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Vallavanemana jätkab endine Põlva
vallavanem Georg Pelisaar

Fotol Põlva Vallavalitsuse liikmed, vasakult: Arne Tilk, Sirje Tobreluts, Georg Pelisaar, Janika Usin ja Märt Eskor.
Põlva Vallavolikogu valis oma teisel istungil 17 poolthäälega Põlva vallavanemaks tagasi Georg Pelisaare (Keskerakond). Abivallavanemateks ja vallavalitsuse liikmeteks kinnitati Janika Usin (Keskerakond), Arne Tilk (Tuleviku Põlvamaa valimisliit) ja Sirje Tobreluts (Sotsiaaldemokraatlik Erakond). Vallavalitsuse liikmeks kinnitati ka Põlva Vallavalitsuse
finantsosakonna juhataja Märt Eskor.
Vallavanem Georg Pelisaar
Kontakt: georg.pelisaar@polva.ee, tel 799 9470
Abivallavanem Janika Usina tegevusvaldkonnaks on haridus, kultuur, sport ja noorsootöö
Kontakt: janika.usin@polva.ee; tel 799 9479; 5332 7079
Abivallavanem Arne Tilga tegevusvaldkonnaks on ehitus, planeeringud ja keskkond
Kontakt: arne.tilk@polva.ee
Abivallanem Sirje Tobrelutsu tegevusvaldkonnaks on sotsiaalabi, tervishoid ja tervisedendus
Kontakt: sirje.tobreluts@polva.ee; tel 505 0993
Valitsuse liige Märt Eskor
Kontakt: mart.eskor@polva.ee; tel 799 9487
Georg Pelisaare, Janika Usina, Arne Tilga ja Sirje Tobrelutsu volikogu liikme volitused peatati ja nende asemel määrati
volikogusse asendusliikmed Rein Käsk, Heimar Lenk, Rainer Rahasepp ja Külli Vardja.
PT

Kuidas toimida uues Põlva vallas?
Pärast kohaliku omavalitsuse volikogude valimiste tulemuste väljakuulutamist 22. oktoobril 2017 jõustus haldusterritoriaalne reform ning moodustus omavalitsusüksus Põlva
vald. Põlva valla koosseisu kuuluvates endistes Ahja, Laheda,
Mooste ja Vastse-Kuuste valdades on nüüdseks haldusüksuse
aadressina kasutusel Põlva vald. Riigi registrites ja andmebaasides ei pea inimesed ise muudatusi tegema, need tehakse
riigiasutuste poolt.
Ahja, Laheda, Mooste ja Vastse-Kuuste endiste vallavanemate viimane tööpäev oli 07.11.2017, alates 07.11.2017 on
Põlva vallavanem Georg Pelisaar.
Kõigi eelpool mainitud vallamajade ametnikud ja töötajad
on ametis kuni 2017. aasta lõpuni ning kõigi kohaliku taseme
soovide ja avaldustega tuleb kuni detsembri lõpuni pöörduda senistesse vallamajadesse (kehtivad kõik senised telefoninumbrid ja e-posti aadressid, v.a. vallavanemate omad).

Alates 2018. aasta 1. jaanuarist jätkab ametiasutusena tööd
Põlva Vallavalitsus ning siis tuleb sõltuvalt pöördumise iseloomust suunduda kas Põlva Vallavalitsusse või piirkondlikesse
teenuskeskustesse endistes vallakeskustes.
Ahja, Laheda, Mooste ja Vastse-Kuuste valdade kodulehed toimivad endiselt ning sealt saab asja- ja ajakohast infot
kuni aasta lõpuni. Alates 2018. aasta 1. jaanuarist jääb kasutusse ühine Põlva valla koduleht aadressil www.polva.ee.
Tavapärased infolehed endiste valdade piirides enam ei
ilmu, vaid omavalitsuse teateid ja toimuvaid sündmusi kajastatakse infolehes Põlva Teataja, mis ilmub üks kord kuus, v.a.
juulikuu. Infoleht postitatakse kolme päeva jooksul pärast ilmumist ühendvalla territooriumil olevatesse juriidiliste ja eraisikute postkastidesse ning on kättesaadav raamatukogudes.
PT
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Koalitsioonileping tugeva
Põlva valla arendamiseks
aastatel 2017-2021
24. oktoobril 2017, Põlvas
Eesti Keskerakonna, valimisliidu „Tuleviku Põlvamaa“
ning Eesti Sotsiaaldemokraatliku erakonna Põlva valla volikogusse valitud esindajad lähtudes vajadusest
• tagada kõigi Põlva vallaga liituvate piirkondade võrdväärne kohtlemine
• toetada igati kodanike ja kogukondade omaalgatust elukeskkonna ja teenuste parandamisel
• rakendada innovaatilist ja nutikat lähenemist oma kodanike teenimisel ja teenindamisel sõlmisid käesoleva koalitsioonileppe järgnevas:
1) Tagame kõigi Põlva valla piirkondade elanikele kättesaadavad avalikud teenused ning toetused ühtse määra järgi.
2) Säilitame põhikoolide ja lasteaedade olemasolu senistes
kohtades ning teeme vajalikud investeeringud nende seisukorra parandamisse. Toetame Rosma haridusseltsi tegevust.
3) Muudame kõikides piirkondades vallateed aastaringselt
läbitavaks, et inimesed pääseksid tööle ning koju ja ettevõtlus
saaks areneda.
4) Avame koostöös Põlva haiglaga uue tervisekeskuse ja
toetame kodulähedaste perearstipunktide tegevuse jätkamist.
5) Töötame välja uue ühistranspordi lahenduse koostöös
Kagu Ühistranspordikeskusega, mis katab nii sotsiaaltranspordi, invatakso kui ka nõudepõhised sõiduvajadused neis piirkondades, mida praegune maakondlik ühistranspordivõrk ei
rahulda.
6) Noorte perede toetamiseks maksame meie valla peredele
500 eurot lapse sünni puhul, 150 eurot igale 1. klassi astujale
ning vähendame vanemate kulutusi alusharidusele.
7) Väärika vanaduspõlve tagamisel maksame mittetöötavatele vanaduspensionäridele 50 eurot jõulutoetust, leiame parima koha kaasaegse sotsiaal- ja hooldekeskuse rajamiseks valda
ning alustame eakate päevahoiu teenuse pakkumist.
8) Külaelu ja kogukondade toetuseks laiendame külavanemate liikumist ning anname hoogu külade ja kogukondade
omaalgatusele. Selle tagamiseks loome volikogu juurde alalise
komisjoni.
9) Konkurentsivõimelise hariduse tagamiseks anname võimaluse võõrkeele õpingute alustamiseks lasteaedades, vastavalt hoolekogude ettepanekutele. Toetame pärimuskultuuri
õpet ja keelepesasid.
10) Toetame ettevõtlust asjaajamises ning väldime büro-

kraatlikke tõrkeid majanduse arendamisel ja töökohtade loomisel.
11) Tõstame lasteaedade ja huvikoolide õpetajate palgad
üldhariduskoolide õpetajatega samale tasemele 1. jaanuarist
2019.
12) Huvihariduse kättesaadavuse parandamiseks hoiame
õppetasud madalad ning toetame Põlva vallas erahuvikoolide
tegevust.
13) Jätkame ning laiendame väärikas eas ning puuetega inimeste tegevust külakeskustes ja päevakeskustes. Toome väärikate ülikooli programmi Põlvasse.
14) Laiendame Põlva Kooli tugikeskuse meeskonna teenuseid kõigile Põlva valla haridusasutustele, et tagada kõigile
lastele vajaliku spetsialisti abi.
15) Kodulähedase hoolekande tagamiseks arendame koduhoolduse ja toetatud elamise teenuseid, tõhustame puuetega
laste tugiisikute ning isikliku abistaja teenuseid. Tõstame hooldaja toetust.
16) Toetame sotsiaalse suunitlusega ettevõtmisi ja ühinguid, kelle eesmärgiks on parandada abi vajavate ühiskonna
liikmete toimetulekut.
17) Liitume riikliku elamuehitusprogrammiga, et võimaldada elamispinda noortele spetsialistidele, sotsiaalmaja abivajajatele ning gümnasistidele.
18) Toetame ülikiire internetivõrgu väljaehitamist kõikidesse küladesse MTÜ Eesti Andmesidevõrk liikmena.
19) Alustame ideekonkursiga kogupere mängu- ja tervisespordi väljakute rajamist.
20) Muudame valla vee- ja soojamajanduse tõhusamaks
ning jätkame tänavavalgustuse arendamist. Viime valla veemajanduse ühtse juhtimise alla ning renoveerime lõpuni veeja kanalisatsioonitorustikud. Ühendame valla omandis olevad
soojaettevõtted ning kaasajastame soojatrassid ja kaugkütte
katlamajad. Toetame kinnistuomanikke ühisveevärgi ja küttetaristuga ühenduses olevate trasside uuendamisel, et vähendada vee- ja soojuskadusid valla võrkudes.
21) Alustame ligipääsetava avaliku ruumi programmiga,
mis teeb erivajadustega inimestele elu Põlva vallas lihtsamaks
ja teenused kättesaadavamaks.
22) Anname valla avalike hoonete haldamise üle ühtsele
Põlva valla haldusteenistusele.
23) Käivitame valla kriisikomisjoni tegevuse, mille üles-

andeks jääb tegevusplaanide väljatöötamine, õppuste ja koolituste koordineerimine ning elanikele hädaolukorra juhendi
koostamine.
24) Elanike turvatunde suurendamiseks anname hoogu
kogukondade turvalisuse alastele algatustele projektide kaasrahastamisega ning tunnustame turvalisusesse panustavaid vabatahtlikke vähemalt kord aastas toimuval vallajuhtide vastuvõtul.
25) Laiendame ühiskondliku koolikohustuse- ja tugikomisjoni tegevust kõigile valla piirkondadele, eesmärgiga ennetada
noorte sattumist halvale teele.
26) Algatame maakondliku arendusorganisatsiooni loomist,
mis võtaks üle senised Põlvamaa arenduskeskuse, Põlvamaa
Omavalitsuste liidu ning maavalitsuselt ületulevad ülesanded.
27) Toetame turismiettevõtjaid piirkondliku turismiklastri
loomisel liikmeks astumisega ning otsime võimalust vallas turismiinfopunkti käivitamiseks.
28) Võtame Põlva maavalitsuselt üle maakondlike sõprussuhete hoidmise Ukraina Kulikovka rajooni ning Saksamaa
Bad Segebergi maakonnaga.
29) Tugevdame Põlva valla lugu traditsiooniliste valla mainesündmuste korraldamise toetamisega ning tingimuste loomisega uute tekkimiseks.
30) Kaasame rahvast heaolu investeeringuobjektide prioriteetide ning ideede valikul küsitluste korraldamisega ka valimistevahelisel ajal.
Käesolevas leppes toodud sammud on koalitsioonipartnerite koostöö aluseks. Meie tegevuse eesmärgiks on Põlva valla
arendamine väärt elukohaks, millele allutame kõik meie volikogu otsused. Põlva valla arengu tagab hariduse ja ettevõtlikkuse edendamine, mis ühes hästi korraldatud sotsiaalteenuste
ja avaliku ruumiga muudavad ühe omavalitsuse konkurentsivõimelisemaks. Avatud ja kaasav valitsemine tagab tugeva sideme kogukonna ning võimu vahel. Neist põhimõtetest lubame
oma igapäevatöös alati lähtuda.
Eesti Keskerakond
Valimisliit Tuleviku Põlvamaa
Eesti Sotsiaaldemokraatlik Erakond

Volikogu istungitelt
7.11 2017
Päevakorras oli volikogu töökorraldust puudutavad
otsused ning vallavanema
valimine, abivallavanemate
nimetamine ja vallavalitsuse
kinnitamine.
Määrati kindlaks Põlva
vallavolikogu korraliste istungite toimumise päev ja kellaaeg, mis on iga kuu teisel kolmapäeval algusega kell 15.00
Erinevate
valdkondade küsimuste arutamiseks
ja vallavolikogu õigusaktide eelnõude menetlemiseks
moodustati järgmised vallavolikogu alatised komisjonid
ning valiti neile esimehed ja
aseesimehed:
• 7-liikmeline arengukomisjon, esimeheks valiti Ahti
Bleive, aseesimeheks Uuno
Siitoja. Komisjoni tegevusvaldkond: valla arengu (sh
arengukavade koostamine ja
menetlemine), ruumilise planeerimise,
maakorralduse,
ehitustegevuse,
infrastruktuuri, ettevõtluse arendamise,
energiasäästu, turismialased
jm küsimused.
• 7-liikmeline majanduskomisjon, esimeheks valiti Koit
Jostov, aseesimeheks Leander

Konks. Komisjoni tegevusvaldkond: rahanduspoliitika,
eelarve, varahalduse, ettevõtluse,
liikluskorralduse,
ühistranspordi, elamu- ja
kommunaalmajanduse, jäätmemajanduse,
haljastuse,
heakorra, teede- ja keskkonnakorralduse, veevarustuse
ja kanalisatsiooni jm küsimused.
• 7-liikmeline sotsiaalkomisjon, esimeheks valiti Kairit
Numa, aseesimeheks Liivi
Maran. Komisjoni tegevusvaldkond: sotsiaalhoolekande
ja -teenuste, lastekaitse, tervishoiu jm küsimused.
• 7-liikmeline hariduskomisjon, esimeheks valiti Anti
Rüütli, aseesimeheks Lennart
Liba. Komisjoni tegevusvaldkond: hariduse (sh alus- ja
huvihariduse), noorsootöö jm
küsimused.
• 7-liikmeline kultuurikomisjon, esimeheks valiti Helle
Virt-Lenk, aseesimeheks Ülo
Needo. Komisjoni tegevusvaldkond: kultuuri, spordi,
valla sümboolika, mälestusmärkide, nimede jm küsimused;
• 7-liikmeline kogukonna- ja
külaelukomisjon, esimeheks

valiti Toivo Narusbek, aseesimeheks Andres Vijar. Komisjoni tegevusvaldkond: arvamuse andmine ja ettepanekute
tegemine kogukondade ja külaelu puudutavate avalike teenuste osas, osalemine valla
arengukava koostamisel külade majandusliku, kultuurilise
ja sotsiaalse arengu edendamiseks jm küsimused.
Otsustati Põlva valla ametiasutused ümber korraldada liitmise teel. Liidetavad
ametiasutused (Ahja Vallavalitsus, Laheda Vallavalitsus,
Mooste Vallavalitsus, Vastse-Kuuste Vallavalitsus) lõpetavad tegevuse 31.12.2017 ja
asutus, mille juurde liidetakse
(Põlva Vallavalitsus), jätkab
tegevust alates 01.01.2018.
Vallavanema kandidaatideks seati üles Georg Pelisaar
ja Lennart Liba. Vallavanemaks valiti 17 poolthäälega
Georg Pelisaar.
Põlva Vallavalitsus kinnitati 5-liikmelisena: vallavanem Georg Pelisaar, abivallavanemateks nimetatud Arne
Tilk, Janika Usin ja Sirje Tobreluts ning Põlva Vallavalitsuse finantsosakonna juhataja
Märt Eskor.   Määrati valla-

vanema ja abivallavanemate
töötasud ning hüvitised.
Vabastati ametist endine
Põlva Vallavalitsuse palgaline liige ja otsustati ametist
lahkuvatele vallavanematele,
abivallavanemale ja vallavolikogu esimeestele seadusest
tuleneva hüvitise maksmine.
Volikogu esimees andis
teada volikogu Reformierakonna fraktsiooni moodustamisest.
15.11.2017
Põlva Vallavolikogu esindajateks Põlva Keskraamatukogu nõukogusse ja Põlva
valla üldhariduskoolide hoolekogudesse nimetati:
Helle Virt-Lenk Põlva Kesk
raamatukogu nõukogusse,
Külli Vardja Friedebert Tuglase nim. Ahja Kooli hoolekogusse,
Rainer Rahasepp Kauksi
Põhikooli hoolekogusse,
Ülo Needo Mooste Mõisakooli hoolekogusse,
Koit Jostov Põlva Kooli hoolekogusse,
Kairit Numa Põlva Roosi
Kooli hoolekogusse,
Anti Rüütli Tilsi Põhikooli
hoolekogusse,

