minnes külastasime Võrumaa ühte kaunimat aeda, kus oli
võimalus ka taimi kaasa osta.
Oktoobrikuud alustasime paeltikandi koolitusega. 6. oktoobril korraldasime Kiuma Rahvamajas teatriõhtu, kus lavale astus Lasva näitering Häänali näidendiga „Mutri ja võtme ehk
päiv kolhoosin“. Saali oli kokku tulnud üle 60
inimese. Käelistest tegevustest sai selgeks kuidas punuda pabertorudest seinakella ning andsime vanadele riietele uue elu kaltsuvaipade näol.
Oktoobris toimus veel seltsingu koosolek, kus
panime paika uue aasta tegemised.
Novembrit - hingedekuud alustasime Põlva
Talurahvamuuseumis. Kiuma Rahvamajas korraldasime teise teatrietenduse, Kanepi harras-

Seltsingu liikmed väljasõidul Võrumaal. Foto T. Johanson
tusteater mängis „Majakavahi tüdrukuid“. Selgeks
õppisime Rahakohvri ja kopti köites märkmiku
tegemise. Mõeldes pimedatele õhtutele sai tehtud
helkurehteid. Veel toimus koostöös MTÜ Kähri
Seltsimajaga Lustlik isadepäev. Aasta lõpus toimub meil veel paar kokkusaamist. Kokkuvõttes

võime selle aasta edukaks lugeda, tehtud on palju.
Olgu jõuluaeg kõigile ilus ja rõõmustav! Häid
kordaminekuid, palju põnevaid meisterdusi, õnne
ja tervist uuel aastal!
Tiia Johanson
Seltsingu Rukkilill vedaja
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Põlva Keskraamatukogus
PÕLVAS
• Loona Metsa näitus „Minu imedemaa“ 5. jaanuarist 15.
veebruarini lugemissaalis. 15aastane Loona õpib Tartu Descartes´i Kooli 9. klassis. Oma juurte poolest on ta aga tihedalt seotud
Põlvaga. Sel kevadel lõpetas Loona kiitusega Tartu Lastekunstikooli. Hiljaaegu võitis ta ERMi joonistusvõistlusel oma vanuserühmas esikoha. Noort kunstnikku inspireerivad väga raamatud
ja muinasjutud. Tema esimene näitus keskraamatukogus oli 2013.
aastal. Käesolevale näitusele toob Loona akvarellid, pliiatsi- ja
markerijoonistused. Näitus kuulub projekti „Noor, loo, too kunst
raamatukokku“. Veedame väikese õhtupooliku koos Loonaga 11.
jaanuaril kell 16 keskraamatukogus. Kõik huvilised on oodatud!
• Teemal „Jakob Hurt ja Eesti Rahvaluule Arhiiv“ kõneleb
arhiivi teadur Andreas Kalkun 19. jaanuaril kell 18 raamatukogu
saalis. Koostöös Jakob Hurda nim. Põlva Rahvahariduse Seltsiga.
HIMMASTES
• Lasteüritus „Koolivaheaeg raamatukogus“ 28. detsembril
kell 14. Kavas on joonistamine, meisterdamine ja mängimine.
• Laste lugemispäevad 11. ja 25. jaanuaril kell 17.
• Sulbi Külateatri etendus „Kae kos pandse plõnni“ 19. jaanuaril
kell 18.30
• Käsitööringi kokkusaamine 15. ja 29. jaanuaril kell 18.
• Linetants esmaspäeviti kell 19. Juhendaja Ene Risttee.
• Tai chi kursus teisipäeviti ja neljapäeviti kell 18.30. Juhendaja
Raivo Paltser.
KIUMAS
• Neljapäevaklubi (kirjandusklubi) kokkusaamine neljapäeviti
kell 11.
PERIL
• Talvine koolivaheaeg raamatukogus 27. detsembrist 7. jaanuarini. Kavas on raamatutega seotud ülesannete lahendamine, meisterdamine ja treeneri käe all trennitegemine.
• Põlva Avatud Noortekeskus tuleb külla 3. jaanuaril kell 16.
• Omaloominguõhtu 17. jaanuaril kell 18.
TAEVASKOJAS
• Käsitööringi kokkusaamine kolmapäeviti kell 13. (3. jaanuaril
kokkusaamist ei ole.)
• Udmurdi kunstniku Zoya Lebedeva rahvapärimusest inspireeritud graafika näitus on avatud 5. jaanuarini.
VANAKÜLAS
• Aado Kottise maalinäitus „Sealpool Linnuteed“ on avatud 18.
veebruarini.

