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Tartu rahu 98. aastapäeva mälestusmiitingul Põlvas
osales peaminister Jüri Ratas
Põlvas tähistati Tartu rahu 98. aastapäeva piduliku mälestusmiitinguga, millel osales ka peaminister Jüri Ratas.
„Ainult tänu meie julgete esivanemate – tublide meeste ja
naiste – panusele saame täna tähistada Tartu rahu 98. aastapäeva ning peagi meie armsa Eesti Vabariigi juubelit. Sümboolselt
kestab Eesti Vabariik 100 programm just 2. veebruarini 2020, mil
möödub sajand Tartu rahulepingu allkirjastamisest. Selle ajaloolise lepingu roll meie omariikluse loos on hindamatu,“ ütles peaminister Jüri Ratas oma kõnes.
Vallavanem Georg Pelisaar märkis, et tänulikult tuleb meenutada ka neid, kes andsid panuse meie iseseisvuse taastamiseks 25
ja 30 aastat tagasi.
Põlva südalinnas asuva Vabadussamba juurde olid kogunenud
vallavalitsuse ja –volikogu esindajad, Kaitseliidu Põlva maleva
kaitseliitlased, noorkotkaste, kodutütarde ja naiskodukaitse rühmad, Põlva koolide õpilased ja rohkelt kodanikke.
Peale mälestusmiitingut kohtus peaminister Põlva Vallavalitsuse liikmetega.
Põlva Teataja
Foto Põlva Vallavalitsus

Vallavanem õnnitles
Eesti Vabariigiga samaealist
kodanikku

Maimu Mägi ja Põlva vallavanem Georg Pelisaar

Põlva vallavanem Georg Pelisaar ja abivallavanem Janika Usin õnnitlesid vanimat Põlva valla kodanikku Maimu Mägi, kes sai sama vanaks kui Eesti Vabariik
– 100! Kingituseks oli neil kaasas Põlva käsitöömeistri Pille Kaarsalu valmistatud
villane õlasall ja raamat “100 põnevat lugu Eesti Vabariigist”. Palju õnne ja tervist
auväärsele juubilarile!
Maimu sündis Voorekülas, peres oli õdesid-vendi kokku seitse. Tänaseks on
Maimu neist ainsana veel meie keskel. Suurimaks üleelamiseks oma elus nimetas
Maimu päeva, mil tema mõlemad vanemad metsavendade pähe maha lasti. Rõõmu
aga valmistavad eakale juubilarile tema kaks tütart ja nende pered.
Maimu, kelle elukoht on Kiidjärve külas, elab talvel Tartus oma tütre juures. Toas
liigub ringi rulaatori abiga, loeb ajalehti ja vaatab televiisorit ning huvitub kõiges,
mis ümbruskonnas toimub. Erksa meelega memm imestas ise ka oma tähtpäeva üle,
kuna enda sõnul pole ta just väga hea tervisega olnud. Maimu tütred aga palusid
tänusõnad edasi anda Põlva Haigla taastusravi osakonnale, kes memme peale kukkumist ja puusaluu murdu taas liikuma aitasid.
Palju õnne ja tervist auväärsele juubilarile!
Foto ja tekst Põlva Teataja
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Lõppes Põlva valla
sümboolika rahvahääletus
Rahvaküsitlus sümboolika valimiseks viidi läbi elektrooniliselt ajavahemikul 12.–18. veebruar 2018 veebikeskkonnas www.
volis.ee. Küsitlusel sai kõige enam hääli kavand Põlismänd – 169
häält. Endise Põlva valla sümboolika sai 76, kavand Jäälind sai 25
ja endise Vastse-Kuuste valla sümboolika sai 5 häält.
Küsitluse tulemuse peab kinnitama vallavolikogu.

Kavand PÕLISMÄND
Selgitus: Mänd sümboliseerib võimsaid metsamassiive. Rohelinevärv looduslähedast elukeskkonda. Sinine jäälind viitab
puhtale loodusele ja veekogudele. Kaldjaotus näitab künklikku
maastikku ja Taevaskoda. Valge on hea vaimsuse värv.

Puu mahavõtmiseks on
vajalik luba
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Vallavalitsuse istungitelt
24. jaanuaril 2018
• Otsustati Põlvamaa Lasterikaste Perede Ühingule anda 200 eurot toetust 2018. aastal läbi viidavate üritustega seotud kulude
katmiseks.
• Kinnitati taotluse vormid sissetulekust mittesõltuva toetuse ja
sotsiaaltoetuse taotlemiseks.
• Kehtestati Põlva valla eelarvest makstavate sissetulekust mittesõltuvate toetuste määrad: sünnitoetus 500 eurot, matusetoetus
250 eurot, esimesse klassi astuja toetus 150 eurot ja mittetöötava
vanaduspensionäri jõulutoetus 50 eurot.
Põlva valla eelarvest makstava küttetoetuse piirmääraks kehtestatakse kuni 160 eurot aastas.
31. jaanuaril 2018
• Otsustati anda toetust osaühingule AAROKS 180 eurot kuus,
osaühingule Tilsico 258 eurot kuus ja FIEle Tõnu Tagel 115 eurot
kuus Põlva valla haldusterritooriumil kauplusauto teenuse osutamiseks perioodil 01.01.2018–31.12.2018.
• Määrati aadressid ja sihtotstarbed Kauksi külas asuva Maksa ja
Tromsi külas asuva Riita katastriüksuste jagamisel moodustatavatele katastriüksustele.
•Aktsiaseltsile PÕLVA VESI võõrandatakse tasuta Põlva valla
munitsipaalomandis olev ja Tilsi külas asuv kinnistu, eesmärgiga
ehitada kinnistule reoveepuhasti.
• Otsustati jätta rahuldamata Eesti Keskkonnateenused ASi poolt
esitatud taotlus teenustasude muutmiseks ning nõustuti segaolmejäätmete konteinerite tühjendushinna muutmisega 5% võrra hankelepingus ja selle lisades kokkulepitud teenustasust.
• Noorte projektlaagri korraldamiseks ani tegevusluba Põlva
Spordikoolile ja MTÜ-le Võimlemisklubi “Rütmika”.
• Sihtasutuse Tilsi Staadion nõukogu liikmeteks määratiJanika
Usin, Romet Oone ja Davis Kostõgov.
7. veebruaril 2018
• Eoste külas asuvate Pääliku, Kutsiku ja Luhametsa katastriüksuste jagamisel moodustatavatele katastriüksustele määrati aadressid Jõeveere, Valojärve, Oru ja Mäepealse ning määrati katastriüksuste sihtotstarbed.
• Mittetulundusühingule Ettevõtluslaager anti tegevusluba noorte projektlaagri korraldamiseks Rasina koolimajas ajavahemikul
01.07–15.08.2018.
• Nõustuti Voorekülas asuva riigitee 61 Põlva – Reola km 16,920–
22,151 rekonstrueerimiseks vajaliku maaüksuse riigi omandisse
jätmisega ning määrati maaüksusele lähiaadress ja maa sihtotstarve.

Kairit Numa pälvis
presidendilt medali

Foto erakogust

Kevad on varsti ukse ees ning kinnistul heakorratööde tegemise aeg peagi käes. Seoses sellega tuletame meelde, et tiheasustusaladel puude raiumiseks tuleb esitada avaldus, mis on leitav Põlva
valla kodulehelt ehitusalaste blankettide alt.
Raiumiseks on vajalik luba, kui puu diameeter kännu kõrguselt on vähemalt 15 cm ning puul on selgelt nähtav või määratav
tüvi ja võra.
Täiendav info: Põlva valla keskkonnaspetsialistilt
tel 799 9486, 5332 3061 või e-maili teel reelika.raig@polva.ee.

Põlvamaa Puuetega Inimeste Koja ja maakonna Toidupanga
pikaaegne eestvedaja KAIRIT
NUMA pälvis Eesti Vabariigi presidendilt Punase Risti IV klassi
medali. Vabariigi President annab
teenetemärgid üle 21. veebruaril
Tartu Ülikooli Narva kolledžis.
Kairit Numa on ka Põlva
vallavolikogu sotsiaalkomisjoni
esimees.
Palju õnne!
Põlva Teataja

• Põlva Vallavalitsuse ametiasutuse 2018. aasta kollektiivpuhkuse
ajaks määrati 25.06.2018–29.07.2018.
• Kehtestati Põlva Vallavalitsuse osutatava abielu sõlmimise teenuse hinnad:
perekonnaseisuametniku ametiruumides (Kesk tn 15, Põlva linn)
laupäeval – 50 eurot
Põlva Kultuuri- ja Huvikeskuse tantsusaalis (Kesk tn 15, Põlva
linn) tööpäeval – 120 eurot
Põlva Kultuuri- ja Huvikeskuse tantsusaalis (Kesk tn 15, Põlva
linn) laupäeval – 150 eurot
Põlva maakonna piirides tööpäeval ja laupäeval – 300 eurot.
14. veebruaril 2018
• Tervisedenduse korraldamiseks ning tervisedenduslike ülesannete täitmiseks Põlva vallas moodustati alatise komisjonina tervisekomisjon koosseisus: komisjoni esimees Kaire Zopp; liikmed
Anne Nook, Margit Rikka, Taima Nurm, Gerti Karilaid-Vidder,
Reet Külaots, Merili Liivoja, Meriliis Mandel, Reigo Padar, Ülle
Saar, Kerli Tallo, Mai Nigul ja Helen Juhkam.
• Arvestades ilmastikuolude muutumist ja ilmaprognoosi tühistati
alates 19. veebruarist kehtestatud kevadine liikluspiirang sõidukitele, mille registrimass ületab olenevalt teest 3,5-8 tonni
• Korrastati Põlva vallas Mooste alevikus Mõisahoovi tee ääres
asuvate katastriüksuste aadresse objektide selgema adresseerimise vajadusest lähtudes. Ühel katastriüksusel on mitu hoonet ja
nende eristamiseks antakse hoonetele erinevad aadressid.
Endine aadress
Mõisahoovi tee 2
Mõisahoovi tee 4
Mõisahoovi tee 6
Mõisahoovi tee 8

Uus aadress
Mõisahoovi tee 2 ja Mõisahoovi tee 4
Mõisahoovi tee 6
Mõisahoovi tee 8 ja Mõisahoovi tee 10 ja
Mõisahoovi tee 12
Mõisahoovi tee 14

• Tunnistati edukaks riigihanke “Põlva valla teede ümberehitamine” kõige madalama hinnaga pakkumused: hanke osa 1 “Adra tee
ümberehitamine” – AS TREV-2 Grupp pakkumus, maksumusega
24 481,26 eurot ilma käibemaksuta ning hanke osa 2 “Partsi tee
ümberehitamine” AS TREV-2 Grupp pakkumus, maksumusega
29 620,63 eurot ilma käibemaksuta.
• Algatati Tilsi külas asuva Biopuhasti katastriüksuse detailplaneering puurkaevu ning reoveepuhasti rajamiseks.
• Algatati Tilsi küla ühisveevärgi ja –kanalisatsioonitorustiku projekteerimistingimuste avatud menetlus.

Põlva Vallavalitsus pakub tööd:
• arhivaarile
CV ja motivatsioonikiri palume saata hiljemalt 05.03.2018 digitaalselt
allkirjastatuna elektronposti aadressile info@polva.ee või paberkandjal allkirjastatult Põlva Vallavalitsus, Kesk tn 15, 63308 Põlva, Põlva maakond.
• perekonnaseisuametnikule
Kandideerimiseks palume saata avaldus, elulookirjeldus (CV) ja
ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad
hiljemalt 01.03.2018 digitaalselt allkirjastatuna elektronpostiaadressile
info@polva.ee või paberkandjal allkirjastatult tuua Põlva Vallavalitsus,
Kesk tn 15, 63308 Põlva.
• sotsiaaltööspetsialistile Ahja teeninduskeskusesse
Kandideerimisdokumendid palume saata hiljemalt 07.02.2018 digitaalselt
allkirjastatuna elektronposti aadressile info@polva.ee.
Rohkem infot Töötukassa kodulehelt.

Aasta kauneim aed asub Põlvas
Ajakirja Kodukiri konkursi “Aasta kodu”
raames toimunud aasta kauneima aia peapreemia
tuli Põlvasse, Anne ja Paul Uibo koduaiale.
Preemia anti üle veebruari algul toimunud
sündmusel Kadrioru lossis.
Põlva Teataja

Põlva
2017
Põlva Teataja
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Muudatused Põlvamaa avalike liinide sõiduplaanides alates 01.03.2018
Liin 94B (Saatse – Värska – Räpina – Põlva) sõiduplaanis muudetakse peatuste läbimise aegasid. Korrigeerimise tulemusena võimaldatakse ümberistumine liinilt 94B liinile 91 (Räpina – Põlva- Tartu) Räpina ja Põlva peatustes reisimaks edasi Tartu suunal.
Liin 99F (Tartu – Vastse-Kuuste – Põlva) korrigeeritakse Tartu linnasiseste peatuste läbimisaegasid.
Liin 60C ja 60D (Maarja – Taevaskoja – Põlva) liine pikendatakse. Liinid alustavad nüüdsest sõitu Kiidjärve raudteejaamast. Muudatus loob võimaluse liikuda marsruudil Kiidjärve – Põlva mugavamalt kui varem.
Endile sobivaima sõiduvõimaluse leidmiseks kasutage reisiplaneerijat.
Info sõidusoodustuste ja sõiduvõimaluste kohta on kättesaadav ka tel: 12012
Kagu Ühistranspordikeskus

Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefond
toetab arendavaid teraapiaid
vajavaid lapsi
Käesoleval aastal keskendub SA TÜ Kliinikumi Lastefondi
põhikampaania “Üleannetus” muusika-, hipo- ehk ratsutamis-,
tegevus- ja füsioteraapiale, mis mõjuvad raskelt haigetele lastele
arendavalt, parandavad nende seisundit ja edendavad lähtuvalt erivajadusest igapäevatoimingutes toimetulekut.
Teraapiate eesmärk on erinevate haiguse tõttu häirunud funktsioonide parandamine, arengu toetamine ning lähtuvalt lapse erivajadusest igapäevatoimingutes toimetuleku edendamine. Riiklikud vahendid ei ole aga piisavad, et tagada kõikidele raskelt
haigetele lastele järjepidevalt vajalikke arendavaid teraapiaid.
Lisaks on erinevate terapeutide teenuseid keeruline saada lastel,
kes elavad maapiirkonnas või kellel ei ole mingil muul põhjusel
võimalik käia teenusel. Seega aitab Lastefond raskelt haigeid lapsi
kasvatavatel peredel tasuda lapse muusika- ja ratsutamisteraapia
eest ning võimaldab nende ja lisaks ka füsio- ja tegevusterapeudi
teenuse kättesaadavust kodutingimustest, kattes teenuse lisamahu,
mida riiklikest vahenditest ei kompenseerita.
Lastefondi esindajad nendivad, et arendavate teraapiatega
seonduv temaatika on jõudnud haripunkti ja tulenevalt suurest
abivajadusest on tõstatunud probleem, mida heategevusorganisatsioon soovib lahendada. Hetkel toetab heategevusfond 17 arendavat teraapiat vajavat last, kuid arstidelt ja terapeutidelt saadud
infole tuginedes on erinevaid arendavaid teraapiaid vajavaid lapsi
oluliselt rohkem.
Kampaania peamine eesmärk on annetuste kogumine, et toetada järjepidevalt arendavaid teraapiaid vajavaid lapsi kuni riiklikud
vahendid pole piisavad, et neid aidata. Lisaks survestab Lastefond
temaatikat ka riiklikul tasandil, võttes eesmärgiks saada Sotsiaalkindlustusameti rehabilitatsiooniteenuste nimekirja eraldi ka hipo-

teraapia ja muusikateraapia. Kampaania üks taustaeesmärk on aga
üles leida ka need Eesti lapsed, kes vajavad raviarsti kinnitusel
arendavaid teraapiaid, kuid kellele on need tänaseni kättesaamatuks jäänud seoses liiga kauge elukohaga keskusest või riiklikult
piiratud rahalise mahu tõttu.
Abi saamiseks tuleb täita taotlusvorm, mille leiab Lastefondi
kodulehelt www.lastefond.ee/abivajajale ning saata see koos vajalike lisadokumentidega e-posti aadressile eveli.ilves@lastefond.
ee. Taotluse saab esitada nii lapsevanem ise kui ka arst, sotsiaaltöötaja või perele lähedane isik. Kui taotluse täitmisel tekib küsimusi, saab nõu ja abi küsida e-maili aadressil info@lastefond.ee.
Taotluse esitamise järgselt võetakse taotluse esitajaga ühendust,
vajadusel täpsustatakse taotluses kirjapandut, konsulteeritakse
raviarsti(de)ga ning esitatakse taotlus Lastefondi nõukogule toetusotsuse langetamiseks.
Üleannetuse kampaania tipneb laupäeval, 10. märtsil toimuvate üle-eestiliste heategevusüritustega kõigi 15 Eesti maakonna
suurimates kaubakeskustes. Üleannetuse perepäevadel pakutakse
osalejatele võimalust erinevatel viisidel meelt lahutada, meeleolukalt annetada ning tuntud artistide kontserte nautida.
Põlvamaal toimub perepäev 10. märtsil kell 10:00-13:00
kolmes kaupluses - Põlva Kaubamajas, Edu Keskuses ja Põlva Tarbijate Ühistu Selvehalli Konsumis. Üritusel esinevad
ansambel Sinu Naine, Seelikukütid ja Ülar Kõrge, päeva juhivad
Lahedad Mutid Lahedalt, Margo Mitt ja Anne Ots ning kohal on
ka õhupallimeistrid, õnneloos, näomaalija ja mustkunstnik.
TÜ Kliinikumi Lastefond

Loomakasvatustoetuste taotlemiseks tuleb kasutada e-PRIAt
2. märtsil alustab PRIA loomakasvatuse
otsetoetuse ja üleminekutoetuste taotluste
vastuvõttu. Suurim muudatus varasemaga
võrreldes on see, et taotlusi saab esitada ainult e-PRIA vahendusel.
e-PRIAsse saab siseneda läbi PRIA
kodulehe www.pria.ee ja teenuste kasutamiseks tuleb taotlejal end süsteemis tuvastada ID-kaardi või mobiil-IDga. ID-kaardil
peavad olema kehtivad sertifikaadid ja vaja
on PIN-koode. Palume toetustest huvitatutel aegsasti kontrollida, kas teie ID-kaart või mobiil-ID on kehtiv ja kasutatav.
Uue ID-kaardi taotlemise, sertifikaatide ja
PIN-koodide uuendamise ning mobiil-IDga liitumise kohta pakuvad infot veebileht
https://www.id.ee/ ning Politsei- ja Piirivalveamet www.politsei.ee.
e-PRIAs esitatud taotluste osakaal jõudis 2017. a nii pindala- kui loomatoetuste
osas 92%-ni taotluste üldarvust. e-PRIA kasutamisel on hulk eeliseid paberil taotlemise ees – seal on olemas iga kliendi eelmise
aasta taotluse kindlakstehtud andmed, info
toetusõiguste kohta, loomade andmed jne.
Suurimaks eeliseks on aga see, et e-PRIA
annab taotluse täitjale võimalikest vigadest
märku ja juhib täitmist vajavatele lahtritele
tähelepanu juba enne taotluse esitamist. See
aitab vältida vigu ja ka taotluste menetlemine on ladusam.
e-PRIA teenuste kasutamise juhendid
leiate meie veebilehel www.pria.ee taotlusvooru materjali hulgast, samuti on abiinfo
kättesaadav e-PRIAs samm-sammult toiminguid tehes. Vajadusel saab abi PRIA
otsetoetuste infotelefonil 737 7679. PRIA
maakondlikes teenindusbüroodes on klien-

diarvutid ning meie töötajad aitavad kliente
e-PRIA kasutamisel.
Seoses e-PRIAs taotlemisele üleminekuga on samuti oluline, et PRIA kliendiregistris oleks olemas teie kehtiv e-posti aadress. Oma andmeid saate ise kontrollida ja
muuta uue e-PRIA teenuses „Kliendi andmed“ või võttes ühendust e-posti aadressil
kliendiregister@pria.ee. Abi saab ka registrite osakonna infotelefonil 731 2311.
Milliseid loomatoetusi saab märtsikuus taotleda?
Täielik üleminek taotluste vastuvõtule
e-PRIAs on ainus suurem muudatus loomakasvatustoetuste taotlemisel. Taotlusi
saab esitada 2.-21. märtsil; piimalehma
kasvatamise otsetoetuse taotlusi pärast seda
hilinenult ka 16. aprillini, kuid sel juhul vähendatakse makstavat toetust 1% iga hilinetud tööpäeva kohta. Muud tingimused ja
nõuded loomakasvatustoetuste saamiseks
on samasugused nagu 2017. a.
• Piimalehma kasvatamise otsetoetust
saab taotleda loomapidaja, kelle nimel on
põllumajandusloomade registri andmetel 2.
märtsi seisuga kuni 400 piimatõugu lehma.
Loomi tuleb karjas pidada vähemalt kuni 8.
maini. Selle kuupäevani ei tohi karjas olla
rohkem kui 400 piimalehma.
• Ammlehma kasvatamise otsetoetust
saab lihatõugu või lihatõuga ristamisel saadud veiste eest, kes on 2. märtsi seisuga
vähemalt 8 kuu vanused. Ka neile kehtib
pidamisperiood 8. maini ja taotlusaluseid
ammlehmi ei saa asendada.
• Ute kasvatamise üleminekutoetust
saab taotleda vähemalt 10 ute kohta, kes
on taotleja nimel registreeritud hiljemalt 2.

märtsi seisuga ning on hiljemalt 27. aprilliks ühe aasta vanused. Taotluses näidatud
arvul uttesid peab karjas olema vähemalt 8.
maini.
Lisaks eelnevatele on võimalik taotleda veise-, piima- ja ute üleminekutoetuseid, mida makstakse toetusõiguste alusel.
Toetusõigused on isikupõhised ja neid on
võimalik soovi korral teisele isikule üle
anda. Andmed kehtivate toetusõiguste kohta 8.01.2018 seisuga on PRIA kodulehel
www.pria.ee (vt Loomakasvatus - Oluline).
Selgitused toetusõiguste aluste kohta on leitavad taotlusvooru materjalide juures. Edukat ja ladusat taotlemist!
e-PRIAle üleminek puudutab ka
pindalatoetuseid
Kõigi pindala- ja keskkonnameetmete toetustaotluste vastuvõtt toimub alates
käesolevast aastast samuti ainult e-PRIA
kaudu. Taotlusvoor kestab 2.- 21. maini,
seejärel hilinenult kuni 15. juunini.
Märtsi lõpus, pärast loomatoetuste taotlusvooru, viime lisaks ellu olulise muudatuse, mis lihtsustab e-PRIAsse sisenemist
ja tõstab ühtlasi turvalisust. Edaspidi ei
pea klient enam erinevate teenuste kasutamiseks vanasse ja uude e-keskkonda eraldi
sisenema, vaid sisselogimine hakkab toimuma keskselt ühisest nn väravast. Kuna
panga paroolikaartide kasutamine ei ole nii
turvaline kui kasutaja tuvastamine ID-kaardiga, saab edaspidi e-PRIAsse siseneda ainult ID-kaarti või mobiil-ID’d kasutades.
PRIA annab kõigist muudatustest jooksvalt teada. Palun jälgige meie infot PRIA
elektroonilises infokirjas, mida on võimalik
endale tellida PRIA kodulehelt.
PRIA teabeosakond

Europe Direct Põlva teabekeskus
jätkab uues kohas
Europe Direct Põlva teabekeskus asub
nüüd Põlva vallavalitsuses, aadressil
Kesk 15, kolmandal korrusel.
Kontakttelefon 799 9494,
euroinfo@polva.ee
Europe Direct’i Põlva teabekeskuse põhiülesandeks on endiselt
jagada elanikele informatsiooni Euroopa Liidu institutsioonide,
seadusandluse, poliitika, programmide ja rahastamisvõimaluste
kohta ning viia läbi erinevaid teabeüritusi.
Teabekeskuses on võimalik tutvuda Euroopa Liidu alaste infomaterjalidega. Lisaks igapäevastele infopäringutele vastamisele
ja Euroopa Liidu teabematerjalide jagamisele, korraldatakse keskuse poolt erinevaid temaatilisi üritusi, et aidata kaasa Euroopa
Liidu alase teadlikkuse suurenemisele piirkonnas.
Europe Direct Põlva teabekeskus kuulub Euroopa Komisjoni
poolt loodud teabekeskuste võrgustikku, kuhu kuulub enam kui
500 teabekeskust 28 liikmesriigist. Eestis tegutseb 9 teabekeskust
(Pärnu, Võru, Valga, Põlva, Türi, Haapsalu, Jõhvi, Rakvere, Narva).
Põlva Teataja

Sotsiaalosakond annab teada:
1. jaanuarist kuni 31. juulini 2017. a sündinud lapsed,
kelle pere ei saanud osaleda
25. jaanuaril toimunud titepeol, saavad oma kingituse kätte sotsiaalosakonnast
Kesk 15, Põlva
Sotsiaalosakond
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100 torti Eestile

Pildil on tagumises reas vasakult: Malle Mets, Mare Põld, Taivi Kaldma, Pille Kaarsalu, Ester Kuusing, Merike Verev. Esimeses reas
vasakult: Kaire Lihtsa, Ilme Noorväli, Olga Sulaoja, Maila Paidra. Pildilt on puudu Veera Hunt, Ester Rüütli, Valentine Kuuskemäe ja
Ene Saava.

Kunagised riigivanemad saavad
kaela Põlva naiste kootud sallid
Neljapäeval, 22. veebruaril saavad üle Eesti enam kui 20
tuntud skulptuuri vabariigi 100. sünnipäeva auks kaela sinimustvalged sallid. Mõnele saab sama tooni mütski pähe pandud. Trikoloori toonides sallid sõlmitakse kaela ka kunagiste
riigivanemate fotoskultpuuridele. Ettevõtmise eesmärk on viia
peomeeleolu kõikjale üle maa.
EV100 suursündmuse juhi Margus Kasterpalu sõnul võib
sinimustvalgeid salle-mütse märgata tuntud skulptuuridel üle
Eesti juba 22. veebruari varahommikul.
Salli või mütsi saavad: Suudlevad tudengid (Tartu), Friedrich Reinhold Kreutzwald (Võru), Jakob Hurt (Tartu ja Põlva),
Karl August Hermann (Põltsamaa), Kalaga poiss (Haapsalu),
Hääletaja (Paide), Kalevipoeg (Tartu), Rootsi lõvi (Narva),
Tarvas (Rakvere), Hämarik (Tallinn), Nipernaadi (Valga),

Kristjan Jaak Peterson (Tartu), Linda (Tallinn), Lydia Koidula
(Pärnu), Noormees jalgrattaga muusikat kuulamas (Rakvere),
Johan Laidoner (Viljandi), Au tööle (Kohtla-Järve), Inimene ja
kosmos (Sillamäe), Rapla linna pea (Rapla) ja kindral Tõnisson (Jõhvi)
Austusavaldusena külastavad Vabariigi Valitsuse liikmed
22. veebruaril ka 14 kunagise riigivanema – Heinrich Mark,
Tõnis Kint, Aleksander Warma, Jüri Uluots, Kaarel Eenpalu,
August Rei, Jaan Teemant, Jüri Jaakson, Friedrich Karl Akel,
Juhan Kukk, Ants Piip, Aadu Birk, Jaan Tõnisson ja Otto
Strandman – sünnikohti ja asetavad nende foto‑skulptuuride
ümber sinimustvalged sallid. Need sallid on kudunud Põlva
Käsitööklubi naised.

