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Piltidel konkursi finalistid: vasakult Herbert Konnula, Aigar Lumi, Rasmus Kadaja, Kert Krüsban, Kaile Mumm, Johanna Johanson ja Sirli Aia. Riho Semmi fotod

Telekonkursi Rahvalõõts kolmanda hooaja
võitis Kert Krüsban
Eesti lõõtsapealinn Põlva ja Tallinna Televisiooni koostöös toimunud telekonkursi “Rahvalõõts” kolmanda hooaja võitis seitsmenda osalejana
finaali pääsenud Kert Krüsban Tartust. II preemia pälvis Rasmus Kadaja Viljandist ja III preemia Aigar Lumi Põlvamaalt.
Laupäeval, 14. jaanuaril toimus Põlva Kultuuri- ja Huvikeskuses telekonkursi RAHVALÕÕTS 2017 finaalkontsert-otsesaade, kus selgus konkursi kolmanda hooaja võitja.
Konkursi juhi Juhan Uppini sõnul oli see finaal eelmistest erinev, kuna tavapärase kuue finalisti – kuue saate publikuhääletusel enim hääli kogunud osaleja kõrval, otsustati saate tegijate poolt põnevuse lisamiseks finaali saata ka nn „must hobune“. Seitsmendaks finalistiks valiti noor Tartu
lõõtspillimees Kert Krüsban, kes saatesarja simmanitel osutus publiku üheks suurimaks lemmikuks.
Kui Põlvas kaheksa aastat tagasi Heino Tartese eestvõttel hakati Eesti rahvusliku lõõtsa traditsiooniga tegelema, seati eesmärgiks kasvatada
sellele pärimusele uusi järgijaid: innustada noori
Teppo-tüüpi lõõtspilli mängima ning õpetada välja
uusi pillimeistreid. Täna, aastal 2018, võib öelda, et
seda tööd on hoolega ja järjepidevalt tehtud.
Telekonkursi Rahvalõõts kolmas hooaeg paistis
silma just noorte lõõtspillimängijate rohkuse poolest. Põlva kultuurikeskuse laval esinenud seitsme finalisti seaski oli kuus noort pillimeest: Herbert
Konnula, Rasmus Kadaja, Sirli Aia, Kaile Mumm, Johanna Johanson ja Kert Krüsban. Kogenumaid
pillimehi esindas finaalis Aigar Lumi.
Ka pillimeistreid on nende aastate jooksul tublisti lisandunud. Heino Tartes on õpetanud pilli valmistamist erinevatel kursustel kokku ligi 100 huvilisele. Konkursi finaalkontserdil esitles Heino aga
sajandat omavalmistatud lõõtspilli, mis valmis Eesti Vabariigi 100. sünnipäevaks.
Lõõtspillimängijad üle Eesti tähistavad meie riigi sünnipäeva 8. lõõtspillifestivalil Harmoonika,
mis toimub 14. juulil 2018 Põlva Intsikurmus.
PT
Riho Semmi fotod
Heino Tartes esitlemas 100. omavalmistatud pilli, mis pühendatud Eesti Vabariigi
100. sünnipäevale. Riho Semmi foto

Palju õnne
Põlva Gümnaasium!
Meie kool otsustas tänavu tähistada oma sünnipäeva jaanuari esimesel
koolipäeval. See on päev, kui me 2017. aastal avasime päris oma koolimaja ning jätkasime talvevaheajalt tulles sügisel asenduspindadel alguse
saanud õppetööga. See tundus just parasjagu paras hetk selleks, et anda
mõnus hoog sisse õppeaasta teisele poolele.
Õpilasesindus kinkis omalt poolt koolile pisikese puu koos kastekannuga (pildil). “See puu vajab kastmist, justnagu õpilased. Ja ta ei tee
seda ise!”, ütles kingitust direktorile üle andes õpilasesinduse president
Herti Juhandi. Põlva Gümnaasium lubab edaspidigi oma õpilasi hoolikalt “kasta” külalisesinejate, põnevate ettevõtmiste ning muusikaliste
vahepaladega!
Kooliperele oli uueks poolaastaks hoogu andma kutsutud Jalmar Vabarna, kes sünnipäevatervituseks astus üles mõnusa kontserdiga.”
Fotod ja tekst Marit Oimet
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PÕLVA VALLAVALITSUS
Vallavanem Georg Pelisaar – 799 9470, georg.pelisaar@polva.ee
Abivallavanem Janika Usin – 5332 7079, janika.usin@polva.ee
Abivallavanem Sirje Tobreluts – 505 0993, sirje.tobreluts@polva.ee
Abivallavanem Arne Tilk – 517 2455, arne.tilk@polva.ee
Finantsosakonna juhataja Märt Eskor – 799 9487, mart.eskor@polva.ee
AMETNIKUD
KANTSELEI, Kesk 15, Põlva
vallasekretär Eliko Saks – 799 9472; 514 7690; eliko.saks@polva.ee
sekretär Anne Siniaas – 799 9470; 5883 6907; anne.siniaas@polva.ee
jurist Kaira Perv – 799 9495; 5887 2230; kaira.perv@polva.ee
personalispetsialist Anu Olesk – 799 9471; anu.olesk@polva.ee
registrispetsialist Kaia Sillaste – 799 9499; kaia.sillaste@polva.ee
avalike suhete spetsialist Annely Eesmaa – 799 9494; annely.eesmaa@polva.ee
teabespetsialist Kristel Paats (Moostes) – 797 9333; kristel.paats@polva.ee
teabespetsialist Piia Roost (Tilsis) – 799 9342; 511 8123; piia.roost@polva.ee
teabespetsialist Liia Sulg (Vastse-Kuustes) – 797 6382; liia.sulg@polva.ee
teabespetsialist Ülle Saar (Ahjal) – 799 3970; ulle.saar@polva.ee
EHITUS- JA PLANEERINGUOSAKOND Võru 1, Põlva
osakonna juhataja Mihkel Kala – 799 9469; 5199 2133; mihkel.kala@polva.ee
ehitusspetsialist Eneken Padar – 799 9488; 5615 6686; eneken.padar@polva.ee
keskkonnaspetsialist Reelika Raig – 799 9486; 5332 3061; reelika.raig@polva.ee
maaspetsialist Tiivi Parts – 799 9485; 520 1969; tiivi.parts@polva.ee
geoinfospetsialist Kristi Pärn – 799 9491; 5300 6548; kristi.parn@polva.ee
arhitekt Priit Paalo – 799 9491; 5347 1669; priit.paalo@polva.ee
taristuspetsialist Aigi Jänes – 799 9478; 5305 0775; aigi.janes@polva.ee
HARIDUS- JA KULTUURIOSAKOND Kesk 15, Põlva
osakonna juhataja Aigi Tiks – 799 9490; 528 1613 aigi.tiks@polva.ee
kultuurispetsialist Eve Sokk – 799 9489, eve.sokk@polva.ee
spordi- ja tervisedendusspetsialist Kaire Zopp – kaire.zopp@polva.ee
SOTSIAALOSAKOND Kesk 15, Põlva
osakonna juhataja Helen Metsma – 799 9473; 5884 4140; helen.metsma@polva.ee
sotsiaaltöö peaspetsialist Gerti Karilaid-Vidder (teenused, projektid, invatransport) –
799 9474; 5301 3830; gerti.karilaid-vidder@polva.ee
lastekaitsespetsialistid:
Anneli Masen-Tamm – 799 9477; 504 5530; anneli.masen-tamm@polva.ee
Karin Suur (Mooste teenuskeskuses) – 797 9307; 5871 7630; karin.suur@polva.ee
sotsiaaltööspetsialist Terje Lihtsa (Vastse-Kuuste teenuskeskuses) –
797 9307; 5196 6411; terje.lihtsa@polva.ee
sotsiaaltööspetsialist Külli Padar-Siim (eakate hoolekanne, täisealise isiku
eestkoste) – 799 9476; 5400 5954; kulli.padar-siim@polva.ee
sotsiaaltööspetsialist Kaia Võrno (sotsiaaltoetused) – 799 9496; 517 3009;
kaia.vorno@polva.ee
FINANTSOSAKOND, Kesk 15, Põlva
finantsosakonna juhataja Märt Eskor–799 9487; mart.eskor@polva.ee
pearaamatupidajaMerike Matt – 799 9481; merike.matt@polva.ee
raamatupidaja Terje Kaha – 799 9482; terje.kaha@polva.ee
raamatupidaja Eha Kamenik – 799 9468 ; eha.kamenik@polva.ee
raamatupidaja Malle Kivi – 799 9483; malle.kivi@polva.ee
raamatupidaja Airi Tintso – 799 9497; airi.tintso@polva.ee
raamatupidaja Kaie Tõruke – 799 9483; kaie.toruke@polva.ee
kassapidaja Eve Villik– 799 9480; eve.villik@polva.ee
arendusspetsialist Aivar Roop– 797 9371; 524 1039; aivar.roop@polva.ee
eelarvespetsialist Hilje Kangron – 799 9487; hilje.kangron@polva.ee

Põlva Vallavalitsuse teenuskeskustes
on töö korraldatud järgmiselt:
Ahja teenuskeskuses (endise vallavalitsuse ruumides):
võtab kodanikke vastu teabespetsialist Ülle Saar, tel 799 3970
Sotsiaaltöötaja vastuvõtt toimub T 13–16.00 ja R 9–12.00
Mooste teenuskeskuses (endise vallavalitsuse ruumides):
võtab kodanikke vastu teabespetsialist Kristel Paats, tel 797 9333
Sotsiaaltöötaja vastuvõtt toimub E 9–12.00 ja K 13–16.0
Tilsi teenuskeskuses (endise vallavalitsuse ruumides):
võtab kodanikke vastu teabespetsialist Piia Roots, tel 799 9342
Sotsiaaltöötaja vastuvõtt toimub T 13–16.00 ja R 9–12.00
Vastse-Kuuste teenuskeskuses (endise vallavalitsuse ruumides):
võtab kodanikke vastu teabespetsialist Liia Sulg, tel 797 6382
Sotsiaaltöötaja vastuvõtt toimub E 9–12.00 ja N 13–16.00