Ilmunud on uus koduloo-
raamat

Aasta raamatukogudes
Aasta raamatukogudes on möödunud töiselt ja vaheldusrikkalt. Raamatukoguhoidjad keskraamatukogus ja harukogudes on
jaganud-soovitanud lugemisvara, aidanud leida vajalikku infot ja
korraldanud hulga üritusi.
Huvilistel on olnud võimalik osaleda huvitavatel kohtumistel mitme eluala esindajatega (kirjanikud, toitumise ja loodusravi asjatundjad, teadlased, kodu-uurijad, meedikud jne.) Näitustel
on oma töid eksponeerinud ka meie oma valla inimesed Anneli
Kaasik, Kristiina Malm, Väino Kõrts, Voldemar Ansi jt. Lastele
on korraldatud lugemis- ja meisterdamispäevi, viktoriine, raamatukogutunde, suveraamatu valimist jpm.
Alguse said kaks Eesti Vabariigi 100. aastapäevale pühendatud projekti. Tartu Linnavalitsuse algatatud JutuPeatuse projekti
(interaktiivse tahvliga tähistatakse avalikus ruumis 100 kirjanduteost, neist Põlvamaal viis) ettevalmistamisel olid vallavalitsuste
töötajad, külavanemad ja raamatukoguhoidjad nii tublid, et oktoobris jõudsime esimese tahvli ka üles panna (esimesena vabariigis). Kiuma rahvamaja seinal on Madis Kõivu ja Aivo Lõhmuse
võrukeelsele näidendile „Põud ja vihm Põlva kihelkonnan nelätõistkümnendämä aasta suvõl“ pühendatud tahvel.

Teist aasta suuremat projekti „Noor loo, too kunst raamatukokku“ on Põlva Teatajas juba varem tutvustatud.
Aastat jäävad märkima kaks suuremat remonti. Keskraamatukogu hoone soojustamisega kaasneb tore boonus: raamatukogumaja on saanud väga kauni välisilme. Loodame, et edaspidi
saame remontida ka hoone siseruumid. Suur tänu meie lugejatele,
kes remondiga paratamatult kaasnenud ebamugavused vapralt üle
elasid! Tore, et uuenduskuuri sai Himmaste külakeskus ja remonti
on alustatud sealses raamatukogus.
2017. aasta puhul ei saa mööda vaadata haldusreformist. Ühisvalda tuli juurde ka raamatukogusid ja toredaid kolleege.
Hilissügisel alustati Põlva Keskraamatukogus ettevalmistusi
üleminekuks tarkvarasüsteemi URRAM uuele (senisest paremale) versioonile. Üleminek toimub detsembri lõpus ja sellega seoses palume taas lugejate tähelepanu: 29. detsembrist 2. jaanuarini
on kõik raamatukogud sujuva ülemineku tagamiseks suletud.
Soovime kõigile kauneid pühi ning õnne- ja lugemiselamuste
rikast uut aastat!

Hommik Leelo Tungla
raamatutega

Lauldud ja lausutud

Kiidjärve ja Vastse-Kuuste raamatukogudel on välja kujunenud tore koostöötraditsioon – tähistada koos Vastse-Kuuste Kooli
õpilastega auväärsete Eesti kirjanike juubeleid, tutvustades lastele
kirjanike elu ja loomingut.
4. detsembri hommikul oli Kiidjärve raamatukogu juhataja
Krista Pikk taas meie juures, seekord suvel 70. sünnipäeva tähistanud kirjaniku Leelo Tungla loomingu tutvustamiseks 4.–6. klassi
õpilastele. Krista raamatututvustused olid eakohased ja huvitavad
ning panid lapsi kaasa mõtlema, tegevused tundides vahvad ja sisukad – koos loeti toredaid luuletusi, lahendati ülesandeid ja lauldi kirjaniku sõnadele loodud laule. Varem oleme koos koolilastega tähistanud Heljo Männi, Olivia Saare, Uno Leiese, Eno Raua
ja Aino Perviku juubeleid. Uuel aastal ootab ees Ellen Niit oma
luuletuste, juttude ja tema sõnadele loodud lauludega.
Aitäh Kristale, kelle abiga saavad lapsed juurde teadmisi väärt
lasteraamatutest ning lugemislusti.
Foto ja tekst Mall Kõpp

Põlva Keskraamatukogu

Aasta kõige pimedamal ajal hingedekuul said Vastse-Kuuste,
Kiidjärve ja Lootvina inimesed osaleda imelistel luule- ja muusikarännakutel – publiku ette astusid kodukohas varemgi luule-või
laulukavadega esinenud Külli Volmer ja Andrus Hämäläinen. Esimest korda panid aga Külli ja Andrus kava kokku koos.
Neil hingelistel ja valgustavatel õhtutel kuulsime Külli esituses Tõnu Õnnepalu, Peep Ilmeti, Betti Alveri, Jüri Üdi, Mari
Vallisoo, August Gailiti, Doris Kareva, Joel Sanga jt eesti autorite
luulet ning poeetilist proosat, Andrus aga kandis ette mitmed enda
poolt viisistatud eesti luuletajate luuletused kitarri saatel.
Lauldud ja lausutud I – suur tänu lauljale Andrusele ja lausujale Küllile! Süütasite kodukoha kirjandus- ja muusikahuviliste
hingedes valguse, mis kumab kaugemalegi. Kuuldavasti viitab
rooma number üks kava pealkirjas sellele, et rännak eesti luule
radadel jätkub.
Foto ja tekst Mall Kõpp