Janno Simso Vastse-Kuuste
Kooli hoolekogusse.
Haridus- ja Teadusministeeriumi hallatava asutuse
Põlva Gümnaasiumi hoolekogusse Põlva valla kui kooli
toetava organisatsiooni esindajaks nimetati Igor Taro.
Põlva valla munitsipaallasteasutuste ühtseks teeninduspiirkonnaks kinnitati Põlva valla haldusterritoorium.
Valiti Põlva Vallavolikogu
3-liikmeline revisjonikomisjon. Revisjonikomisjoni esimeheks valiti Martti Rõigas,
aseesimeheks Rein Käsk ja
liikmeks Uuno Siitoja.
Kinnitati Põlva Vallavolikogu alatiste komisjonide
koosseisud.
Arengukomisjoni liikmeteks kinnitati Andres Vijar,
Indrek Käo, Rein Kalle, Tarmo Kirotar ja Igor Taro.
Majanduskomisjoni liikmeteks kinnitati Tarvo Asur,
Kalju Paalman, Lennart Liba,
Tarmo Tamm ja Ahti Hütt.
Sotsiaalkomisjoni
liikmeteks kinnitati Anne Nook,
Ants Väärsi, Rainer Rahasepp, Aet Olle ja Marju Marga.
Hariduskomisjoni liikme-

teks kinnitati Janno Simso,
Koit Nook, Ene Veberson,
Rasmus Kork ja Katrin Ohakas.
Kultuurikomisjoni liikmeteks kinnitati Indrek Käo, Heimar Lenk, Kuldar Leis, Külli
Vardja ja Maik-Karl Pehk.
Kogukonna ja külaelukomisjoni liikmeteks kinnitati
Tarvo Asur, Aare Veetsmann,
Andu Hanson, Ülo Needo ja
Krista Sildoja.
Põlva
Vallavalitsusele
anti luba võtta 2017. aastaks
investeeringute kallinemise
katmiseks täiendavaid rahalisi
kohustusi summas kuni 400
000 eurot.
Kehtestati ühinemisjärgse
Põlva Vallavalitsuse palgajuhend, mida rakendatakse
alates 01.01.2018 ja tühistati
vastavad juhendid ühinenud
omavalitsustes.
Päevakorrapunkt Vallavolikogu liikmetele tasu ja hüvituse maksmise kord hääletati
istungi alguses päevakorrast
välja.
Järgmine
vallavolikogu
istung toimub 22. novembril
2017.
Põlva Teataja
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Omavalitsuste koostööprojektist noortele
Koostöögrupp Põlva 2, kuhu kuuluvad Põlva, Kanepi vallad koos liitunud Kõlleste, Valgjärve ja Laheda piirkondadega,
osaleb kohalike omavalitsuste koostöögruppide tegevussuunas,
mille eesmärk on laiendada noorsootöös osalemise võimalusi
ja suurendada noorte kaasatust noorsootöösse piirkondlikul tasandil. Programm aitas analüüsida piirkonnas olemasolevaid
noorsootöö võimalusi, noorte vajadusi ning soove. Selle põhjal püstitati piirkondlikud eesmärgid ning koostati kaheaastane
ühine tegevuskava nende eesmärkide saavutamiseks.
Põlva 2 koostöögrupi programm alustas 14. oktoobril 2016.
aastal ning peamisteks tegevusteks on noorsootöö teenuste
arendamine ja noorte osalemisvõimaluste laiendamine erinevate tegevuste kaudu. Põlva piirkonnas on noorte elu ja vaba
aeg muutumas veelgi mitmekesisemaks ja huvitavamaks, sest
lisandunud on palju uusi võimalusi.
Tegevuskava on suunatud väga mitmetele põnevatele tegevustele. Sellest sügisest jätkuvad seiklusringi tegevused
Kanepis, Valgjärvel ja Kõllestes; seiklemised metsades ja ellu

jäämisõpetuse kogunemised looduses saavad teoks Laheda,
Põlva ja Kanepi noortega; tantsuringiga jätkab Valgjärve, ettevõtlusringiga alustavad Kanepi, Valgjärve ja Kõlleste noored; tõukerattaklubis osalevad Kanepi, Laheda, Valgjärve ning
Kõlleste noored; Põlva alustab viburingiga, meediaringi tegevused jätkuvad Põlva noortekeskuses, jumpingu ringis saavad
osaleda kõikide koostöögruppide noored; mõttemängude ring
alustab Lahedal ning sellest aastast käivitus Põlva ja Kanepi
noortele uus disainiring.
Kõikide tegevuste kohta leiab täpsemat infot piirkondade
noortekeskuste Facebooki lehtedelt.
Janika Usin
Abivallavanem

Jõuluaja teated sotsiaalosakonnast
• Põlva valla eakate jõulupidu toimub
14. detsembril 2017 algusega kell 13.00
Põlva Kultuuri- ja Huvikeskuses.
• Ühinemiseelse Põlva valla vanaduspensioniealistele eakatele, kelle sissetulekud
(pension, tervisekahjustuse hüvitis, töötasu) ühes kuus on väiksemad kui keskmine
vanaduspension, s.o 386 eurot, makstakse
jõulutoetust. Jõulutoetuse taotlemiseks
palume pöörduda vallavalitsuse sotsiaalosakonda (Kesk 15, tel 799 9473, 799 9496)
andmete kontrollimiseks ning taotluse vormistamiseks. Taotlusi võetakse vastu 27.
novembrist kuni 15. detsembrini. Hiljem
laekunud taotlusi ei ole kahjuks võimalik

rahuldada. Toetus makstakse välja pärast
taotluste esitamise lõpptähtaega.
• Raske ja sügava puudega ühinemiseelse
Põlva valla laste (18. a. k.a.) vanematel palume pöörduda sotsiaalosakonda (Kesk 15,
Põlva) ühekordse toetuse taotluse vormistamiseks. Taotluse saab saata ka e-kirjaga
aadressile kylli@polva.ee. Palume taotlus
vormistada hiljemalt
15. detsembriks.
Hiljem laekunud taotlusi ei ole kahjuks võimalik rahuldada. Toetus makstakse välja
pärast taotluste esitamise lõpptähtaega.
• Ühinemiseelse Põlva valla keskmise
puudega lastele jätab päkapikk kommipa-

kid vallavalitsuse sotsiaalosakonda (Kesk
15, Põlva). Pakke saab kätte 6.-29. detsembrini 2017. a.
• Ühinemiseelse Põlva valla koduste laste
jõulupidu toimub 21. detsembril lasteaias
Mesimumm. Peo toimumise kellaaja saate
teada koju saadetavalt kutselt. Info tel 799
9477.
Ahja, Mooste, Laheda ja Vastse-Kuuste valdade elanikele mõeldud jõulutoetused ja -pakid määratakse ja jagatakse sel
aastal veel vastavalt sealsetes piirkondades
kehtestatud kordadele koha peal.
Sotsiaalosakond

Kultuuri- ja noorteühingute tegevustoetuste taotlemine
Kultuuri- ja noorteühingute tegevustaotluste esitamise tähtaeg ühinemiseelses Põlva vallas on 1. detsember 2017.
Ahjal, Lahedal, Moostes ja Vastse-Kuustes tegutsevad ühingud on oma taotlused järgmiseks aastaks juba esitanud ja saavad tegevustoetust nende piirkondades kehtestatud kordade alusel.
Kultuuri- ja noorteühingute toetuse andmise kord ja taotlusvorm on Põlva valla kodulehel www.polva/kultuur-toetused. Taotlused esitada aadressil info@polva.ee
Info: kultuurispetsialist Eve Sokk, tel 514 7682

Detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikustamine

Ringkäik uues Põlva vallas
Andsin ametisse astudes lubaduse, et uus Põlva vald saab juhitud ühtse ja tugeva omavalitsusena servast servani, mitte keskust
ja tagamaad eristades. Seetõttu võtsin kohe esimesel nädalal ette
ringsõidu, et viia end kurssi kõigi ühinenud piirkondade murede ja
olulisemate lahendamist vajavate küsimustega.
Alustasime Mooste vallast, kus endine vallavanem Ülo Needo
näitas lahkelt vallamaja ja tutvustas vallakeskuses käimasolevat
valgustusega kergliiklustee ehitust. Üks Mooste piirkonna muresid tundub olevat kesistes sportimisvõimalustes. Lisaks Mooste
mõisa tootmishoovi pärliks olevale folgikojale on keskuses olemas veel üks amortiseerunud kultuurimaja, kus parasjagu toimus
kooli kehalise tund. Mooste valla inimesed on kurtnud, et sooviks
saada paremaid tingimusi eelkõige aktiivseks vaba aja veetmiseks.
Tõenäoliselt suudaks mõisakompleks kõik vajalikud kultuuritegevused ära mahutada ning uue piirkonna vajadustele vastava spordimaja ja väljaku arendamine võiks olla valla üheks eesmärgiks.
Kaks rahastusotsuse saanud Mooste mõisa projekti on samas mõnevõrra soiku jäänud ning vajavad uut hoogu, et riigieelarvest valda toodud raha raisku ei läheks. Muidugi on selle piirkonna üheks
üldiseks mureks vallateede olukord.
Vana-Koiolas ootab rahasüsti kohalik kultuurimaja, kuhu tullakse peole isegi kaugemalt. Koolihoonesse rajatud hooldekodu
paistab väga kena ning elanike eest on hoolitsetud. Ilus ja hubane
on ka väike Tilsi pansionaat. Sealne mõis on seevastu üsna nutuses seisus ning vajaks eelkõige tugevat kandvat ideed, mida selle
muinsuskaitse all oleva hoonega ette võtta.
Ahja mõisa osas on see kandev idee olemas ning ilmselt saab
ta ka koolivõrgu programmi toetuse abiga silmnähtavas tulevikus
renoveeritud. Ahja kooli direktori Katrin Jõgevaga vaatasime üle
ka lasteaia ruumid ning sotsiaaltöötaja Maarika Loodus tutvustas
hooldekodu, mis tegutseb üsna kitsastes tingimustes. Ühise kohvilaua taga vallamaja töötajatega leidis positiivset vastukaja idee
Tuglase pärandile hoo andmisest ja seda peame Kirjanike Liidu
esimehega lähiajal arutama.
Kahju oli kuulda, et Vastse-Kuuste kooli selleks aastaks planeeritud fassaaditööd jäävad tegemata. Raha oli valla eelarves selleks olemas. Kui asi jäi ainult kartuse taha laenu võtta, siis laste
õppimistingimused muidugi sellest ei parane. Eks tuleb uuel vallavalitsusel neid puudujääke kiirelt likvideerima hakata. Üllatusena
sain teada, et vallavanema ruum ja veel mõndagi oli vahetult enne
valimisi antud kiirustades pikaajalisele rendile. Sellega võinuks
muidugi oodata, kuna seltsitegevus selle paari kuuga ei vaibu, küll
aga pole vallavalitsuse ruumivajadused veel selged. Ilmselt vähendab see eelmise võimu otsus võimalust paigutada Vastse-Kuuste
vallamajja vajadusel täiendavaid ametnikke. Samas on hea meel,
et kohalik lasteaed saab varsti kauaoodatud laiendused ning kõik
rühmad leiavad omale kaasaegsed ruumid ühe katuse all.
Üldmulje Põlva vallas oli kena ja tööpõld uuel volikogul ja
vallavalitsusel väga lai. Vallavanem, volikogu esimees ja nii mõnedki ametnikud pole neil nädalail tihtipeale enne hilisõhtut koju
jõudnud. Töötempo on meeletu, sest uueks aastaks peavad kõik
uued struktuurid paigas olema.
Igor Taro
volikogu esimees

Põlva Vallavalitsus teatab, et võttis 25.10.2017 korraldusega nr 2-3/542 vastu ning suunas avalikule väljapanekule Eoste külas asuva
Pääliku katastriüksuse ja selle lähiala detailplaneeringu. Planeeringu koostas Marksi Maja OÜ, töö nr DP-002-16.
Planeeringuala suurus on kokku ca 14,4 ha ning hõlmab mitmeid katastriüksuseid Eoste külas. Detailplaneeringu eesmärk on uute
ehitusalade ja ehituslike tingimuste määramine selliselt, et planeeringualale saaks püstitada ühe eluhoone ja kõrvalhooned; tiikide paiknemise täpsustamine, sealhulgas uute tiikide rajamine; juurdepääsutee kavandamine; uute katastriüksuste piiride seadmine; vajalike
tehnovõrkudega varustatuse tagamine. Detailplaneering on kooskõlas kehtiva üldplaneeringuga. Detailplaneeringu avalik väljapanek
toimub 20.11.2017 – 03.12.2017.a. Paberkandjal detailplaneeringuga saab tutvuda vallavalitsuse hoones, aadressil Võru tn 1 Põlva (II
korrus). Digitaalselt on detailplaneering leitav aadressil: http://service.eomap.ee/polvavald/#/planeeringud/planeeringud/84. Detailplaneeringu kohta on võimalus Põlva Vallavalitsusele kirjalikult esitada arvamusi aadressil Kesk tn 15 Põlva või e-posti teel info@polva.
ee hiljemalt 03.12.2017.a.