Vallavolikogu istungilt
Põlva Vallavolikogu esimese koosseisu kuuesistung
toimus kolmapäeval, 17. jaanuaril 2018 Põlva Kultuurija Huvikeskuse salongis. Osales 24 vallavolikogu liiget.
Kehtestati Põlva valla haridusasutuste hoolekogude
moodustamise kord ja töökord, millega ühtlustatakse
Põlva valla munitsipaalpõhikoolide ja koolieelse munitsipaallasteasutuste hoolekogusse liikmete valimist,
nende volitusi, hoolekogude koosseisude kinnitamist,
hoolekogude töökorralduse põhimõtteid ja aruandlust.
Otsustati toetada 2018. aastal eraüldhariduskoole tegevuskulude tasumisel proportsionaalselt selles koolis
õppivate õpilaste arvuga, kelle rahvastikuregistri järgne
elukoht asub Põlva valla haldusterritooriumil, 40 euroga kuus õpilase kohta.
Kehtestati sissetulekust mittesõltuvate toetuste määramise ja maksmise kord. Sissetulekust mittesõltuvate
toetuste maksmisel ei hinnata toetuse saaja abivajadust.
Sissetulekust mittesõltuvad toetused on sünnitoetus, matusetoetus, esimesse klassi astuja toetus ja jõulutoetus.
Kehtestati Põlva valla eelarvest makstavate sissetulekust sõltuvate (abivajaduse hindamisega seotud) toetuste määramise ja maksmise kord.
Esimesel lugemisel oli Põlva valla 2018. aasta eelarve, kus ühinevate valdade prognoositavad tulud ja kulud on summeeritud. Eelarve kogumaht on 30 625 000
eurot. Eelarve projektiga saab tutvuda valla kodulehel

www.polva.ee/volikogu-istungid-ja-paevakorrad
Otsustati võõrandada tasuta aktsiaseltsile Põlva Vesi
reoveepuhasti ehitamise eesmärgil Põlva valla munitsipaalomandis olev kinnistu (registriosa number 6551650,
katastritunnus 38501:001:0003, pindala 25 293 m2, sihtotstarve jäätmehoidla maa) asukohaga Biopuhasti, Tilsi
küla. Rekonstrueerimistööde käigus rajatakse uus veetöötlusjaam, joogi- ja reoveetorustik ning reoveepuhasti.
Kinnistu on aktsiaseltsile PÕLVA VESI vajalik reoveepuhasti ehitamiseks ja projekti “Laheda vallas Tilsi küla
veemajandustaristu rekonstrueerimine” elluviimiseks.
Otsustati osaleda liikmena kohalike omavalitsuste
üleriigilises liidus MTÜ Eesti Linnade Liit ning nimetati vallavolikogu volituste ajaks MTÜ Eesti Linnade Liit
üldkoosolekule neli Põlva valla esindajat ja nende asendajat ning MTÜ Eesti Linnade Liit volikogusse kaks
Põlva valla esindajat ja nende asendajat.
Põlva Vallavalitsuse finantsosakonna juhataja Märt
Eskor andis ülevaate ühinenud valdade 2017. aasta rahavoogudest.
Vallavanem tutvustas volikogule võimalikke lahendusi vallavalitsuse ruumipuuduse lahenduseks olemasolevate hoonete baasil.
Järgmine vallavolikogu istung toimub 21. veebruaril
2018.
PT

Vallavalitsuse istungitelt
• Jagati Vastse-Kuuste alevikus asuva
Pargi tn 15 katastriüksus kaheks osaks
ning määrati moodustatavatele katastriüksustele aadressid ja sihtotstarbed.
• Otsustati suurendada laste arvu
Põlva Lasteaia Pihlapuu sõimerühmas Kakuke ühe lapse võrra alates
01.01.2018.
• Kooskõlastati Põlva valla üldhariduskoolide – Põlva Kooli, Vastse-Kuuste Kooli, Tilsi Põhikooli,
Mooste Mõisakooli, Kauksi Põhikooli ja Friedebert Tuglase nimelise Ahja
Kooli – koolitöötajate koosseis ja
tunnistati kehtetuks Ahja Vallavalitsuse 26. oktoobri 2017. a määrus nr
6 „Friedebert Tuglase nim Ahja Kooli töötajate koosseis ja ametikohtade
suurus“.
• Võeti vastu Põlva valla elukohajärgse munitsipaalkooli määramise
tingimused ja kord. Korra kohaselt
esitab koolikohustusliku lapse vanem
vallavalitsusele hiljemalt õppima asumise aasta 1. veebruaril vormikohase
taotluse. Elukohajärgse kooli määrab
vallavalitsus. Vallavalitsus arvestab elukohajärgse kooli määramisel
oluliste asjaoludena esmajärjekorras
lapse elukoha lähedust koolile, sama
pere teiste laste õppimist samas koolis
ja võimaluse korral vanemate soove.
Lapse kooli vastuvõtmise otsuse teeb
direktor vastavalt kooli vastuvõtu tingimustele ja korrale.
• Määrati sotsiaaltoetused abivajavatele isikutele toimetuleku parandamiseks.
• Määrati hooldaja isikutele, kes ei
suuda toime tulla igapäevaste majapidamistoimingutega ning teostada
eneseteenindusega seotud igapäevatoiminguid.

• Määrati hoolekandeasutuse teenuse
eest maksmise toetus pidevat järelevalvet, hooldust ja põetust vajavale
isikule, kes kellel puuduvad perekonnaseaduse § 96 alusel ülalpidamiskohustusega isikud.
• Vastavalt kohtumäärusele määrati
isikule Põlva Vallavalitsuse eestkostet
teostav ametnik
• Kinnitati Põlva Vallavalitsuse hallatavate asutuste Põlva Päevakeskuse
ja Põlva Haldusteenistuse töötajate
koosseis.
• Kinnitati elukohajärgse munitsipaalkooli määramise taotluse uus vorm
• Kehtestati kogu ühinemispiirkonda
hõlmav koolieelsesse lasteasutusse
laste vastuvõtu ja sealt väljaarvamise
kord ning kinnitati vastavad dokumendivormid (lasteaiakoha taotlus,
valvelasteaias lasteaiakoha taotlus ja
lasteaiakoha kasutamise leping).
• Määrati munitsipaalomandisse taotletava Partsi-Meemaste tee maaüksuse teenindamiseks vajaliku maa pindala, aadress ja sihtotstarve.
• Riigihanke „Pihlapuu lasteaia mänguväljakute aluse drenaaži ehitustööd“ edukaks pakkumuseks tunnistati OÜ Kivipartner pakkumus
maksumusega 23 216,00 eurot ilma
käibemaksuta (27 859,20 koos käibemaksuga).
• Otsustati vähendada ja samaaegselt
suurendada AS Põlva Haigla aktsiakapitali. Sihtasutus Tartu Ülikooli
Kliinikum on esitanud Sotsiaalministeeriumile taotluse vähemalt 51% aktsiaseltsi „Põlva Haigla“ aktsiate ehk
enamusosaluse omandamiseks aktsiakapitali suurendamise teel. Aktsiaseltsi „Põlva Haigla“ aktsiad kuuluvad
hetkel 100% Põlva vallale. Sihtasutus

Detailplaneeringud
Põlva Vallavalitsuse 20.12.2017 korraldusega nr 2-3/711
kehtestati Põlva vallas Eoste külas asuva Pääliku katastriüksuse selle lähiala detailplaneering. Planeeringuala suurus on
kokku ca 14,4 ha ja see hõlmab lisaks Pääliku katastriüksusele
ca 5,5 ha Niidumetsa katastriüksusest, Kutsiku katastriüksust,
Tigase katastriüksust ja ca 0,2 ha munitsipaalomandisse taotletavast katastris mitte olevast maast. 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 (riigimaanteelt uue mahasõidu) kavandamine;
uute katastriüksuste piiride seadmine; vajalike tehnovõrkudega
varustatuse tagamine. Detailplaneering on kooskõlas kehtiva üldplaneeringuga. Digitaalselt on detailplaneeringu materjalid leitavad:www.polva.ee-ehitus ja planeeringud-detailplaneeringud

Tartu Ülikooli Kliinikum ja aktsiaselts
„Põlva Haigla“ kuuluvad Vabariigi Valitsuse 2. aprilli 2003. a määrusega nr
105 kinnitatud „Haiglavõrgu arengukava“ haiglate loetelusse. Aktsiakapitali vähendamine aktsiate nimiväärtuse
vähendamise teel ja samaaegne suurendamine uute aktsiate väljastamisega
on vajalik seoses Haiglavõrgu arengukava eesmärgi täitmisega. Aktsiakapitali vähendatakse esmalt aktsia nimiväärtuse vähendamise teel 63,30 euro
võrra, uueks aktsia nimiväärtuseks on
256,20 eurot. Aktsiakapitali suuruseks
peale vähendamist on 768 600 eurot. Aktsiakapitali suurendatakse 800
112,60 euro võrra 1 568 712,60 euroni,
väljastades uued aktsiad nimiväärtusega 256,20 eurot. Aktsiakapitali suurendatakse 3123 uue aktsia võrra, millest
iga aktsia annab selle omanikule ühe
hääle. Väljaantavad aktsiad omandab
sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum.
• Tunnistati kehtetuks Põlva Vallavalitsuse 20. detsembri 2017. a korraldus
nr 2-3/712 „Aktsiaselts „Põlva Haigla“ nõukogu liikmete tagasikutsumine
ja uute nõukogu liikmete määramine“
• Riigihanke „Põlva Vallavalitsuse haldushoone siseviimistlustööd
aadressil Keldrikaela tee 2“ edukaks
pakkumuseks tunnistati OÜ Rekontra
pakkumus maksumusega 45 424,00
eurot ilma käibemaksuta (57 234,24
eurot koos 5% reservfondi ja 20%
käibemaksuga).
• Kinnitati huvihariduse ja huvitegevuse kava, mis on koostatud noorsootöö seaduse alusel üheks aastaks.
Kava täitmisega seotud kulud kaetakse riigieelarvelise sihtotstarbelise toetuse vahenditest.
PT

Põlva Vallavalitsus võttis 20.12.2017.a korraldusega nr 2-3/710
vastu ja suunas avalikule väljapanekule Taevaskoja külas asuva
Neitsikoopa tee 8 detailplaneeringu. Neitsikoopa tee 8 (kat.tunnus
62101:001:0406) katastriüksuse suurus on 5048 m2 ning olemasolevaks
sihtotstarbeks 100% maatulundusmaa. Detailplaneeringu koostamise
eesmärgiks on soov muuta maa sihtotstarve elamumaaks ja ehitada
krundile elumaja, kuni kaks abihoonet ning piirdeaed kogu katastriüksuse
ulatuses. Detailplaneeringu eesmärk on kooskõlas kehtiva Põlva valla üldplaneeringuga ning Põlva valla ruumilise arengu eesmärkidega. Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 31.01. – 13.02.2018. a. Paberkandjal
detailplaneeringuga saab tutvuda vallavalitsuse hoones, aadressil Võru
tn 1 Põlva (II korrus). Digitaalselt on detailplaneeringu materjalid leitavad
aadressil: http://service.eomap.ee/polvavald/#/planeeringud/planeeringud/90. Detailplaneeringu kohta esitada arvamused Põlva Vallavalitsusele kirjalikult aadressil Kesk tn 15 Põlva või e-posti teel info@polva.ee
hiljemalt 13.02.2018.a.
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Põlva Kool saab kaasaegse uurimislabori
Täpselt aasta tagasi edastasime uudise koolihoonete kaasajastamise kohta Põlva Kooli ümberehitamise toetamise otsusest 2, 023 miljoni euroga. Senine ajaperiood on kulunud
hangete ettevalmistamisele, läbiviimisele ja projekteerimisele.
Liigume rütmis, millega loodame ehitaja veel sellel kevadel
leida ja töödega alustada.
Just saime ka hea uudise, et meetmesse ,,Kaasaegse ja
uuendusliku õppevara arendamine ja kasutuselevõtt“ esitatud Põlva Kooli uurimislabori projekt sai rahastusotsuse 178
999,50 euroga.
Projekti eesmärgiks on teaduse populariseerimine ja võrdsete võimaluste pakkumine kõigile piirkonna õpilastele kaasaegse tehnoloogia ja teaduse loomisega kohapeal. Lisaks
teadmiste kinnistamisele ja uute teadmiste omandamistele loodusteaduste valdkonnas koguvad õpilased laboris uurimuslike
oskusi, arendavad käelist osavust ja koostööd, õpivad seostama füüsikat, keemiat, bioloogiat, geograafiat, samuti saadakse

kogemus laboriteadlase eluskutsest.
Uurimislaboris läbi viidavad tööd aitavad tundma õppida
teaduslikku meetodit ja arendavad uurimuslike pädevusi. Sisulist koostööd tehakse Tartu Ülikooli Chemicumi uurimislaboriga.
Antud projekti teiseks suuremaks eesmärgiks on õpetajate
koostatud uuenduslike ja õppekava toetavate õppematerjalide
koostamine ja rakendamine. Projekt pakub uusi väljakutseid
ja arenguvõimalusi ka õpetajatele. Aineüleste õppematerjalide
väljatöötamine ning uurimislabori programmide arendamine ja
kohandamine aitab edendada erinevate loodusainete ja erinevate koolide õpetajate laiemat koostööd ning lõimumist.
Ümberehitus teeb kooli nii säästlikumaks kui ka õpetamissõbralikumaks, et lastel oleks parem ning kaasaegsem õppekeskkond.
Janika Usin
abivallavanem