Uma Pido matkasari tõi Põlvamaale enam kui sadakond matkalist

Põlvamaa kodu-uurijate materjalide põhjal on valminud uus
kodulooraamat „Minevikumälestusi“ IV, mille andis välja Jakob
Hurda nim. Põlva Rahvahariduse Selts. Ilmunud on kogumikke
juba kolm ( I - 1998, II – 2000, III – 2005). Neljanda kodulooraamatu teemadeks on:
• Põlva Rahvahariduse Selts - 110.
• Rein Vill (20.01.1944 – 2.06.2007)
• Enn Esko (9.11.1933 – 24.12.2015)
• Põlva Vabadussõja mälestusssammas
• Põlva esimene vabrik - Põlva Toorlinavabrik
• Meenutusi Põlvamaa kinoelust.• Tartu – Petseri raudtee ehitamislugu.
• Koorilaulu algusaastad Põlva kihelkonnas.
• Eva Hurda kirjad vend Jakob Hurdale Peterburi aastail.
• Mattissonid – koolmeistrid, köstrid, organistid ja kirikuõpetajad.
• Põlva kihelkonnakool tütarlastele
• Johann Hurt – koolmeister, rahvaluulekoguja, koorijuht ja kirjamees.
• Ühispank.
• August Trumm koduõpetajana Jakob Hurda peres.
• David Donner ja tema järeltulijad.
• Meenutus Linda Ernitsast.
• Noppeid Linte küla kohta
Raamat on müügil Põlva Rahvahariduse Seltsis ja Põlva kaubamajas.
Niina Siirmann
raamatu koostaja

Järgmise aasta 2. juunil toimuv võrokeelne laulupidu Uma Pido lükkas enne rahvapidu käima matkasarja, mis ärgitab huvilisi külastama
Vana-Võromaa kaheksat kihelkonda ja Setomaad. Sarja neljas matk leidis 2. detsembril aset Põlva kihelkonnas Taevaskojas.
Käesoleva aasta viimasel sarja kuuluval matkal viisid matkakorraldaja Meelis Maidla ja matkajuht Ülo Leitu huvilised 2. detsembril Põlva
kihelkonnas asuvasse Taevaskotta. Sarnaselt esimeste matkadega läks matkarajale enam kui 140 inimest, kusjuures matkaliste vanusepiir kõikus nelja kuu ja 80 eluaasta vahel ning ligi 30 matkalist olid kaasa löönud kõigil neljal matkal.
Matkajuhtidel oli Taevaskotta planeeritud suurepärane rada, mis andis hea füüsilise koormuse, olles samas ka kultuurilooliselt väga põnev.
Jaan Rootsi metsavendade punkriase, Otteni sild ning Jakob Hurda sünnikoht – need on kohad, mis räägivad enda eest. Matkalisi lummasid
loodusgiid Ülo Leitu teadmised loodusest, metsavendlusest ja legendidest. Jakob Hurda sünnikodus andis huvitava ülevaate Põlvamaa suurmehe elust Sirje Vill ja seal oli võimalik tutvuda ka hoonetega, mis tänaseks on suudetud korda teha. Külastasime Mammaste Tervisespordi
keskust ja radasid ning Himmaste koolimaja. Aitäh abilistele Kati Maidlale ja Aili Siidale, Mart Vesterile ja Roman Prussinskile ja Taima Nurmele. Aituma kõigile korraldajaile! Suur tänu kõigile matkalistele, sest tänu teile kujunesid matkad nii meeleolukaks!
Matkasari läheb nüüd väikesele pausile ja järgmine matk toimub 17. märtsil 2018. aastal Karula kihelkonnas ja siis käiakse Lüllemäe kandis
Jaan Lattiku radadel ning nii selle, kui edasiste matkade kohta leiab infot aadressilt umaumapido.ee/et/upmatkasari.
Uma Pido korraldustoimkond
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Saage tuttavaks – Eesti aasta
parim naisjuunior Teele Utsal!
3. detsembril, vahetult pärast Põlva Serviti Eesti karikavõitjaks kroonimist autasustati samas ka Eesti aasta
parimaid käsipallureid. Kui aasta parimaks klubiks tunnistati Põlva Käsipalliklubi, siis individuaalse tiitli tõi
Põlvasse kohaliku spordikooli õpilane Teele Utsal.
Aasta parima naisjuuniori teeneid on raske üle hinnata – suuresti temale toetub nii tüdrukute A-vanuseklassi võistkond kui ka möödunud hooajal Eesti meistrivõistlustel pronksmedalid pälvinud AMV House/Põlva
Spordikool nimeline naiskond. Kuigi laiema üldsuse huviorbiiti on Teele nimi kerkinud viimase kahe hooajaga,
algas parimaks saamise raske teekond juba paljud aastaid
tagasi Ahja koolis.
Käsipalli juurde meelitas Teele tema praegune treener
Maie Utt. Maie meenutab, et Ahja koolis kehalise kasvatuse õpetajana tööle asudes jäi talle silma üks pisike
tüdruk, kelle pikemalt mõtlemata Põlvasse treeningutele
kutsus. Teele ise meenutab, et Ahjalt Põlvasse trenni käimine tundus toona keeruline. „Mõtlesin, et käin seal ajaviiteks ja enda lõbuks ega lootnud kunagi midagi suuremat saavutada,” vaatab Teele aastatetagusele ajale tagasi.
Järgmisel suvevaheajal võttis pere aga vastu otsuse –
Põlvasse üüriti korter ning Teele asus õppima Põlva kooli
spordiklassi. Sellest alates hoogustus ülimalt tööka ja kohusetundliku tüdruku sportlik areng. „Mäletan aega, mil
Teele suutis rahvastepalli vaevu üle mänguplatsi visata,