Ahja Kooli direktor Katrin Jõgeva näitab volikogu esimehele Igor
Tarole renoveerimisel olevat mõisa peahoonet, kuhu on kavas kolida koolimaja tegevus. (Foto erakogust)

Põlva Vallavalitsus otsib avaliku
konkursi käigus
direktorit Põlva Kultuuri- ja Huvikeskusele.
Kandideerimisdokumente oodatakse
11. detsembriks 2017,
tööle asumise aeg esimesel võimalusel.
Rohkem infot Põlva Vallavalitsuse
kodulehel
www.polva.ee
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Põlva valla õpetajad alustasid koolivaheaega
konverentsiga
Sügisese
koolivaheaja
esimesel päeval, 23. oktoobril,
kogunesid
Põlva
Kooli
aulasse uuenenud Põlva valla
koolide õpetajad, et vahetada
kogemusi. Konverents kandis
nime „Õpetajalt õpetajale“.
Konverentsi
moderaator
Kaie Lõhmus, Põlva kooli
õppejuht,
toonitas,
et
nüüdisaegses koolis on kõige
tähtsam roll praktikutel, st
õpetajatel, kelle kogemuste
vahetamine jääb tihtilugu
kõrvalruumidesse ja kohvi
pauside jutuajamistesse ega
jõua konverentsisaali.
Ettekanded avas Põlva
Kooli direktor Koit Nook.
Osavõtjaid tervitas Põlva
valla haridus- ja kultuuri
osakonna juhataja Aigi Tiks,
kes rõhutas uute teadmiste
kogumist kõikjalt.
Esimeses teemaplokis tut
vustas J. Käisi Seltsi juhatuse
liige Eve Vaigu meiekandi
suurmehe mõtteid ja tege
vusi
pedagoogikavallas.
Tuli tunnistada, et kooli
uuendusliikumise
juhi
ideed möödunud sajandi 30.
aastatest on aktuaalsed ka
praegu.
Külalisesineja
näitleja
Inga Lunge rääkis häälest,
selle hoidmisest ja keha
keelest. Ta avaldas kahetsust,

et õpetajakoolituses ei pöörata nendele teemadele küllaldaselt tähelepanu. Lunge võrdles õpetajaametit
näitleja omaga ja tõi välja, et kui möödunud hooajal andis Eesti Draamateatri hõivatuim näitleja 166
etendust, siis keskmise õpetaja tunnikoormus ehk “etenduste arv“ õppeaastas on sellest oluliselt suurem.
Seetõttu kuulati tema häid nippe suure huviga.

Teises plokis järgnesid ettekanded, kus õpetajad
tutvustasid oma õpetamismeetodeid ja erinevate
koolide ettevõtmisi. Näiteks Annika Muuga ja Ene
Rattur-Kübar rääkisid matemaatika õpetamisest
Põlva Koolis, kus 7. klassist alates on võimalik
valida reaalsuund, aga alates 5.klassist moodustatakse
tasemerühmad. Nende ettekande tegid põnevaks
arvutamisülesanded, mida kuulajatel tuli lahendada.
Esinemise lõpus avaldasid nad ka armastuse valemi.
Klassidevahelisest koostööst rääkisid Põlva
Kooli õpetajad Tiina Vasser ja Anar Anijalg. Projekti
„Kiusamisvaba kool“ jätkuna sai toonases Mammaste
koolis alguse koolisisene projekt „Sõbrad koos“, kus
suuremad õpilased said väiksematele sõprusklassideks.
Kadi Õunap Mooste Mõisakoolist esitles oma kooli
kohvikuteprojekti tutvustavat videot. Mooste Mõisas
toimunud kultuuriüritustel on õpilased kohvikuga
väljas olnud 12 korral. Mooste kool saavutas Haapsalu
haridusfestivali konkursil „Õppida on põnev“ oma
kohvikuprojektiga teise koha.
Viimane ettekannete plokk oli pühendatud
õpirändele. Ene Veberson ja Meriliis Mandel Tilsi
Põhikoolist rääkisid kaasava hariduse rakendamisest
Hispaania moodi. Esinejad andsid põhjaliku ülevaate
õpirände idee tekkimisest selle teostumiseni, sh
kogemusest töövarjuna Hispaania koolis. Ettekannet
ilmestasid hispaaniakeelne dialoog, arvukad fotod
ning Hispaania kooli õpikud.
Konverentsi lõpetas Põlva Kooli ajalooõpetaja
Mait Kuusik, kes rääkis oma õpirändest Küprosele,
kus osales kursusel „Haridus väljaspool klassiruumi“.
Mait Kuusik andis lühiülevaate ka eTwinningu
projektist „ Kaks riiki - kaks kindlust“.
Päeva lõpuks avaldati arvamust, et ettevõtmine
võiks saada Põlva valla koolide traditsiooniks.
Maarika Asi-Lang
Põlva Kooli õpetaja

¡Hola España! Töövarjuna Hispaanias
2017. aasta juunis saime rõõmustava sõnumi Erasmus+ õpirände projektile, rahastus tuli neljale õpirändele, milles saavad
osaleda meie koolist kaheksa õpetajat. Suur panustamine mõttetöösse, projektikirjutamise perioodil, oli tulemusi andnud.
Kahe aasta jooksul toimuvad õpiränded Hispaaniasse, Portugali, Saksamaale ja Hollandisse. Vaatamata sellele, et kõik
õpetajad võõrsile õppima sõita ei saa, on projekt siiski kogu
kooli hõlmav, sest uusi kogemusi, teadmisi, õpetamismeetodeid ning mõtteid tugisüsteemide korraldamisest, jagatakse ja
praktiseeritakse kõigile. Lähtuvalt meie kooli vajadusest on
projekti peamine eesmärk hariduslike erivajadustega õpilaste
õpetamiseks ja toetamiseks sobivate õpetamismeetodite parandamine, õppematerjalide ja õpikeskkonna kohandamine- õpirändelt saadud teadmiste taustal.
Nüüdseks on esimene õpirändeperiood läbi saanud ning
siinkohal jagame oma muljed ka teile. 15.-21.oktoobril õppisime Hispaanias Berchules`i ühes maakoolis, mis asus mägises
piirkonnas ning eemal suurematest linnadest. J.P.R Alpujarra
Põhikool asub Andaluusia piirkonna Granada provintsis. Seda
riigikooli haldab Granada haridusamet, kes on tööle võtnud
direktori ja õpetajad. Andaluusia piirkonnal on oma haridussüsteem ja piirkondlik õppekava. Õpetaja töökava on riiklikult
2 aastaks ette antud, mida õpetaja siis igaks aastaks täpsemalt
ise kohandab. Hindamisel on kasutusel 10-palline süsteem, trimestri jooksul saadakse 3-5 hinnet. Õppeaasta lõpus toimuvad
kontrolltööd, mis on piirkondlikult korraldatud. Õpikeskkond
oli väga rahulik ja asjalik. Meil oli võimalik ühe koolinädala jooksul näha õppe-kasvatusprotsessi (tundide külastamine,
õpetajatega info vahetamine, õpilastega suhtlemine, õppematerjalidega tutvumine jms) ja osa saada selle mägipiirkonna
igapäevaelust (jalutuskäigud asulas, suhtlemine kohalike inimestega, külaskäik hispaania koju, igapäevaeluga toimetulek,
transport).
Mina olin töövarjuks eripedagoogile ning meie koolijuht
Ene jälgis direktori tööd, külastasime ka erinevate klasside
tunde. Asustusest lähtuvalt paiknesid koolihooned kolmes erinevas kohas, millede vahemaad jäid vahemikku 1-6 km. Õpetajad ning koolijuht liikusid majast majja. Teeolud kujutasid
endast tõeliselt ekstreemset seiklust, sest sõidurada oli kitsas
ning kulges kõrgel mäeküljel, vaated olid imelised. Sealsete

õpetajate sõidupingutused on tasustatud täiendava puhkeajaga,
mis pannakse paika vastavalt sõidetud kilomeetritele.
Õppetöö on korraldatud järgmiselt: koolipäev algab kell
9.00 ning kulgeb ilma vahetundideta, vastavalt vajadusele,
õpilaste tööjõudlusele, kestab tund 30-60 minutit, seejärel liigutakse vaikselt ja sujuvalt järgmisesse tundi. Lõunapaus algab
12.00, mil õpilased kosutavad end kodust kaasa võetud suupalaga. Vaba aeg veedetakse enamasti väljas, kus korrapidaja
õpetaja valvab laste tegemisi. Õpilastel on võimalik sel ajal
sportida (selleks on neil kasutada lihtsad vahendid). 12.30 jätkub koolipäev ning 14.00 saavad lapsed koju minna, ka lasteaiast peavad lapsed selleks ajaks koju minema.
Õpikeskkonnas nägime Smart tahvleid, sülearvuteid, kuid
neid kasutati minimaalselt, põhiliselt toimus õppimine õpikust.
Õpilased kirjutavad palju, neljandas klassis võivad õpilased
kasutada selleks harilikku pliiatsit, pastapliiatsile minnakse üle
sujuvalt, kui õpilane on selleks valmis. Käekirjad olid õpilastel
korrektsed ning kirjutamine meeldis neile. Nutitelefone koolis
ei kasutatud.
Õpiraskustega või käitumisprobleemidega õpilased õpivad
klassiga koos, kuid sujuvalt on korraldatud nende õppimine
- teatud tunnid saavad nad tuge eripedagoogilt (eripedagoogi juures või on eripedagoog klassis abiks). Sellistele lastele
annab õpetaja palju soojust, sõbralikkust ja hoolivust. Näiteks
kallistas eripedagoog õpilast enne tundi minekut, mis rahustas õppijat ning tund sai alata. Õnnestumistele ja pingutustele
järgneb südamlik kiitus ja julgustamine, mis suurendab õpilase
motivatsiooni õppimisel.
Rahulik ja turvaline õpi- ja töömeeleolu andis meile koduteele palju mõtlemisainet oma koolielu muutmiseks. Oleme
oma kooli pikki vahetunde asunud sisustama liikumisega. Saime endale 3000 km kauguselt kolleegid, kellega saame jätkata
koostööd. See oli väga hea ja vajalik kogemus, mis arendas
meid mõlemaid, luues värskeid ja innovaatilisi mõtteid edaspidisteks tegevusteks. Tahame siinkohal julgustada kõiki haridustöötajad Erasmus+ projekti kirjutama, et saada võimalus
väljaspool õppimiseks, õpirändel on suur mõju tervele koolile.
Edukaid õpirände projekte 2018. aastal kõigile Põlvamaa
koolidele!

Ene Veberson üle andmas kingitust. M. Mandeli foto

Meriliis Mandel
Tilsi Põhikooli klassiõpetaja ja Erasmus+ projektijuht
Ene Veberson
Tilsi Põhikooli koolijuht
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Tähistati isadepäeva
Tuhanded lapsed koos peredega külastasid pühapäeval, 12. novembril Põlvat ja kogusid
teadmisi „Kõikide laste isadepäeval“, nautisid esinejate etteasteid ning tutvusid jõustruktuuride relvastuse ja varustusega. Viieteistkümnendat korda aset leidnud üleriiklikku „Kõikide laste isadepäeva“ korraldasid ja toetasid Kaitsevägi, Kaitseliit, Politsei- ja piirivalveamet, Päästeamet, Häirekeskus, Siseministeerium, Maanteeamet, Tallinna loomaaed, Eesti Autorite Ühing
ja NATO Eesti lahingugrupp.
Põlva Mesikäpa Hallis peetud isadepäeval said külastajad näha ning katsuda muuhulgas kaitseväe relvastuses olevat jalaväe lahingumasinat CV9035 ning soomukit XA-188. Samuti oli
võimalus proovida selga sõdurivarustust ning teha lõbusõitu kaitseväe relvastuses oleva roomikmasinaga Bandwagen. Lisaks kaitseväele olid esindatud Tapal paiknev NATO lahingugrupp ja
politsei- ja piirivalveamet teenistuskoertega.
Isadepäeva puhul astus Mesikäpa spordihallis koos kaitseväe orkestriga üles Lenna Kuurmaa, samuti nägi esinemas Põlva Spordi- ja Tantsukooli Meie Stuudio ja tantsukooli JJ-Street

tantsijaid ning käsipalliklubi Põlva Serviti tantsutüdrukuid. Päeva lõpetas Karl-Erik Taukar oma
bändiga. Lapsi lõbustasid Lotte ja Pipi, päeva juhtis Venno Loosaar.
Põlva vald kaaskorraldajana aitas igati kaasa sellele, et selline tore üle-eestiline sündmus just
meil toimuks. Siinkohal tunnustan kõiki panustajaid: Põlva Spordikool, Põlvamaa Tervisenõukogu, Põlva Laskespordiklubi, Naiskodukaitse Põlva ringkond, Põlva Politseijaoskond, Põlva
Päästekomando, Kaitseliidu Põlva malev ja Põlva Kool. Suur tänu kuulub puhastusteenindajatele, kes pärast üritust suutsid maja korda saada vähem kui kahe tunniga, sest samal päeval kell 16
oli vaja ruumid üle anda juba käsipalli Balti liiga võistlusteks.
Kohtumiseni järgmistel sündmustel!
									
Janika Usin
abivallavanem

Tammetõrus

Kauksi Põhikoolis

Muumiorus

Mooste lasteaias Tammetõru tähistati isadepäeva koos mardipäevaga. „Mardid isadega“ pakkus koostegutsemise lusti nii isadele kui lastele. Praegu käivad ettevalmistused peagi toimuvaks Kadrilaadaks, mis on üha suuremat populaarsust kogumas lasteaiamajast kaugemalgi.
Signe Kirillova foto

Lepatriinus

Isa ja mehe roll peres on hindamatu. Igast poisist sirgub
ajaga mees. Meie koolis on päris suur poiste ülekaal ja enne
isadepäeva tahtsime pakkuda tulevastele meestele ühe õpetliku ning meeldejääva päeva.
Laps vajab sirgumiseks eeskuju. Kindlasti on igale poisile
suureks eeskujuks tema oma isa. Aga hea on ka kuulda mõne
teise mehe kogemusi ja näpunäiteid elust. Palusime külla poistele rääkima Põlva valla volikogu esimehe härra Igor Taro.
Mõnusas vestlusringis said poisid vestelda oma kodukoha
probleemidest, oma muredest, rõõmudest, kuidas saavutada
paremaid tulemusi nii koolis kui huvitegevuses. Ühe väikese
koolipoisi soov oli teada, kuidas kinkida lilli! Ta sai vastuse
oma küsimusele ja kindlasti veel mitmele teiselegi. Siinkohal
suur tänu härra Tarole, kes leidis oma kiires ajagraafikus aja
meie poistele esinema tulla!
Elus on mitmeid asju, mida kooliõpikutes ei ole, aga on
eluks ääretult vajalikud. Pärast vestlusringi olid poistele õpitoad, kus nad said õppida lipsusõlme tegemist, pükste viikimist ja toorsalati valmistamist. Õhinat ja kaasalöömist oli
tublisti! Suur oli koolipere üllatus järgmisel päeval, kui poisid
pakkusid endavalmistatud toorsalatit.
Kindlasti võttis iga poiss sellest päevast kaasa midagi kasulikku ja õpetlikku. Eriti vaimustunud olid nooremad mehepojad, kes küsisid- millal me jälle niisuguse päeva teeme?
Enna Prükk
Kauksi Põhikooli õpetaja