Kui laps alustab kooliteed 2018. aasta sügisel
Põlva vallas tegutseb seitse munitsipaalpõhikooli – Ahja Kool, Kauksi Põhikool, Mooste Mõisakool, Tilsi Põhikool,
Põlva Kool, Põlva Roosi Kool ja Vastse-Kuuste Kool.
Põlva vald, koolide pidajana peab
tulenevalt põhikooli- ja gümnaasiumiseadusest määrama igale koolikohustuslikku ikka jõudvale lapsele, kelle elukoht
Eesti rahvastikuregistri andmetel on Põlva vald, elukohajärgse munitsipaalkooli.
Põlva vallas on lapsele elukohajärgse
kooli määramine reguleeritud vallavalit-

suse määrusega. Nimetaud määruse kohaselt esitab lapsevanem vallavalitsusele
hiljemalt õppima asumise aasta 1. veebruaril vormikohase taotluse. Rahvastikuregistri andmetel elab Põlva vallas 145
last, kes käesoleva aasta 1. septembril
peaksid alustama õppimist esimeses
klassis.
Taotluse vorm lapsele elukohajärgse
kooli määramiseks on kättesaadav Põlva valla veebilehel http://www.polva.
ee/blanketid ja vallavalitsuse kantseleis.
Taotlus tuleb esitada kõikidel vanema-

tel, kelle lapse elukoht rahvastikuregistri
andmetel on Põlva vald ja saata see digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressile
info@polva.ee või tuua paberkandjal
allkirjastatuna vallavalitsusse või teenuskeskustesse 1. veebruariks 2017.
Elukohajärgse kooli määramise otsus
avalikustatakse Põlva valla veebilehel
www.polva.ee hiljemalt 1. märtsil 2017.
Otsusest teavitatakse vanemaid taotluses
märgitud kontaktidel.
Aigi Tiks
haridus- ja kultuuriosakonna juhataja

Sotsiaaltoetused Põlva vallas
Põlva Vallavolikogu võttis 17.01.2018 istungil vastu kakssotsiaaltoetuste määramise ja maksmise korda.
Sissetulekust mittesõltuvate toetuste määramise ja maksmise korraga kehtestati Põlva valla elanikele valla eelarve
vahenditest makstavate sissetulekust mittesõltuvate toetuste
taotlemise, määramise ja maksmise tingimused ja kord. Sissetulekust mittesõltuvad toetused on sünnitoetus, matusetoetus,
esimesse klassi astuja toetus ja jõulutoetus.
Kehtestati ka Põlva valla elanikele valla eelarve vahenditest makstavate sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord.
Sotsiaaltoetus on sissetulekust sõltuv toetus, mille määramisel võetakse arvesse kõikide pereliikmete netosissetulekud.
Toetust makstakse isikule, kelle elukoht Eesti rahvastikuregistri andmetel on Põlva vald. Toetuse liigid on koolitoetus, lasteja noortelaagri toetus, toidukulutoetus, ravitoetus, hoolekandeasutuse kohamaksu toetus, küttetoetus ja ühekordne toetus.
Põlva valla sotsiaaltoetused alates 1. veebruarist 2018:
Koolitoetus – määratakse õpilase õppekulude, sealhulgas huviharidusega seotud kulude, koolitarvete, riiete, jalanõude ja
muude vajalike kulude osaliseks või täielikuks hüvitamiseks.
Laste- ja noortelaagri toetus – määratakse laagrikulude osaliseks või täielikuks hüvitamiseks.
Ravitoetus – määratakse retseptravimite, haigla visiidi- ja
voodipäevatasu ja invatehniliste abivahendite rentimise või
soetamise kulude hüvitamiseks kuludokumendi alusel.
Küttetoetus – määratakse üks kord kalendriaastas üksikule
vanadus- või töövõimetuspensionärile, kellel puuduvad perekonnaseaduse § 96 alusel ülalpidamiskohustusega isikud või
kelle suhtes ülalpidamiskohustusega isikud oma tervisliku seisundi, ea ja/või vähekindlustatuse tõttu ei ole võimelised oma
ülalpidamiskohustust täitma.
Ühekordne toetus – määratakse muude ettenägemata vajalike
kulutuste osaliseks või täielikuks katmiseks või raskesse majanduslikku seisu sattunud isikule või perele.
Koolitoetus, laste- ja noortelaagri toetus, ravitoetus, küttetoetus ja ühekordne toetus määratakse isikule, kelle taotlemisele eelnenud kalendrikuu netosissetulek perekonnaliikme
kohta on alla riiklikult kehtestatud toimetulekupiiri 2,5 kordset
määra.
Hoolekandeasutuse kohamaksu toetus – määratakse pidevat
järelevalvet, hooldust ja põetust vajava isiku hoolduskulude
osaliseks tasumiseks hoolekandeasutuses. Toetus määratakse

teenust vajavale isikule, kellel puuduvad perekonnaseaduse §
96 alusel ülalpidamiskohustusega isikud või kelle suhtes ülalpidamiskohustusega isikud oma tervisliku seisundi ja/või vähekindlustatuse tõttu ei ole võimelised oma ülalpidamiskohustust
täitma.
Ravitoetus prillide soetamiseks – määratakse üldjuhul prilliklaaside maksumuse osaliseks või täielikuks hüvitamiseks kuni
26-aastasele kuludokumendi alusel.
Hoolekandeasutuse kohamaksu ja prillide soetamise toetuse
määramisel sissetuleku piiri ei arvestata.
Toidukulutoetus on lasteaia toidupäeva maksumuse osaliseks
või täielikuks kompenseerimiseks ning toetus määratakse isikule, kelle taotlemisele eelnenud kuue kalendrikuu netosissetulek perekonnaliikme kohta on alla riiklikult kehtestatud toimetulekupiiri 2,5 kordset määra. Toetus määratakse kuni kaks
korda aastas perioodiks 1. september kuni 31. jaanuar ja 1.
veebruar kuni 31. august. Taotlus esitatakse vastavalt 15. septembriks või 15. jaanuariks.
Toetusi võib taotleda kolme kuu jooksul pärast nende kulutuste tegemist, milleks toetust taotletakse või pärast sündmust,
mille korral toetust makstakse.
Sotsiaalosakond

Himmaste sild suletakse
ehitustöödeks

Himmaste sild suletakse veebruari alguses ehitustöödeks
ning elanikel tuleb arvestada võimaliku ümbersõiduga. Sild
jääb suletuks 8 nädalaks. Amortiseerunud puitsild lammutatakse ning asemele rajatakse kaheavaline torukaartest sild.
Ehitustöid teostab osaühing TAVT ning ehitustööde lõplik
valmimise tähtaeg on 15.06.2018.
Ehitus- ja planeeringuosakond

Alates 01.02.2018 rakenduvad
muudatused Põlvamaa avalikes
liinides
Liinide 71A Mehitse - Palvemaja - Suurmetsa - KauksiMooste ja 71B Mõisa - Mooste - Kauksi - Jaanimõis - Mehitse
sõiduplaane muudeti vastavalt Mooste Segakoori taotlusele.
Muudatuse tulemusena parandati Rasina piirkonna elanike liikumisvõimalusi.
Linnaliin nr 20 Põlva bussijaam- Lao sõiduplaanis on toimunud mitmeid muudatusi. Muudatuste tulemusena on tagatud sujuvam ümberistumine Põlva bussijaamas.
Maakonnaliinide 11A Põlva - Valgesoo - Ahja - RasinaMooste - Põlva ja 16B sõiduplaanid on liidetud üheks. Muudatuse tõttu pikeneb liini 11A marsruut ning sulgetakse liin nr
16B. Muudatuse tulemusena parandatakse liikumisvõimalusi
marsruudil Põlva- Rasina.
Võimaldamaks eelnimetatud muudatust on liin 11A käigus
varasema E-R (v.a riigipühad) asemel iga päev. Ning liin 58
varasema iga päev asemel E-R (v.a riigipühad).
Lisaks eelnevale avatakse kaks uut maakonnaliini. Liin 99I
Põlva – Tartu (käigus L-P) ja 99J Tartu – Põlva (käigus L-P).
Liin on vajalik, et tagada inimestele võimalus jõuda Tartusse
enne kella 8´t ka nädalavahetustel, mil seda pole võimalik teha
rongiga.
Kõik muudatused on nähtavad portaalis peatus.ee. Endile sobivaima sõiduvõimaluse leidmiseks palun kasutage portaalis
peatus.ee leiduvat REISIPLANEERIJAT.
Kagu Ühistranspordi Keskus

Põlva Vallavalitsuse sotsiaalosakond
tänab jõuluaja toetajaid:
MTÜ Koos Laste Heaks
Teva Estonia
Täname, et hoolite!