Põlvamaa aasta
parimad sportlased

kuid tema suur töökus ja tahe on temast tänaseks teinud
suurepärase mängija,” kiidab treener Teele visadust.
Tänaseks on käsipallist saanud Teele elu oluline ja
lahutamatu osa. Igapäevaste treeningute kõrvalt (treener
Maie sõnul puudub Teele trennist haruharva ning sedagi vaid väga mõjuval põhjusel) hoiab ta aktiivselt silma
peal nii kodus kui ka piiri taga toimuvatel võistlustel ja
käsipallisündmustel, lisaks täidab reeglina kõigil Põlvas
toimuvatel käsipallikohtumistel lauakohtuniku ülesandeid. Vajadusel ulatab Teele oma abikäe ka korralduslikes küsimustes, täites nii hindamatut rolli Põlva käsipalli
üldises käekäigus.
Hetkel õpib Teele Põlva Gümnaasiumis, kus koos
teiste Põlva käsipalluritega veetakse õpilasfirmat SannaMönu. Seda, kas SannaMönuga ka kooli lõpetamise järel
tegeletakse, näitab aeg, küll aga on Teele kindel, et gümnaasiumi järel ta käsipallist ei loobu ning plaanib oma
edasised õpingudki kehakultuuriga siduda.
„Samas oleks peale gümnaasiumi lõpetamist põnev
mõneks ajaks välismaale mängima minna,” kergitab Eesti käsipalli tõusev täht lõpetuseks saladuskatet ühelt oma
unistuselt.
Markus Käo
Põlva Spordikooli direktor
Foto Helin Potter

Põlva Spordikooli D-klassi käsipallurid on Eesti
karikavõitjad
Põlvas toimus 24.-26.11.2017 kolmepäevane turniir selgitamaks 15 võistkonna seast välja Eesti karikavõitja noormeeste D
klassis (vanuserühm 2005 ja nooremad). Põlva Spordikool osales turniiril kahe võistkonnaga. Põlva SK 1 koosnes noormeestest
sünniaastaga 2005 ja Põlva SK 2 mängisid noored sünniaastaga
2006 ja nooremad.
Stabiilselt mänginud Põlva SK 1 võitis turniiril kõiki vastaseid, Põlva SK 1 väravavaht Alar Mattus valiti turniiri parimaks
väravavahiks.
“Võistlus lõppes meile hästi. Finaali eel võis HC Tallast pidada soosikuks, kuid poisid võtsid mängu tõsiselt ning tegid turniiri
parima mängu. Aron Saarna, kes eelnevates mängudes ei mänginud päris oma võimete kohaselt, tegi finaalmängus korraliku
mängu. Finaalmäng oli ilus, vastane võitles lõpuni. Poisid mängisid stabiilselt, kuid oli mänge, mida võeti kergemalt. Näiteks
SK Tapaga olime päris hädas ja võit ei tulnud kergelt. Võistkonna
(Põlva SK 1) noored käivad kõik spordiklassis, kus kehalise kasvatuse tunnis on peamine rõhk käsipallil ja omandatud teadmised
ning oskused suudeti finaalmängus hästi ära kasutada, ” sõnas
võidust rõõmu tundev Kalmer Musting.
Põlva SK 2 saavutas B-alagrupis III koha. Oktoobris 2017
saavutas Põlva SK 2 oma vanuseklass D2 karikavõistlustel II
koha. Põlva SK 2 parimaks mängijaks valiti Egert Land.

Põlvamaa 2017. spordiaasta parimaid autasustatakse Põlvamaa kultuuri- ja spordirahva
ühisel tunnustamisüritusel, mis
toimub 12. jaanuaril 2018.a.
Põlva Kultuuri- ja Huvikeskuses.