Muumioru lasteaias on isadepäeva tähistatud väga erinevate
ürituste näol, seigeldud taskulambi valguses õues, peetud maha
tõelisi jõukatsumisi, meisterdatud koos lastega jne. Seekord oli
aga „Lipsupidu“, kus kõik issid tulid peole lipsuga, see võis olla
ka ise meisterdatud. Peale piduliku kontserdi kuulamist, tuli
peolistel valida, kellel on kõige põnevam lips. Igale osalejale
jagati kolm väikest südamekest, mille ta poetas oma lemmiklipsuga isale. Nii leiti kolm kõige vahvamat lipsukandjat. Suure
ülekaaluga võitis Sten Darreni isa, kes oli meisterdanud endale
suure kollase lipsu. Tänutäheks nähtud vaeva eest kingiti suur
mahlane õun. Lusti ja rõõmu jagus kõigile ja isad oma ilusates
lipsudes olid õnnelikud.
Anne Pugast
Tilsi lasteaia Muumioru direktor

Väärtusta elu, nii enda kui teiste oma - selle moto alla mahtusid Põlva lasteaia Lepatriinu novembrikuised tegevused.
Isadepäev tõi esile töö tegemise väärtuse. Külaskäigud autoremondi- ja aiatehnika töökodadesse andsid lastele teadmise,
et ei tasu karta tööd, mis käsi määrib ja et igat katkiläinud asja
annab parandada. Samas sai isadega koos sportida, meisterdada ja koguda teadmisi vana-aja tööriistadest. Lustiti koos ja
maiustati hea ja paremaga.
Lasteaias toimuvate tegevuste kokkuvõte on järelvaadatav
kodulehel http://www.lepatriinu.ee/ uudistes
Inge Klade
vanemõpetaja
Põlva lasteaed Lepatriinu
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Ettevõtlikud koolid
Haridusfestivalil anti Vastse-Kuuste Koolile ja Mooste
Mõisakoolile   üle Ettevõtliku kooli baastaseme tunnustused.   
Nendes koolides toimub standardiseeritud ettevõtlikkuse arendamine ja selle teeb nüüd kõigile nähtavaks seinatahvel kooli
seinal ja lipumastis lehviv Ettevõtliku kooli lipp.
Lisaks saab heameelt tunda Mooste Mõisakooli saavutuse
üle vabariiklikul edulugude konkurssil „Õppimine on põnev!”,
kus nende esitatud töö pääses finalistide hulka. Konkursil osales sel aastal 146 tööd, Mooste Mõisakool esimest korda ja
nende edulugu oli nominent kategoorias „Parim koostöö partneriga”. Mooste edulugu rääkis, kuidas läks õpilaskohvikute
pidamine erinevatel Mooste mõisas toimunud sündmustel.
Kirjutati õppimisest läbi reaalse elu kogemuste, mis ongi Ettevõtliku kooli üks peamisi suundi ja tunnuseid. Haridusfestivalil kuulutati välja võitjad ja Mooste võistkond saavutas oma
esmakordse osalemisega tubli teise koha. Võiduga kaasnes 250
euro väärtuses auhindu.
Mooste Mõisakooli huvijuht Kadi Õunapi rõõmustas, et
noored said oma Ettevõtliku kooli projektiga nii põneva kogemuse terveks eluks ja juba esimest korda edulugude konkursil osalemisega nii positiivse tulemuse. „Tulge Mooste mõisa
sündmustele oma silmaga veenduma, kuidas meie tublid lapsed
toimetavad ja õpilaskohvikuid korraldavad,” kutsus Õunap.
Allikas: www.polvamaa.ee
Foto: Indrek Illus
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Põlva Kooli 5 b klassi näitetrupp
tuli kooliteatrite festivalilt tagasi
peapreemiaga
3. – 4. nov toimus Viimsis kooliteatrite
festival „Väike Lava 2017“, millest võttis
osa 15 näitetruppi. Põlva Kooli 5b klassi näitlejad esinesid festivalil muinasjutu
Punamütsike ainetel ühistööna valminud
näidendiga „Täiesti crazy muinasjutt“.
Žürii hinnangul omistati Suure Vaala
peapreemia kolme kooli näitetrupile: Põlva Kool, Audru Kool ja Kuusalu Keskkool. Eripreemia meie lavastuses pälvis
jutustaja rolli eest Marcus Adamson.
Vahvad 5b kl näitlejad on Eleen Põvvat, Heti Helena Hindrikson, Laura
Vaino, Isabella Puusepp, Ines Vaikmäe,
Marcus Adamson, Remi Juhan Pruss,
Markel Ojamets, Mihkel Linnus, Reiko
Rattus ja Devon Dein Käo.
Suur tänu Viimsi Koolile suurepärase
festivali korraldamise eest!
Diana Pehk
Näitetrupi juhendaja

Feel better - learn better!*
Vabariikliku etluskonkursi
tublimad
Põlva Kooli raamatukogu koostöös emakeeleõpetajatega
korraldas 11. novembril taas vabariikliku etluskonkursi „Tahan
Sulle öelda…”, kus esines 32 etlejat üle Eesti.
Põlva Kooli õpilased esinesid väga tublilt: Marcus Adamson (juhendaja Viive Rätsep) sai II koha
ja Kaur Kenk (juhendaja Imbi Vent) III koha. Ka Sirelin
Petersell (juhendaja Maarika Asi)
jagas oma vanuseklassis kolmandat kohta. Eripreemia loomuliku ja humoorika esituse eest sai Kaspar Karolin (juhendaja
Maia Punak). Marcus Adamson sai ka publiku lemmiku tiitli.
Vanemas vanusegrupis esinesid hästi Põlva Gümnaasiumi
õpilased: Patrick Laansalu sai esikoha ja Mariann Seeme teise
koha. Lota Vana sai eripreemia hea tekstivaliku eest. Neid juhendas õpetaja Merle Pintson.
Allikas: www.polvakool.ee

Tunnustati Põlva õpilaste
teadusteatrit

Vastse-Kuuste Kool on käesoleval õppeaastal koordinaatorkool Nordplus Juniori projektis „Feel better – learn better“, mille
teemaks on tervislikud eluviisid. Projekti eesmärgiks on edendada Balti riikide ja Põhjamaade koolide omavahelist koostööd.
Meie sõpruskoolid on Ventspilsi 3. Keskkool Lätist, Eisiskese
Gümnaasium Leedust, Motala Rahvusvaheline Vabakool Rootsist ja Tampere Ülikooli Harjutuskool Soomest. 16.-20. aprillil
2018 ootame Rootsi, Soome, Läti ja Leedu õpilasi külaskäigule
Vastse-Kuuste Kooli.
Esimene projektikohtumine leidis aset 9.-14. oktoobrini Rootsis Motala linnas. Kohtumisel osalesid 9. klassi õpilased Kevin
Siim, Markus Laan, Kaja Sasi, 7. klassist Mattias Erik Liba ja
Täheli Hestia Sinivee, 6. klassist Piibe Pree ning õpetajad Siiri
Hommik ja Jelena Fayzullova.
Kevin Siim, 9. klass: “Rootsi reis oli super mõnus kogemus.
Soovitan kõigile inimestele, kellele selline võimalus pakutakse.
Võtke vastu, te ei kahetse seda! Rootsist leidsin endale sõpru, kellega suhtlen veel siiani. Meil oli võimalus olla nende tundides.
Nende tunnid on lihtsalt ülilahedad. Nende õpetajad olid muhedad ja lõbusad. Nad tegid palju nalju ja olid seltskondlikud. Minul ja mu klassivennal Markusel oli võimalus külastada ka Automuuseumi, kus nägime, millised autod vanasti välja nägid ning
ka juba uuemaid masinaid. Meile tehti väike ringreis Motalas.
Motala ja Rootsi loodus on imeilusad, justnagu Eestis.
Sellelt reisilt saime palju uusi kogemusi. Näiteks, ole julge.
Mine ja räägi inimestega juttu, ära karda, nad ei hammusta. Teiseks, inimene harjub kõigega. Sind pannakse täiesti võõrasse peresse. Alguses sa kardad, aga lõpus sa ei taha enam nende juurest
lahkuda. Ma loodan, et selliseid   reise tuleb veel, sest need on
ülilahedad. Ja kindlasti ma lähen tagasi Motalasse, seal on mu
teine perekond.”
Markus Laan, 9. klass: “Rootsi reis meeldis mulle väga. Tülikas oli ainult sõit Rootsi, kuid kohapeal oli tegevust palju. Saabumispäeva õhtul saime rongijaamas kokku nö kasuperedega ja
meid jaotati peredesse laiali. Kui jõudsime ‘’koju’’ siis istusime

kõik maha ja tutvusime kasuperega ning praktiseerisime inglise
keelt. Koolis sain ma kokku teiste reisikaaslastega ning igaüks
rääkis oma esimesest õhtust kasuperes. Käisime araabia tunnis,
kus õppisime oma nime araabia keeles kirjutama, tikkisime, maalisime, küpsetasime muffineid ja küpsiseid, tegime katseid ja palju muud. Eelviimasel õhtul toimus Soome majas viimane suurem
kokkusaamine kõikide teiste programmi osalistega, üritusel serveeriti meie küpsetatud hõrgutisi ja vaadati erinevate koolide eelnevalt valmis tehtud lühifilme teemal ‘’Feel better, learn better’’.
See reis andis mulle lennukogemuse, lähedased sõbrad nii kasuperest kui ka koolist ja üleüldiselt hea tunde.
Hoian uute sõpradega ühendust ja läheksin iga kell tagasi, kui
vaid saaksin.”
Siiri Hommik
Vastse-Kuuste Kooli õpetaja,
projekti üldkoordinaator
* Pealkiri: Kui tunned end hästi, siis õpid paremini

Sul on igav? Astu Põlva ANKist läbi!

10.-11. novembril toimus Viljandi gümnaasiumis IV Eesti
koolide teadusteatrite festival. Põlva Kooli teadusteatri meeskond koosseisus Kristin Kooskora, Karily Klaus, Sandra-Liis
Peterson, Annika Tilga ja Ruben Pütt hinnati tunnustuse vääriliseks, kui kõige rohkem värvilisi katseid sisaldav ja näitlejameisterlik etendus. Põlva Kooli teadusteatri juhendaja on Inga
Tiivoja.			

Trennis käidud? Õpitud?
Aga ikka on igav? Põlva
Avatud Noortekeskus täidab
pimedad õhtud erinevate tegevustega!
Tule ja osale inspireerivates kokandustundides, mida
juhendab Liilia Raik, löö kaasa noortetelevisioonis, osale
fotokoolitusel ja erinevates
disainiteemalistest õpitubades, proovi ise kätt ürituste
korraldamises või veeda niisama mõnusalt aega! Lisaks
Nelele ja Hanna-Gretele on
keskuses jõuludeni toimetamas ka vabatahtlik Marika,
kellega koos saab meisterda-

da ja lauamänge mängida.
Eesti Noorsootöö Keskuse
poolt elluviidava ESF kaasrahastatud programmi „Tõrjutusriskis noorte kaasamine
ja noorte tööhõivevalmiduse
parandamine“
kirjeldatud
tegevuste raames rahastatud õpitubade sari “Disain
igapäevaelus”
keskendub
enesedisainile - iluteenused,
toitumine,
enesejuhtimine
jne ning praktilisele disainile - käsitöö, taaskasutus jne
ning disiainiga kaasuvatele
valdkondadele nagu ettevõtlikkus, majandus, ärijuhtimine jne.

Esimene disainiteemaline
töötuba “Halloweeni õudusmeik” toimus 31.oktoobril
Ilona Tindi juhendamisel, kus
muuhulgas kaunistati nägusid
õmbluste, verevalumite ja sinikatega, misjärel suundusid
mitmed noored ka “kommi
pommima”. Rahvakombeid
järgides joosti sel aastal ka
mardisanti. Tulevaste töötubade kohta saab jooksvalt infot meie Facebooki lehelt.
Aasta lõpuni saab noortekeskuse
seminariruumis
keskuse
lahtiolekuaegadel
nautida
sama programmi
fotokoolituse esimese lennu

Halloweeni õudusmeigi õpitoas osalejad. Foto Põlva ANK

võrratut fotonäitust “SÄRI”!
Näituse sünnile aitasid kaasa
andekad fotograafid Annemari Vaniko, Alo Kruustük,
Carlos Oras, Robin Heinsoo,
Caroly Märtson, Mary Helene Vaher, Hanna-Grete Rüütli
ja juhendaja Kristina Masen.
Põlva ANK
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Vastse-Kuustes paranesid huvitegevuse
võimalused
Vastse-Kuuste valla noorte võimalused huvitavalt vaba aega veeta muutusid sellel sügisel paremaks. Riikliku noorsootöö
toetuse summadest täiendati juba tegutsevate ringide inventari ning tööd alustas ka kaks uut huviringi, rahvatantsuring ja joonistamise ring.
Valla eelarvesse laekunud 16 769 eurost kulus suur osa spordivahendite soetamisele. Kõik meie spordihuvilised tunnevad rõõmu kaasaegse kõrgushüppeala, uute tõkkejooksu tõkete ning saalihoki väravate üle. Staadionil saavad paika korralikud jalgpalliväravad, millest juba aastaid suurt puudust oleme tundnud. Noortekeskus sai endale djembe-trummide komplektid ning jaanuaris
saab asuda trummimängu õppima. Robootikaringi vahendite hulka kuulub nüüd ka uhke droon koos lisadega, millega saab teha
kvaliteetseid fotosid.
Aitäh valla noortejuht Alina Valsile, kelle eestvõtmisel pandi kokku noorsootöö arengukava. Ning soovime tegusat ja edukat
aastat kõigile ringijuhtidele, kes noorte vaba aja sisustamise oma südameasjaks on võtnud.
Inge Kalle
Vastse-Kuuste Kooli direktor