Põlva valla titepidu

Kodanike vastuvõtt sotsiaalosakonnas:
Põlva Vallavalitsuses, aadressil Kesk 15, Põlva linn
E, K 9–12 ja 13-16; N 13-16; R 9–12
osakonna juhataja N 13–16

Vastuvõtuajad teenuskeskustes:

Ahjal (endises vallavalitsuse majas)
T 13-16; R 9-12; telefon 799 3972
Tilsis (endises vallavalitsuse majas)
T 13-16; R 9-12 telefon 799 9344
Moostes (endises vallavalitsuse majas)
E 9-12; K 13-16; telefon 5871 7630
Vastse-Kuustes (endises vallavalitsuse majas)
E 9-12; N 13-16; telefon 797 9307
Vastuvõtuajad külades (alates 02.01.2018)
Peri Raamatukogus – iga kuu 3. esmaspäeval kella 10–11
Himmaste Raamatukogus – iga kuu 3. teisipäeval kell 10–11
Aarna Külakeskuses – iga kuu 2. neljapäeval 9.00–9.50
Kiuma Raamatukogus – iga kuu 2. neljapäeval 10.00–10.30
Taevaskoja Raamatukogus – iga kuu 3. teisipäeval 11.30–12.00

Ühinenud Põlva vallas sündis 2017. aastal üle 100 lapse. Et
titepidu oleks tore ja nauditav päevakangelastele ning nende
peredele, korraldatakse kaks eraldi pidu. Peo toimumise aja
ja koha saab iga laps teada koju saadetavalt kutselt. Kutsed
saadetakse lapse rahvastikuregistrisse kantud aadressile.
Esimene titepidu toimub 25. jaanuaril 2018 kell 15 Põlva
Kultuuri- ja Huvikeskuses. Peole on kutsutud 1. jaanuarist kuni
31. juulini 2017. a ühinenud vallas sündinud lapsed.
1. augustist kuni 31. detsembrini 2017 sündinud lapsi ootame peole kevadel. Kutsed saadetakse rahvastikuregistrisse
kantud aadressile mõni nädal enne peo toimumist.
Sotsiaalosakond

Põlva Teataja • Jaanuar 2018

4

Veelkord
teede talihooldusest
Detsembrikuu Põlva Teatajas oli toodud info valla talihoolduse kohta erinevates piirkondades.
Oleme kodanikelt saanud kaebusi, et valla teid ja erateid ei
ole peale lumesadu puhtaks lükatud.
Täpsustame, et traktorid ei sõida välja kohe esimese lumesaju korral. Kuna tööde eest tasutakse vastavalt tehtud teehoolde mahule, ei ole mõistlik hoida teehoiumasinaid ühel teelõigul
töös pikemalt kui tee sõidetavuse huvides hädavajalik.
Teenust ei ole tellitud kergete lumeolude korral. Hooldustsüklit alustatakse pärast lumesaju lõppu või lumesaju korral
kui koheva lume kriitiline paksus on 10 cm, sulalume või lörtsisegu paksus 5 cm. Valla teedel peavad lumetõrjetööd olema
tehtud 24 h jooksul, erateede puhul 36 h jooksul peale lumesaju
lõppu.
Palume mõistvat suhtumist ja arvestada liiklemisel talviste
teeoludega.
Ehitus- ja planeeringuosakond

Põlva Kunstikooli õpilaste
graafika kaunistab Eesti kodusid

Migratsiooni ja Integratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed
korraldab juba 15. aastat Eestis vabariiklikku kodanikuviktoriini ja vastavateemalist esseekonkurssi. Viiendat aastat on
Põlva Kunstikooli õpilaste graafikatööd olnud selle konkursi
võitjate auhindadeks nii õpilastele kui juhendavatele õpetajatele.
20. detsembril 2017 Tallinnas Stenbocki majas ja Teaduste
Akadeemias aset leidnud austamisüritusel viibides oli au võtta
vastu MISA Meie Inimesed tunnustus Põlva Kunstikoolile.
Paljud Põlva Kunstikooli noored joonistamise- ja graafikaõpetaja Voldemar Ansi juhendamisel on neil aastail valmistanud suure hulga põnevaid graafilisi lehti, mis nüüdseks on
konkursi võitnute ja juhendajate kodudes üle Eesti.
Fotol Eesti Vabariigi peaminister Jüri Ratas vastu võtmas
Põlva Kunstikooli õpilase loodud graafikatööd Integratsiooni
SA juhatajalt Irene Käosaarelt.
Anne Prangel
Põlva Kunstikooli direktor

Õpilasetlejate riigikonkurss Põlvas

Rahvaküsitlus Põlva valla sümboolika
leidmiseks toimub 12.-18. veebruaril 2018
Ahja valla, Laheda valla, Mooste valla, Põlva valla ja Vastse-Kuuste valla ühinemise teel moodustuva Põlva valla sümbolikavandeid sai esitada 01.08.2017–15.09.2017. Konkursile
esitati 17 konkursitööd kümnelt autorilt. Konkursijuhendi alusel osalesid konkursil lisaks esitatud töödele ka ühinenud omavalitsusüksuste Ahja, Laheda, Mooste, Põlva ja Vastse-Kuuste
valla sümbolid.
Konkursile esitatud kavandeid hindas 10-liikmeline hindamiskomisjon, kes selgitas salajase hääletamise teel välja kavandite paremusjärjestuse. Sümboolikakonkursi võitja selgitatakse
välja küsitluse teel elanikel arvamuse alusel. Elanike arvamust
küsitakse paremusjärjestuse alusel nelja enim poolthääli saanud sümboolikakavandi kohta.
Rahvaküsitlus sümboolika valimiseks viiakse läbi elektrooniliselt ajavahemikul 12.–18. veebruar 2018 veebikeskkonnas www.volis.ee. Küsitlusel tuleb vastata küsimusele
“Millise kavandi valid Ahja valla, Laheda valla, Mooste valla,
Põlva valla ja Vastse-Kuuste valla ühinemise teel moodustunud

Põlva valla sümboolikaks (lipp ja vapp)?” ning tegema eelistatud valiku juurde vastava märke.
Küsitluses osalemiseks on vajalik end identifitseerida
ID-kaardi või mobiil-ID-ga.
Küsitlusest on õigus osa võtta igal küsitluses osalemise
päeval vähemalt 16-aastasel elanikul, kelle elukoht rahvastikuregistri andmetel on Põlva vallas.
Küsitlus algab 12. veebruaril kell 8.00 ja lõpeb 18. veebruaril kell 20.00.
Lingi küsitlusele leiate ka Põlva valla kodulehelt www.
polva.ee
Kõik konkursitööd avaldatakse peale konkursitulemuste
kinnitamist Põlva valla kodulehel.
Täiendav info:
Eliko Saks, vallasekretär
tel 799 9472, 514 7690

Neli kavandit, mis said hindamiskomisjonilt enim poolthääli ja pannakse rahvahääletusele:

Kavand JÄÄLIND
Selgitus: Kollane kilp viitab Põlva maakonnale, samas näitab
see ka liivast pinnast ja sõbraliku suhtumist. Kolm linaõit
tuletavad meelde lina kasvatamise traditsioone. Sinine värv
näitab piirkonnas asuvaid rohkeid järvi ja jõgesid. Jäälind
sümboliseerib Taevaskoda ja puhast loodust.

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.

Kavand ENDISE VASTSE-KUUSTE VALLA
SÜMBOOLIKA
Selgitus: sümbolid võeti kasutusele 22. augustil 1998.

Kavand ENDISE PÕLVA VALLA SÜMBOOLIKA
Selgitus: kukk on vabaduse sümbol, teisalt on ta hariduse ja
kooliõpetuse sümbol. Roheline jalus märgib Põlva künklikku
maastikku. Kaks sinist linaõit viitavad linakasvatusele.
Sümbolid võeti kasutusele 22. augustil 1998.

Haridus- ja teadusminister Mailis Reps külastas Mooste
Mõisakooli ning Mooste lasteaeda

9. veebruaril algusega kell 11 toimub Põlva Gümnaasiumi
saalis õpilasetlejate riigikonkurss.
Osalevad õpilasetlejad üle Eesti. Võisteldakse kolmes vanuserühmas (4.-6., 7.-9. ja 10.-12. klass). Kõik osalejad esitavad luuletuse ja proosapala. Esinejaid hindab asjatundlik
žürii. Eripreemia paneb välja ka Põlva Vallavalitsus.
Konkursi korraldavad Eesti Harrastusteatrite Liit ja kohapealne toimkond Helje Põvvati eestvedamisel. Toetab Eesti
Kultuurkapital.
Tulge ja nautige Eesti parimate õpilasetlejate esinemist!
PT

Põlva Kultuuri- ja Huvikeskuse
direktor on Riho Illak
Alates 15. jaanuarist 2018 töötab Põlva Kultuuri- ja Huvikeskuse direktorina Riho Illak.
Varem töötas Riho Illak Haridus- ja Teadusministeeriumi
tugitegevuste juhina. Illakul on bakalaurusekraad Tartu Ülikooli õigusteaduskonnast.
PT

Mooste Mõisakoolis olid 17. jaanuaril külas haridus-ja teadusminister Mailis Reps
ja Põlva abivallavanem Janika Usin.

Külalisi tervitas kahe muusikalise etteastega
õpetaja Lily juhendamisel mudilaskoor. Haridus-ja
teadusminister Mailis Repsi sõnavõtt oli lühike ja
kaasa mõtlema panev. Samuti said õpilased esitada
ministrile küsimusi.
Mailis Reps kinkis koolile tarkusesümboli – öökullipadja ja meie omalt poolt kinkisime ministrile
õpetaja Heleni tehtud kassihelkuri koos kaardiga.
Peale hommikukogunemist oli külalistel võimalus tutvuda koolihoonega ning piiluda sisse mitmesse klassiruumi. Ühes klassis ootas külalisi ees
väike üllatus - lõbusa lõõtsalooga esines perekond
Apalevid ning kohvilauda kaunistasid õpetaja Aili
ja Tiina hõrgud küpsetised. Peale pooletunnist vestlust õpetajatega, tõttasid külalised edasi Mooste
lasteaeda Tammetõru. Enne veel jõudsid nad läbi
põigata Mooste mõisakooli kassinäituselt, mida
tutvustas õpetaja Reet, ja ajalootoast, kus huvitavaid fakte mõisa omanikest rääkis õpetaja Laine.
Selgus, et Mailis Reps on Mooste Mõisakooli külastanud ka ühe korra varem, ning loodame, et seekordne visiit ei jää viimaseks.
Foto ja tekst
Mooste Mõisakooli kodulehelt
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Kolme Põlva naise näputööd ühendatakse ajaloolistesse
meetritesse vaibas “Minu Eesti täna”
Eelmisel aastal tekkis Vastseliina Käsitööühingul mõte teha Eesti 100. sünnipäevaks 100-meetrine lapivaip. Idee seisnes selles, et kui 100 inimest teeb 100x100
cm väikese vaiba, siis kokku pannes ongi 100 meetrine vaip. Aastakümnete pärast on siis meie lapselastel võimalik näidata – see on minu esivanema töö.
2017. aasta augusti viimasetel päevadel saadeti üleskutse lapitöö tegijatele. Septembri lõpuks oli registreerunud vaibategijaks üle 100 soovija kogu Eestist.
Vaipade tegemiseks oli aega kaks kuud ja igal vaibal on oma lugu, autori tutvustus, millise kirjutas iga tegija käsikirjas vaibaga kaasa. EV100 vaipa ühendatakse
Heli Raidla, Mare Põllu ja Taivi Kaldma lapipildid.
Vaip, mis loodetavasti saab omale päriskodu Eesti Rahva Muuseumis, soovitakse anda koos fotoalbumiga Eesti Vabariigile kingitusena üle sünnipäevaks,
2018. aasta veebruari lõpus.
Janika Usin
abivallavanem

Heli Raidla, “Valge ristik”					
				
Minu eas on inimesed tihti oma mõtetes lapsepõlves. Mulle
on jätnud kustumatu mälestuse õitsvad niidud, mille ääred olid
valged ristikust. Nüüd neid niite enam ei ole. Valutan sageli
südant kõige pärast, mis on loodusest kadumas. Ehk peaksime
enam hoolima oma kodumaa kaunist loodusest, et jääks midagi
alles ka järgnevatel põlvkondadele.