Põlva vallas on
seisuga 01.12.2017
14 286 elanikku:
mehi 7050
naisi 7236

Helin Potter

Sporditulemused
• 18.-19. nov. toimusid Põlvas Eesti noorte B-klassi meistrivõistlused laskmises. Kristjan Koosapoeg, võitis kolm medalit:
harjutuses 30 lasku olümpiakiirlaskmine hõbemedal, harjutuses
40 lasku õhupüstolist pronksmedal ja harjutuses 30 lasku ilmuvasse märki samuti pronksmedal. Hästi lasi ka Hanna Renata
Kottise: harjutuses 40 lasku õhupüstolist tuli ta 4. kohale ja
väga osavõturohkes (31 võistlejat) harjutuses 30 lasku ringmärki spordipüstolist 5. kohale. Kolmel laskuril oli võrdne summa, kuid kahjuks väiksem sisekümnete arv jättis Hanna Renata
pronksmedalist ilma.
• 24.-26. november 2017 toimusid noormeeste D (2005 ja hiljem
sündinud) vanuseklassi karikavõistlused käsipallis. Põlva Spordikool osales turniiril kahe võistkonnaga. Põlva SK 1 koosnes
noormeestest sünniaastaga 2005 ja Põlva SK 2 mängisid noored
sünniaastaga 2006 ja nooremad. Põlva SK 1 võitis A-alagrupi
ning Põlva SK 2 saavutas B-alagrupis III koha.
Põlva SK 1 võitis turniiril kõiki vastaseid. Võistkonna parim
mängija oli Aron Saarna. Põlva SK 1 mängis kooseisus: Andero
Hääl, Aron Saarna, Reio Kähr, Hendrik Bleive, Marten Hinn,
Dravol Paalmann, Alar Mattus, Indrek Niinepuu, Martin Veiko,
Kaspar Karolin. Poiste treener on Kalmer Musting.
Põlva SK 2 mängis koosseisus: Andero Pikk, Karl-Rasmus
Suvi, Gervin Vissov, Karlis Kalk, Jass Einassoo, Romet Viljus,
Samuel Hakk, Airon Saarna, Aron Oberg, Karel Kangro, Egert
Land, Henri Leek, Egert Sing, Kermo Kuklase, Egon Jakko
Sing, Hardi Hindrikson. Poiste treener on Rein Suvi.

Põlva Maakonna Spordiliidu eestvedamisel valiti taas
Põlvamaa parimad spordis.
Maakonna aasta parima
meessportlase tiitli pälvis tänavu Euroopa meistrivõistlustel motokrossis masinaklassis
EMX300 6. koha saavutanud
Andero Lusbo Kagu Motoklubist.
Põlvamaa 2017. aasta parim naissportlane Daisy Kudre.
Aasta parim neidude seas
on Doris Kudre.
Neljandat aastat järjest tunnistati noormeestest parimaks
Karel-Sander Kljuzin (Värska
OK Peko).
Aasta parim seenior Reet
Johanson (OK Põlva Kobras).
Aasta
noortevõistkond:
Põlva Spordikooli A-vanuseklassi noormeeste käsipallivõistkond.
Aasta võistkond on Põlva
Serviti käsipallimeeskond (21
aastat järjest).
Aasta treener on Kalmer
Musting.
Põlvamaa 2017. aasta
sportlikum perekond: perekond Jakobson Põlva vallast,
vanemad Liisi ja Erko ning
lapsed August, Hele ja Manivald.
Aasta 2017 toetaja spordis
tiitliga tunnustatakse aktsiaseltsi Värska Vesi ja Põlva Tarbijate Ühistut.

• 25. novembril toimusid Ahtmes Eesti meistrivõistlused õpilaste vanuseklassis (sündinud 2002-2005 a.) vabamaadluses. Meie
poistest olid kõige edukamad Markus Kriiskütt, kes võitis kehakaalus -85 kg hõbemedali ja Hanno Käärik, kes võitis kehakaalus -53 kg pronksmedali. Peeter Pragi tuli kehakaalus -66 kg 5.
kohale, Rudolf Pragi kehakaalus -85 kg 7. kohale ja Marten Tint
kehakaalus -47 kg 8. kohale.
Eesti Noorsootöö Keskus rahastas läbi projekti Varaait vol
13 Põlva Spordikooli maadlusnukkude ostmist. Tänu uutele vahenditele on võimalik maadlejate treeninguid huvitavamalt läbi
viia ning parendada maadlejate tehnilist ja füüsilist ettevalmistust.
• 9. detsembril toimusid Viljandis M. Kleini mälestusvõistlused
vabamaadluses, kus Kaspar Kört (26 kg) võitis kulla, Hanno
Käärik (54 kg) hõbeda ja Marten Tint (46 kg) pronksi.
• 15.-17. detsembril Tapal toimunud A-klassi Eesti karikavõistlustel käsipallis tuli kaotusteta mänginud Põlva Spordikooli
võistkond 2017. aasta karikavõitjaks. Võidukas võistkonnas
mängisid: Tõnis Kase, Keiro Peeter Kottise, Mathias Rebane,
Jaanus Peetet Rüütli, Kevin Klaus, Alfred Timmo, Christofer
Viilop, Kris-Norman Lavrikov, Taniel Sermat, Fred-Eric Kärblane, Raimond-Eric Jaanus, Nikita Ossimov, Ranar Pügi, Sander Nemvalts. Treener Kalmer Musting. Võistkonna parimaks
mängijaks valiti Alfred Timmo ja turniiri parimaks mängijaks
Tõnis Kase.

Eestimaa Spordiliit
Jõud tunnustas
spordiaasta
pidulikul lõpetamisel
16. detsembril
Aasta tegijaid
Tunnustuse Aasta noorte
treener 2017 pälvis jalgpalliklubi Lootos treener
Kaido-Meinhard Kukli ning
tunnustuse Aasta tegija kohaliku spordielu edendaja kategoorias 2017 sai Ahti Bleive.
Aasta piirkondliku sündmusena tõsteti esile Mammastes toimunud Swedbanki
– Hawaii Expressi noorte suusasarja V etappi.
Palju õnne!
Allikas: www.joud.ee

Ajavahemikul
17.11.2017 – 14.12.2017
sündis Põlva vallas
5 tüdrukut ja 5 poissi.