Code Week programmeerimisnädal
Põlvamaal
Üleeuroopaline programmeerimisnädal Code Week toimus
Eestis juba viiendat korda ning 07.–22. oktoobrini said lapsed
ja noored vanuses 5–20 osaleda tasuta tehnoloogia õpitubades
üle Eesti. Sellel aastal oli võimalus valida 120 õpitoa vahel,
mida rahastati Euroopa Liidu Euroopa sotsiaalfondi meetmest
„Kaasaegse ja uuendusliku õppevara arendamine ja kasutuselevõtt“ ja Euroopa Komisjoni Euroopa ühendamise rahastu
projektist „Targalt Internetis“. Õpitubades loodi animatsioone,
mänge ja mobiilseid äppe, ehitati ja programmeeriti roboteid,
tutvuti 3D-maailmaga, pöörati tähelepanu targale ja turvalisele
internetikasutusele jpm.
Põlvamaal toimus Code Week programmeerimisnädala
raames kokku seitse õpituba, milles osales kokku 148 last.
Esimesed kaks õpituba toimusid 10. oktoobril Põlva Lasteaias
Pihlapuu ja 11. oktoobril Põlva Lasteaias Mesimumm. Merlin
Kirbitsa juhendamisel mängiti Bee-Bot robotiga seenemänge ja joonistati Ozobot robotile seenelkäigu õpperada. Lisaks
ehitati paberiribadest Bee-Bot robotile põnevaid labürinte. 12.
oktoobril tutvustas Lohkva lasteaia õppealajuhataja Anneli
Mõtsmees Tilsi Lasteaias Muumioru lastele ja Mooste Mõisakoolis 1.-3. klassi õpilastele robotit Dash ja Dot. Õpilased
musitseerisid koos Dashidega ning programmeerisid Dotidest
vahvad diskopallid. 17. oktoobril juhendas MTÜ Robootika
üks eestvedajaid ja HITSA ProgeTiigri koolitaja Ramon Rantsus Mooste Mõisakoolis kaht õpituba. 7.–9. klassi õpilased
tutvusid LEGO Mindstorms EV3 roboti programmeerimisega.
Kõigepealt tuli juhendi abiga robot liikuma panna ja endale
selgeks teha, kuidas liikumisplokk toimib. Seejärel asuti Linnaläbimise matil robotit parkimiskohale suunama. Teel olid
robotile takistuseks kurvid, sebrad ja ringristmik. 3.–4. klassi
õpilased toimetasid õpitoas LEGO WeDo komplektiga, panid

sellest kokku ralliauto-roboti ning katsetasid programmeerimist. Lisaks tuli leida lahendusi, kuidas panna ralliauto veelgi
kiiremini liikuma. Õpituba lõppes ülipõneva rallivõistlusega,
kus selgitati välja kiireimad robotid. Code Week programmeerimisnädalale pani ilusa punkti 19. oktoobril Tilsi Lasteaias
Muumioru toimunud perepäev. Bee-Bot robotiga mängiti erinevaid seenemänge ja ühistööna valmis väga tore õpperada/
õppematerjal Ozobot roboti jaoks. Õpituba aitas soodustada ja
toetada lapse ning lapsevanema koos mängimist/õppimist ning
tugevdada lapsevanema ja lasteaia vahelist koostööd.
Rõõmu ja loovust jagus õpitubadesse kuhjaga ning lapsed
tulid väga hästi kõigega toime. Nad olid motiveeritud kaasa
mõtlema ning uut moodi õppima. Tagasiside lastelt, õpitoa läbiviijatelt, kooli ja lasteaia juhtkonnalt, õpetajatelt ja lapsevanematelt on olnud igati positiivne. Lähemalt saab õpitubades
toimunuga tutvuda lasteaedade ja kooli koduleheküljel või
Facebooki gruppides „Põlvamaa ProgeTiigrid“ ja „Programmeerimisnädala õpitoad 2017“.
Lisaks rahastatud õpitubadele toimusid paljudes lasteaedades ja koolides Code Week programmeerimisnädala raames
veel ligikaudu sada õpituba ja tegevust, mille kohta leiab informatsiooni www.codeweek.eu lehelt. Eesti on Code Week
õpitubade korraldamise arvu poolest kogu Euroopas Malta ja
Itaalia järel kolmandal kohal.
Merlin Kirbits
Mooste Mõisakooli infojuht-haridustehnoloog
ProgeTiigri maakondlik nõustaja Põlvamaal

100 sõnna võro keelen,
rahvamänguq latsil meelen
Sellise üleskutsega meie lasteaiale tuli välja Vandersellide
keelepesa rühm. Märdikuu teine nädal on Võru Instituudi poolt  
välja kuulutatud võru keele nädal. Seekord tähistas Pihlapuu
lasteaed seda kolmandat sügist. Keelepesa rühm teeb aga võru
keeles toimetusi igal reedel. Teemanädala puhul oli kõikidel
võimalus Lainutarest laenutada võrukeelseid raamatuid, mänge ja teemamappe, mille järgi said õpetajad lastele raamatuid
ette lugeda,tutvustada uusi sõnu ning mängida lauamänge.
Terve kuu jooksul on võimalus kogumikust rühmale sobivaid
rahvamänge selgeks õppida. Uus kogemus oli nädala alguses
vaadata lasteaia saalis kino. Vaatasime suurel ekraanil setokeelset multifilmi Ütsi, ütsi, õeke. Pileti lunastamine ja pimedas ruumis filmi vaatamine on ikka nagu päris kinos käik. Ka
lugeja leiab selle õpetliku ja vaimukalt lavastatud multifilmi
internetist.
Rühmad valisid lastele rääkimiseks teemasid, mis on Võrumaa uhkuseks: saun, saunatarbed, sauna remont ja saunakombed, rahvariided, lõõtspill, pillimängijad,pillimeistred, oma
toit ja muidugi võru keel.
Võru keele nädalal oleme kutsunud ikka huvitavaid inimesi
õpetajatega vestlema. Seekord pani nimeuurija ja teadur Mariko Faster Võru Instituudist meid mõtlema selle üle, kuidas
inimesed mõnikord endale hüüdnime saavad. Seda kas siis välimuse, elukoha, kommete või oma sõnavara tõttu.
Nädala sisse mahtus ka ülemajaline perepäev, kus pered
said rühmades erinevaid tegevusi teha. Keelepesa rühmas said
vanemad ja lapsed proovile panna oma võru keele oskusi. See
tekitas rõõmsat elevust. Et mis tähendab pitskatuus, mokavõõp, põka või pedäjäkukk? Pani mõtlema, kas piimäkuu on
aprillikuu või hoopis juunikuu ?
Vanderselli rühma laste meelest tahaks miljon sõna võru
keeles selgeks saada, sest siis saab ta igale poole Võrumaal
minna ja kõikidega rääkida. Leiti, et võru keeles rääkimine annab palju tarkusi juurde.
Võru keele nädal lõppes Uma Pidoga, kus õpetajad laulsid ja näitlesid võru keeles. Terve lasteaed laulis võrukeelset
laulu. Peo lõpus kinkisid Võru Instituudi keelepesa koordinaatorid Triin Toom ja Evely Lindsalu igale rühmale võrukeelse
ajakirja „Täheke“
Mõeldes Eestimaa peatsele juubelile, joonistab kuu lõpuks
iga rühm ühispildi, millele lisavad 10 võrukeelset sõna. Nii
kaunistame Pihlapuu lasteaia 10 rühma loominguga, millel
kokku 100 võrukeelset sõna.
Helle Ehasalu, Pille Kaarsalu ja
Karmen Sabbal
Vanderselli rühma õpetajad
Põlva lasteaed Pihlapuu

Väikesed filosoofid Tilsi lasteaias
Jõudsin „ Väikeste filosoofideni“ tänu oma
sõbrale ja kunagisele kolleegile, kes rääkis, et
teeb oma koolis sellist ringi nagu „Väikesed
filosoofid“.  Mul tekkis suur huvi ja kui  lugesin läbi   raamatu „Väikesed filosoofid“ ning  
vaatasin internetis olevaid videosid Egle Säre
tegemistest, otsustasi, et teen ise ka proovi.
Ringiga alustasin oktoobrist ja praegu
toimub Väikeste filosoofide ring üks kord nädalas 30 minutit. Kui algselt mõtlesin, et kas
suudan selle aja lapsi ohjes hoida, siis tegelikult oli juba esimeses tunnis näha, et see aeg
möödub liiga kiiresti. Lapsed tahavad väga
rääkida!!
Igas tunnis on oma teema, mida käsitleme.
Senini oleme rääkinud sõprusest, rõõmust ja
kurbusest, olen lugenud kahte erinevat raamatut, mille üle oleme arutlenud ja mõtisklenud.
Esimene raamat oli „Vaikuse hääled“ ja teine
raamat „Konn ja võõras.“ Esimest raamatut
ma lõpuni ei lugenud ja katkestasin jutu seal,
kus elekter ära kadus mitmeks päevaks ja
poiss, kes oli harjunud koguaeg kära ja müra
sees elama, pidi hakkama saama nüüd ilma tänapäevase tehnikata. Lapsed pidid mõtlema,
et kuidas see lugu lõppeda võis? Vastuseid tuli
väga huvitavaid ja mõni laps jõudis ka selle-

ni, et poiss hakkas vaikust nautima, mis oli
ka raamatus olev lõpp. Teine raamat rääkis
paljudest elutõdedest: kuidas erinevused rikastavad üksteist, kuidas sõbralik ja abivalmis olles sulatad ka kõige kurjemad südamed.
Oleme joonistanud muusika saatel ja vaadanud erinevate emotsioonidega pilte. Kõige
lemmikumad on hetkel lastel fantaasiatäringud ja mõistatuse kott. Fantaasiatäringute
juures on näha, et laste jutud muutuvad aina
pikemaks ja sisutihedamaks. Ja mõistatuse
kott on hea võimalus tunnetada ja kirjeldada
midagi teistele, samal ajal ka ise mõistatades
millega on tegu, mida laps katsub, kuid ei näe.
Hetkel on veel vara rääkida tulemustest, sest
6 tundi on liialt lühike aeg, et teha kokkuvõtteid. Samas juba praegu on mul hea meel selle
üle, et lapsed tahavad väga rääkida, neil on
palju mõtteid ja mida tund edasi, seda vähem
nad kordavad üksteist.
Leian, et selline ring on hea võimalus,
vestelda ja arutleda lastega erinevatel teemadel süvitsi, mis neile huvi pakub. Minu roll on
selles ringis rohkem kuulaja ja vahel ka natukene suunaja roll, et väga teemast kõrvale ei
kalduks. Samuti pean jälgima seda, et ka tagasihoidlikumad saavad võimaluse rääkida, kui

neil selleks soov ja tahtmine tekib. Selleks
on meil kasutsuel nn „jutupall“ ja reegel, et
räägib see, kelle käes pall on. Ja see omakorda nõuab kannatlikkust ja oskust kuulata teist last. Ise olen optimistlik ja kindel,
et teemadest meil puudust ei tule, sest juba

praegu on palju teemasid, millest lapsed sooviksid rääkida.
Kätlin Kõiv
Väikese My rühma õpetaja
Tilsi lasteaed Muumiorg
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Laheda segakoor tähistas juubelit
15. novembril täitus Laheda segakooril 10. tegevus
aasta. See on ühe maakollektiivi jaoks oluline sündmus,
sest koori asutada on teinekord isegi lihtsam, kui elus hoida.
Laheda segakoori tegevusaega on mahtunud palju esinemisi ja muid toredaid ettevõtmisi. Kordagi pole tulnud
mõttesse, et miks ja milleks – motivatsioon on alati püsinud kõrgel. Koori esimene ülesastumine toimus Laheda
vallavolikogu ja ettevõtjate jõulupeol 2007. aastal.
Koori dirigentideks on olnud algusajast peale Andres
Määr ja Aino Oviir. Lauljate koosseis on aastate jooksul
pisut muutunud, kuid tuumik on püsinud sama. Tänase seisuga on kooris 22 lauljat – 16 naist ja 6 meest. Segakoorist on saanud sõpruskond. Koor on andnud inimestele hea
tõuke nii muusikalises kui seltskondlikus mõttes. Lauljad
arvestavad kooriga, enamikul on pered, kuid nad on harjutamiseks broneerinud kolmapäeva õhtud, lisaks sellele
esinemised. Seni on Laheda segakoor oma tegutsemisaja
jooksul üles astunud kõigil Laheda valla suurematel üritustel, osalenud maakondlikel pidudel, üldlaulupidudel Tallinnas, Uma Pidodel Võrus ja Põlvas.
Koori seni suurimaks saavutuseks võib pidada 2014. a.
üldlaulupeole pääsemist iseseisva koorina. Laheda segakoor osales siis üldlaulupeol teist korda. Siiski oli 2014. a.
laulupidu koorile esimene üldlaulupidu iseseisva koorina,
sest 2009. aasta laulupeol osaleti koos Vastse-Kuuste segakooriga „Vastse-Kuuste – Laheda segakoori“ nime all.
Suurim pingutus muusikalises mõttes on olnud Erkki-Sven
Tüüri „Taandujate“ selgeksõppimine. Seda võib väikse
huumoriga öeldes eneseületuseks nimetada. Laheda segakoori proove ja laulupeole jõudmist kajastas tänu Igor
Tarole ka Aktuaalne Kaamera ning koor sai seeläbi pisut
kuulsust juurde.
Koori heaks traditsiooniks on kujunenud suvised kontsertreisid Eestimaa saartele. Tänaseks on käidud laulmas
ning puhkamas Kihnu saarel, Hiiumaal, Ruhnul ja Saa-

Uma Pido kutsub naisi nurmõst ja
miihi mõtsast peole laulma!
V Uma Pido toimub 2. juunil 2018 Võru Kubijal ja sarnaselt
eelmistele pidudele saavad ka seekord peole laulma tulla naised
ja mehed, kes praegu ühegi koori töös ei osale, aga soovivad just
Umal Pidol nais- või meeskoorilaule kaasa laulda.
Ootame viisipidajaid naisi nurmelt, mehi metsast, kõiki nii
külast kui linnast! Koos õpitakse selgeks nais- ja meeskooride
laulud ja naiste-meeste osad ühendkoorilauludes. Noodi järgi
laulmise oskus ei ole tähtis; abiks (kuid mitte eelduseks) on igasugune varasem koorilaulukogemus. Tulla võivad ka segakooride
ja -ansamblite naised ja mehed!
Lauluproovid nurmõnaisilõ 2017 PÕLVAS: Põlva Kultuuri- ja Huvikeskuse kooriklassis teisipäeviti kell 18.30: 7. novembril ja 5. detsembril (alustatakse hääleprooviga uutele lauljatele).
Kontakt: Saidi Tammeorg, tel 5097391.
Lauluproovid nurmõnaisilõ 2018 PÕLVAS: Põlva Kultuuri- ja Huvikeskuse kooriklassis teisipäeviti kell 18.30: 9. jaanuaril, 6. veebruaril, 6. märtsil, 10. aprillil ja 8. mail. Proovi tehakse
koos naiskooriga Mai.
Laululaagrid mõtsamiihile 2018
Meeste Uma Pido laululaagrid toimuvad 2018. aasta talvel
Varbuse Muusikamõisas. Esimene laager toimub 13. jaanuaril
2018 kell 11.00. Kontakt: Kalev Lindal, tel 5040526, www.varbuse.ee
Lisainfo: Merike Tigas, Uma Pido projektijuht, tel 5691 6280,
merike.tigas@wi.ee

Algas konkurss maailma parima
võrukeelse kaveri leidmiseks
Järgmise aasta märtsis leiab Võrus aset maailma esimene mõõduvõtmine parima võrukeelse kaveri leidmiseks. Registreerumine
konkursile algab sellel nädalal, mis on ühtlasi ka võru keele nädal.
Konkursile on oodatud nii tuntuks lauldud laulutöötlused, uuslooming, tõlked, tõlgendused; noored ja vanad, tuntud ja tundmatud
bändid ning esituskoosseisud. Parimad saavad tunnustatud ning
peaauhinnaks on võimalus salvestada lugu Clockwork Stuudios.
15. märtsil 2018 toimub Võrus võrukeelsete kaverite võistluskontsert „Uma kavvõr – võro pavvõr“. Korraldajad ootavad kontserdile eelistatult Eesti autorite loomingu põhjal tehtud kavereid,
mis on võrukeelsed või olenevalt osaleja päritolust ka seto- või
mulgikeelsed. Korraldajad eeldavad, et kaveri esitajal on olemas
originaalloo autori luba, muid piiranguid kaverite esitamisel ei
ole. Osalussoovide esitamise tähtaeg on 15. jaanuar 2018.
Lisainfo ja võistluse statuut www.umapido.ee ja Kadri Laube,
kadriglaube@gmail.com. tel 5117348.