Mare Põld, “Laulupidu”
Olen sündinud ja õppinud Põltsamaal. Põltsamaal asutati
esimene naiste puhkpilliorkester. Meie koolis oli väga loomulik õppida puhkpilli. Mina alustasin orkestris trompeti õpinguid ja nii ta läks, kutselise muusikuna töötan tänaseni.
1965. aastal oli minu esimene laulupidu. Olen sellel laval
mänginud pilli ja osalenud ka lauljana. Tean, mis tunne on, kui
süttib laulupeotuli ja kui ta jälle kustub.
Laulupidu on meie pidu ja loodan, et see kestab veel kaua.

Meie kingitused Eestile

100 Põlva vaadet

Võistlusmäng “Eesti armastab meid”
Põlva Gümnaasiumi Õpilasesindus korraldas 18. jaanuaril
2018 õpilaste ja õpetajate vahel lustliku mängu “Eesti armastab meid”. Mäng koosnes erinevatest küsimuste- ja aktiivse
tegevuse voorudest, mis paneb proovile mõlema võistkonna
loovuse ja teadmised. Terve mäng - küsimused ja ülesanded
- olid seotud Juubilari elu ja ajalooga. Võistkondadesse kuulusid kooli ühed rõõmsameelsemad, lõbusamad ja aktiivsemad
õpilased ning õpetajad, ka direktor. Mängu lõpuks saime teada,
kumb võistkond oli leidlikum, kiirem ja suurema silmaringiga.

Fotoprojekti tulemiks saab 100-st fotost koosnev näitus ja
e-portfoolio, millel on kujutatud Põlva Kooli (loodus)fotoringi
ja humanitaarklassi nägemus Põlvast Eesti Vabariigi 100. sünnipäeval.
Projekti üheks eesmärgiks on teada saada, millisena näevad
tänased noored oma kodulinna. Lisaks annab see võimaluse
talletada tänaste noorte nägemus neile endile ja ka tulevastele
põlvedele, et oleks võimalik vaadata tagasi, et milline oli Eesti
Vabariik oma 100. sünnipäeval ja samal ajal nende noorte piltnike nooruspõlves.
100 pilti valitakse välja žürii poolt ja võitjaks on sünnipäevalaps, Eesti Vabariik

Taivi Kaldma, “Jaanipäev”
Jaanipäev on olnud minu lapsepõlves väga olulisel kohal. Olen elanud maal ning külaelus oli jaanitule tegemine
suursündmus - nii lapsed kui täiskasvanud valmistusid selleks
varakult, kogudes kokku tulematerjali. Oli üks kindel koht,
kuhu kogu küla jaaniõhtuks kokku tuli. Seal sai alati palju nalja
ning inimesed tantsisid külamehe pilliloo saatel.
Meie külas elas ka üks naine, kes enda sõnul on näinud sõnajalaõit. Mulle lapsena tundus see tol korral imena, mis andis
jaanipäevale müstilise tähenduse. Jõule ei võinud tollel ajal
tähistada, seega oli jaanipäev minu Eesti, nii siis, kui ka täna.

Kalender 2018 “Põlvamaa muistendid” lapitehnikas
pannoodest
Põlva Vallavalitsuse 2018. aasta seinakalender on koostatud
Põlva Käsitööklubi naiste – Heli Raidla, Mare Põllu, Merike
Verevi, Malle Metsa, Egle Linnuse, Taivi Kaldma, Asta Tageli,
Pille Kaarsalu, Kaire Lihtsa ja Ester Kuusingu näputööna valminud lapitehnikas pannoode piltidest. Pannood on valmistatud Põlvamaa muistendite järgi Heili Mõtuse poolt joonistatud
piltide põhjal.
Põlva kandi suurmees Jakob Hurt on kirjutanud: “Tahame
meie oma esivanemaid täieste tundma õppida ja nende õnne
õnnetust järeltulijatele kustumata mälestuseks teha, siis kandkem hoolt, et kõik vana aja tunnistused, mis me veel leiame,
kadumise kartuse eest hoiame ja üles kirotame.”
Kalendri väljaandmisega on Põlva Vallavalitsus soovinud
meelde tuletada ja talletada meie kandi kultuuripärandit – kohanimedega seotud muistendeid ja käsitööd – kingituseks Eestile ja meie rahvale.
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Laheda noortekeskuse ja
Lahe raamatukogu uudised
Detsembrikuusse mahtus meil palju sündmusi.
Külas käis kirjanik Mika Keränen koos raamatute illustraatori ja kunstniku Marja-Liisa Platsiga. Saime teada, kuidas
sünnivad ideed raamatute kirjutamiseks ja mismoodi tekivad
pildid kõigepealt kunstniku peas ja alles siis paberil.
Koostööprojekti raames alustas tööd lauamängude klubi.
Juhendajaks oli Marika, kes on lauamängudega tegelenud juba
kaheksa aastat. Esimene töötuba toimus algklassidele, osales
22 noort, kes suure innuga mängisid kolm tundi erinevaid lauamänge. Pärast hääletasime enim meeldinud mängud, mille saime noortekeskusele osta. Need, kes osalesid töötoas, õpetavad
edasi teistele, kes ei saanud osaleda mängu sisu ja reegeleid.
Raamaturingi raames külastasime 1. klassiga Kiidjärve
raamatukogu, kus meid ootas päkapikk Krista, kes tutvustas
meile Kiidjärve raamatukogu, jõuluraamatuid ja -kombeid.
Päkapikk luges luuletusi, laulis ja mängis koos noortega ning
lavastas kohapeal ühes lastega ka jõulunäidendi. Me kõik tulime koju sooja jõulutunde ja rõõmsa meelega ning kavatseme
Kiidjärvele külla minna ka teiste noortega ja külastada veel erinevaid raamatukogusid.

Euroopa päeva tähistamine viis
gümnasistid europarlamenti
Põlva Gümnaasiumi noored osalesid edukalt kevadel
toimunud Euroopa Päeva tähistamise konkursil, tänu millele võitsid kõige aktiivsemad
osalejad tasuta auhinnareisi
Euroscolale
Strasbourgis.
Detsembri keskel asusidki 24
Põlva Gümnaasiumi õpilast
ja kaks õpetajat Strasbourgi
poole teele.
Euroscola päeva käigus
said umbes 500 erinevatest
Euroopa riikidest pärit õpilast
“mängida” läbi ühe päeva Euroopa Parlamendi istungitesaalis. Euroscola töökeelteks
olid inglise, saksa ja prantsuse keel. Euroscola päev algas
koolide tutvustustega. Teiste
hulgas sai üheks minutiks
sõna meie kooli õpilane Lota

Kiidjärve raamatukogus. Foto Laheda Noortekeskus

Jaanuaris alustasime lugemismaratoniga, võtame osa ka
konkursist „Nukits“ . Nukitsa raamatud on raamatukogus välja
pandud vanusegruppide järgi.
Veebruaris on tulemas veel:
• Kolmapäeviti 14.30 ettelugemine raamatukogus
• Kolmapäeviti 15.30 käsitöö- meisterdamisring
• Neljapäeviti 14.00 kokandusring
• 26.-27. jaanuaril toimub noorkotkastele ja kodutütardele
alustajate ja algajate laager Põlgastes.
• 5. veebruaril 13.30 tuleb külla Andrus Kivirähk
• 9. veebruaril sõidame Valgjärve noortekeskuse sünnipäevale
• 19. veebruaril tähistame Kodutütarde 86. aastapäeva
• Veebruarikuu koolivaheajal toimub seikluskasvatuse ja
salgapealike laager poistele
• Tartumaa Kutsehariduskeskuses toimuva etiketikoolituse
kuupäev täpsustub
Sündmustele on vajalik etteregistreerimine.

Vana, kellel oli au tutvustada
500-pealisele auditooriumile
meie erilist ja innovaatilist
gümnaasiumit. Seejärel võtsid sõna Euroopa Parlamendi
ametnikud, kes rääkisid parlamendi tööst ning vastasid
küsimustele, mida küsiti rohkesti.
Pärastlõunal
jagunesid

õpilased eelnevalt kokku lepitud teemadega tegelevatesse
töörühmadesse. Käsitletavad
teemad olid keskkond ja taastuvenergia, julgeolek ja inimõigused, Euroopa tulevik,
ränne ja integratsioon ning
noorte tööhõive. Iga grupp
(“parlamendi komisjon”) töötas välja “seaduseelnõu” ning

Põlva Kooli tegemistest

tutvustas seda nn “täiskogu
istungil”. Lisaks istungjärgu
läbi mängimisele toimus päeva jooksul ka Euroopa Liidu
ajaloo ja Euroopa kultuuride
aineline mälumäng. Iga grupi
“seaduseelnõu” kohta oli saalisolijatel võimalus esitada
täiendavaid küsimusi. Meie
õpilastest sai oma küsimusele ammendava vastuse Kristi
Virks. Õpetajatele oli eraldi
programm, mille käigus arutati aktuaalseid probleeme
Euroopas ning vaadati panoraamfilmi.
Lisaks eelpool kirjeldatud
Euroscola istungile, tutvusime ka Strasbourgi linna kui
jõulupealinnagasõitsime
kanalitel, imetlesime muinasjutuliselt kaunist Strasbourgi kesklinna, külastasime
jõuluturge, mida on selles
linnas rohkesti ning nautisime prantsuse kööki. Samuti

sõitsime üle Reini jõe Kehli
linna Saksamaal, mis asub
vaid trammisõidu kaugusel
Strasbourgist. Kehli linn jättis
samuti sõbraliku ja hea mulje.
Läbi mitmete seikluste tõdesime, et lisaks inglise keelele
on kasulik osata ka teisi keeli,
sest mitte iga prantslane või
sakslane ei oska inglise keelt
ning nii mõnigi õpilane tõdes,
et Eestimaal on hea elada.
Kokkuvõttes võime öelda,
et saime kõik kogemuste ja
teadmiste võrra rikkamaks ja
loodame, et meie gümnaasiumi õpilastel õnnestub ka tulevikus Euroscolale pääseda.
Aimi Jõesalu
Florika Kolbakova
Põlva Gümnaasium
Fotod erakogust

Mammaste suusarajad ootavad
kasutajaid
Mammaste Tervisespordikeskuse suusarajad ja kelgumägi
ootavad suusatajaid ja kelgutajaid. Suusarajad on valgustatud
kõikidel päevadel kuni 21ni.
Mammaste Tervisespordikeskus on avatud E-N 13-20 ja
L,P 12-19.
Kohapeal saab laenutada suusavarustust ja rõngaskelke.
Võimalik on osta suupisteid, külmi ja sooje jooke, käia pesemas. Hinnakiri ja täpsem info kodulehel http://tervisespordikeskus.ee/
PT

Infot leiate ka Laheda noortekeskuse Facebooki lehel ja
kinnises grupis Laheda KT ja NK ja ka teised Laheda noored
Ainika Mägi
Lahe raamatukogu juhataja
Laheda noorsootööspetsialist