Põlva Teataja
Väljaandja:
Põlva Vallavalitsus
Trükk: AS Kroonpress
Toimetas ja küljendas:
Annely Eesmaa
Infoleht ilmub üks kord
kuus, v.a juulikuu.
Põlva Teataja kojukanne
toimub kolme tööpäeva
vältel alates infolehe
ilmumispäevast.
Kaastööd ja kuulutused
palume saata hiljemalt
10. kuupäevaks aadressil
Annely.Eesmaa@polva.ee
Toimetusel on õigus otsustada kaastööde avaldamine
ning õigus kaastöid lühendada ja redigeerida.
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90
Erna Kure, Valgesoo küla
Olga Märtson, Kastmekoja küla
Endel Puik, Põlva linn
Helju Oberg, Põlva linn
Leida Landrat, Põlva linn
85
Koidula Särg, Põlva linn
Ellen Hark, Meemaste küla
Kalev Paidra, Aarna küla
Endla Leitud, Aarna küla
Lembit Keerd, Põlva linn
Asta Altma, Kiidjärve küla
Heino Kallas, Vastse-Kuuste alevik
Leida Kiilo, Mooste alevik
Vaike-Koidula Sarnit, Põlva linn
Dagmar Roosimägi, Põlva linn
Valdek Kuusik, Taevaskoja küla
Maimu Pott, Põlva linn
80
Irja Saksing, Mooste alevik
Milvi Matt, Põlva linn
Linda Rosadina, Põlva linn
Maie Asi, Vana-Koiola küla
Heino Mikko, Lootvina küla
Endel Nemvalts, Tromsi küla
Helvi Naruski, Suuremetsa küla
Tiiu Heimola, Põlva linn
Helgi Kannel, Aarna küla
Heli Jalas, Põlva linn
Asta Kindsiko, Rosma küla
75
Lembi Jalas, Koorvere küla
Vilma Tiitson, Kauksi küla
Sirje Mattus, Himmaste küla
Taimi Tanning, Adiste küla
Aavo Helekivi, Põlva linn
Leili Vares, Lootvina küla
Juta Tomson, Mustajõe küla
Meeta Tubli, Põlva linn
Helju Rikka, Taevaskoja küla
Endel Kahar, Naruski küla
70
Viivi Keerd, Põlva linn
Ülo Aarla, Vastse-Kuuste alevik
Kalju Viitamees, Tännassilma küla
Nikolay Mikhaylenko, Roosi küla
Kaja Kaha, Põlva linn
Sirje Müller, Vastse-Kuuste alevik
Reino Kruustükk, Põlva linn
Ado Koosapoeg, Mooste alevik
Sirje Järvis, Kauksi küla
Paavo Antero Rousu, Põlva linn
Voldemar Sõrmus, Põlva linn
Jaanuarikuu juubilarid, kes ei soovi
äramärkimist ajalehes,
palume sellest teada anda
hiljemalt 15. jaanuariks
tel 799 9499

Jõuluaja jumalateenistused:
Põlva Maarja kirikus:
Püha missa (jumalateenistus armulauaga) Põlva Maarja
kirikus igal pühapäeval kell 11. Pühapäeviti kell 10 roosipärja palvus.
P 24.12 Neljanda advendipühapäeva missa kell 11
Püha jõuluõhtu jumalateenistus kell 18
E 25.12 Esimese jõulupüha missa kell 11
T 26.12 Esimärter Stefanose päeva missa kell 11
K 27.12 Apostel ja evangelist Johannese päeva missa kell 11
N 28.12 Süütalastepäeva missa kell 11
P 31.12 Püha perekonna püha missa kell 11
Vana-aastaõhtu missa kell 17
E 01.01 Jeesuse nimepäeva missa kell 11
L 06.01 Issanda ilmumispüha (kolmekuningapäeva)
missa kell 11
P 07.01 Kristuse ristimise püha missa ja leeripüha kell 11
Värske info koguduse sündmuste kohta www.eelk.ee/polva. Kirik on avatud esmaspäevast reedeni kell 9 - 13 ning
tund enne jumalateenistusi.
Põlva Püha Peetri kirikus:
P 24.12. Püha jõuluõhtu jumalateenistus kell 16
E 25.12. Esimese jõulupüha jumalateenistus kell 13
K 27.12. Jumalateenistus kell 10
P 31.12. Vana-aasta jumalateenistus kell 16
E 01.01. Uue-aasta jumalateenistus kell 13
Kähri kirikus:
P 24.12. Jõuluõhtu jumalateenistus kell 17
Kärsa kirikus:
P 24.12 Jõululaupäeva jumalateenistus kell 16
E 25.12. 1. jõulupüha jumalateenistus kell 12
P 31.12. Vana-aasta jumalateenistus kell 12
P 07.01. Jumalateenistus kell 12