Indrek Sarapuu foto

remaal. Kooril on kokku pandud võrukeelne kava nimega „Uman keelen Lahedalt“, kus lisaks võrukeelsetele lauludele saab kaasa
elada Lahedate Muttide naljadele ja tantsudele. Saari on veel Eestimaal palju, kuhu selle kavaga  jõuda tahetakse. Samuti on kooril
traditsiooniks teha igal aastal üks sõprusvisiit Lätimaale Trapenesse, mis on pikka aega olnud Laheda sõprusvald.
Laheda segakoor tähistas oma juubelit 17. novembril Vana-Koiola rahvamajas piduliku kontserdi ja seltskondliku peoga. Loodame, et kooril jätkub laulurõõmu ja entusiasmi aastakümneteks. Kõlagu laulud ikka lahedalt edasi!
Andres Määr
Vana-Koiola Rahvamaja juhataja

Väike viieaastane tervitab
Põlva valla elanikke

Moostes asub rahvamuusikakool, kus saavad pillimängu
õppida kõik, kel selleks soovi. Tähtis ei ole õppija vanus, vaid
soov ja tahe muusikat teha. Peamiselt ikka enda, oma perekonna ja sõprade jaoks. Rahvamuusika on meie mõistes laia
ulatuse ja levikuga muusika, tehtav siin ja praegu, siin ja praegu inimeste emotsioonidele igapäevast tuge pakkuv, olenemata

stiilimääratlusest. Olgu tegemist juristi või elektrikuga, kooliõpilase või pensionäriga – kõigil on võimalus oma päevad
õhtusse saata meelepärast muusikat tehes. Rahvamuusika pakub selleks imelise võimaluse, olles jõukohane igale huvilisele. Loomulikult õpetame peamiselt rahvapille ning neile omast
pärimuslikku repertuaari. Katsetame rahvapillidel kõike, mis
tundub põnev. Igaüks leiab Mooste Rahvamuusikakoolist oma.
Meie koolil täitus 7. septembril viies tegevusaasta. Kooli
ülesehitamine on olnud vaevarikas, ent väga huvitav töö. Meid
on leidnud üles sajad huvilised, kes soovivad sel viisil muusikat
õppida. Oma suure õpetajaskonnaga oleme leidnud võimalusi
igaühe muusikahuvi rahuldamiseks. Mõnusale koostegemisele
lisaks käime sageli mängimas tantsuks tantsumajades, anname kontserte siin ja seal üle Eestimaa, ka välisreisidel ning
ilmestame oma muusikaga vabariigi olulisi tähtpäevi. Lisaks
igapäevasele õppetööle korraldame Moostes muusikasündmusi ja pillilaagreid. Tervitame suurvalla elanikke ning ootame
teid meile külla!
Krista Sildoja
Mooste Rahvamuusikakooli eestvedaja
Foto kooli FB lehelt
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Põlva Memmed 25!
Tantsurühm Põlva Memmed
alustas tööd 3. novembril 1992.
aastal. Rühma juhendajaks sai Tiiu
Kiudorv ja seda 22 aastaks. Tänaseks on rühmas on tantsinud 25
memme, neist igavikuteele lahkunud 9.
Koos tantsimine on lust. Oleme
esinenud: Saksamaal Osnabrückis,
Soomes Pori linnas, Leedus Klaipedas, Tallinnas Salme Kultuurikeskuses, Saaremaal, Hiiumaal ja
Lõuna-Eesti memme-taadi pidudel.
Muidugi Põlvamaal ja armsas Intsikurmus. Tantsisime ka Jõgeval II
Naiste tantsupeol. Oleme esinenud
Virumaal Tuhamägedel.
Repertuaaris on rahvatantsud folkloorist autoritantsudeni. Viimastel
aastatel oleme enam tantsinud Milvi Nõmmiku ja Andre Laine tantse.
Meie   sõbrad on Põlva   tantsurühmad Värten ja Tantsurõõm. Tihedamalt suhtleme Imavere Memmedega
ja rahvatantsurühmaga Meelespea
Saaremaalt Salme külast. Toredaks
kaaslaseks on olnud tantsurühm Päripidi Kanepist. Sõpradele meeldib
meie Põlva: mäed, orud, vesi, heakord ja eriti tuled Põlva järve keskel
saarel.
Meie kanname Põlva naise rahvariideid: valge seelik, triibuseelik,
must hõlmikseelik ja kaapotkleit.
Rõivad oleme valmistanud ise Heli
Raidla ja Terje Heinsoo juhendamisel.

Õnnitleme
eakaid
sünnipäevalapsi

95
Laine Järvis, Kiidjärve
I rida (ees): tantsurühma kauaaegne juhendaja Tiiu Kiudorv, praegune juhendaja Helje Põvvat, Liisa Linnus (üks juubelikontserdi juhtidest).
II rida vasakult (sulgudes kollektiiviga liitumise aasta) - Liia Roodes (1999), Lidia Paluoja (2012), Marje Silm (1992),
Liia Ojasaar (2001), Ille Kährik (1992), Küllike Kalle (2004), Silvi Kurg (2008), Sinaida Tigas (2000), Helgi Laas (2014),
Aino Aurik (2012), Marie Juks (2001), Heli Jaaska (2015). Foto: Egle Linnus.

Täna tantsib rühmas 12 memme
ja rühma juhendajaks on juba kolmandat aastat särtsakas Helje Põvvat. 25 aastat on tantsinud Marje
Silm ja Ille Kährik. Meie keskmine
vanus on 72 aastat, kaal 64 kg ja
pikkus 159 cm. Kokku on meil 20
poega, 11 tütart, 49 lapselast, 12 lapselapselast ja kodus ootab 4 taati.
Põlva on lõõtsapealinn ja seda
tänuväärset tööd juhib Heino Tartes.

Täname Heinot ja tema sõpru pikaajalise meeldiva koostöö eest. Varem tantsisime Lõõtsa polkat, nüüd
oskame ka Lõõtsa valssi – ikka meie
pealinna auks. Oma 25. aastapäeva
kontserdi lõpetasime Milvi Nõmmiku tantsuga „Põlvamaa“ olles rahvariietes sini-must-valge(vabariigi
100. sünnipäevaks). Ka treeningseelikud õmblesime sini-must-valge
mustrilisest kangast

Täname sponsoreid (Põlva Kultuuri- ja Huvikeskus, Põlva Vallavalitsus, Eesti Kultuurikapital, Britney
OÜ, Aasa kohvik OÜ, Fautriks OÜ,
Raivo Ristimäe Rähnimaja kodumajutus) ja kontserdikülastajaid toreda
õhtu eest.
Marie Juks
rühmavanem

Vastse-Kuustes
toimus talgupäev
Kõva töö Vastse-Kuuste alevikus algas tegelikult enne talgupäeva: paljud elanikud

riisusid oma majade ümbrust ja üldkasutatavaid haljasalasid ning rivistasid teede äärde lehekotte. Naisteklubi Kolmapäev eestvedamisel 5. novembril toimunud sügisesel
talgupäeval riisusid talgulised lehti ja tegid muid heakorratöid asula infovärava ja laadaplatsi haljasalal, Trolli ja keskhaljasalal ning korrastasid seal asuvate puhkekohtade
ümbrust. Aleviku ilmele anti viimane lihv lillekonteineritesse talvetaimestuse paigutamisega – nüüd valendavad seal männiokste ja kanarbike vahel lumemarjad ning punetavad pihlamarjad. Järgmisel päeval kadusid ka lugematud lehekotid Vastse-Kuuste
Soojuse hakkajate meeste käte jõul kui nõiaväel.
Tänu kõigile tublidele talgulistele, kes tegutsesid talgupäeval ning enne ja pärast
seda, on Vastse-Kuuste alevik enamalt jaolt talveks valmis.
Tekst ja foto Mall Kõpp
Naisteklubi Kolmapäev

90
Helgi Kottisse, Säässaare
Harri Piho, Mammaste
85
Aino Käis, Põlva
Eeri Maask, Põlva vald
Agnes Ostrov, Uibujärve
Miia-Susanna Varend, Tromsi
80
Margus Tenso, Vastse-Kuuste
Helgi Tõlgo, Vastse-Kuuste
Enno Sammalkivi, Vastse-Kuuste
Jaan Lepik, Valgesoo
Herta Simso, Vastse-Kuuste
Helju Järveots, Kiisa
Aita Siidra, Mooste
Luule Raag, Akste
75
Helve Sreiberg, Ahja
Aino Neeme, Põlva
Arno Jõesalu, Põlva
Helgi Männik, Põlva
Aarne Kaasik, Kadaja
Heli Pedassaar, Mustajõe
70
Tõnu Nurm, Põlva
Vello Lasman, Põlva
Laine Kippari, Põlva
Heli Laan, Himma
Linda Sääsk, Põlva
Enn Kalpus, Kärsa
Riina Väärmann, Mammaste
Jüri Helbre, Põlva
Iraida Maidla, Põlva
Detsembrikuu juubilarid, kes ei
soovi äramärkimist ajalehes,
palume sellest teada anda
hiljemalt 15. detsembriks
tel 799 9499

TEEMAÕHTU
PÜHA HILDEGARDI
TAIMERAVI:
800 aasta tagused TARKUSED
Peri raamatukogus
luutsipäeval
13. detsembril kell 18
Miks tarvitada toidus sagedamini
muskaati, kaneeli, nelki jt
maitsetaimi? Kuidas maitseb
peterselli-meevein ja mida head
teeb kustutatud vein?
Saladusi tutvustab Hildegardi Seltsi
liige Margit Õkva
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Raamatukogudes
PÕLVA KESKRAAMATUKOGUS
Himmaste
• Laste lugemispäevad 7. ja 14. detsembril kell 17.
• Õhtu koos ansambliga Heino Tartes ja Sõbrad 15. detsembril
kell 17 külakeskuses. Kohvilaud. Osavõtt 5 eurot.
• Lasteüritus „Koolivaheaeg raamatukogus“ 28. detsembril
kell 14. Kavas on joonistamine, meisterdamine, mängimine.
• Käsitööringi kokkusaamine 4. ja 18. detsembril kell 18. Juhendaja Merike  Verev. Oodatud on ka uued huvilised!
• Linetants esmaspäeviti kell 19. Juhendaja Ene Risttee. Oodatud on ka uued huvilised!
• Tai chi kursus teisipäeviti ja neljapäeviti kell 18.30. Juhendaja Raivo Paltser. Kõik huvilised on oodatud!
Kiuma
• Neljapäevaklubi (kirjandusklubi) kokkusaamine neljapäeviti
kell 11.
Peri
• Rinnamärkide valmistamise töötuba noortele 7. detsembril
kell 16. Juhendab Anne Prangel.
• Talvine koolivaheaeg raamatukogus 27. detsembrist 7. jaanuarini. Võimalik on raamatutega seotud ülesandeid lahendada, meisterdamistunnist osa võtta ja treeneri käe all trenni teha.
• Peri noortele tuleb 3. jaanuaril kell 16 külla Põlva Avatud
Noortekeskus. Tegutseme koos!
• Teemaõhtu „Püha Hildegardi taimeravi“ luutsipäeval,
13. detsembril kell 18. 800 aasta taguseid saladusi tutvustab
Hildegardi Seltsi liige  Margit Õkva.
Taevaskoja
• Käsitööringi kokkusaamine kolmapäeviti kell 13.
• Udmurdi kunstniku Zoya Lebedeva rahvapärimusest inspireeritud graafika näitus  7. novembrist 5. jaanuarini.
Vanaküla
• Kohtumine kirjanik Egert Rohtlaga 3. detsembril kell 14.
• Harrastuskunstniku Aado Kottise maalinäitus „Linnutee
taga“ 12. novembrist 18. veebruarini.
VASTSE-KUUSTE RAAMATUKOGUS
• 22. novembril kell 19 luulerännak „Lauldud ja lausutud“.
Eesti autorite tekste on elustamas Külli Volmer sõnas ning
Andrus Hämäläinen laulu ja kitarriga. Tasuta.
• 29. novembril kell 19 linnuõhtu. Tuvijuttu räägib Jaanus Elts
Eesti Ornitoloogiaühingust, kes tutvustab aasta lindu 2017 –
turteltuvi. Tasuta. Toetab Keskkonnainvesteeringute Keskus.
• Kuni 30. novembrini harrastusfotograaf Reigo Reimetsa fotonäitus „Peatu… ja vaata lähemalt“. Toetab Eesti Kultuurkapitali Põlvamaa ekspertgrupp.
• 1.–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.

Sõnad, mõtted ja muusika, sekka fotograafiat
Septembris Vastse-Kuuste raamatukogus avatud ja ka
oktoobris külastajate meeli
erutanud harrastusfotograafi Reigo Reimetsa näituse
„Peatu… ja vaata“ omanäolised, tumedates koloriitides,
natuke müstilised ja ootamatutest vaatenurkadest pildistatud fotod kodukohast olid
lausa fantastiliseks taustaks
16. oktoobril toimunud Jaan
Tammsalu ja Robert Jürjendali
kontsert-mõtisklusele
„Rännak rõõmu allikale“.
Robert Jürjendal musitseeris kitarril ja Jaan Tammsalu
luges oma loomingut ning
mõtiskles elu väärtuste üle.
Sügavalt hinge läksid tekstid koos Ahvenamaa praosti
Mårten Anderssoniga kirjutatud raamatust „Looja loomingu lummuses“, muusika oli
helge ja ilus. Jaan Tammsalu
tekstid olid mõeldud inimestele, „kes jaksavad veel ise
mõelda. Kes pole asendanud
lugemist hommikust õhtuni
arvutiekraani vaatamisega.
Kes ei otsi enda ümber vaid
negatiivset ning taunimisväärset. Kes igatsevad rahu,
valgust, armastust.“
Oktoobri lõpus avatud
Reigo Reimetsa teine fotonäitus „Peatu… ja vaata
lähemalt“ oma värviküllase makromaailmaga pakub
külastajale silmailu kõrval
mitmeid uusi avastusi, aga ka
äratundmisrõõmu. Mutukad,
taimed, kivid, lilleõied…
kõikvõimalikud suurte objektide detailid.
Äratundmisrõõmu pakkus
ka nostalgiline ja humoorikas
õhtu
raamatukogupäevade
kirjanduskohvikus koos Kiidjärve raamatukogu juhataja
Krista Pikaga – meie kohviku
külaline rääkis oma lemmikutest Leelo Tungla loomingus
ning tutvustas kirjaniku elu ja
raamatuid. Koos loeti, arutleti, meenutati.