Sada Eesti magusameistrit on oma retseptisahtli avanud ning jagavad
kaasmaalastega oma parimaid palu. Kõik tordimeistrid teevad seda juubelikingitusena Eestile!
Retseptiraamatu „100
torti Eestile“ idee – teha
Eestile juubelikingituseks
saja Eesti magusameistri
poolt retseptiraamat– sai
alguse sotsiaalmeedialehelt.
Selle raamatuga tunnustatakse meistreid üle Eesti.
Esitatud retseptides on au
sees Eestile omaseid toor
aineid ning kaunistusi, mis on oskuslikult kombineeritud kaugemalt pärit toorainetega, uued ideed on põimitud vanadesse
traditsioonilistesse maguspaladesse. Raamatus on nii lihtsamaid kui keerukamaid lahendusi nii sisult kui kaunistuselt.
Samuti on esindatud gluteeni- ja piimavabad tordid ning ka
vegantordid. Kõik leiavad endale siit midagi meisterdamiseks
ja katsetamiseks.
Raamatu väljaandmise võttis enda peale Rahva Raamat,
kulusid aitasid katta veel paar head toetajat. Raamat on poelettidel alates 10. veebruarist.
Lisaks retseptiraamatule kaasneb projektiga ka suursugune heategevusaktsioon – Eesti Vabariigi 100. sünnipäevakuul
kingime enam kui 100 maiuspala heategevusena abivajajatele,
tunnustamist väärt isikutele ja -ettevõtetele. Me täname kaasmaalasi igapäevase panuse eest meie riigi heaks!
Põlvamaalt osaleb osaleb raamatus ja heategevusprogrammis tordimeister Signe Aid, OÜst Kohvik Päevalill. Tema kingitud on retsept “Toorjuustutort linajahu ja marjadega”. Heategevusprogrammi raames annab ta tordi üle 25. veebruaril
Põlva EELK Maarja kogudusele.
Ilusat ja magusat Eesti sünnipäeva!
Margot Kuuskmann
Projektimeeskonna liige

Pihlapuu lasteaia vahvad Pipi ja Lotte rühma lapsevanemad
meisterdasid ilusaid paberist rukkililli. Ja mitte ainult emad, mõned isad ka. Plaanisime teha 100 aga tuli 200 lille. See on väike
armas kingitus Pipi ja Lotte rühmalt meie Eestimaa 100 sünnipäevaks.
Ülle Hindriksoo
Lasteaed Pihlapuu
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Saja aasta saladused
ehk musta leiva lõhn
EESTI 100
Musta leiva lõhn ka rändrahnu liigutada suudab
külmal talvepäeval me hinge soojaks muudab.
Igavese elu kulgu üks väike amps tähistab
ja selle hell maitse me tundeid läbistab.
Pääsukese kaunis viis me mõttelendu suunab
ta õrna tiivalööki ka rändrahnude taha kuulda.
Vaevalt me koduräästa alla mahtudes
võtab ta kaasa tüki me südamest lahkudes.
Rukkilille sina taeva värvust erksamaks muudab
ta hämmastav ilu vaataja pimestada suudab.
See väike õis sügaval südamesopis meil asub
kus ta armastusega järk- järgult kosub.
Meri meie kodumaa rõõmuhõiskeid kuulab
samal ajal teda kohinaga õigele teele suunab.
Lainetes saladusi lausa saja aasta tagant
kõik mis me rahvus talle on jagand.
Musta leiva lõhn ka rändrahnu liigutada suudab
Pääsukese kaunis viis me mõttelendu suunab
Rukkilille sina taeva värvust erksamaks muudab
Ja meri me kodumaa rõõmuhõiskeid kuulab.
12.02.2018
Rutt Kahre
Peri küla
Ahja lasteaed Kaari kingitus Eestile

Sada liugu Eesti Vabariigi auks
Ilmataat on lumega lahke olnud ning
Põlva Roosi Kooli õpilastel teostus vastlapäeva-eelsel teisipäeval mõte Eesti Vabariigi sünnipäeva tähistamiseks sada liugu lasta. Ettevõtmise idee tuli õpilaskodu
kasvataja Aililt, mõtet teostada aitasid
ringijuht Aita ning füsioterapeut Sandra.
Mammaste Tervisespordikeskuses võtsid
meid vastu Kalmer Kägo ja Merike Verev,
kes jagasid noortele sõpradele seitse tuubi
ning soovisid pikka liugu.
Esmalt rääkisime lühikese meeldetuletusena, miks mäel oleme ning mida oma
liugudega tähistame. Kelkudel kohad sisse võetud, soovisime lipukesi lehvitades
Eesti Vabariigile meeleolukat juubeliaastat. Ja siis algas lustimine – mäest alla esiti
ühekaupa, siis sõpradega mitmekesi, kõige
lõpus tegime pika ühisrongi. Tegelikult
läks vahepeal liugude lugemine meelest,
aga üksmeelselt leidsime, et pole lugu –
saabki kindlamini juubelinumber täis.
Nagu tuntud laulus, sai ka meie pidu
mäel ja lumes otsa. Mitte küll seetõttu, et
osalenutel ramm lõppes, vaid põhjusel, et
õpilaskodus ootas tähtpäevatort ning õpetaja Esteri kaetud ning temaatiliselt kaunistatud teelaud.
Tore oli vaadata, kuidas punapõsksed
lapsed kuuma teed nautisid ning torti tavapärasemast vaiksemalt sõid – selja taga
oli koolipäev ja mäelolek - nüüd võiski n-ö
lihtsalt olla. Aga see polnud veel kõik. Õhtul, kui vaprad aastapäeva tähistajad olid
päevast natuke kosunud, laulsid lapsed

TEHTUD!
LUGESIME
EESTI VABARIIGI
SÜNNIPÄEVAKUUL
PERI RAAMATUKOGUS
100 JUTTU ÜKSTEISELE
ETTE !
SUUR TÄNU! OLI MÕNUS KUULATA!
Kõige enam jutte lugesid
Rasmus Mathias, Romet ja Karl-Markus.

õpilaskodus ühiselt sünnipäeva- ja isamaalisi laule, mis oli selle päeva lõpetamiseks vägagi sobilik.
Järjekordselt oli vahva jälgida, kuidas
käib ühe n-ö majast väljas sündmuse ettevalmistus: mõtete kogumine, kokkulepped, kohustuste jagamine. Seejärel on
sündmuse kordaminekuks vaja koha peale
kaasa saada iga osaleja hea tuju ning kaaslastega arvestamine. Seda kõike meie maja
õpilastel jagub - vanemate klasside õpilased võtsid palumata nooremad oma hoole

alla, vedasid pisemate kelkusid mäest üles,
hoidsid mäkke tõustes neil käest ning vajadusel andsid tipust laskumiseks kergelt
hoogu, kohendasid salle kaelas ja mütse
peas.
Meie maja õpilastelt on, mida õppida
ning oma siiralt lihtsa olemisega aitavad
nad täiskasvanutelegi aeg-ajalt meelde tuletada elamise väärtust.
Eve Salundi
Põlva Roosi Kool
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Mooste mõisakool
kogub 100 põnevat
seika
Tähistamaks Eesti 100.
sünnipäeva, kogume juubeliaasta jooksul õpilastelt, õpetajatelt, lapsevanematelt ja vilistlastelt huvitavaid, naljakaid,
jubedaid jms mälestusi, mis on
seotud Mooste kooli ja kooliajaga. Eesmärk on saada kokku
vähemalt sada mälestust ning
talletada need väärt raamatuna
tulevastele põlvedele. Idee mälestuste kogumiseks tuli lapsevanem Tiina Troškinilt.
7. veebruaril täitus 1. klassi
õpilastel 100 päeva kooli algusest. Sel tähtsal päeval said
kõik 1. klassi õpilased hommikukogunemisel kogu kooli ees
klassijuhataja Aili Vassili poolt
valmistatud tänukirja ja medali. Tänaseks on meie
noorimad
õpilased
kenasti kooli, vahvate klassikaaslaste ning
õpetajatega harjunud,
nad on leidnud endale
toredaid sõpru.
14. veebruaril ootas
hommikukogunemisel
kõiki õpilasi magus üllatus — õpetajad peitsid toolide ja pinkide
alla ära täpselt 100 sõbrapäevakommi.
23. veebruaril on
aga kooliperet ees ootamas

pidulik aktus, kus koostöös
Mooste rahvamuusikakooliga
kõlavad mitmed muusikalised
etteasted. Rahvatantsunumbriga esinevad 2. ja 3. klassi
õpilased, kes on juba mõnda
aega õpetaja Herdis Paidra ja
Annemari Markvardti käe all
suureks tähtpäevaks salamisi
harjutanud. Pidulaualt ei puudu ka 100 tükiga küpsisetort,
mille õpilased ise saavad valmis meisterdada ja seejärel ära
süüa.
Õpetaja Lily Veidenbergi
eestvedamisel kingib Mooste mõisakool Eesti vabariigile
100. sünnipäevaks 100 ilusat
E-tähega algavat eestikeelset
sõna.

Merlin Kirbits
Mooste mõisakooli infojuht-haridustehnoloog

Laheda noorte lahedaid
tegemisi
Huvitegevuskava raames käisid meil Tilsis külas Aleksei Turovski ja Andrus Kivirähk. Mõlemal kohtumisel oli kuulajaid ligi
40. Noored kuulasid huviga külaliste juttu ja esitasid aktiivselt
küsimusi.
Algajatele kodutütardele ja noorkotkastele toimus jaanuaris
maakondlik kahepäevane õppelaager Põlgastes, kus õpiti tundma
riigitegelasi, harjutati riviõpet ja tutvustati organisatsiooni. Laheda rühma võeti vastu viis uut liiget ja laagris osales kümme
Laheda ja Ridali rühma noort. Kaitseliidu vabariiklikel murdmaasuusavõistlustel osalesid edukalt üheksa Tilsi kooli noort.

Tulemas:
• Jumpingutreeningud T 18–19 ja K 15–16, juhendaja Eve Hütt
• Ettelugemine EV100 raames K 14.30
• Meisterdamine K 15.30, juhendajad Ülle Annom ja Liiga-Maija
Senina
• Kokandusring N 14.00, juhendaja Jane Lentsius
• Lasketreeningud N 16.00 Põlvas
• Etiketikoolitus 26. veebruaril koostöös Tartu Kutsehariduskeskusega
• Seikluskasvatuslaager poistele 27. veebruarist 2. märtsini
• Tüdrukute loovtöölaager 1. ja 2. märtsil
• Kohtumine lastekirjanik Heiki Vilepiga 13. märtsil
Sündmusi tuleb veel, jälgige Laheda noortekeskuse FB lehte ja
gruppi “Laheda KT ja NK ja teised Laheda noored”
Täname noortekeskusele annetatud DVD-de, nõude, põllede, mooside, sibulate ja raamatute eest: Lii Ojaperve, Deivi
Pundoneni, Ege Kostõgovit, Annele Kaldmat, Kristina Tobrelutsu,
Anu Turbat ja Marika Kõomägi
Ainika Mägi
Lahe Raamatukogu
Laheda Avatud Noortekeskus

Etlejate riigikonkurss toimus
sel aastal Põlvas
9. veebruaril toimus Põlva Gümnaasiumis 27. riigietlejate vabariiklik konkurss. Konkursile kogunes noori erinevatest maakondadest üle Eesti – Saaremaast Kohtla-Järveni. Päev algas kell 10
registreerimisega ning kestis hiliste õhtutundideni. Ürituse avasõnas ütles Põlva Gümnaasiumi direktor Alo Savi: ,,Täna on meie
majas veelgi rohkem häid mõtteid ja toredaid inimesi.’’ Noori oli
tulnud tervitama ka Põlva vallavanem hr Georg Pelisaar.
Sellel päeval oli koolimaja täis rõõmsaid inimesi,
kes omakorda tõid kuulajatele elamusrikkust ettekantud
luuletuste ja proosapaladega.
Žürii sõnul oli palju väga häid
tekste ja ilusat eesti keelt.
Kuigi päev oli pikk ning väga
ilmekaid ning südantliigutavaid esitusi täis, suutis žürii
oma töö siiski mõningate
vaidlustega lõpule viia ning
valida välja vanuseastmete
parimad etlejad. Oma valiku
sai teha ka publik.
Edu saatis ka meie valla
õpilasi.Nooremas vanuseastmes (4.-6. kl) saavutas laureaaditiitli Põlva Kooli 5.b
klassi õpilane Marcus Adamson, kelle juhendaja on Viive Rätsep. Žürii sõnul on
Marcus särav, eneseteadlik
ja väga julge esineja. Tema
esitus oli täpne, ta tunnetab
Marcus Adamson
seda, mida räägib.
Publikupreemia
pälvis

Põlva Gümnaasiumi 11.b
klassi õpilane Margit Pikk,
keda juhendab Merle Pintson.
Žürii tõi Margiti puhul esile
vaba esituse ja väga hea tekstivaliku. Põlva valla eripreemia sai särtsaka esinemise
eest Kristo Vahti Kohtla-Järve Järve Gümnaasiumist.
Teda juhendab Krista Kask.
Tore oli näha, et kuulajaid-nautijaid oli tulnud ka
linnarahva seast, sest üritusele oli oodatud ka külalisi.
Loodame järgmisel üritusel
näha veel rohkem kogukonna rahvast uudistamas koolis
Margit Pikk
toimuvat, sest kool on ju osa
kogukonnast.
Kogu üritus ei oleks saanud toimuda ka ilma korraldusmeeskonnata, kuhu kuulusid Põlva Gümnaasiumi õpilased: Jan-Mattias
Kottise, Sven Hallap, Anhelika Lodeson, Merili Länik, Laura Nagel ja Märt Pilliroog. Suur tänu neile selle pika ja toimetusterohke päeva eest. Lisaks pävivad suurt tänu ja Põlva Gümnaasiumi
emakeeleõpetaja Merle Pintson, Põlva koolide raamatukoguhoidja Anne Ojaste, Põlva Keskraamatukogu pearaamatukoguhoidja
Külli Ots ja Helje Põvvat, kelleta üritust poleks saanud toimuda.
Suur kummardus kõikidele asjaosalistele!
Oli väga meeliülendav päev.
Laura Nagel ja Anhelika Lodeson
Põlva Gümnaasiumi 11. klassi õpilased
Fotod erakogust

Ahjal käib Friedebert Tuglasele pühendatud
omaloomingukonkurss
Friedebert Tuglase nime ja mälestuse hoidmisega on seotud mitmed traditsioonid meie koolis. Üks kaalukamatest on juba 70-ndate
aastate algusest korraldatud Tuglasele pühendatud omaloominguliste tööde konkurss. Iga aasta veebruaris saabuvad Ahjale valdavalt
Põlvamaa õpilaste kirjutatud omaloomingulised tööd. Aastatega on
konkurss arenenud ja täienenud, näiteks on osalenud õpilastööd
Petseri Eesti koolist ning Võnnu Keskkoolist. Selle aasta uuendusena on palutud konkursil osalema teised kirjanike nime kandvad
koolid Eestimaalt.
Žürii valib välja parimad autorid neljas vanuseastmes: 1.-4.; 5.7.; 8.-9. ja 10.-12.klass ning õpetajad. Selle aasta teemad on seotud Eesti riigi 100. sünnipäevaga, osaleda saab kahes kategoorias.
Proosapalasid ootame vastavalt vanuseastmetele alljärgnevatel teemadel:
1. - 3. klass - jutt, milles etteantud viiest sõnast must leib, rukkilill, meri, pääsuke, rändrahn on kasutatud vähemalt kolme sõna.
4. - 6. klass fantaasiajutt “Minu päev Eesti presidendina.” 7. - 9.
klass arvamuslugu “Millises koolis on hea käia?” 10. - 12. klass ja
õpetajad: arutlus “Millises Eestis tahan elada?”
Luuletusi ootame kõikidelt vanuserühmadelt teemal “Eesti
100”, kus on kasutatud etteantud sõnu must leib, rukkilill, meri,
pääsuke, rändrahn. Täpsemad juhised osalemiseks leiate kooli kodulehelt https://www.ahjakool.ee/fr-tuglas/omaloomingukonkurss .