• 18. jaanuaril oli kõigil Põlva Kooli 1.-4. klasside lastel võimalus osaleda huvitaval loengul roomajatest.
Roomajaid oli tutvustamas Toomas Pranstibel, kes on kasvatanud ligikaudu 20 aastat mitmesuguseid, maailmas suurt populaarsust võitnud roomajaliike, erinevaid sisalikke ja madusid.
Loengul räägiti loomade elust looduses ja tutvustati kaasavõetud roomajate liike.
• Põlva Kool osaleb koolinoorte äriideede konkurss Bright
Minds koolitusprogrammis. Programmi raames toimus 9. jaanuaril TTÜ Mektory keskuses kõikidele osalejatele motivatsioonipäev Speed Date, kus õpilased said nõu oma ala asjatundjatelt.
Põlva Kooli Facebooki lehelt
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Hea Märkamise mäng Ahja koolis
Ahja Kooli õpetajad on
osalenud mitmetel probleemlahendusmeetodite koolitustel, mis on pakkunud õpetaja
töös uusi võimalusi õpilasi
ümbritsevat märkama panna. Oleme mõelnud, millist
meetodit ja kuidas seda kooli
kasuks tööle panna. Ega enne
ei teagi, kui pakutud võimalused järele proovitud.
Viimase kolme õppeaasta
jooksul on Ahja Kooli 1. kooliaste mänginud Hea Märkamise Mängu erinevas võtmes.
Mängu põhimõte tuleneb Ben
Furmani oskuste õppe meetodist.
2015/2016 õa. püüdsid
lapsed klassikaaslaste heategusid märgata ja neid ise
teha. Heateo märkajad ja tegijad said õpetajalt kleepsu,
kuhu kirjutati nende nimed.
Mida rohkem märkamisi ja

heategusid õpilane kogus,
seda suurem oli võimalus
kiitusdiplomit saada.Tähelepanelikke heateo märkajaid
ja tegijaid tunnustati iga koolinädalal ning edukamatest
andis teada kooli digiekraan.
Aasta jooksul toimus mitu
Märkamispidu.
2016/2017 õa. jätkus
mäng, mille nimetasime
Päikesemänguks, sest nüüd
rippus õpilaste koduklassis
päike, mille viis kiirt täideti nädala jooksul täppidega.
Täpid märgistasid õpilaste
poolt omandatud oskuse kasutamist. Iga oskuse harjutamiseks kulus umbkaudu kuu:
sõbralikkus, kuulamisoskus,
tunniks valmisolemise oskus,
hügieeni- ja viisakusoskus.
Iga nädala kokkuvõttest selgus, kaua on vaja veel harjutada.

2017/2018 õa. 1. poolaastal planeerisime arendada käitumisoskust. Igale laps
sai käitumiskaart, mis aitaks
õppida sõbralikkust ja heatahtlikkust. Ka kodused said
hoida oskuste õppimisel pilku peal õpetaja poolt kaardile kirjutatud märkide kaudu.
Klassiruumis oli nähtaval
valgusfoor. Päeva jooksul liikusid laste nimesildid foori
tulede vahel vastavalt sellele, kuidas oskusi omandati.
Kuna sellel sügisel jäi laste
poolt positiivse nägemine tagasihoidlikuks, otsustasime
teisel poolaastal strateegiat
muuta ning uuesti head märkama õppida.
Mida mäng on koolis
muutnud? Kõige selgem oskus kõlab söögisaalis. Kui
varem ütles lauast lahkudes
mõni üksik õpilane „head
isu“, siis nüüd mõni üksik
seda ei tee. Ka tervitamine
on selgem ja kõlavam, ainult
suurematel õpilastel see miskipärast kipub ununema...
Jääb loota, et viga on selles,
et siis me mänge veel ei mänginud.
Õpetajad arendavad mängu kokkuvõtteid tehes õpilaste eneseväljendusoskust,
mis on 2018. aastal ka kooli
prioriteet. Samuti on tunnis

kasutatud
probleemlahendus-meetodit mis silub laste
erimeelsusi ning soodustab
kiusamise varast märkamist.
Tundides käivad aktiivselt
abis kooli sotsiaalpedagoog
ning psühholoog, kes on
mängu, õpilaste ja õpetajate
oskuslikud toetajad.
Märkamismänguga tegelemine toob tegelikult õpetajale lisatööd. Selle perioodi
jooksul pole õpetajatelt kuulda olnud ü h t e g i virinat.
Ega asjata ei esitanud koolijuht Katrin Jõgeva meie ettevõtmist Haridusasutuse aasta
tegu 2016 nominendiks.
Aitäh tublile tiimile läbi
kolme õppeaasta: Aili Siitoja, Ülla Rebane, Leili Rood,
Aira Ojala, Jane Merits, Katrin Pree, Terje Veeber, Tiiu
Lokk, Triin Helerand.
Rita Lutsar
Ahja Kooli
õppealajuhataja

Tegus detsember Tilsi koolis
Jõuluaeg on imede ja headuse aeg,
seetõttu püüdsime ka oma kooliperega
sel ajal keskenduda heategevusele, millegi ilusa loomisele ning koosolemisele, et jõulutunne nii suure kui väikese
hinge poeks.
Jõulutunde loomise esimeseks sammuks oli kogu koolipere ühine esimese
advendi tähistamine.
Pühapäeval, 3. detsembril tulime
kõik kooli, ka lastevanemad, et ühiselt
tegutseda ning õppida. Sel päeval tegutsesid õpilased erinevates töötubades.
Nii tehti ettevalmistusi jõulupeoks: valmisid kaunistused seintele ja laudadele, õpiti kandlelugu, samuti valmistati
kaupa jõululaadaks. Lastevanemad aga
said koolipingis tänapäevasel viisil tarkust ammutada robootikatunnis, arvutiklassis kirja vormistama ja kirjutama
õppides ja arutledes erinevatel elulistel
teemadel. Nii mõnigi lapsevanem jäi
meeleldi „peale tunde“ õpetajaga juttu
rääkima.
Nädal aega hiljem, 9. detsembril
toimus Tilsi koolis jõululaat. Suurema
projektina oli jõululaadal käsil 8.klassi
eestvedamisel heategevuslik õnneloos,
mille eesmärgiks oli koguda raha kogukonnale välilauatennise laua soetamiseks. Tänu annetajatele ja õnneloosi lahketele ostjatele koguti üsna suur
summa, kuid palju on veel juurde vaja,
nii et õpilased tegutsevad selle nimel, et
raha kevadeks kokku saada. Lisaks oli
laadal rohkesti kauplejaid ja kaks õpilaskohvikut. Võimalik oli meisterdada,
mängida X-boxiga, kuulata Võru Muusikakapelli kontserti, osta erinevat isetehtud kaupa.
Jõulupidu pidasime 21. detsembril
juba meile traditsiooniks saanud moel.
Nimelt korraldasime kolmandat aastat
piduliku jõuluõhtu, kuhu olid kutsetega

Lapsevanemad robootika tunnis

oodatud kõik õpilased oma vanematega. Kuna oleme väike kool, püüame ka
jõule tähistada hubasel ja kodusel moel
oma koolipere seltsis. Ja nii nagu kodus
ikka, tegime hommikupoolikul koos ettevalmistusi selle nimel, et õhtul oleks
kõigil tore olla. Siis õpiti elulisi asju
praktiliselt: valmistati innovaatiline
jõulukuusk ja sellele ehted; kaunistati
saal; kaeti pidulikult peolauad; valmistati peotoidud - kook, pirukad, kotletid
ja salat. Meie pere kõige väiksemad
käisid metsloomadele süüa viimas. Esinejad valmistusid õhtuseks kontserdiks.
Igaühel oli oma tegevus, et õhtu oleks
kõigile asjaosalistele pidulik ja meeldejääv. Kui kätte jõudis õhtu, oli maja ootamas peolisi. Midagi hingele pakkusid
lapsed oma laulude ja näitemängudega.
Meeleolukas jõuluvana tõi igale lapsele
magusa kingipaki.
Nii möödus detsember – ühiselt

tegutsedes ja jõuludeks valmistudes.
Nüüd aga oleme jõudnud uude aastasse.
Ja nagu ikka, toob uus aasta kaasa ka
muudatusi.
Koolis sügisel algatuse saanud liikumisvahetundide populaarsus on
muutnud koolielu rahulikumaks ja
õpilasi loovamaks. Jätkame vahetundideks lisategevuse võimaluste loomisega – lauamängud puhkenurkades.
Tundides keskendumise parendamiseks
leppisime kokku nutitelefonide kasutamise reeglid. Meie alustame uue hooga,
täiendades oma huviringide nimekirja
käsitöö ja bänditegemise ringiga. Õppimine on täispööretel hoo sisse saanud.
Loodetavasti tuleb uus aasta huvitav
ja hooliv.
Liina Vagula
Ene Veberson
Tilsi Kool