Kirjandustuuri meeskond (vasakult paremale): Birk Rohelend, Kai-Mai Olbri, Andrei Hvostov ja
Kaupo Meiel

Oktoobri viimane päev tõi meie raamatukokku Võrumaa kirjaniku Marek Kahro – kirjanduskonkursi „Bestseller“ 2015 ja Bernard
Kangro kirjanduspreemia 2016 laureaadi.
Need tunnustused pälvis kirjanik psühholoogilise põneviku „Seal, kus näkid laulavad“
eest.
Marek Kahro on hea mõtteväljenduse ja
sulejooksuga huvitav noor kirjanik, kes tänapäevaste sündmuste lahtiharutamiseks põikab
tihti lähemasse ja kaugemasse minevikku,
tuginedes rahvapärimusele ja kasutades arhiivimaterjale. Tema arutlused oma raamatute
saamislugudest ja elust üldse olid väga mõtlemapanevad ja harivad.
Novembri esimese päeva juhatas aga sisse Vastse-Kuuste kooli õpilastele mõeldud
huvitav kohtumine lastekirjaniku ja Keeleinspektriooni direktori Ilmar Tomuskiga.
Ilmar Tomuski kirjutatud lasteraamatute arv
on aukartustäratav ning nende sisu huvitav
ja fantaasiarikas. Ega ta siis asjata pole kahel
korral Nukitsa konkurssi võitnud, Kultuurkapitali kirjanduse sihtkapitali aastaauhinna
ning muidki laste kirjanduse auhindu saanud.
Kirjanik naerutas oma fantaasiarikka mõttelennuga kohtumisel ka algklasside lapsi.
Põhikooli vanema astme noortega tuli aga jutuks, miks lugemine inimese jaoks nii tähtis
on, miks peaks ekraani vaatamisele eelistama
paberil olevaid kirjatähti ning miks on tähtis
osata korrektselt emakeelt.

Novembrikuu teisel nädalal Põlva- ja Võrumaad väisanud Eesti kirjanike sügistuuri
„Sõnaränd“ meeskond koosseisus Birk Rohelend, Kai-Mai Olbri, Andrei Hvostov ja Kaupo Meiel  jõudis ka Vastse-Kuustesse. Sellist
hulka kirjanikke pole Vastse-Kuuste raamatukogus kunagi korraga nähtud. Meeskonna
kapteni Kaupo Meieli poolt juhitud huvitava
ülesehitusega vestlus-arutelu tõi pimedasse
novembriõhtusse palju elevust ning pani arvuka kuulajaskonna intensiivselt kaasa mõtlema ja arutlema. Tuuri osaliste poolt valitud
ja ette loetud näited oma juba ilmunud ja ka
veel ilmumata loomingust andsid suurepärase ettekujutuse iga kirjaniku loomepagasist.
Huvitav oli teada saada, millised on kirjanike
inspiratsiooniallikad ja mis ajendab neid oma
mõtteid lugejaga jagama. Vastukaja leidis kirjanduskriitikaga tegeleva Kaupo Meieli mõte,
et kirjanik ise ei saa ega võigi oma raamatut
ega selle tegelasi arvustada, sest iga raamat
hakkab peale ilmumist elama oma elu lugejate
seas, kes võivad raamatule hoopis uue tähenduse anda.
Enamikku huvitavaid kirjanduslikke kohtumisi Vastse-Kuustes toetas Eesti Kultuurkapital ning kaks projekti korraldati koostöös
Põlva Keskraamatukoguga.
Foto ja tekst Mall Kõpp
Vastse-Kuuste raamatukogu juhataja

Sel aastal tegutses Vastse-Kuuste raamatukogu juures esimest
korda suvelugemise klubi, mille liikmeteks oodati 1.–9. klassi
õpilasi, aga ka lugemise selgeks saanud koolieelikuid. Suvelugemise klubi liikmed said endale klubikaardi, kuhu kogusid terve
suve jooksul loetud raamatute eest usinasti templeid. Raamatute
valikul aitas raamatukoguhoidja. Iga läbiloetud raamatu kohta täideti ka küsitlusleht. Parimateks lugejateks kuulutati need klubiliikmed, kes septembri lõpuks oma klubikaardile kõige rohkem
templeid kogusid.
Raamatukogupäevade ajal oktoobri lõpus kogunesid tublid
suvelugejad klubi pidulikule lõpetamisele. Külas oli Muinasjutu
Mussa, kellega koos loeti, lauldi ja mängiti. Kõiki suvelugemise
klubi liikmeid tunnustati tänukirjaga, parimad lugejad said kingituseks raamatud. Pidu lõpetati loomulikult ei kusagil mujal kui
limpsilauas.
Kokku osales Vastse-Kuuste raamatukogu suvelugemise klubis 22 lugejat. Tublide noorte lugejate tunnustuspidu toetas Eesti
Kultuurkapitali Põlvamaa ekspertgrupp.
Mall Kõpp
Vastse-Kuuste raamatukogu juhataja
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Sporditulemused

• Novembri esimesel nädalalõpul (3.-5.11.2017) toimus Viljandi Spordihoones selle aasta noormeeste C vanuseklassi
karikavõistlus käsipallis. Kümme 2003 ja hiljem sündinud
mängijatest moodustanud meeskonda jagati kahe alagruppi.
Mõlemas alagrupis mängisid meeskonnad üks kord omavahel läbi turniirisüsteemis ja edasi mängiti kohamängud. Põlva
Spordikooli poisid tulid B- alagrupis teisele kohale. Poolfinaalis mindi vastamisi A-alagrupis esikoha saavutanud Viljandi
Spordikooli võistkonnaga. Algne kaotusseis suudeti mängu
lõpuks enda kasuks pöörata ning võita mulke 23:22 (10:13).
Finaalis tuli vastu võtta kaotus SK Tapalt, seega kokkuvõttes
II koht. Põlva võistkond (pildil) mängis  koosseisus: Markus
Lina, Lauri Land, Sten-Silver Tigas, Joonas Vassiljev, Andreas Paabut, Kermo Saksing, Randel
Matthias Lepp, Taavi Vool, Kevin Tühis, Kevin Pütt, Mihkel Maspanov, Hendrik Kink, Andero
Viljus, Aron Saarna. Treenerid Rein Suvi ja Kalmer Musting.
Põlva võistkonna parimaks mängijaks valiti Kermo Saksing ning kogu turniiri parimaks väravavahiks tunnistati Põlva Spordikooli väravavaht Taavi Vool (pildil, nr 12).Võistkonna treenerid on Rein Suvi ja Kalmer Musting.

Metsaühistu tagab jätkusuutliku metsamajandamise
Ühinenud Metsaomanikud MTÜ on alates 2017.a. aprillist FSC® C135147 metsamajandamise ja
tarneahela grupisertifikaadi omanik. Tegemist on rahvusvahelise sertifikaadiga, mis näitab, et metsaomanik majandab oma metsa vastutustundlikult.
Grupisertifikaadi liikmete tegevus peab olema vastavuses kõikide sertifikaadi printsiipide ja
indikaatoritega. Väga oluliselt kohal on kohaliku kogukonna õigused ja nende ressursside kaitse.
FSC® grupisertifikaadiga liitunud järgivad muuhulgas järgmisi punkte:
• Metsaomanik ei tee piiranguid igaüheõiguse realiseerimiseks.
• Metsaomanik peab piirangute tegemisel neid põhjendama ja kirjeldama.
• Metsaomanik peab austama kohalike kogukondade seaduslikke, tavaõiguslikke või traditsioonilisi õigusi metsa
ressursside kasutuseks.
• Kvalifitseeritud kohalikele elanikele peab pakkuma võimalust osaleda eelistatud viisil metsamajandajategevuses seoses tööhõive ja alltöövõtuga. Metsamajandaja suunab tähelepanu kohaliku tööjõu kasutamisele.
• Metsamajandaja peaks kohalikele elanikele tagama võimaluse osta oma tarbeks küttematerjali.
• Metsamajandaja peab regulaarseid läbirääkimisi huvirühmadega.
Meie FSC® grupisertifikaadi suuremate metsamajandajate hulka kuuluvad: Eesti Metsafond OÜ, Estonian Sustainable
Forestry OÜ, Haanja Forests OÜ, Karusambla OÜ, Metsagrupp OÜ, Metsamaahalduse AS, Metsatalu OÜ, Mortec OÜ,
Palumetsa OÜ, Taanimets AS, Varoteks OÜ, Vestman Forest Fund AS, Rainert RL OÜ ja veel hulgaliselt metsaomanikke.
Kõikidele FSC sertifikaati puudutavatele küsimustele saab vastuse metsaühistu keskkonnaspetsialistilt:
pilleriin@eestimetsad.ee või +372 5668 6521.

Eesti Olümpiakomitee
tunnustas Põlva
Spordikeskust

Maadlusklubi Lapiti maadlejad Rakkes. Poiste treener on Elar
Hani.

• Noorte vabamaadluse võistlusel Viljandi Karikas 2017 saavutas Kaspar Kört kehakaalus -26kg l koha ja Hanno Käärik
kehakaalus -54kg lll koha.
• Rakkes toimus 12. novembril seeriavõistluse Nublust Nabiks
finaaletapp, kus meie poisid madistasid medalite eest. Kaspar
Kört kehakaalus -26kg l koht; Romer Bostan kehakaalus -29kg
l koht. Brait Pill kehakaalus  -73kg ll koht; Markus Kriiskütt
kehakaalus + 73kg l koht ja Rudolf Pragi ll koht. Seeriavõistluse üldtabelis maadles üle 350 maadleja ja nüüd selgitati välja
13 parimat maadlejat. Nende seas oli ka 5 Põlva poissi: Kaspar
Kört; Hanno Käärik; Brait Pill; Markus Kriiskütt; Rudolf Pragi.
• 18. novembril toimusid Jõgeval Vooremaa auhinnavõistlused kreeka-rooma maadluses. Meie poistest katsusid rammu:
Kaspar Kört, kes saavutas -29kg ll koha, Marten Tint -42kg V
koha, Hanno Käärik -53kg lll koha ja Peeter Pragi -73kg Vll
koha
Põlva Spordikool

Põlva Spordikeskus pälvis
Eesti Olümpiakomitee poolt
tunnustuse multifunktsionaalsuse eest: hoones saab harrastada erinevaid spordialasid,
sest olemas on ujula, pallimängusaal, jõusaal, maadlussaal ja
aeroobikasaal. Tunnustus anti
üle seinaplaadina, mis nüüdsest ehib hoone fassaadi.
PT

Tilsi Staadion ootab
oma hubasesse jõusaali
uusi ja vanu külastajaid,
et oma keha eest hoolt
kanda ning jõuludele
paremas vormis vastu
minna!
Jõusaal on avatud:
E-N kell 13:00 - 21:00
R kell 11:00 - 19:00
L-P SULETUD
Jõusaali hinnakiri:
1x külastus
Täiskasvanu 2€
Õpilane 1€
(alates 14. eluaastast)
10x kaart
Täiskasvanu 15€
Õpilane 7€
(alates 14. eluaastast)
1 kuu kaart:
Täiskasvanu 20€
Laheda SK liige 15€
Täpem info:
tilsistaadion@laheda.ee või
+372 5817 2148 ja
799 2222

Põlva Teataja
Väljaandja:
Põlva Vallavalitsus
Trükk: AS Kroonpress
Toimetas ja küljendas:
Annely Eesmaa
Vallaleht 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
ja avaldamisel on õigus
kaastöid lühendada ja
redigeerida.
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12 Teated ja reklaam
Orajõe küla
üldkoosolek

pühapäeval
10. detsembril 2017
kell 15:00 Tiigi tee 2.
Päevakord:
• arengukava muudatused
• jooksvad küsimused
Külavanem Ariana Eerits,
tel 517 4694
arianaeerits@gmail.com
KIRIKUTEATED:
• Põlva Maarja Kogudus:
Missa (armulauaga jumalateenistus) igal pühapäeval
kell 11.00 kirikus.
Koguduse kantselei on avatud
kirikus pühapäeviti kell 10-11 ning
esmaspäevast reedeni kl 9-13.
Annetusi (sh liikmeannetust)
kogudusele saab teha ka ülekandega koguduse arveldusarvele
EE877700771001473774 LHV.
• Jumalateenistus Laheda
Sotsiaalkeskuse Tilsi maja
saalis toimub pühapäeval
10. detsembril 2017 kell 14.00.
Teenivad Põlva koguduse õpetaja
Toomas Nigola ja hingehoidja
Tuuli Võsa

• Põlva Püha Peetri kogudus:
Jumalateenistused pühapäeviti
kell 11 ja kolmapäeviti kell 10.

Põlva valla kultuurisündmused:
Kolmapäeval, 22. novembril

kell 18 Põlva Muusikakoolis
tenor Andrei Bogatch ja klaveril
Ralf Taal. Piletid 5 / 3 eurot kohapeal.
Teisipäeval, 28. novembril

kell 11 Põlva Kultuuri- ja Huvikeskuses Põlva Linna Harrastusteatri etendus „PAHANDUSED
PÄKAPIKUMAAL“. Pilet 3 €. Piletid
eelmüügis Põlva Vallavalitsuse
kassas.
Mis ühel päeval Lapimaal täpselt
sündima hakkab, seda tulegi
vaatama. Sind ootavad Põlva
Linna Harrastusteatri näitlejad,
väikesed laululapsed ja õnneliku
lõpuga jõululugu. Loo autor ja
lavastaja Sirje Vill
kell 19 Kiidjärve raamatukogu-seltsimajas kirjanduslik rännak
„LAULDUD JA LAUSUTUD“
Kolmapäeval, 29. novembril

kell 19.00 Mooste Folgikojas
Stand-up kontsert OMA JÕUL Jan Uuspõld, Mairo Marjamaa ja
Rene Puura. Piletid PILETILEVIS ja
kohapeal
kell 20 Põlva Kultuuri- ja Huvikeskuses Comedy Estonia „SEE ON
STAND UP“. Pilet 10 €, sooduspilet
8 €. Piletid müügil Piletilevis
Comedy Estonia on tagasi traditsioonilise sügistuuriga, suuremana kui kunagi varem! See on Stand
Up – üritus, millest kõik kindlasti
jõululauas räägivad!
Sobib vanusele 16+
Neljapäeval, 30.novembril

kell 9 Põlva Kultuuri- ja Huvikeskuses Põlvamaa koolinoorte tantsupäev 2017
Laupäeval, 2. detsembril

Kollektsionääride
kokkutulek
iga kuu teisel
pühapäeval kell 11
Põlvas, Metsa 7.
Järgmine kohtumine
10. detsembril 2017
Info:
Andre 5334 0284

Metsakeskus.ee

kella 10-15 Vastse-Kuuste kultuurimajas VÄIKE JÕULULAAT.
Oodatud müüjad ja ostjad!
kella 10-13 töötab KÄSITÖÖTUBA.
Huvilistel võimalus valmistada
jõuluehteid, kingikotte. Osalustasu 1 euro.
kell 13.00 Vastse-Kuuste kultuurimajas koguperefilm „PETTSON
JA FINDUS: MAAILMA PARIMAD
JÕULUD“. Pilet 3 ja 2 eurot.
Filmi pikkus 1 h 20 min, Levitaja
Estinfilm OÜ
kell 16.00 Ahja Kultuurimajas
külas Kambja kultuurimaja näitering “Püünelind” Astrid Reinla
etendusega ”KOLIMINE”. Pilet 5 /
3 eurot.