Tuglase sünniaastapäeval, kooli aupäeval toimub pidulik aktus, kus auhinnatud tööde autorid kogunevad koos juhendajatega
Ahja kultuurimajja, et meenutada rahvakirjanikku ning parimatele kirjutajatele anda üle auhinnad. Samal aktusel saavad kooli
9.klassi õpilased rinda oma kooli märgi. Kirjandusliku omaloomingu konkursi parimatest töödest koostatakse Põlva maakonna
õpilasalmanahh Illimari Sammu, mida on senini ilmunud 6 osa.
Digitaliseeritud versiooni lugemiseks ning nautimiseks leiate
Illimari Sammu raamaturiiulist Ahja Kooli kodulehelt aadressil
https://www.ahjakool.ee/fr-tuglas/illimari-sammu
Võistluse parimad tööd koondati esmakordselt ühtseks väljaandeks 1975. aastal. Almanahhi nimeks sai “Illimari sammu” ning
seda saatsid jätkuna 1980. ja 1987. ilmunud almanahhid. Ent kiirete muutuste ajajärgul kirjastamine soikus, uus almanahh ilmus
1999. aastal, koondades endas 1994. kuni 1999. aastate kirjatöid.
Konkurss, mille esmaseks eesmärgiks oli väärtustada Friedebert
Tuglase rolli meie kirjanduspärandis, on tänu pikale eale saanud
iseseisva ning kaaluka väärtuse õpilasomaloomingu talletamisel.
„Pane käed silme ette ja tuleta meelde! Sule kõrvad ja kuulata! On, nagu kohiseks kuldne jõgi kauguses!“
Friedebert Tuglas
Aili Siitoja
Friedebert Tuglase nimelise Ahja Kooli õpetaja

1. klasside 100 päeva pidu

Fotod ja tekst
Diana Pehk
Põlva Kooli huvijuht
Kuna koolis oli käidud juba 100 päeva ja ka aabits algusest lõpuni selgeks õpitud, siis seda pidi kindlasti tähistama. Nii kogunesidki Põlva Kooli 1. klasside lapsed koos emade-isadega 7. veebruaril Koolimaja tee 1 aulasse traditsioonilisele esimeste klasside 100
päeva peole. Kõik viis 1. klassi olid selgeks õppinud vahvad esinemiskavad. Oli kuulda isegi võõrkeelseid laule ja lugusid. Seda, kas
lapsed ikka mõistatusi oskavad ära arvata, uuris peole tulnud tark lind öökull. Tore oli vaadata, kui hästi said lapsed tantsusammudega
hakkama!
Pidu lõppes lõbusa sabatantsuga, millega liikus 121 last oma klassiruumi kringlit maitsma. Suur tänu toreda peo korraldamise eest
õpetajad Marely, Katrin, Marju, Kristi, Ruth, Mare, Eda ja Reno.
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Koolis on tähtis selgeks saada tööharjumused ja tervislikud eluviisid
Kooliaasta on jõudnud jaanuari lõpust teise poolde ning asjalik töötuhin käib kõikides klassides. Koos lume tulekuga alustasid
meie õpilased kehalise kasvatuse tundidega Mammaste Tervisespordikeskuse suurepärastel suusaradadel. Nii õpitakse selgeks
oma keha valitsemine erinevates olukordades (rasked tõusud, vabastavad laskumised ning ühtlane tempohoidmine), karastatakse
tervist ning tugevdatakse füüsist. Kõigile õpilastele on vajadusel
kooli poolt tagatud suusavarustus.
7. klassi geoinformaatika tundides koostatakse kaarte, kasutatakse andmebaase ning õpitakse planeerima reise. Valmimas on
Põlva valla kaart, kust leiame üles oma vana Laheda piirid. Kaardile kantakse valla huvitavaid ja tähtsaid objekte.
Usinalt inglise keelt õppides valmistutakse aprillis toimuvaks
reisiks. Nimelt sõidab 12 õpilast ja 2 õpetajat Nordplus projekti kaudu Taani. Seal kohtutakse Odense linna ja Islandi lääneosa
kooli õpilastega, et koos arutada, kuidas noored saaksid muuta
maailma paremaks.
Kõikides tundides harjutatakse erinevate tekstiliikidega tööd:
tarbe-, teadus-, kirjanduslike-, graafiliste-, publitsistlike- ja elektrooniliste. Tänapäevase andmetulva juures on oluline oskus tekstist olulise info leidmine, töötlemine ja kasutamine. Oleme koolis
sellele tähelepanu pööranud juba kahel õppeaastal ning kogume
tehtud töö efektiivsuse kohta ka andmeid koostades 3 korda õppeaastas (iga trimestri lõpus) funktsionaalse lugemise teste. Õpilastel tuleb erinevatest tekstidest leida üles õiged vastused. Oluline
on ka juba töökorralduse mõistmine. Sellel õppeaastal lisasime
testile ka võõrkeelsed (vene- ja ingliskeelsed) tekstid. Võime väita, et harjutamine on olnud tulemuslik - õpilased on tähelepanelikumad ja analüüsivõimelisemad. Jälgime õpilase arengut ning
anname põhjaliku sõnalise tagasiside.
Matemaatika õppimine on meil viimasel kahel õppeaastal populaarsust kogunud ning õpilaste motivatsioon on tõusnud. Sellele
on kaasa aidanud õpetajate sihipärane tegutsemine ning kaasaegsete õppimisvõimaluste kasutuselevõtt. Kool on muutunud õhinapõhiseks. Meie kooli algklasside õpilased harjutavad matemaatikat rahvusvahelisel Matetalgute võistlusplatvormil (10 Monkeys.
com keskkonnas). Juba eelmise aasta võistluste tulemusena võideti kogu koolile 1 aasta tasuta kasutamise õigus, mistõttu on harjutatud kogu õppeaasta. 5. veebruaril alustas järjekordne rahvusvaheline võistlus, kus meie algklasside õpilased taas startisid ja juba
edukalt. Eesti koolide 3.-4. klassi (350 klassi) arvestuses tuli meie
kooli 3. klassi meeskond 8. kohale ja võitsid veel ka nädalaauhinna. Võistlus kestab aprillikuuni. Võistlevate klasside arv kasvab
pidevalt kuni võistluse lõpuni.
Kogu õppeaasta harjutavad meie 1.-9. klassi õpilased matemaatikat Nutispordi keskkonnas (nutisport.eu). See on hea õpetamis- ja õppimiskoht, sest õpetaja saab luua oma õpilaste jaoks
ülesandeid vastavalt õpetatavatele või kordamist vajavatele teemadele. Nii õpilane kui õpetaja saab kohest tagasisidet ning tulemused on jälgitavad reaalajas. Nii on kasvanud õpimotivatsioon ja
matemaatikaoskused. Lisaks igapäevasele õppimisele on ka selles

keskkonnas võimalik osaleda võistlustel: toimub 4 piirkondlikku
(7 piirkonda Eestis) etappi eri vanuserühmades. Igas vanuserühmas üle Eesti on osalemas u 1200 võistlejat. 3 etappi on toimunud, viimane lõpeb 22. veebruaril. 17. märtsil toimub Kagu-Eesti
piirkonna finaal just Tilsi Põhikoolis. Piirkondlike finaalide võitjad pääsevad Eesti meistrivõistluste finaali aprillikuus. Õpilasi
innustavad ja eeskuju annavad ka meie kooli õpetajad, kes koos
gümnasistidega rinda pistavad. Seni on tööd saatnud edu: 3 etapi järel on Tilsi Põhikool õpilaste arvestuses riigis 1. kohal ning
õpetajate arvestuses 2. kohal. Igaüks saab ennast arendada ja näeb
seda muutust eelkõige ise.
Mitte kõik ei omanda oskusi ühesuguse kiirusega, seetõttu
saavad sellest sügisest õpilased omandada teadmisi ja oskusi matemaatikas ja võõrkeeltes kahes rühmas: süva- ja tavaõppes. Selline lähenemine aitab kaasa õpihuvi säilimisele.
Ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse tunde on noor õpinguid lõpetamas õpetaja suutnud kaasahaaravaks muuta, kui väideldakse ja
arutletakse päevakajalistel teemadel. Õpiku kõrval kasutatakse
õpetaja koostatud elektroonseid õppevahendeid.
Meie koolis toetame õpilase terviklikku arengut, lõimides
ainetundidesse igapäevaelu teemad. Õppimine toimub kõikjal:
liikumisvahetundides, koolikogunemistel, bussisõidul suusatama
või õppekäigule, vahvate ürituste korraldamisel, huvitegevuses
jne. Tähtis on koolis selgeks saada tööharjumused ja tervislikud
eluviisid. Rõõmustame pühendunud inimeste töö ja tulemuste puhul. Palju tervist, rõõmu ja nutikaid tegusid!
Ene Veberson
Liina Vagula
Tilsi Põhikool

100 soovi soovipuul
Teisipäeval, 30. jaanuaril
toimus Pihlapuu lasteaias suur
soovide pidu. Peo ajendiks oli
maja aasta eesmärk – iga rühm
sisustab ühe kuu tegevustega,
mis on seotud Eesti Vabariigi
100. sünnipäevaga. Kakukese teemakuu kandis pealkirja
„100 soovi soovipuul“.
Jaanuarikuu jooksul räägiti rühmades laste soovidest ja
unistustest. Nooremate rühmade lapsed tahtsid koos emade
ja isadega mängida, klotsidest
ehitada, tantsida ja muinasjuttu kuulata. Vanemate rühmade
lapsed soovisid muinasjututegelaste võimeid, haldjatiibu,
head sõpra, praktilisi asju nagu
auto või pildiga koolikott. Aga
oli ka erilisi ja südamlikke
soove: Soovin, et mu emme ei
peaks enam kunagi haiglasse
minema.
Kakukese rühma ootuseks oligi kokku koguda 100 laste soovi ja nendest meisterdada soovipuu. Kuna Pihlapuu lasteaias on
kümme rühma, sai iga rühm ülesandeks vormistada pihlamajadena kümme soovi soovipuule. Ühistööna valmiski Pihlapuu lasteaia soovidepuu.
Soovidekuu lõpetasime vahva mängupeoga, kus osalesid kõikide rühmade lapsed. Oma rühma soove tutvustasid kogu lasteaiaperele rühma esindajad, kes olid ise rühmanimitegelase kostüümis
või olid kaasa võtnud rühma maskoti. Külalistena lõid meie peol

kaasa vanaisa Vaino Linnus ja Kakukese rühma vilistlane Mihkel
Linnus, kes mängisid lastele toredaid pillilugusid nii akordionil
kui ka lõõtsapillil. Vanaema Helje Põvvat jutustas lastele põneva
muinasjutu „Savipoti Tobi soovikaev“. Soovidepidu täitis koosmängimise ja tantsimise soove ning kohtuda sai ka erinevate muinasjututegelastega.
Kakukese rühma lapsed ja õpetajad tänavad nii lasteaiaperet
kui ka külalisi vahva peo eest. Ühtlasi tuletame meelde, et kui sa
ei unista ja ei soovi midagi, siis ei saa sinu soov ka täituda!
Riina Leesalu ja Egle Linnus
Kakukese rühma õpetajad
Lasteaed Pihlapuu
Foto erakogust

Teistsugune sõbrapäev
Ahja noortekeskuses
Seekordne sõbrapäev jääb meelde teistsugusena. Matkasime
oma noorte sõpradega Järvselja matkarajal, kõigil saatjaks sõber
koer. Koerad olid esialgu elevil ja meid tervitati kõva haukumisega. Vastavalt kasvule saime saatjad, kõige nooremad said noored,
nunnud, uljad kutsikad. Silitada võis koeri palju süda lustis, tähtis
oligi sõbruneda, et koera tundma saada. Armsad ja nunnud osutusid aga hulludeks jooksjateks. Et püsti jääda, tuli päkkadele valu
anda. Need koerad treenitaksegi kelgu vedajateks, mitte kõrval
kõndijateks.