Eesti saab 100!
Käesolev aasta tuleb pidulikum kui kunagi varem, sest Eesti
Vabariik peab sajandat sünnipäeva.
Mida kinkida Eestimaale selle väärika sünnipäeva puhul?
Kindlasti vajab Eesti riik tervisest pakatavaid, liikumist ja tervisesporti hindavaid kodanikke. Nii oleme meiegi tegutsenud
selle nimel mitmel erineval moel. MTÜ Eesti Rohelised Koolihoovide EV100 juubelipidustuste käigus ellu kutsutud „Lapsed
koolihoovi liikuma ja õppima!” ettevõtmisega on meie kooli
juba eelmisel aastal rajatud õuesõppeklass. Maastikumängud ja
matkad kooliümbruse metsades on õpilaste suured lemmikud.
Enamik vahetunde ja ka pärastkoolise aja veedavad õpilased
kooliõues või staadionil mängides. Kevadisel spordipäeval saame taas kokku kahe naaberkooli õpilaste ja õpetajatega, kellega
koos toredal ja kasulikul moel sportimisest mõnu tunda.
Eelmisel kevadel joonistasid ja kirjutasid õpilased oma kodumaast, Eestist 100 aasta pärast. Noorele inimesele on 100 aastat väga pikk aeg, aga fantaseerides saadi aru, et praegune aeg,
mis on peagi minevik, mõjutab tugevasti tulevikku. Töödes toodi välja tänase päeva valupunktid, mis puudutavad nii koolielu
kui riiki üldse, aga tunti ka siirast rõõmu eestlaseks olemises
ning joonistustelgi paistis ikka päike.
Meie kool osaleb projektis ,,Nutitund igasse kooli“, mis on
ka üks kingitus EV 100. Projekti eesmärk on viia ajavahemikus
2016. aasta sügisest kuni 2018. aasta veebruarini läbi vähemalt
üks nutitund või nutivahetund ja jagada nutinippe FB vastavas
keskkonnas, koolitunnis, lasteaias ja kogukonnas.
Meie kooli teine nutindusega seotud kingitus Eestile on
Koodi Tund 2017, mille läbiviimise eest saime tänukirja. Koodi
Tund on rahvusvaheline algatus, mis innustab õpilasi ja täiskasvanuid üle kogu maailma koodi kirjutamist ehk programmeerimist proovima. Õpetaja Irina Ševtšenko vajab siin kindlasti äramärkimist. Tal on kindel soov teha meid nutikaks ja viia Kauksi
koolis ellu digipööre.
Tavapäraselt toimuvad ka sel aastal klasside või kooliastmete kaupa erinevad ülekooliliselt üritused. Tähistame eesti ajaloo
ja rahvakalendriga seotud tähtpäevi. Vabariigi aastapäeva eel on
plaanis viktoriin 100 vähemtuntud faktist Eesti ajaloost. Viktoriini eestvedajaks on ajalooõpetaja Tiit Purika. Veebruarisse jääb
ka vastlapäeva tähistamine, mille ikka liugu lastes ja oasuppi
süües ning vastlakuklitega maiustades mööda oleme saatnud.
Selleks, et aasta veel meeldivamalt ja ühistes tegemistes
mööduks, korraldasime väikesed mõttetalgud, kus iga õpetaja ja
õpilane sai öelda, mida ta kingiks Eestile kui sünnipäevalapsele.
Idee kirjutada 100 luuletust Eestist - kuigi meie kooli õpilaste
arv on poole väiksem - on reaalne ja vabariigi sünnipäevaks, 24.
veebruariks, täiesti teostatav, sest loomingulist indu ja kirjutamistahet jätkub nii õpetajatel kui ka õpilastel. Lisaks on plaanis
kujundada kooli saali seinale Eesti rahvuspuu tamm, mille lehtedeks on iga koolipereliikme käekujuline “puuleht”, millel kirjas
käeomaniku personaalne soov Eesti Vabariigile.
Väärtustates Eesti pärimuslikke muistendeid ja muinasjutte
kujundavad 4.-9. klassi õpilased ühe eesti muinasjutu, ,,Ahjualune”, ,,Suur Peeter ja Väike Peeter”, ,,Rehepapp ja Vanapagan”
või muu loo, põhjal muinasjutuainelise lauamängu. Valminud
lauamängudaga saavad õpilased vahetundides ning pikapäevarühmas vahelduseks nutitelefonidele mängida. Paar mängu
on kavas kinkida ka Kauksi lastehoiule. Igati tore on idee, et iga
Kauksi Põhikoolis töötav või õppiv inimene kingib enda poolt
kaaslastele vähemalt 100 probleemi- ja tülivaba päeva.
Tore on ka mõte läbida matkates 100 kilomeetrit. Paha pole
mõte valmistada kogu kooliperega aastapäevaks 100 väikest lippu ja küpsetada 100 sinimustvalget muhvinit, mida pärast pidulikku koosviibimist ühise laua taga hea maitsta lasta. Või teha
hoopis ühiselt mõni rahvusroog? Ideid jätkus, kui palju neist
headest mõtetest teoks saab, näitab aeg ning koosolemise ja tegutsemise tahe. Koostööaldist Eesti Vabariigi sünniaastat!
Maarika Müürsepp
Kauksi Põhikool
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„Kui saad elada ilma
maalimata, siis pole
vaja maalida.“

Elustasime vana aja kombeid

Põlva Kultuuri- ja Huvikeskuse IV korruse Trepigaleriis on
10. jaanuarist 10. veebruarini 2018 vaatamiseks maalikunstnik
Peeter Krosmanni näitus „Läbisegi“.
Peeter Krosmann on sündinud 27.04.1971. Eesti Maalikunstnike Liidu liige alates 2014, Tartu Kunstnike Liidu liige
alates 2000, A .Vabbe kunstipreemia 2015.
Näituse avamise järgselt tekkinud küsimused formeerusid
intervjuuks Peeter Krosmanniga 12. jaanuaril 2018.
Kui ma ei teaks, et olete 1971 sündinud, võiksin
arvata eksponeerit maale
silmitsedes, et need on loonud vanahärra vanuses 71,
pean siin silmas koloriiti,
läbimaalimist. Kust see Teie
olemusse on imbunud?
Millised on mõjutused õpinguaastatest?
71- aastane vanahärra
kõlab ju päris kaunilt. Alustuseks, nagu ikka, on süüdi ema ja kodused kunstiraamatute
kuhjad. Lastekunstikool oli oluline, aga kindlasti väiksem
mõjutaja, või vähemalt praegu tundub nii. Ja siis juba õpingud Konrad Mägi nim. Maalistuudios Kaja Kärneri ja Heldur
Viirese käe all. Nende õpetus on see, millelele olen ehitanud
kõik muu.
Käesoleval näitusel on Teie maale varasematest aastatest,
mõned ka hilisemad. Kuidas “Läbisegi” vormus? Mis on praeguse perioodi temaatiline kese?
“Läbisegi” vormus läbi juhuse. Valisin nii, nagu vanaisa paneb lapselapsele hoidiseid kaasa: võtad korvi, lähed võlvitud
laega ja igaviku järgi lõhnavasse maakeldrisse ja laod korvi ääreni täis. Praeguse perioodi temaatiline kese … hmmm ... ega
ei olegi vist. Viimastel aastatel olen pisut rohkem abstraktseid
joonistusi ja maale teinud. Abstraktini peab kasvama ja kindlaim viis kohale jõuda on pidevalt teha. Ülejäänu sõltub rohkem tujust, valgusest ja kohati vajadusest.
Millega hetkel tegelete? Mis praegu köidab või hingeliselt
kirvendama ajab?
Elan vabakutselise ilusat ja õnneliku elu Kaunases. Maalin
ja joonistan ja toimetan köögis. Mind köidab õnnelik elu. Mitte
õnne otsimine, vaid selles elamine.
Mida arvate kunstnikuks olemisest praeguses ajas, geograafilises määratluses nimega Eesti?
Aeg ja geograafiline punkt on kindlasti mõjutajad, aga sügavam kunstnikuks olemise sisu - soov luua - ei ole ajas ja
ruumis ilmselt muutunud. Jään vist vastuse võlgu.
Palun üht mõistujuttu või kunstnikuhärra umbluud lõpetuseks.
Kui saad elada ilma maalimata, siis pole vaja maalida.
Anne Prangel
Põlva Kunstikooli direktor

Jõulumeenutus Lahedalt

Koduste laste jõulupidu Tilsi koolis. Foto erakogust

Ühe osana väärtuskasvatusest on oluline tutvustada lastele
pärimuskultuuri, selle tähtsamaid tantse, laulumänge, tähtpäevi. Vanad rahvamängud on üheks võimaluseks õpetada meie
kultuuri ja kujundada identiteeti. Kodudes ei talitata kindlasti
enam ammu vanade kommete järele, ei joosta Näärisokku ega
peeta ka Toomapäeva. Tavapärane on veel vaid mardi- ja kadripäeva kombestik kuid tundub , et ilma lasteaia abita kipuvad ka
need tähtpäevad hääbuma.
Loomulikuks jätkuks novembris mardi-ja kadripäeva tähistamisele otsustasime detsembri täielikult pühendada vanadele rahvakommetele. Kõigepealt kadusid rühmaruumist paljud

tavalised mänguasjad, asemele tekkisid lauajupid, puuklotsid,
papptorud, erinevad puuoksad (eelnevalt laste poolt noaga ära
kooritud), igasugused erinevad korgid, totsikud ja potsikud.
Ühesõnaga vahendid millega ergutada laste loovust ja rikastada mänguoskust. Kartsime, et lapsed sellest tembust heituvad
aga kartus oli liiast, nende loovus sai vabalt lennata!
Jutustasime-lavastasime eesti muinasjutte, et rikastada laste
sõnavara ja austada meie pärandit. Mängisime erinevaid vanu
laulumänge ja jõulumänge ,ennustasime tulevikku, tutvustasime Näärisokku ja Tahmatoomast.
Kõige tipuks toimus ka jõulupidu vana ja uut ühendades.
Jõulukuusk ja saal olid kaunistatud vanade traditsioonide järgi
krässide, ristide, õunte ja õlgedega. Näärisokk ja Tahmatoomas
kurtsid oma rasket elu. Heietasid-heietasid vanadest headest
aegadest ja otsustasid uue aja jõule kaema minna. Akna taga
piiludes olid nad üllatunud, et lapsed riides nagu vanasti -rahvariietes, laul ja tants olid ka väga tuttavad. Lapsed kutsusid
külalised tuppa ning näitasid mida nad veel oskavad. Kõik
oli nagu vanal heal ajal. Sokk ja Toomas arvasid, et pole need
uue aja kombed kehvemad ühti ja lapsed pole ka hukka läinud.
Muidugi suureks elamuseks oli tegelastele suure punastes riietes mehega kohtumine!
Toomapäeval ajasid lapsed koristamisega viisakalt Tahmatooma elamisest välja ja sokutasid ta valla ukse taha ...
Airi Varend
Muumi rühma õpetaja
Tilsi Lasteaed

Lepatriinu rõõmustab kordaläinud aasta üle
Lõppenud 2017. aasta tõi Lepatriinu lasteaiale palju sündmusi, mis ülevaatamist väärivad.
Oleme Põlva vanim lasteaed ja selle tähistamiseks korraldasime VI alushariduse konverentsi,kus keskseks teemaks oli
õpetajaks olemine ja tasakaalu hoidmine iseendas. Lasteaias
Lepatriinu on töötajatel võimalus end realiseerida ja ise otsustada oma tegemiste üle, algatused ja ideed saavad toetuse.
Töö tulemusi on sellel aastal kroonitud vääriliselt: meil töötab
Põlvamaa aasta õpetaja, liiklusohutuse Lõuna regiooni õpetaja
auhinna pälvinu ja hea koostööpartner on Põlvamaa hariduse
edendaja. Positiivne tagasiside koolist laste ettevalmistamise
kohta on kui pehme pai meie tegemistele.
Toimus ka üheksas perepäev, mis lapsevanemate arvates on
tore traditsioon ja veelgi toredam, et seda peetakse oma kodus.
Seekord alustasime sündmust head energiat ja jõudu andva
katkematu energiaringiga ümber oma kodu, hoides teineteisel
käest, mis kindlasti lähendas kõiki Lepatriinukaid. Väga tore oli
see, et ka lastevanemad said vaba voli lustida ja omavahel mõõtu võtta. Kolme aasta perepäevade jooksul oleme kogunud heategevusliku õnneloosi ja kohviku sissetulekud ning sel sügisel
saime nende eest oma mänguväljakule lehtla. Rõõmu valmistab
hea koostöö lapsevanematega ja tegus hoolekogu. Koosolekutel arutleme, otsime lahendusi erinevatele mureküsimustele,
leiame parimaid võimalusi Lepatriinu lasteaia arenguks.