Ostame kasvavat metsa, põllumaad
ja metsakinnistuid hinnaga
kuni 10 000 eurot/ha.
Kinnistud võivad olla tehtud raietega
või asetseda piiranguvööndis.
Tel: 56 111 900

Pühapäeval, 3. detsembril

kell 15 Moostes tulede süütamine
Mooste alevi kuusel ja isetegevuslaste kontsert kultuurimajas
kell 16 Vastse-Kuustes aleviku
jõulukuusel tulede süütamine.
Tervitavad Võnnu koguduse õpetaja Urmas Paju, Põlva vallavolikogu liige Lennart Liba. Esinevad
Vastse-Kuuste kultuurimaja segakoor, folkloorirühm Kõivokõsõ ja
Vastse-Kuuste Kooli mudilaskoor
kell 16 Põlva keskpargis Põlva
valla jõulukuuse tulede süütamine
kell 17 Põlva Kultuuri- ja Huvikeskuses advendikontsert „TAASKOHTUMINE JÕULUOOTUSES“.
Esinevad ROLF ROOSALU JA
SAARA KADAK. Tavapilet 18 €,
õpilane, tudeng, pensionär 16 €,
erivajadustega klient ja tema saatja 9 €. Piletid müügil PILETILEVIS
Esmaspäeval, 4. detsembril

kell 16 Ahja raamatukogu aias
advenditulede süütamine
Teisipäeval, 5. detsembril

kell 18.00 Vastse-Kuuste kultuurimajas KÄSITÖÖTUBA. Valmistume
jõuludeks. Erinevate jõululaua
kaunistusete valmistamine.
Kolmapäeval, 6. detsembril

kell 19 Põlva Kultuuri- ja Huvikeskuses komöödiateatri etendus
„ELAGU EUROTOETUSED“ Põlva
Kultuuri- ja Huvikeskuses
Pilet 15 €, soodupilet 13 €. Piletid
Põlva Vallavalitsuse kassas, Piletilevis ja Piletimaailmas.
Selle absurdikomöödia tegevus
toimub imepisikeses kolkakülas,
mis on peaaegu välja surnud. Siiski elatakse seal priskelt igasuguste
eurotoetuste najal, mida osavalt
välja petetakse: kuritegelike jõukude vastu võitlemiseks, banaaniistanduse rajamiseks, olematult
kiirteelt mahasõitude ehitamiseks,
iibe tõstmiseks, olümpiastaadioni
püstitamiseks jne. Petuskeem töötab ideaalselt, kuni üks Brüsseli
ametnik saabub asja kontrollima,
kuhu see raha kõik läheb ja mida
selle eest tehtud on.
Komöödiateatris mängivad Anne
Paluver, Raivo Mets, Hannes
Võrno ja Peeter Kaljumäe.
kell 19.00 Mooste Folgikojas
DANIEL LEVI JÕULUKONTSERT.
Piletid PILETILEVIS ja kohapeal.
Neljapäeval, 7. detsembril

kell 13.15 Mooste Kultuurimaja
galeriis Õpituba lastele. Teema:
jõulukaunistuste valmistamine.
Juhendaja Anne-Ly Piirisild

Põlva Kultuuri- ja Huvikeskuses
Põlvamaa Puuetega Inimeste Koja
jõulupidu
Laupäeval, 9. detsembril

kell 9 Põlva Kultuuri- ja Huvikeskuses JÕULULAAT. Laadaprogrammis: kl 10 ja 12 koguperefilm
„PADDINGTONI SEIKLUSED 2“.
Täispilet 4 €, sooduspilet 2.50 €
kell 12 Vastse-Kuuste piirkonna
EAKATE JÕULUPIDU.
Esinevad: tantsutrupp Õietolm,
lasteaia Kaari ja Vastse-Kuuste
Kooli lapsed, kandlemees Sander,
noored muusikud Raina Luht ja
Andreas Pall. Külla tuleb jõuluvana.
Pühapäeval, 10. detsembril

kell 10.00 -14.00 JÕULUTURG
Mooste Kultuurimajas. Ootame
jõuluajale sobilike kaupu. Info ja
registreerimine: 516 0656 Maret
Aruoja
Esmaspäeval,
11. detsembril

kell 11 Põlva Kultuuri- ja Huvikeskuses Viljandi Laste- ja Noorteteater Reky etendus „VÄIKE NÕID“.
Pilet 8 €. Piletite eelmüük Põlva
Vallavalitsuse kassas.
Soovituslik 3 kuni 10 aastastele.
Teisipäeval 12. detsembril

kell 18 Vastse-Kuuste Kultuurimajas KÄSITÖÖTUBA. Teema:
erinevad võtted salvrättide voltimiseks. Osalustasu 1 euro.
Kolmapäeval,
13. detsembril

kell 19 Põlva Kultuuri- ja Huvikeskuses TÕNIS NIINEMETS powerup comedy „HOMME ON TÄNA!
2.0“ Pilet 16 €, sooduspilet 14 €.
Piletite eelmüük PILETILEVIS.
Täiesti uus materjal mõttelise
järjena kevadel alustatule! Laval:
Tõnis Niinemets, lava taga: Birgit
Kermes, Kertu Moppel, Mehis
Pihla, Karl Kermes
kell 19.00 Mooste Folgikojas
MARKO MATVERE, ANNABEL
SOODE & OOPER-KVARTETT
„JÕULULUMI”. Piletid PILETILEVIS
ja kohapeal
Neljapäeval, 14. detsembril

kell 10-15 Ahja Kultuurimajas
JÕULULAAT
Info ja müügikohtade broneerimine tel 5372 7732
kell 13 Põlva Kultuuri- ja Huvikeskuses Põlva valla eakate jõulupidu

Rahvusliku motiiviga
naiste riiete ja
ahhaat, roosakvarts, oonüks,
pärlitest ehete/keede/võrude

ESITLUSMÜÜK

Antsu Takso
Põlva vallas on
seisuga 15.11.2017
14 291 elanikku:
mehi 7050
naisi 7241
Ajavahemikul
23.10.2017 – 16.11.2017
sündis Põlva vallas
5 tüdrukut ja 1 poiss.

• Elektritööd, kaablitööd,
põrandakütte paigaldus,
välisvalgustus ja kilbitööd.
• Elektripaigaldiste tehniline
kontroll, kontrollmõõtmised ja
dokumentatsioon.
• Elektriprojektid, ekspertiisid,
hindamised
• Energiasüsteemide ehitus ja
hooldus.
• Käidukorraldus.
• Materjalid, valgustid ja LED
lahendused.
TÖÖDELE ANNAME GARANTII
TEL 520 50 16

Taksoteenus
kuni 8 kohta
Invatakso,
eakate teenindus,
lamava haige ja
ratastoolis haige vedu.
Helista 5750 2977 või
kirjuta
antsutakso@gmail.com

6.detsembril
Ahja Kultuurimajas
kell 14-15
7. detsembril
Vastse-Kuuste
Kultuurimajas kell 10-11
Lisaks bambusest soojad
püksid (15€), retuusid
(12€) ja sukkpüksid (8€).
Tooteinfo: www.ethel.ee

kell 13.15 Mooste Kultuurimaja väikeses saalis PIPARKOOGI
KÜPSETAMISE PÄEV LASTELE JA
NOORTELE. Räägime jõuluaja
kommetest, mängime, võistleme,
küpsetame ja kaunistame koos
piparkooke. Tasuta.

etendus SUUD PUHTAKS. Tantsuks
ansambel Felixbänd. Teelaud.
Info ja registreerimine: 516 0656
Maret Aruoja
Reedel, 22. detsembril

kell 11 Tilsi koolimajas KODUSTE
LASTE JÕULUPIDU
kell 20.00 Vastse-Kuuste Kultuuri- Lisainfo 528 4859
majas piirkonna MTÜde, külaseltkell 13 Vastse-Kuuste Kultuuriside ja huviringide JÕULUPIDU ja
kultuurimaja sünnipäev. Stiilipidu majas kooli JÕULUPIDU
– rahvusvaheline noorteaasta.
kell 20.00 Ahja Kultuurimajas
Muusikat teeb Aivar Juuse.
Jõulupidu ansambliga LIHTNE
POISS. Tantsu vaheaegadel pakub
Pühapäeval, 17. detsembril
silmailu tantsutrupp Viva La Divas
.Pilet 5.- Avatud Jõuluvana kingikell 13 Vana-Koiola rahvamajas
kott. Info ja laudade broneerimine
EAKATE JÕULUPIDU ansambliga
mob.5372 7732
Lahe Antz. Külla tuleb jõuluvana,
kaetud on jõululaud
Bussiringid:
Teisipäeval, 26. detsembril
12.00 Ridali - Lahe - Roosiküla
- Mustajõe - Mäni - Tilsi - Joosu kell 14 ja 18 Põlva Kultuuri- ja
Vana-Koiola
Huvikeskuses E STuudio AASTA12.30 Pragi - Kööbi - Himma LÕPUKONTSERT. Pilet 10 € - 15 €.
Vardja - Naruski – Vana-Koiola
Piletite eelmüük Põlva vallavalitsuse kassas ja Piletilevis.
kell 17 Põlva Kultuuri- ja Huvikes- Kontserdil kaastegevad E STuudio
kuses Klubi KUUKIIR puhkeõhtu.
tütarlastekoor, Põlva noored tantPilet 5 €, klubi liikmetele 3 €
sijad ning Tallinna Prantsuse Lütseumi tantsuansambel Leesikad.
kell 18.00 Mooste Folgikojas The
Ilves Sisters „Talvevõlumaa” . Pile- Neljapäeval, 28. detsembril
tid PILETILEVIS ja kohapeal.
kell 20 Põlva Kultuuri- ja HuvikesEsmaspäeval, 18. detsembril kuses AASTALÕPUPIDU.
Tantsuks mängivad ans PATUNE POOL ja KAPRIIZ. Silmailu
kell 19-21 Vastse-Kuuste Kulpakuvad Burlesque Estonia
tuurimajas KOKKAMISE ÕHTU
Kõivokõste naistega. „Pidupäeva“ burleskitarid. Peo tõmbab käima
koogi valmistamine. Oodatud kõik Piigade Peoagentuur. Keskööl suur
ilutulestik! Avatud on baar.
huvilised. Osalustasu 2 eurot
Piletid eelmüügis Piletilevis ja Põlva Vallavalitsuse kassas kuni 30.
Teisipäeval, 19. detsembril
novembrini hinnaga 15 €, kuni 27.
detsembrini 20 € ja 28. detsembril
kell 15.00 Ahja kultuurimajas
25 €. Info tel 799 8230, www.
Eakate Jõulupidu.
Tantsuks “Felix band”, vaheaega- kultuurikeskus.ee
del astuvad üles Tabivere harrastusnäitlejad, avatud Jõuluvana Reedel, 29. detsembril
kingikott. Info ja kohtade broneerimine mob.5372 7732
kell 21 Tilsi koolimajas
AASTALÕPUPIDU ansambliga
kell 18.00 Vastse-Kuuste Kultuuri- NÖÖP. Esinevad VIVA LAS DIVAS,
majas KÄSITÖÖTUBA. Jõuluehete MEIE STUUDIO TANTSUKOOL.
valmistamine.
Diskomuusikat mängib DJ KEPU
kell 19.00 Mooste Folgikojas
Õhtut juhib UNO NAGELMAA.
ELINA BORN ja STIG RÄSTA - JÕU- Ilutulestik, avatud baar. Pilet 10€
LUKONTSERT. Piletid PILETILEVIS
Info ja laudade broneerimine 528
ja kohapeal.
4859, andres@laheda.ee
Reedel, 15. detsembril

NÄITUSED:
Kuni 30. novembrini harrastusfokell 11.00 Vastse-Kuuste Kultuuri- tograaf Reigo Reimetsa fotonäitus „Peatu… ja vaata lähemalt“
majas TEATRIETENDUS LASTELE
teatritrupilt HeaMaik: „Jõuluvana Vastse-Kuuste Raamatukogus.
Toetab Eesti Kultuurkapitali Põlvaja Jõulukuum“. Pilet 1 euro
kell 17.00 Mooste Kultuurimajas maa ekspertgrupp.
Mooste Lasteaia jõulupidu (ooda4.- 8. dets. 2017 kell 9.00 – 15.00
tud on ka kodused lapsed)
LASTE LOOVTÖÖDE NÄITUS.
Mooste Kultuurimaja väikeses
kell 14.00 Mooste Kultuurimasaalis. Info: 516 0656 Maret
jas EAKATE JÕULUPIDU Mooste
Aruoja
Kultuurimajas. Tabivere teatri
Kolmapäeval, 20. detsembril

KINO

Põlva Kultuuri- ja Huvikeskuses

N 23.11 kl 18
		
kl 20		
R 24.11 kl 18
kl 21
P 26.11 kl 16
kl 19
N 30.11 kl 18
kl 20
R 01.12 kl 18
kl 20
T 05.12 kl 18
kl 20
N 07.12 kl 18
kl 20.30
L 09.12 kl 10
kl 12

Kogupere „PETTSON JA FINDUS:
MAAILMA PARIMAD JÕULUD“
Draama „EMA!“
Märul, ulmefilm, seiklus „ÕIGLUSE LIIGA“
Komöödia „PAPSIDE LAHING 2“
Märul, ulmefilm, seiklus „ÕIGLUSE LIIGA“
Komöödia „PAPSIDE LAHING 2“
Komöödia „PAPSIDE LAHING 2“
Märul, ulmefilm, seiklus „ÕIGLUSE LIIGA“
Draama, sõda „IGITEE“
Draama,krimimüsteerium „MÕRV IDAEKSPRESSIS“
Draama, sõda „IGITEE“
Draama, krimimüsteerium„MÕRV IDAEKSPRESSIS“
Draama,krimimüsteerium „MÕRV IDAEKSPRESSIS“
Draama, sõda „IGITEE“
Kogupere „PADDINGTONI SEIKLUSED 2“
Kogupere „PADDINGTONI SEIKLUSED 2“

Kino piletiinfo: täispilet: 4 €, sooduspilet (lapsed kuni 12. a., õpilased, üliõpilased ja pensionärid vastava dokumendi esitamisel) 2.50 €, 3D prillid
1€