KULTUURISÜNDMUSED JAANUARIS:
Reede, 5. jaanuar
Mooste Kultuurimaja tagusel
platsil
kell 15 Jõulukuusega hüvastijätt
Tule kogu perega! Lõke. Kuum
tee ja piparkoogid. Tooge oma
kuusk või oksad lõkkesse.
Info: 516 0656 Maret Aruoja
Laupäev, 6. jaanuar
Mooste Kultuurimaja suures
saalis
kell 11 Koolivaheaja
LAUATENNISE TURNIIR
lastele ja noortele. Info ja registreerimine: 515 5008, Margus
Petersell. Sissepääs tagumisest
uksest
Teisipäev, 9. jaanuar
Vastse-Kuuste kultuurimajas
kell 18 KÄSITÖÖTUBA „Kuiv
viltimine“, I õppepäev. Kaasa
viltimisvill, villapael ja kangas,
millele soovitakse viltida. Osalustasu 1 euro.
Kolmapäev, 10. jaanuar
Mooste Kultuurimaja väikeses
saalis
kell 10 Mooste Kultuurimaja laste
näiteringi etendus „Jõuluvana
jõulukuusk“ Margus Hoopkaup
Lavastaja: Edda Prükk
Tasuta. Info: 516 0656, Maret
Aruoja
Neljapäev, 11. jaanuar
Vastse-Kuuste raamatukogus
kell 19 TEATRIÕHTU. Külas
teatritrupp Bona Verbum etendusega “Positiivseks 60 minutiga”.
Komöödia ühes vaatuses. Lavastaja Janno Puusepp, autor Signe
Heiberg. Pilet eelmüügist 5 eurot,
kohapeal 7 eurot. Piletid müügil
raamatukogu lahtiolekuaegadel.
Laupäev, 13. jaanuar
Põlva Kultuuri- ja Huvikeskuses
kell 16 Telesaate RAHVALÕÕTS
finaalkontserdi peaproov. Pilet 5 €
Piletite müük Põlva Vallavalitsuse
kassas E-R kl 13-16. Info tel 799
9480
kl 19 Telesaate RAHVALÕÕTS
finaalkontsert-otsesaade.
Piletid on välja müüdud.
Esmaspäev, 15. jaanuar
Põlva Kultuuri- ja Huvikeskuses
kl 19 Endla Teatri etendus „TESTOSTEROON“. Pilet 15 €, sooduspilet 13 €. Eelmüük Piletilevis,
Piletimaailmas ja PõlvaVallavalitsuse kassas.
Poolas tohutu publikumenu
osaliseks saanud komöödia räägib
peost, mis järgneb luhtunud pulmatseremooniale ning kus altari
ees mahajäetud õnnetut peigmeest
toetavad kuus täiesti erineva
tausta ja iseloomuga meest.
Nende koosistumine kujuneb

toostide, kakluste, diskussioonide,
šokeerivate avastuste ja ootamatute südantpuistamiste seeriaks.
Lõpuks leiab seltskond, et mees
olla pole sugugi kerge. Eriti veel
kui otsida vastust küsimusele, mis
inimesi lõpuks suhtemaailmas
juhib –mõistus, tunded või…
hoopiski bioloogia?
Info tel 799 8230, www.kultuurikeskus.ee
Teisipäev, 15. jaanuar
Vastse-Kuuste kultuurimajas
kell 18 KÄSITÖÖTUBA „Kuiv
viltimine“, II õppepäev. Osalustasu 1 euro.
Neljapäev, 18. jaanuar
Mooste Kultuurimaja galeriis
kell 13- 15 Kutsume 1.-5.kl. lapsi
õpituppa: 3D seinapilt
Juhendaja: Anne-Ly Piirisild
Info: 5160 656 Maret Aruoja
Vastse-Kuuste kultuurimajas
Kell 13.45 Lastele KINO „Nukatuka metsarahvas“. Filmi kestvus
75 min. Pilet 3 eurot, sooduspilet
2 eurot.
Reede, 19. jaanuar
Vastse-Kuuste kultuurimajas
kell 19 KINO: „Minu näoga onu“.
Filmi kestvus 111 min. Pilet 4
eurot, sooduspilet 3 eurot.
Pühapäev, 21. jaanuar
Põlva Kultuuri- ja Huvikeskuses
kl 17 Klubi KUUKIIR puhkeõhtu
Teisipäev, 23. jaanuar
Vastse-Kuuste kultuurimajas
kell 18 KÄSITÖÖTUBA „Kuiv
viltimine“, III õppepäev. Osalustasu 1 euro.
Kolmapäev, 24. jaanuar
Põlva Kultuuri- ja Huvikeskuses
kl 13 Rakvere Teatri etendus
„TIMBU-LIMBU“. Pilet 8 €.
Piletid eelmüügis Põlva Vallavalitsuse kassas, Piletilevis ja
Piletimaailmas.
Mis saaks siis, kui ühel talvel
hakkaks lume asemel hoopis
kartuleid sadama? Või makarone? Või hoopis magusat ning
kleepuvat limonaadivihma! Just
selline oht ähvardab Timbu-Limbut ja tema õukonda, sest paha
nõid on tunginud lumeveskisse ja
talitab seal oma kõige kurjemate
kavatsustega.
Timbu-Limbu poleks aga Timbu-Limbu, kui ta sellel kõigel
sündida laseks. Koos oma
ustavate sõpradega asutakse talve
päästma. Põneval teekonnal lumeveskisse kohtutakse unise karu
ning muude ohtudega. Omamoodi
segadust toob kogu loosse veel
ka Trebla, kes maailma asjadest
hoopis tagurpidi aru saab. „Tim-