Mets oli nii lumine ja imeline. Olime lõpuks kõik mõnusalt
väsinud. Koju sõites oli bussis nalja ja naeru ja küsimusi. Millal
me jälle tuleme? Peab ikka paika, et iga astutud samm on terviseks! Riputaksin kõigile 13 matkal osalejale medalid kaela, et nad
seitsme kilomeetri pikkuse raja läbisid. Lõpetasime alles pimedas. Kahjuks tuli matkapildid salvestada mällu, sest telefoni aku
sai tühjaks.
Tegevust rahastati haridus-ja teadusministri kinnitatud ning
Eesti Noorsootöö Keskuse poolt elluviidava Euroopa Sotsiaalfondi kaasrahastatud programmi ,,Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja
noorte tööhõivevalmiduse parandamine” kirjeldatud tegevuste
raames.
Foto ja tekst Ahja noortekeskuse FB lehelt

Kauksi Koolis on tore, sest ...
On sada põhjust, miks on Eestis hea elada. Samuti on ka sadu
põhjuseid, miks on tore just õppida meie kodukoolis, Kauksi koolis.
Toon ära mõned nopped laste mõtetest:
-Tunnid on väga ägedad, mitte kunagi ei hakka igav.
-Me töötame tahvelarvutitega, mis teeb koolitöö eriti põnevaks.
-Meie kool on sportlik kool- tihti toimuvad spordipäevad, maastikumängud.
-Meie koolis on toredad, rõõmsad ja lõbusad õpetajad. Sageli tehakse
nalja ja see muudab koolipäevad palju huvitavamaks.
-Õpetajad on väga paindlikud ja vastutulelikud. Nendega annab alati
oma muresid ja rõõme jagada.
-Õpetajad on õiglased- igasse õpilasesse suhtutakse võrdselt ja lugupidavalt. Kui õpetaja klassi astub, on tal tavaliselt naeratus näol.
-Õpetajad kuulavad ka laste arvamust õppetöö korraldamisel.
-Meie kooli lapsed on rõõmsad ja lõbusad, vahepeal ka ulakad.
-Siia kooli tulles olin mures, et kuidas hakkan kaasõpilastega läbi saama, aga see mure oli asjatu – nad pole ülbed ega ebaviisakad.
-Meie koolis on toit väga hea. Alati maitsev ja saab kõhu täis.
-Millega paljud koolid uhkust tunda ei saa, on meie traditsioonid ja
üritused, mis tõstavad tuju ja lisavad vaheldust koolielule. Ei möödu
ühtegi kuud, kus midagi põnevat ei toimuks.
-Kooliruumid on alati puhtad ja soojad. Klassid on hubased ja mõnusad.
-Kõik koolitöötajad- kokatädid ja koristajad on väga sõbralikud.
-Meil on lugemispesa, kus saame vahetundides lugeda ja jõusaal, mis
meeldib eriti poistele.
-Vahetundides saame mängida lauatennist ja koroonat.
-Meie kool on turvaline, kooliümbruses saab rahulikult väljas mängida.
-Sageli käime õppekäikudel, ekskursioonidel, matkamas.
-Meil on õuesõppeklass, kus on kevadel ja sügisel mõnus linnulaulu
saatel õppida.
-Meil on väga vahvad koolipeod, eriti jõulupidu, kus esines peaaegu
kogu kool.
-Oleme saanud osaleda põnevatel öölugemistel.
-Meil töötavad mitmed huviringid.
-Meil on pikapäevarühm, kus saab kodused tööd tehtud.
-Mulle meeldib käia siin koolis sellepärast, et siin on hea haridus,
meeldiv seltskond, natuke karme õpetajaid ja natuke leebeid õpetajaid.
-Meie kool on väike, oleme kõik omavahel tuttavad.
-Meeldib see, et me teeme grupitöid, eksperimente ja mängime õppemänge.
-Meil on koolis ainenädalad, mille raames saame palju põnevaid teadmisi juurde.
-Meie õpetajatele meeldib palju looduses käia ja seega osaleme ka
meie looduprogrammides.
-Meie koolis kõlab hästi palju muusikat- nii laulu kui pillimängu.
-Meie kool on saanud igal laulupeoaastal laulupeole, kuigi lauljad on
ainult käputäis.
-Osaleme erinevates projektides.
Soovime kogu koolipere poolt ilusat Eesti Vabariigi sünnipäeva!
Enna Prükk
Kauksi Põhikooli õpetaja
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Lasteaialaste laulupäev „See väike maa”
Küünlapäeval tulid Vastse-Kuustesse kokku lasteaedade laululapsed, et laulda Eesti Vabariigi sünnipäeva auks. Toimus Põlvamaa lasteaedade III laulupäev, mis kandis pealkirja „See väike
maa”.
Vastse-Kuuste kultuurimaja täitus hommikul rõõmsameelsete
ja ootusärevuses lastega. Laulupäeva tervitussõnad ütles patroon
Liina Kersna. Liina soovis lastele laulurõõmu ja mõnusat esinemist, tuues välja, et kodumaale kõige sümboolsem kingitus laste
poolt ongi Tartu rahulepingu aastapäeval laulda kodust ja kodumaast.
Lavalaudadele astusid esinejad kolmes vanusegrupis. Et esinemine ikka hästi välja tuleks, toetasid lapsi õpetajad laval ja lapsevanemad saalis. Lapsi kuulas viieliikmeline žürii, kes valis tublide
hulgast veel tublimad solistid lõppkontserdile. Lõppkontsert toimub kevadel Põlva Kultuuri-ja Huvikeskuses, kuhu ootame kõiki
huvilisi laululapsi kuulama.
Kõik esinejad olid tublid ja julged, nautisid laulmist ja lustisid vaheaegadel Tipi ja Täpi seltsis. Laste soovil tuleb laulupäev
järgmisel aastal taas. Tänud teile, muusikaõpetajad, töö eest mida
lastega teete.
Laulupäeval osaled kolmkümmend kuus solisti kaheksast lasteaiast. Tublimad solistid olid:
3-4 aastased: Kristofer Klaos ja Marleen Laane Krootuse lasteaiast, Heti Liblik ja Adeele Järvele Pihlapuu lasteaiast.
5-aastased: Desiree Alev, ilsi lasteaiast, Laura Lisette Laur Saverna lasteaiast, Karl-Markus Rebane Räpina lasteaiast ja Karmela Kahar Lepatriinu lasteaiast.
6-7 aastased: Adham Rashad Kanepi lasteaiast, Angelina
Roosoja Tilsi lasteaiast, Elis Padar Pihlapuu lasteaiast, Emma
Linnupuu Pihlapuu lasteaiast, Henri Mertsina Räpina lasteaiast ja
Hans Kristjan Pastak Lepatriinu lasteaiast.

Külas oli
Andrus Kivirähk

5. veebruaril oli Tilsi ja
Põlva lastel väga tore võimalus
oma silmaga näha lastekirjanik
Andrus Kivirähki. Kirjaniku
jaoks oli päev päris pikk ja
tihe, aga reipus ja rõõmus meel
ei jätnud teda hetkeski maha.
Keskraamatukogu
saalis
ootasid Põlva Kooli 3.b ja
3.e klassi lapsed. Kõigepealt
vaatas kirjanik üle oma lasteraamatute väljapaneku ja ütles,
et ta on kirjutanud lastele 10
raamatut (eks ole päris paras
ports!). Väljapanekul oli aga
raamatuid 11. Selgus, et Saaremaa vägimeest kujutavat “Suur
Tõllu“ ta ise päris lasteraamatuks ei peagi. Küll aga soovitas
ta lastel kindlasti vaadata Jüri
Arraku pilte raamatus.
Kirjanik tutvustas lühidalt
kõiki oma raamatuid, sättis
siis soliidsema väljanägemise
nimel prillid ninale ja luges
väga mõnusal viisil ette jutte
raamatutest „Kaka ja kevad“
ning „Karneval ja kartulisalat“. Lapsed kuulsid ka lugu,
mis polegi veel trükivalgust
näinud! Kivirähalikult fantaasia- ja huumoriküllane „Kärbsepirukas“ ilmub aprillikuu
Tähekeses.
Eks kirjaniku raamatud
sünnivadki enamasti siis, kui
Tähekeses mitu-setu lugu ilmunud ja ei jää üle muud, kui
need raamatuks köita. Ajakirja
toimetaja Ilona Kivirähk saatis

kõigile kohtumistel osalenud
lastele (ja neilegi, kes sel päeval koolis polnud) Tähekese
numbri, millesse Andrus Kivirähk oma jutu juurde autogrammi kirjutas.
Kirjanik on loonud ka filmikangelasi. Kes siis ei teaks
koeratüdruk Lottet! Parasjagu
teoksilolevas uues filmis saab
Lotte endale õe Roosi, kes on
väga elavaloomuline koeratita.
Kõikidel kohtumistel kirjanikega esitavad lapsed ka
küsimusi, sest mis on kohtumised ilma nendeta! Kirjanik
ütles, et oli juba lapsepõlves
väga suur lugeja. Teinekord
jäi seetõttu koguni õppimata.
Lapsi huvitas omakorda, mida
vanemad selle peale ütlesid.
Kirjanik nentis, et ega nad just
rõõmsad olnud. Tema lemmikkirjanik oli lapsepõlves Astrid
Lindgren. Küsimusele, kuidas
nii vahvad ideed tulevad (näiteks puutükist mobiiltelefon,
millega raamatu „Oskar ja
asjad“ nimitegelane toolidele
ja paljudele muudele asjadele
helistada saab), vastas kirjanik,
et nad lihtsalt tulevad ja neid
tuleb arendama hakata.
Muide, peategelasele pani
ta Oskar nimeks seepärast, et
see on praegu populaarne ja
vanaaegset nime (näiteks Andrus) pole mõtet tegelasele panna.
Põlvast sõitis kirjanik kohtuma Tilsi Põhikooli lastega,
keda oli samuti umbes nelikümmend. Seegi kohtumine
möödus väga toredas humoorikas õhkkonnas. Andrus Kivirähk lubas: uus raamat on
ilmumas!
Suur tänu raamatukoguhoidjale ja noorsootöötajale
Ainika Mägile, kes kirjaniku
meile külla kutsus!
Põlva Keskraamatukogu

Katrin Peil
korraldustoimkonnast
Foto: Lauri Vool

Laulupäeva korraldas MTÜ Kratipesa kootöös lasteaed Kaari ja lasteaed Pihlapuuga. Laulupäeva
toetas Eesti Kultuurkapitali Põlvamaa ekspertgrupp.

Sõbakirjalised tekid sõitsid Viljandist
Põlvasse

Põlva Kultuuri- ja Huvikeskuse IV korruse trepigaleriis on üleval valik Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia tudengite õppetööna valminud sõbakirjalisi tekke koos kavandite ja kanga rakendustega. Näitus on avatud 13.veebruarist 1. aprillini.
Näituse korraldaja Põlva Kunstikooli direktor Anne Prangel
vestles Anneli Oruga (pildil).

Näituse seadsite üles
koos Põlva Kunstikooli
vilistlase
Yyhely Hälviniga.
Kust tuli idee selline
näitus teha?
Oleme Yyhelyga
varemgi koos näitusi
üles seadnud. Kasu
oleme mõlemad saanud - mina lähtuvalt
erialasest vajadusest
vastava praktika järele ja tema soovist saada kunstnikuna kogemusi ja tuntust. Kuna
minu spetsialiseerumiseks nahkesemete valmistana on vajalik muuseumitöötaja praktika, pean kindlasti omama kogemust museaalide
näituseks vormimisel. Selleks sobisid Viljandi Kultuuriakadeemia
fondi tekid, mida ka minu kursus teisel kooliaastal hoolega tegi.
Toona külastasime esmalt Eesti Vabaõhumuuseumi ning valisime endale meelepärase teki välja - kes kodukandi järgi, kes lihtsalt
kaunite värvide poolest. Muuseumis kohapeal mõõtsime kanga ja
soa tiheduse, originaalteki mõõdud, joonistasime kasutatud koekirjamustri üles ja tegime kanga rakenduse. Kuna meid oli sellel aastal
päris palju ühel kursusel - so 22 hinge -, pidime teljed mitme peale
jagama. Grupeeruti teki laiuse ja rakenduse järgi. Mina olin 160 cm
laiuse lõime grupis, kuna soovisin tulevikus panna selle teki suure

voodi peale. Ülesanded jaotasime kolme peale ära - üks kääris lõime, mitmekesi vedasime peale, üks niietas, teine soastas ja kolmas
tegi rakenduse. Enne kudumise alustamist pidime ka sobivad lõngad
saama. Koolil oli küll suur valik lõngu, kuid muuseumi teki värvi täpselt alati polnud. Nii pidime ise lõnga värvima. Mina õnneks
pidin vaid kaks tooni värvima. Kudumine ise oli tore, kuid nagu
vanadele telgedele kombeks, või oma vigade tagajärgedena, lähevad
vahetevahel ikka lõimed katki, kellel rohkem - kellel vähem. Kootud kangast kokku lüûes peab jälgima, et ei lööks ühest servast rohkem, sest muidu tuleb teki muster viltune. Regulaarne mõõdulindiga
mõõtmine käis seega koguaeg. Rohkem ikka esimese poomi pealt,
et näha palju juba tekki valmis on.
Isegi kolm tilka verd läks minu tekile. Vähegi laiema kanga kudumisel kasutatakse kangapingutajat ning selle serva otsas olevad
teravad nagad on ikka päris ohtlikud, oled natuke vähem hooletu ja
oligi veri väljas. Õnneks seda rohkem ei juhtunud. Hetkel on tekk
kooli fondi oma, kuid 4 aastat pärast lõpetamist saame oma teki materjali kulu hinnaga välja osta. Seniks esindavad meie meistriteosed
Viljandi Kultuuriakadeemiat näitustel ja teistel üritustel.
Tekid on imelised ja loovad Trepigaleriisse selle õige - päriselt oma
kodu meeleolu. Oled Põlva Kunstikooli lõpetanud ja praegu lõpetamas TÜ Viljandi Kultuuriakadeemiat.
Hetkel on mul jah käsil viimane aasta Tartu Ülikooli Viljandi
Kultuuriakadeemia rahvusliku käsitöö osakonnas rahvusliku tekstiili erialal. Õpe on kestnud 3,5 imekiiret aastat ja viimane semester
ongi ukse ees. Lõputööks valmivad mul koostöös Samelini jalatsivabrikuga tänapäevasel tallal vabaaja jalanõud, mida kaunistavad
Eesti linnade keskaegsete nahkjalanõude pealt võetud kaunistused.
Põlva Kunstikool kindlasti pisut mõjutas minu hilisemaid õpinguid - siit saadud kogemused ja õpetus on mind aidanud.
Artikkel avaldatud lühendatult.

Himmastes läheb hoogsalt
Hoogsalt on alanud juubeliaasta ka Himmaste külakeskuses.
Lastele toimuvad raamatukogus kaks korda kuus ettelugemispäevad. Üheskoos võeti vastu otsus lugeda ette 100 jutukest. Palju
armastatakse joonistada ja teha muudki põnevat. Tihti kutsume külla
ka Põlva Avatud Noortekeskuse töötaja Hanna-Grete, kes toob lastele kaasa huvitavaid ja põnevaid mänge, mida siis üheskoos mängitakse
Igal kuul toimub külakeskuses üritus ka täiskasvanutele. Külla
kutsume külateatreid, tantsijaid, pillimehi, lektoreid, jne. Kokkusaamistel arutame läbi, keda soovitakse esinema ja kellega oleks veel
huvitav kohtuda. Suurematel küla üritustel, mida korraldab MTÜ
Himmaste, oleme alati valmis kaasa lööma ja vajadusel ka abistama.
Küla vastlapäev möödus toredasti. Lasti liugu, võistlesid nii noored, kui vanad. Söödi suppi, joodi kuuma teed ja maiustati vastlakuklitega. Külavanema Andres Vijari sõnul oli osavõtjaid eelnevatest aastatest tunduvalt rohkem.
Külakeskuses toimuvad huviringid. Kokku saavad käsitööring
Nobedad Näpud, linetantsijad ja Tai chi kursus. Küla lapsed kasutavad saali ka oma tantsude õppimiseks.