KINO

bu-Limbu” põhineb Kalju Kanguri kuldsel lastelool „Timbu-Limbu
õukond ja lumemöldrid”, mis oma
lihtsuses on aidanud talve päästa
juba mitmel Eesti põlvkonnal.
Põlva Muusikakoolis
kell 18.00 KONTSERT: Duo
Daile&Ramune (Leedu) Põlva
Muusikakoolis
Daile Dociene – keldi harf, laul;
Ramune Bucniute – viiul, kitarr,
laul. Pilet 5 / 3 eurot
Laupäev, 27. jaanuar
Põlva Kultuuri- ja Huvikeskuses
kell 14 Vanalinna Hariduskolleegiumi keelpilliorkestri kontsert.
Pilet 8 €, sooduspilet 5 €.
Eesti Vabariigi suure juubeli eel
on kavas ainult eesti muusika. Kõlab Heino Elleri, Tõnu Kõrvitsa,
Arvo Pärdi, Villem Kapi jt muusika. Teoste vahele räägib dirigent
Rasmus Puur teoste tekkelugusid
ning heliloojate taustast. Info tel
799 8230, www.kultuurikeskus.ee
Esmaspäev, 29. jaanuar
Vastse-Kuuste kultuurimajas
kell 19-21 KOKKAMISE ÕHTU
Kõivokõste naistega. Sõira valmistamine. Osalustasu 2 eurot.
Teisipäev, 30. jaanuar
Vastse-Kuuste kultuurimajas
kell 18 KÄSITÖÖTUBA. Paberpunutised. Kaasa vanu ajalehti ja
PVA liim. Osalustasu 1 euro.
Kaart tähtpäevaks. Eesti 100.
NÄITUSED
Vastse-Kuuste kultuurimajas
2.-16. jaanuarini Maalikunstnik
Epp Nõgese maalide NÄITUS.
Näitust saab näha E, T, K, N kella
18-20.
Vastse-Kuuste kultuurimajas
22. jaanuar-22. veebruar 2018
Näitus „100 vana asja“. E,T, K, N
kella 18-20. Näitusele on oodatud
ka teie kodude pööningutel,
keldrites jm leiduvaid vanu asju
- lampe, nõusid, kruuse, vokke,
tööriistu, rinnamärke, ordeneid,
vanu mänguasju, postkaarte, kelli,
lühtreid, lukke, sepiseid, õllekanne, samovare, margapuid jne.
Asjad palume tuua näituse tarvis
Vastse-Kuuste kultuurimajja 17.
jaanuariks. Info tel 5693 7848.
Vastse-Kuuste raamatukogus
Kuni 29. detsembrini jõulukuu
käsitöö näitusmüük. Ootame kõiki
traditsiooniks saanud näitusmüüki
külastama – kindlasti leiate meie
käsitöömeistrite poolt südamesoojusega valmistatud esemete
hulgast jõulukinke nii perele kui
sõpradele. Avatud raamatukogu
lahtiolekuaegadel.

Põlva Kultuuri- ja Huvikeskuses

R 05.01 kl 18
Animatsioon „COCO“
kl 20.30
Draama „MEHETAPJA / SÜÜTU / VARI“
P 07.01 kl 16
Animatsioon „COCO“
kl 18.30 Draama „MEHETAPJA / SÜÜTU / VARI“
N 11.01 kl 18
Animatsioon „COCO“
kl 20.30 Draama „MEHETAPJA / SÜÜTU / VARI“
P 14.01 kl 16
Ulmefilm, seiklus „STAR WARS: VIIMASED JEDID“
kl 19
Komöödia, draama, krimi „ROHELISED KASSID“
T 16.01 kl 18
Komöödia, draama, krimi „ROHELISED KASSID“
kl 20.30 Ulmefilm, seiklus „STAR WARS: VIIMASED JEDID“
N 18.01 kl 18
Komöödia, draama, krimi „ROHELISED KASSID“
kl 20.30 Ulmefilm, seiklus „STAR WARS: VIIMASED JEDID“
P 21.01 kl 16
Draama „PILVEDE ALL. NELJAS ÕDE“
kl 18.30 Komöödia, draama „STALINI SURM“
T 23.01 kl 18
Draama „PILVEDE ALL. NELJAS ÕDE“
kl 20.30 Komöödia, draama „STALINI SURM“
N 25.01 kl 18
Komöödia, draama „STALINI SURM“
kl 20.30 Draama „PILVEDE ALL. NELJAS ÕDE“
R 26.01 kl 18
Ulmefilm „LABÜRINDIJOOKSJA: SURMA RAVIM“
kl 20.30 Draama, sõda „TOSIN TUGEVAT“
P 28.01 kl 16
Ulmefilm „LABÜRINDIJOOKSJA: SURMA RAVIM“
kl 18.30 Draama, sõda „TOSIN TUGEVAT“
Kino piletiinfo: täispilet: 4 €, sooduspilet 2.50 €, 3D prillid 1 €