Tore, kui inimesed üritustel osalevad ja on huvitatud oma küla
töödest ja tegemistest.
Ene Lugamets
Himmaste raamatukoguhoidja
Fotol noored mängimas Hanna-Grete juhendamisel,
foto erakogust
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EV 100 tähistamine Ahjal

Keraamikat saab
valmistada
töökojas Töö&Vile

Kirjutan read, puuokstele üle SINISE taeva.
Kirjutan read, MUSTAST mullast,
täis VALGETE väljade valevust.
Siis mu sõnad on lehiks puul,
millel talvemaastike read.
EESTIMAA sinule jätan need read …
Oma juubeliettevõtmistega alustasid ahjakad varakult ja ikka
enne teisi.
Avasündmuseks korraldati Ahja kultuurimajas 16. veebruaril
EV100 sünnipäev sõprade seltsis, mis kandis pealkirja „Oma ja
ehe“. Kokku olid tulnud kõik kultuurimaja kollektiivid ja sõbrad
nii lähedalt kui kaugelt. On ju Eesti rahvas läbi ajaloo olnud laulurahvas. Lauldi rõõmus, lauldi kurbuses. Tegid käed tööd, astusid jalad teed – suu ja süda laulis. Meie ühisel juubelipeol kõlasid
lauluansambli Rukkirääk esituses kaunid lauluhelid ja muusikalist
külakosti tõi Vana-Koiola naisansambel Laululust. Tantsumustreid
seadsid Ahja rahvatantsurühm Hõbesõlg ja Võnnu Wenden rahvatantsijad. Üles astusid ka igal nädalalõpul koos käivad peotantsuhuvilised Pühapäevitajad. Ene Priksi pillihelide saatel ja kultuurimaja
juhtaja Külliki Porosoni seltskonnatantsuklubi eestvedamisel õpetati külalistele selgeks nii reilender kui krakovjak. Tantsu ja tralli
jagus Bailamose pillimeeste lugude saatel hiliste öötundideni ja kui
need kultuurimaja seinad saaksid rääkida, siis tuleks see lugu paljaste jalgade, vasikanahast pastelde, kodukoha rahvariiete, botaste
ja teksaste ning kõpskingade kandjatest ... Ja kohe kindlasti oli see
päris oma ja ehe!
Teiseks juubelisündmuseks on 23. veebruaril raamatukogu aias
toimuv „Talvine piknik“. Süütame lõkketule ja võtame vastu külalisi. Kõik kohaletulnud saavad osa meie eakate käsitöömeistrite
Kullaketrajate näitusest „100 lumehelvest“, mis on ehtinud raamatukogu juba aasta algusest saati. Kuna majas tegutseb veel teinegi
käsitööring Tegusad Totsid, siis ka nendel valmis juubeliaastaks
oma kingitus. Ühiselt on meisterdatud „100 helkurit“. Tähtpäevale vääriliselt kaunistame koos Illikuku lastega majaesise puu, millelt kõik huvilised saavad peale 28. veebruari endale meelepärase
helkuri valida. Kõik pisikesed peokülalised saavad kingiks kaas
oma helkuri. Meie koosviibimisele toovad rõõmsat lõõtsamuusikat
Mooste Rahvamuusikakooli pillimehed. Saab kaasa laulda, tantsida
ja ühistes tsõõrimängudes osaleda. Kaetud on talvine piknikulaud,
kust ei puudu kuumad joogid ja sooja südamega tehtud koogid.

Käsitööring Kullaketrajad: Mai Stokkeby, Juta Otsa, Helve
Sreiberg, Silva Karu, Ene Aav, Taimi Musta,Tiia Sõmerik. Pildilt puudu: Mari-Ann Kase, Margareeta Pihlak ja Margot Kihho.
Käsitööringi juhendaja Malle Avarmaa.

Moostes asuvas töökojas Töö&Vile tegutseb Mooste Saviklubi. Saviklubi on koht keraamikat armastavatele inimestele, nii
lastele kui täiskasvanutele. Jaanuaris toimus siin algajate keraamikakursus ja kevadeni toimuvad tunnid Mooste Noortekeskuse
noortele. Savitööd juba tundvad inimesed saavad aga siin iseseisvalt omale keraamikat valmistada.
Avatud töökoda saab kasutada kolmapäeviti ja neljapäeviti
kell 17-21. Töökoja kasutus maksab 3 eurot /kord, sisaldades põletust. Osaleja tellib/maksab ise oma materjalide eest. Juhendajat
kohapeal ei ole, seepärast ongi saviklubi mõeldud neile, kes juba
saviga ümber käia oskavad. Kirjuta või helista ja küsi täpsemaid
tingimusi.
Kontakt: Piret Uus, piret.uus@gmail.com, 5665 8117

Hea lehelugeja, hakkame siis sättima, sest kohe-kohe on ju
käes 24. veebruar.
Head Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva meile kõigile!
Külli Vardja
Ahja raamatukogu juhataja
Fotod erakogudest

Hõissa, meil olid vastlad!

Rosma rahvas sai üle mitme lumevaese talve taas korralikult vastlapäeva pidada. Üle poolesaja külaelaniku kogunesid Krossimäele, kus sai rõõmu tunda saani- ja kelgusõidust, kuumast supist, teest
ja loomulikult vastlakuklitest. Tänud suured Rosma Küla Seltsi eestvedajatele! Suund on nüüd võetud
1.mail toimuvale Rosma 10. Külapäevale. Tähistagem väärikalt Eesti Vabariigi 100 juubeliaastat!

11. veebruaril peeti Tännassilma traditsioonilist vastlapäeva. Kokku oli tulnud ligi 80 inimest.
Meie suureks rõõmuks kinkis ilmataat meile kauni lumise vastlailma. Sellel aastal oli vastlapäev ja
sõbrapäev kõrvuti, siis otsustasime, et meie võistlema ei hakka ja kõik mängud toimuvad sõbralikult
ja ühtehoidvalt.
Esiteks valisime vastlapäeva perenaise, kes tegi esimese vastlaliu, et meil tuleks ilusad suured projektid
külla ja alles siis avati liumägi kõigile. Liugu lasti palju
ja vahendite valik, millega mäest alla lasti oli väga kirju. Kõige vanem kelk, mis mäest alla vuhises oli esimesest vabariigi ajast pärit.
Traditsioonilisi vastlamänge viis läbi Reet Roop ja
need olid kõik mõeldud küla heaks ja üksteise aitamiseks. Kui vastasmeeskonnal ei läinud hästi või tuli komistamisi, siis teised tõttasid appi ja kõik jõudsid sõbralikult finišisse. Ei puudunud ka vastlapäevale kohane
reesõit. Ree, mille andis meile kasutada Villem Vigel, rakendas oma ATV taha Margus Puksa ja
tegime soovijatele sõitu. See oli üks kõva tõmbenumber, nii suured kui ka vanemad inimesed kasutasid võimalust, et meenutada oma nooruspõlve hobusõitu. Teiseks päeva naelaks oli Raul Luku
tehtud mootorsaansõit.
Oli tõesti väga tegus ja lõbus üritus, kõigil oli naeratus suus. MTÜ Kähri Seltsimaja tänab kõiki
oma toetajaid ja abistajaid. Tundsime kuidas küla hoiab ühte ja paljud pered aitasid kaasa, kes oma
vaba ajaga kes oma isikliku varaga. Aitäh, teile armsad külainimesed!
Tiia Johanson
Fotod Tännassilma-Puskaru -Kähri külaseltsi FB lehelt

Vasakul: Himmaste küla vastlapäeva pole varem kunagi nii palju osalejaid olnud! Erilised
kiidusõnad Edale, kes hoolitses vastlasupi ja muu söögipoolise eest. Tänud Markelile ja
Gunnarile tõukekelkude eest, Gitlinile, Garryle ja Enele päeva ilusa sujumise eest!
Oli äge päev! Foto MTÜ Himmaste FB lehelt
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Põlva Keskraamatukogus
Põlva
• Kohtumine raamatu „Minu Indoneesia autori“ Berit Renseriga
28. märtsil kell 18 raamatukogu saalis.
• Põlva Kunstikooli õpilaste graafikat 2017 ja valik Kunstilabori
graafilisi lehti 16. veebruarist 16. märtsini lugemissaalis. Juhendajad Voldemar Ansi ja Yyhely Hälvin.
• Põlva Kunstikooli õpilaste vormiõpetuse tööd aastatest 2016 –
2018 16. veebruarist 16. märtsini kojulaenutussektoris (esimesel
korrusel). Juhendaja Mart Vester.
Noortenäitused kuuluvad projekti „Kunst raamatukokku“.
• Eesti Vabariigi 100. sünnipäevale pühendatud raamatunäitus
„Maa, mis hoidnud on meid“ 20. veebruarist 26. märtsini näitusevitriinis.
Himmaste
• Teemaõhtu “Stress ja kuidas sellega toime tulla “ 2. märtsil kell
17 Aili Urmi eestvedamisel.
• Lugemispäevad lastele 7. ja 21. märtsil kell 17.
• Emakeelepäev koos lastega 14. märtsil kell 17.
• Lasteüritus „Kuidas valmistuda munapühadeks“ 28. märtsil
kell 17.
• Käsitööringi kokkusaamine 12. ja 26. märtsil kell 18. Juhendaja
Merike Verev.
• Tai chi kursus teisipäeviti ja neljapäeviti kell 18.45. Juhendaja
Raivo Paltser.
Kiuma
• Neljapäevaklubi (kirjandusklubi) kokkusaamine neljapäeviti
kell 11.
Peri
• Emakeelepäev 15. märtsil kell 17. Üksteisele tutvustatakse oma
lemmikirjanikke eesti kirjanduses. Oodatud on nii vestjad kui ka
kuulajad.
Taevaskoja
• Toomas Kuusingu illustratsioonid (linoollõiked) Lauri Sommeri
raamatule „Lugusid lõunast“ 10. märtsist 30. aprillini.
• Käsitööringi kokkusaamine kolmapäeviti kell 13. Juhendaja
Epp Metsaluik.
Vanaküla
• Aado Kottise maalinäitus loodusmotiividel 19. veebruarist 31.
märtsini

• 22. märtsil kell 19 Õhtutund kirjanikuga. Ajakirjanik ja luuletaja Sulev Oll. Ta võtab kaasa oma neli luulekogu lastele ning
teist samapalju täiskasvanutele, loomulikult on lugemislaual hiljuti ilmunud “Virumaa viguriga lood”. Saab mõnusalt koos naerda ja nostalgilisemate salmide puhul ehk vaikselt ka mõne pisara
poetada.
Olete oodatud oma õhtuid sisustama
Vastse-Kuuste kultuurimaja järgmistes huviringides:
Esmaspäeviti kell18.30
Folkloorirühma Kõivokõsõ, ringijuht Kersti Matson
Teisipäeviti kell 18.00 käsitöötuppa, ringijuht Heli Henn
ja kell 19.30 täiskasvanute näiteringi, ringijuht Irina Retkova
Kolmapäeviti kell 17.15 teatritruppi HeaMaik, etendused lastele, juhendaja Helju Purason ja kell 18 terviseringi Mummud,
tantsime ja liigume mõnuga, juhendaja Eve Lõiv
Neljapäeviti kell 13.45 laste näiteringi,
juhendaja Irina Retkova
Kell 18.30 segakoori, juhendaja Heli Kiho
kell 19.00 segarahvatantsu Vihista Viisku,
juhendaja Katrin Peil
Iga kuu viimasel reedel kell 12 on oodatud eakad klubisse
Kanarbik pärastlõunat veetma, klubi eestvedaja on
Viive Hämäläinen.
Kui tekib huvi, andke teada: info tel 7970 174, 5693 7848

Talvine hooaeg Põlva Päevakeskuses
Vaatamata tänavustele hulgiviirustele ja gripile, on Põlva Päevakeskuses tegevused laineharjal. Eakatel on aega ja tahtmist koduseinte vahelt välja saada ning tänu sellele käib majas vilgas tegevus. Õnneks on liitunud erinevate ringidega palju uusi liikmeid
ja see lisab nii ringijuhendajatele kui ringis osalejale uut energiat
ja tahtmist juurde. Liikmeid on lisandunud pea kõikidesse huviringidesse, aga erilist rõõmu tunneb sellest meie segakoor ja juhendaja Ester Liblik, sest koor kõlab nüüd võimsamalt.
Veebruari alguses käisime 50 teatrihuvilisega Vanemuises vaatamas Ray Cooney farssi „Minu järel, seltsimees!“. See pööraselt
naljakas etendus oli pea kõigile naeruteraapia eest, nii et kojusõit
Põlvasse läks kui linnulennul.
Vastlapäeva tähistasid kõige enam ravivõimlemisrühmad, kus
ringijuhendaja Hanna-Grete Rüütli korraldas kolmele grupile
eraldi nii teatevõistlusi kui tantsutrenni tavalise võimlemistunni
asemel. Parimatele olid päevakeskuse poolt auhinnad. Käsitööring tähistas vastlapäeva omavalmistatud tangupudru söömisega
ja hiljem ehtisid nad heegeldatud sinimustvalgete lilledega ära
meie õpperuumi seinal aastaaegade käsitöövaiba, et tähistada vääriliselt vabariigi 100. aastapäeva. Ringijuhendaja Merle Põlluveeri poolt tehtud seinavaip saab uued ehted neli korda aastas ja seda
tänu käsitööringi nobedatele naistele ja loomulikult siis vastavalt
aastaajale, kas lilled, lumehelbed või värvilised puulehed jne.
Sõbrapäeva korraldasime koos Põlva Vaimse Tervise Seltsiga. Meeleolukat muusikat tegid Põlva rahvale tuntud muusikud

Ivar Kanarik ja Hillar Surva, tõesti mehed nagu orkester. Konserdi esimesel poolel kõlas kaunis salongimuusika ja pärast lauldi
ühes muusikutega häid vanu ning tuntud eesti laule. Muusikute
lauluvalikut hiljem ka kiideti, et enam ei ole kuskil võimalik neid
vanu laule laulda ja nii kipuvad sõnadki meelest minema. Kontserdi lõppedes oli kõigil meeleolu ülev ja tänati toreda sõbrapäeva
eest, et nii vahvasti polegi eakad saanud seda ameerikalikku püha
tähistada.
Meil on veebruaris tulemas veel paar loengut, ühepäevane arvutiõpe ja 8. märtsil tähistame saalis naistepäeva koos „Lahedate
muttidega“:
• 21. veebruaril kell 9.15 – 17 tasuta digioskuste algkoolitus
“E-Kodanik” BCS Koolituse poolt;
• 26. veebruaril kell 13, Põlva meespensionäride kohtumine
Põlva abivallavanem Arne Tilgaga;
• 28. veebruar kell 12.30 tutvustatakse Põlva valla sotsiaalosakonna töökorraldust, uusi valdkonna vastuvõetud kordasid ja
määruseid jm. Kohal Põlva abivallavanem Sirje Tobreluts ja sotsiaalosakonna juhataja Helen Metsma;
• 8. märts kell 14 naistepäeva tähistamine. Esinevad päevakeskuse taidlejad ja Lahedad Mutid Lahedalt.
Soovin teile kõigile õnne Eesti Vabariigi 100. aastapäeva puhul!
Anne Nook
Põlva Päevakeskuse juhataja

Tänukummardus Koidulale
Tahan tutvustada Ahja kultuurielu kõige
staažikamat ja mitmekülgsemat etlejat läbi
aegade. Tema nimi on Koidula Kirotar, kellel
täitus 9. veebruaril 85. eluaasta.
Miks tutvustada just teda? Vastus on lihtne, ta on üle 60ne aasta panustanud Ahja kultuuriellu nii lauldes, tantsides, sõnakunsti viljeledes, kui ka näitemängu tehes ja seda ikka
alati parimat välja pannes.
Tema õde, Lydia Sinipalu oli nooruses
Ahjal lauluõpetaja, koorijuht, kellega koos
Koidula duetti laulis ja etlemiskonkurssidel
tunnustust võitis. Selle tõestuseks on Koidulal
alles hoitud palju omaaegseid diplomeid. Koidula on isegi Ahja kultuurimaja juhi kohuseid

täitnud 1955. aastal. Tänasel päeval laulab
Koidula naisansamblis „Rukkirääk” 3. häält
ja see hääl pole oma sära ja tugevust muutnud!
Olemuselt on Koidula sõbralik, tagasihoidlik, alati optimistlik ja huumorimeelega. Tal on ka andekas järeltulija, lapselaps
Mart Kirotar, kes harrastab nii peotantsu,
kui akordioni ja lõõtspillimängu. Tahan
kõigi meie maja lauljate ja tantsijate poolt
soovida Koidulale tugevat tervist, elurõõmu
ja meie seltsis jätkamist veel palju aastaid!
Külliki Poroson
Ahja kultuurimaja juhataja

Külas olid vanad sõbrad
Vastse-Kuuste raamatukogus sõbrapäeva eel toimunud kontserdil meenutasid oma sõbrateed ning laulsid oma laule Urmas
Nagel ja Andrus Hämäläinen. Meeste sõprus algas ühel aastatetagusel kohtumisel Ida-Preisimaal armeeteenistuses olles. Sõprust
toitsid ühine muusikahuvi ning sarnane ellusuhtumine.
Räpina Miikaeli koguduse õpetaja ametit pidav Urmas Nagel
on olnud 1970. ja 1980. aastatel tuntud folklaulja ja folkmuusika autor. Oma osalemist tollastel Tartu ja Tallinna folgifestivalide
meenutas ta ka meie raamatukokku kogunenud publikule. Väiksemate ja suuremate vahedega on ta andnud ja annab kontserte
praeguseni. Urmas Nagel on musitseerinud koos õigeusu kiriku
vaimuliku ja muusiku Sakarias Leppikuga, nende koostööna on
valminud CD nimega „Kirgmaastik“.
Vastse-Kuustes elav pillimeister Andrus Hämäläinen saagis
esimest korda lauajupist kitarri juba 1976. aastal, aga õige hoo sai
ta sisse alles 1990. aastate keskpaigas. Nüüdseks on ta parandanud ja restaureerinud tohutul hulgal pille. Kui üldiselt hinnatakse
hea pillipuuna roosipuud, pähklipuud ja mahagoni, siis Andrus on
alati rõhutanud, et pill peaks olema kodumaisest materjalist. Pillimeister teebki oma pillid eestimaisest puidust ning tema sõnutsi
saavad sellest väga head pillid. Eks selle tõestuseks on ka tõsiasi,
et Urmas Nagel kasutab mänguks sõber Andruse tehtud kitarri
juba üle kümne aasta.

KIRIKUTEATED
Põlva Maarja kirikus
• Püha missa (jumalateenistus armulauaga) Põlva Maarja kirikus igal pühapäeval kell 11. Pühapäeviti kell 10 roosipärja palvus.
• 24. veebruaril kell 10 Eesti Vabariigi sünnipäeva jumalateenistus.
• Iga kuu teisel pühapäeval on Vana-Koiola ja Tilsi-kandi rahvale korraldatud transport kirikusse ja tagasi. Huvilistel palutakse ühendust võtta
Tuuli Võsaga telefonil 520 2944.
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
• Jumalateenistused armulauaga kolmapäeval kell 10 ja pühapäeval kell
11. Teenib peapiiskop Benjamin Lillemäe

Matusebüroo
asukoht
muutub
Esmaspäevast, 26. veebruarist
asub Põlva matusebüroo uuel
aadressil Kesk 11, Põlva (Swedbankiga samas majas, sissepääs
maja keskväljakupoolsest otsast)
Kõik telefoninumbrid ning
lahtiolekuajad jäävad endiseks:
E-R 9-16; tel 799 9430;
24h infotelefon 524 5949

Raamatukogus toimunud sõbrapäeva ootuse muusika- ja mõtterännak oli mõtlik, tundlik ja sõnumikeskne, põhinedes meile
esinenud sõprade elu jooksul kujunenud väärtustunnetusel ning
tähendusrikastel Eesti luuletajate värsiridadel. Publik tunnetas
selgelt pillide sügavat tähendust muusikutele ja vankumatu sõpruse hõngu. Kontserdi lõppedes jätkus õhtu mõtlikus vestlusõhkkonnas.
Tekst ja foto Mall Kõpp
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Põlva tüdrukud juhivad Eesti
meistrivõistlusi

10.-11. veebruarini peeti Kehras tütarlaste A-vanuseklassi EV100 käsipalli
meistrivõistluste esimese etapi mängud.
Avaetapi järel haaras täiseduga juhtohjad
Põlva Spordikooli võistkond.
Kui mõnda aega tagasi koduses Mesi-

käpa Hallis toimunud Eesti karikavõistluste etapil jäid Põlva tüdrukud neljandaks,
teenides neljast kohtumisest ühe võidu ja
viigi ning kaks kaotust, siis meistrivõistlustel tehti tubli vigade parandus.
Sel korral kodusaalis võistelnud Kehra

üle saavutati võit üsna veenvate numbritega, ülejäänud kolm kohtumist kulgesid
aga äärmiselt tasavägiselt ning parimal
juhul alistati vastane nelja tabamusega.
Põnevuslahingutest võitjana väljunud põlvalannad juhivad Eesti meistrivõistlusi avaetapi järel täiseduga, kahe
punktiga jääb maha tugev Reval-Sport/
Tallinna SK ning kolmandal kohal paikneb Reval-Sport/Lasnamäe. Seejuures
kujunes kohtumine Lasnamäe võistkonnaga vahest kogu turniiri kummalisimaks
– harva näeb, et kaks sportlast viskavad
käsipallimängus kokku 45 punkti, aga just
sellega said hakkama Polina Gorbatsjova
(23) Lasnamäe ja Teele Utsal (22) Põlva
poolelt.
Kaks eelmainitut on ka avaetapi järel
kogu turniiri resultatiivseimad mängijad.
Gorbatsjova saagiks kogunes nelja kohtumisega 67 väravat ja Utsali arvele kanti
60 tabamust. Neile järgneb samuti suurepärases hoos olev Selma Rein Põlva Spordikooli naiskonnast.
Meistrivõistluste teine etapp toimub
31. märtsil ja 1. aprillil Mesikäpa Hallis
ning siis selgub, kas põlvalannad suudavad Kehras kätte võidetud edu koduseinte
toel hoida ning kerkida 2018. aasta tütarlaste A-vanuseklassi Eesti meistriteks.
Foto ja tekst
Põlva Spordikool

Sporditoetuste taotlemine
Sporditoetuste taotluste esitamise tähtaeg on 1. märts 2018.
Taotlusi oodatakse andekate noorsportlaste ja täiskasvanute sporditoetusteks ning noortespordi tegevustoetusteks.
Ahjal, Lahedal, Moostes ja Vastse-Kuustes tegutsevad spordiühingud saavad toetust nende piirkondades kehtestatud kordade
ja põhimõtete alusel.
Sporditoetuse andmise taotlusvorm on Põlva valla kodulehel
http://www.polva.ee/blanketid ja kord https://www.riigiteataja.ee/
akt/420122013007 .Taotlused esitada aadressil info@polva.ee
Info: Kaire Zopp, spordi- ja tervisedendusspetsialist, tel 799 9490,
5306 9570.

Põlvakad said Eesti MV
suusaorienteerumises medaleid
Nädal enne võistlust maha sadanud lumi võimaldas klubil Põlva Kobras kiire tegutsemisega ette valmistada head suusarajad ja
tehnilised rajaplaneeringud.
Lühi- ja tavarajal osales 17 vanuseklassis 135 suusaorienteerujat. Nõrgavõitu konkurentsis saime ka meie ise küllalt palju
medaleid. Noortest Martin Erik Maripuu (M16 klass) kaks hõbemedalit, Kairiin Märtson (N18) hõbe- ja pronksmedali, Johanna
Laanoja (N16) kaks pronksmedalit, Aleksander Kepler (M18),
Samuel Kolsar (M16), Mattias Maidla (M16), Geteli Hanni (N14)
kõik ühe pronksmedali. Veteraniklassides Saima Värton (N55)
kuld- ja hõbemedali, Tõnu Nurm (M65) kaks pronksmedalit,
Maret Vaher (N35) hõbemedali ja Rain Jaaksoo (M35) pronksmedali. Rain ja Geteli võitsid oma esimesed medalid Eesti meistrivõistlustelt orienteerumises. Maret Vaher jäi lühirajal napilt ilma
medalist naiste põhiklassis.

Lootose naiskond Põlva CUP 2018 esikolmikus
10.-11. veebruaril mängiti Põlvas, Mesikäpa hallis kuuendat korda saalijalgpalliturniir Põlva CUP. Laupäeval võistlesid
naiskonnad ja pühapäeval meeskonnad.
Naiskondade turniiril saavutas Põlva
Lootos Tartu SK 10 Premiumi ja JK Tallinna Kalev U17 järel kolmanda koha. Neljas
oli FC Elva, viies FC Otepää, kuues Põlva Lootos U17 ning seitsmes harrastajate
Rahvaliiga võistkond Lootose Vutid. Parim väravavaht Birgit Rammo (FC Lootos
U17). Turniiri Ilusaima Värava lõi Laura
Unt (Lootose Vutid).
Lootose naiskondade (pildil) koosseisud: FC Lootos I - Karina Piirimaa, Kristin
Kukli, Merili Tamm, Keidi Käis, Getter
Lepp, Kirta Talgre, Johanne Luik, Keitlyn
Metsmaa, Katariina Kinnunen, Keiju Planken, Kärt Hüdsi. Treener Kaido Kukli.
FC Lootos II - Birgit Rammo, Lisethe
Lanno, Karmen Piirimaa, Indra Liz Nemvalts, Marianne Veberson, Kätlin Vassil,
Marianne Suur, Ita Lillo, Rebecca Kähr,
Sandra Haidak, Janeli Belousev. Treener
Kaido Kukli
Lootose Vutid - Laura Unt, Janeli Patrail, Merlin Niinemägi, Keit Musting, Annika Aust, Kristi Johanson, Karolin Krikunov, Maris Oja, Grete Kolbakov, Riina
Rinne. Treener Indrek Käo.

Pühapäeval mängisid meeskonnad
ning põnevas lõpuheitluses moodustus esikolmik järgmiselt: 1. FC Elva II 13p., 2.
Põlva FC Lootos 12p., 3. Värska Originaal
10p., 4. FC Otepää 9p., 5. Põlva FC Lootos
II 1p., 6 FC Elva U17 1p.
Parim väravavaht: Kauri Käos (Elva
II). Turniiri Ilusaima Värava lööja: Henrik
Kummer (Värska Originaal)
FC Lootos võistkonnad mängisid
koosseisus: FC Lootos I - Jürgen Juks,

Remi Oper, Rene Oper, Priit Rahuelu,
Martin Adusoo, Helander Vist, Reno Palmik, Miko Saarniit, Risto Saarniit, Carlos
Mathias Vaher. FC Lootos II - Ranno Liivago, Sten Markus Meekler, Rainer Jüriöö,
Arned Parman, Freddy Help, Sander Sellis, Ekke Lõbu, Kevin Keret Ojaste, Roomet Kõiv, Rauno Puusepp. Treener Kaido
Kukli.
Jalgpalliklubi Lootos
Foto: jalgpalliklubi Lootos

Sporditulemusi
• 14. jaanuaril toimus Kohtla-Järvel seeriavõistluse Nublust Nabiks
I etapp. Meie parimad -26kg Kaspar Kört l koht; -29kg Romer Bostan lll koht; -44kg Marten Tint lll koht; -57kg Hanno Käärik l koht;
-68kg Peeter Pragi lll koht.
• 21. jaanuaril toimus Mammaste Tervisespordikeskuses SwedbankHawaii Express suusatamise noortesarja II etapp, klassikatehnika
sprint. N20 klassis saavutas I koha Johanna Treier, N18 klassis 5.
koha Karoli Villako. Karoli saavutas 5. koha ka 10. veebruaril Aravetel toimunud III etapil, mis sõideti klassikatehnikas eraldistardist.
• 27. -28. jaanuar toimusid Põltsamaal Maalehe auhinnavõistlused
vabamaadluses. Võistlus toimus kahes osas. Esimesel päeval olid
kehalised katsed, kus poisid näitasid oma tugevust ja kiirust. Tulemused: -32kg Romer Bostan ll koht ;-58kg Hanno Käärik l koht;
-69kg Peeter Pragi lll koht; +85 kg Rudolf Pragi l koht.
28. jaanuaril jätkus Maalehe auhinnavõistlus maadlusega. Põlvakad
näitasid oma tugevust ka matil. -29kg Romer Bostan 5. koht; -58kg
Hanno Käärik l koht; -69kg Peeter Pragi lll koht; +85kg Rudolf
Pragi l koht.
• 3. veebruaril tuli Hanno Käärik (-57kg) õpilaste vanuseklassis

Eesti meistriks kreeka-rooma maadluses. Väikesed poisid võistlesid 3. veebruaril Viljandis noorte vabamaadluse karikavõistlusel.
Kaspar Kört -26kg I koht; Rain Tigane -26kg 4. koht; Richard Pukk
-32kg 8. koht;Tristan Leppik -32kg 7. koht; Romet Nõmme -42kg
4. koht; Aart Loid +47kg I koht.
• Põlva Spordikooli noormehed sünniaastaga 2005 ja nooremad
osalesid 9.-11.veebruaril 2018 Viljandis noormeeste D-vanuse
klassi EV100 meistrivõistlustel käsipallis. Meistriliigas osalevad
võistkonnad jagati karikavõistluse tulemuste põhjal kahte gruppi (I
grupis 8 ja II grupis 7 võistkonda), kus tugevamas grupis osaleb
Põlva Spordikool kahe võistkonnaga. Põlva Spordikool 1 võistkond läbis esimese etapi täiseduga võites HC Tallast 21:12, SK
Tapat 30:13, HC Tallinn 1-te 21:16, HC Kehrat 28:12, HC Pärnut
30:10, Põlva SK 2-te 31:8 ja Viljandi SK 30:12.
Põlva SK 1 võistkonnas mängisid (pildil): Alar Mattus, Aron Saarna, Hendrik Bleive, Andero Hääl, Dravol Paalmann, Reio Kähr,
Indrek Niinepuu, Kaspar Karolin, Martin Veiko, Marten Hinn ja
Richard Uibo. Võistkonna treener Kalmer Musting.
Põlva Spordikool

17. veebruaril toimus Paikusel seeriavõistlus Nublust Nabiks ll
etapp vabamaadluses, kus kulla võitsid -26kg Kaspar Kört ja
-57kg Hanno Käärik. Hõbemedali sai kaela -68kg Peeter Pragi.
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Õnnitleme
eakaid
sünnipäevalapsi

100
Maimu Mägi
Kiidjärve küla
90
Laine Jürgenson
Põlva linn
Regina Prükk
Suurküla
Aleksander Labat
Põlva linn
Lehte Hütt
Põlva linn
Hans Lauk
Põlva linn
85
Fenita Kaljumäe
Põlva linn
Koidula Kirotar
Ahja alevik
Laine Vaasa
Himma küla
Eugenia Nikopensius
Puuri küla
Mall Tammvere
Põlva linn
80
Villu Oinling
Põlva linn
Sirje Mets
Põlva linn
Helgi Laas
Põlva linn
Laine Kalk
Põlva linn
Õie Ojaveer
Joosu küla
Aldur Konsberg
Suurmetsa küla
75
Tiiu Kamja
Põlva linn
Aili Meister
Taevaskoja küla
Vambola Hiir
Põlva linn
Olev Mõttus
Laho küla
Oivo Aarand
Kadaja küla
70
Aita Parrisk
Partsi küla
Juta Unt
Säkna küla
Enn Jürgenson
Vastse-Kuuste alevik
Georg Vahtra
Põlva linn
Ester Kuusing
Puuri küla
Märtsikuu juubilarid, kes ei soovi
äramärkimist ajalehes,
palume sellest teada anda
hiljemalt 15. märtsiks
tel 799 9499
Elanike arv seisuga
01.02.2018
mehi 7041
naisi 7216
kokku 14257 elanikku
Ajavahemikul
19.01.2018 – 15.02.2018
sündis Põlva vallas
8 tüdrukut ja 4 poissi.

Johannese Kool ja Lasteaed Rosmal
otsib oma kollektiivi
logopeedi (0,5 ametikohta) ja
sotsiaalpedagoogi (0,2 ametikohta)
Kandidaat peab vastama kvalifikatsiooninõuetele.
Kandideerimiseks tuleb esitada: haridust tõendavad
dokumendid, CV, avaldus ja motivatsioonikiri
Dokumendid esitada digitaalselt allkirjastatuna hiljemalt 26.02.2018 meiliaadressile: info@rosma.edu.ee
Tööle asumine esimesel võimalusel.
Lisainfo: Matti Orav, Johannese Kooli ja Lasteaia
Rosmal direktor, 5373 9081

KULTUURISÜNDMUSED MÄRTSIS:
AHJA KULTUURIMAJAS
Kolmapäeval, 14. märtsil
kell 10.00 maakondlik laste
aedade luulepäev
MOOSTE KULTUURIMAJAS
Esmaspäeval, 5. märtsil
kell 11.00 Naistepäevaeelne
õpituba täiskasvanutele. Valmistame magusaid ja soolaseid
suupisteid naistepäevalauale.
Juhendajad Signe Aid Põlvast
ja Kätlyn Paris Tartust. TW
köögitarvikute tutvustus. Info
ja registreerimine: 516 0656,
Maret Aruoja
Neljapäeval, 8. märtsil kell 13
1.- 5. kl. õpilastele õpituba.
Pliiatsitopside meisterdamine.
Juhendaja Anna-Ly Piirisild.
Materjal korraldaja poolt.

Õigusteenuste Büroo pakub
TASUTA ÕIGUSABI
ERIVAJADUSTEGA INIMESTELE
(KESKMISE, RASKE, SÜGAVA PUUDEGA)
14. märtsil 2018 Põlva Päevakeskuses
Eelregistreerimine vastuvõtule
telefonil 601 5122 või 53 850 005

Laupäeval 10. märtsil kell 12
EV100: Põlvamaa koolinoorte tantsufestival. Eesti
teemaline tants.
Pääse: 2 eurot. Info ja registreerimine: 516 0656 Maret Aruoja
Kultuurimaja galeriis
19. märts. - 31. märts 2018
Laste loovtööde kevadnäitus.
Kolmapäeval, 21. märtsil
kell 13 Tallinna Lasteteater
Lepatriinu etendus „EILE,
TÄNA, HOMME“.
Pääse: 2 eurot
Kolmapäeval, 28. märtsil
kell 13.15 Töötuba 1.- 5.kl.
õpilastele. Meisterdame erinevaid seadeid munapühadeks,
juhendaja Anne-Ly Piirisild.
MOOSTE FOLGIKOJAS
Reedel, 2. märtsil
kell 19.00 SUUR PARMUPILLIÕHTU Üles astuvad
Cätlin Mägi ja Meisterjaan.
Folgikoja Kaminasaalis
Reedel, 9. märtsil kell 19.00
TANEL PADAR BAND NAISTEPÄEVAKONTSERT
Laupäeval, 10. märtsil
kell 20.00 Trad.Attack!
“EESTI TUUR” Folgikojas
Neljapäeval, 22. märtsil
kell 19.00 KAUNIMATE
AASTATE VENNASKOND
“Kaunimad 25 aastat me elus’’
PÕLVA KULTUURI- JA
HUVIKESKUSES
Neljapäeval, 8. märtsil
kell 11 Viljandi Laste- ja

Noorteteater “Reky” etendus
VÄIKE MERINEITSI.
Pilet 8 €. Piletite eelmüük Põlva
Vallavalitsuse kassas ja enne
etendust kohapeal. Muinaslugu
täis igatsust, lootust ja armastuse
otsingut. Kestvus 50 min. Soovituslik al. 4. eluaastast
Reedel, 9. märtsil
kell 21 Undergroundis: MILJARDID. KUNAGI LÄÄNES
TUUR 2018. MILJARDID on
Eesti tippmuusikutest koosnev
bänd, mille koosseisu kuuluvad Marten Kuningas (solist),
Kristjan Kallas (trummar),
Peedu Kass (basskitarrist) ja
Raul Ojamaa (kitarrist).
Reedel, 16. märtsil
kell 19 Vana Baskini Teater:
ÖÖKUNINGANNA.
Pilet 16 /14 eurot. Tragikomöödia. Üksildase ja unustatud
endise kuulsa ooperilauljanna
hooldajaks saabub salapäraste
kavatsustega noormees.
Pühapäeval, 18. märtsil
kell 17 Klubi „Kuukiir“
puhkeõhtu
Neljapäeval, 22. märtsil
kell 12 H. Elleri nim Muusikakooli kontsert TÄHISTAEVA TSÜKKEL
Esmaspäeval, 26. märtsil
kell 19 Rakvere Teater:
ÜKSSARVIKUTE FARM.
Flirt klassikutega. Lavastaja
Urmas Lennuk. Pole mõtet oodata palgapäeva, ilusat ilma või
suurt armastust! Kui juba elada,
siis kohe – täna, siin ja praegu!
Pilet 15/13 €. Piletid eelmüügis
Põlva Vallavalitsuse kassas,
Piletilevis, Piletimaailmas
Kolmapäeval, 28. märtsil
kell 17 “See väike maa”.
Põlvamaa lasteaedade lõppkontsert.
VANA-KOIOLA RAHVAMAJAS
Reedel, 9. märtsil kell 20
NAISTEPÄEVAPIDU. Esineb
Tauri Anni. Naistele üllatused!
Pilet 8 eurot. Laudade broneerimine tel 528 4859.
Esmaspäeval, 19. märtsil
kell 19 Lendteatri etendus
“KAKS TEIST TOOLI”.
Humoorikas lugu leiab aset
kohvikus, kus tuleb ette koomilisi olukordi ja ka tõsisemaid
seiku. Pilet 6 eurot. Lisainfo tel
528 4859

VASTSE-KUUSTE
KULTUURIMAJA
Reedel, 2. märtsil kell 19
Kinoõhtu: “50 kevadet”.
Päikselise ja südantsoojendava tragikomöödia peaosaline on 50-aastaseks saanud
Aurore, kes seisab silmitsi
uue eluga - see on keskiga.
Kinopilet 4 ja 3€
Teisipäeval, 6. märtsil
kell 13.45 Kino lastele:
„Trolli lood. Kodu, kallis
kodu“. Poiss Max läheb koos
perekonnaga talvepuhkust
veetma üksinda mägedes
elava vanaema juurde.
Kinopilet 3 ja 2€
Teisipäeval, 6. märtsil
kell 18 KÄSITÖÖTUBA.
Kolmel teisipäeval: 6., 13. ja
20. märtsil toreda panipaigakasti meisterdamine. Osalustasu 1€
Reedel, 9. märtsil
kell 20.30 Naistepäevapidu
ansambliga Normaalne.
Pilet 3 eurot.
Neljapäeval 15. märtsil
kell 13.45 Kino lastele
„NIKO JA LENDAVAD
PÕHJAPÕDRAD“
Lõbus lugu sõprusest,
jõuluimedest ja igavestest
perekondlikest väärtustest.
Kinopilet 3 ja 2€
Reedel, 16. märtsil
kell 19 Kinoõhtu “IGITEE”
Eesti-Soome-Rootsi ühistööna valminud suurfilm
IGITEE jutustab ühest ajaloo
hämarusse suikunud peatükist – Soome ameeriklaste
saatusest nõukogude režiimi
all. Kinopilet 4 ja 3 €
Esmaspäeval, 26. märtsil
kell 19 -21 KOKKAMISE
ÕHTU Kõivokõste naistega.
Toidud kõrvitsast. Osalustasu
2 eurot
Teisipäeval 27. märtsil
kell 18 KÄSITÖÖTUBA
Kevadpühade kaunistuse
meisterdamine. Osalustasu 1€
Neljapäeval, 29. märtsil
kell 20.00 Vastse-Kuuste
kultuurimaja näiteringi
ESIETENDUS“ Lutsu
lood“ Pilet 4 ja 3 eurot
AHJA VABAAJA- JA NOORTEKESKUSES
pühapäeval, 4.märtsil
kell 18.00 Rene Vilbre filmi
“Klassikokkutulek 2 - Pulmad ja matused.” Pilet 3€

KINO Põlva Kultuuri- ja Huvikeskuses
R 2.03
P 4.03
N 8.03
Kollektsionääride
kokkutulek
iga kuu teisel
pühapäeval kell 11
Põlvas, Metsa 7.
Järgmine kohtumine
11. märtsil
Info:
Andre 5334 0284

P 11.03
Metsakeskus.ee

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

T 13.03
N 15.03
P 18.03
T 20.03

kl 18.00 Animafilm “KOOPAINIMENE”
kl 20.00 Põnevik “PUNANE VARBLANE”
kl 16.00 Animafilm “KOOPAINIMENE”
kl 18.00 Põnevik “PUNANE VARBLANE”
kl 18.00 Animafilm“KOOPAINIMENE”
kl 20.00 Põnevik “PUNANE VARBLANE”
kl 16.00 Seiklusfilm “VEE PUUDUTUS”
kl 18.30 Draama, thriller “BRAVEN”
kl 18.00 Seiklusfantaasia VEE PUUDUTUS
kl 20.30 Draama, thriller “BRAVEN”
kl 18.00 Draama, thriller “BRAVEN”
kl 20.00 seiklusfantaasia “VEE PUUDUTUS”
kl 16.00 Seiklusfantaasia“MUST PANTER”
kl 18.30 Komöödia, märul “GRINGO”
kl 18.00 Komöödia, märul “GRINGO”
kl 20.30 Seiklusfantaasia “MUST PANTER”

N 22.03 kl 18.00 Komöödia, märul “GRINGO”
kl 20.30 Seiklusfantaasia “MUST PANTER”
R 23.03 kl 18.00 Kogupere “SELTSIMEES LAPS“
kl 20.00 Põnevik “TOMB RAIDER”
P 25.03 kl 16.00 Kogupere “SELTSIMEES LAPS“
kl 18.00 Põnevik “TOMB RAIDER”
N 29.03 kl 18.00 Kogupere “SELTSIMEES LAPS“
kl 20.00 Põnevik “TOMB RAIDER”
R 30.03 kl 18.00 Kogupere “PEETER PIKK-KÕRV”
kl 20.00 Ulmemärul “VAIKSE OOKEANI
VÕITLUS: ÜLESTÕUS”
Kino piletiinfo:
täispilet 4€, sooduspilet 2.50€, 3D prillid 1 €