Lisaks igapäevasele õppe- ja kasvatustööle rühmades toimuvad ühised ettevõtmised: näitused, laste peod, väljasõidud,
matkad, koolitused, tervisetegevused, teatrietendused, päevalillepeenar, päkapikula, jne. Nii naljakas kui see ka ei tundu,
kuid põrandarobot Bee-Bot õpetab lastele konstrueerimist.
Tegutsevad peotantsu- ja malering. Ja ongi meil lasteaias
rõõmsad, julged, siirad, loovad lapsed, rõõmuks meile kõigile.
Märkimist väärib lasteaia „Omateater“, kelle kordusetendusi
saavad vaadata meie naabrid, Mesimummi ja Pihlapuu lasteaia
lapsed.
Ene Tigas
Lasteaed Lepatriinu direktor

Detsember on tavaliselt täis rohkelt saginat ja aastalõputegemisi.
Mõnikord oleme nendest isegi pisut stressis. Kindlasti on aga jõulukuus
ülekaalus ilusad ja südamlikud hetked, mis meile rõõmu pakuvad. Traditsiooniliselt oleme Lahedal korraldanud jõulupidusid nii väikestele kui
suurtele. Vana-Koiola Rahvamaja eestvõttel on toimunud eakate ja koduste laste jõulupeod. Nii ka möödunud aastal.
17. detsembril olid kõik Laheda piirkonna eakad palutud jõulueelsele
koosviibimisele Vana-Koiola rahvamajja. Väikse tervituskontserdi andsid
kohalik naisansambel Laululust ning noored lauljad Põlvast Riivo Jõgi
juhendamisel. Humoorikate sketšidega esines Karisilla Külateater. Tantsumuusikat tegi Laheda ja Antsla piirkonna kaheliikmeline koondorkester
Lahe Antz.
Jõulukuu 22. päeval pidasid Tilsi koolimajas jõulupidu kõige väiksemad vallakodanikud – kodused mudilased. Tore, et peole oli tulnud üsna
arvukalt lapsi koos emade-isadega. Väikse etteastega rõõmustasid pidulisi
Tilsi kooli rahvatantsulapsed ja lõbusaid mänge tegi Kristi Vals. Oodatuim tegelane oli muidugi jõuluvana.
Lahedal on traditsiooniks olnud ka rahvamaja poolt korraldatav aastalõpupidu, mis sedakorda toimus 29. detsembril Tilsi koolimajas. Tantsulist silmailu pakkusid Meie Stuudio Tantsukool ja neidude trupp Viva
La Divas. Õhtut juhtis Uno Nagelmaa ja tantsumuusikat tegi ansambel
Nööp. Keskööl lisas pidulikkust ilutulestik ning öötundidel sai vihtuda
diskot DJ Kepu muusika saatel. Põhiosas sisustasid programmi Põlvamaa
kollektiivid ning see kinnitas teadmist, et meie esinejad pole mingis osas
kehvemad kui pealinna omad. Siinkohal tunnustus kõigile tegijatele ja
juhendajatele.
Andres Määr
Vana-Koiola Rahvamaja juhataja
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Mõtle kaasa: kus võiksid asuda meie valla
kirjakastid?
Omniva korrastab kirjakastide võrgustikku, et paigutada
kirjakastid nähtavatesse ja käidavatesse asukohtadesse, kus inimestel oleks neid mugav kasutada. Parimate asukohtade väljaselgitamiseks palutakse kohalike inimeste ja kogukondade abi.
Kirjakastid on need, mida inimesed kasutatavad kirjade
saatmiseks. Postkaste, mille kaudu inimestele ja ettevõtetele/
asutustele posti kätte toimetatakse, ümberkorraldus ei puuduta.
Kirjakastid on olnud praegustes asukohtades üldjuhul juba
pikki aastaid, kuid inimeste liikumisteed ja harjumused võivad
olla selle aja jooksul muutunud. Selleks, et postiteenuse kasutamine oleks inimestele mugav, paigutatakse kirjakastid asukohtadesse, kus elanikel on neid lihtne kasutada.
Kirjakastide võrgustiku uuendamine johtus eelmisel aastal
läbi viidud uuringust, kus ilmnes, et inimesed soovivad kirjakaste näha eelkõige kohtades, kus nad niikuinii käivad – poe,
vallamaja, raamatukogu vms juures. Uuring kinnitas Omniva

enda statistikat, mille järgi kasutavad inimesed käidavates
kohtades asuvaid kirjakaste rohkem, isegi kui vähemkäidavas
kohas asuv kirjakast on elu- või töökohale lähemal.
Omniva palub vallaelanikel saata kirjakastide paremate
asukohtade osas ettepanekuid kuni 31.jaanuarini aadressile info@omniva.ee või Põlva Jaotuskeskus, aadressil Kesk
42, Põlva, MÄRKUSEGA „KIRJAKASTIDE ASUKOHA
MUUTMINE“
Eriti oodatakse tagasisidet alljärgnevate kirjakastide kohta,
kuna nende kirjakastide kasutatavus on väga väike.
Ettepanekule tuleb kindlasti lisada valla ja küla täpne nimi
ning võimalikult täpne asukohakirjeldus.
Kirjakastide asukohtade valikul arvestatakse valla ja elanike ettepanekuid lähtudes eeldusest, et igal juhul jääksid kirjakastid elu- ja töökohtadest mõistlikusse kaugusesse.

Vana omavalitsus
Mooste vald
Mooste vald
Mooste vald

Asukoht

Asukoha kirjeldus

Kasti nr

Suuremetsa
Kadaja
Rasina

10-110
10-125
10-126

Laheda vald

Joosu

Laheda vald
Laheda vald
Laheda vald

Lahe
Tilsi
Mustajõe

Laheda vald

Suurküla

Endise Suuremetsa kaupluse seinal
Laane bussiootepaviljoni seinal
Rasina bussiootepaviljoni seinal
Joosu bussipeatuse lähedal Võru suunas tee
ääres posti küljes
Lahe raamatukogu lähedal asuva garaaži
seinal postkastide kõrval
Tilsi Järve kaupluse seinal
Mustajõe bussiootepaviljoni seinal
Laheda bussipeatuse kõrval asuva hoone
seinal
Kiidjärve bussipeatuses asuval teadete
tahvlil
Kuke bussipeatuse lähedal hoone seinal
postkastide kõrval

10-156
10-157

Vastse-Kuuste vald Kiidjärve
Vastse-Kuuste vald Karilatsi
Vastse-Kuuste vald Lootvina
Vastse-Kuuste vald Valgemetsa

10-141
10-142
10-143
10-145
10-146
10-147
10-153

Vastse-Kuuste vald
Mooste vald
Ahja vald
Põlva vald
Vastse-Kuuste vald
Põlva vald/ Põlva

Küka
Mooste
Ahja, Illimari tn 6
Taevaskoja
Vooreküla
Põlva, Võru tn 7

Külakeskuse seinal
Valgemetsa bussiootepaviljoni küljes
Küka bussipeatuse lähedal asuva hoone
küljes
Mooste korrusmaja nr.5 ees
Ahja postipunkti seinal
Taevaskoja külakeskus
Eevi poe seinal
Võru 7 hoone tuulekoja seinal

Põlva vald/ Põlva
Põlva vald
Põlva vald
Põlva vald
Laheda vald

Põlva, Jaama tn 69
Kiuma
Mammaste
Mammaste
Vardja

Jaama tn 69 maja ees asuva kõnnitee ääres
Aarna bussipeatus
Põlva vallamaja ees
Põlva POÜ kontorihoone seinal
Kauplus Lemmik seinal

10-47
10-56
10-57
10-58
10-59

Põlva vald
Põlva vald
Põlva vald
Põlva vald
Põlva vald
Põlva vald
Põlva vald

Tännassilma
Peri
Puskaru
Holvandi
Partsi
Vanaküla
Uibojärve

Tännassilma bussipeatuse lähedal
postkastide aluse küljes
Peri poe seinal
Puskaru bussipeatuses
bussipeatuse lähedal posti küljes
Partsi poe seinal
Vanaküla-Põlva ristil teadete tahvli küljes
endise karjalauda seinal

10-60
10-64
10-65
10-68
10-70
10-71
10-72

Ahja vald
Ahja vald
Ahja vald
Ahja vald
Põlva vald

Kärsa, Ahja-Kiidjärve
mnt 3
Ahja
Ahja
Mõtsküla
Eoste

Põlva vald
Mooste vald

Valgesoo
Kauksi

Kärsa maja seinal
Ahja apteegi juures jala peal
Jahilossi seinal
Kalju Toropi elumaja juures plangul
Eoste küla keskel postkastide aluse küljes
Valgesoo küla keskel asuva hoone seinal
postkastide kõrval
Külakeskuse vastas korrusmaja seinal

10-162
10-18
10-3
10-32
10-37
10-41

10-73
10-74
10-75
10-77
10-78
10-79
10-9

Tööpakkumised
Põlva vallavalitsus pakub tööd:
• Maaspetsialistile
kandideerimisdokumentide esitamise tähtaeg on 25.01.2018
• Arenduse peaspetsialistile
kandideerimisdokumentide esitamise tähtaeg on 26.01.2018
• Haridusspetsialistile
kandideerimisdokumentide esitamise tähtaeg on 15.02.2018
Rohkem infot Töötukassa kodulehelt www.tootukassa.ee
Põlva Kool võtab konkursi korras tööle:
huvijuhi, sotsiaalpedagoogi ja kaks abiõpetajat (2 kohta)
Avaldus, CV ning kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide
koopiad saata 5. veebruariks 2018.a elektroonselt aadressil
info@polvakool.ee. Lisateave kooli kodulehel www.polvakool.ee, telefonil 513 4363 või koit.nook@polvakool.ee
Tilsi Kool võtab konkursi korras tööle:
sotsiaalpedagoogi (0,3 kohta), IT-juhi (0,5 kohta) ja huvijuhi (0,4 kohta)
Avaldus, CV ja kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide
koopiad saata elektroonselt hiljemalt 2. veebruariks 2018
direktortilsi@gmail.com. Avaldusi käsitletakse laekumise
järjekorras. Lisateave tel 5354 0269 ja direktortilsi@gmail.
com.

Põlvamaa Partnerluskogu projektitoetuste
taotlusvoor on avatud 1.-14. märts 2018.a

Toetust saab taotleda meetmetest:
Meede 1 „Ettevõtlusele hoo andmine“
Meede 2 „Kogukondade ja kogukonnateenuste arendamine“
Meede 3 „Heakorrastatud ja turvaline elukeskkond“
Piirkondlikud infopäevad taotlejatele toimuvad
• Kanepi Vallavolikogu saalis, Turu põik 1 Kanepi
31. jaanuaril kl 15
• endise Põlva Maavalitsuse saalis, Kesk tn 20 Põlva
1. veebruaril kl 15
Taotlused tuleb esitada uude e-PRIA keskkonda!
Taotlusi saavad esitada Põlva ja Kanepi vallas ning endise
Veriora valla territooriumil tegutsevad ettevõtjad, mittetulundusühingud, sihtasutused ja kohalikud omavalitsused.
Projektitaotluste hindamise tähtaeg Põlvamaa Partnerluskogus on hiljemalt 8.juuni 2018.a
Täpsem info ja nõustamise kontaktid:
www.partnerluskogu.ee.
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Põlva Keskraamatukogus
Põlva
• Naiskodukaitse Põlva ringkonna fotonäitus “Naiskodukaitse
90 - väärtustades kodumaad” 31. jaanuarini näitusevitriinis
(avatud 18. detsembrist).
• Raamatunäitus „Ta andis meile Vargamäe“ 1.–19. veebruarini näitusevitriinis. Pühendatud A. H. Tammsaare 140. sünniaastapäevale.
• Eesti Vabariigi 100. sünnipäevale pühendatud näitus „Maa,
mis hoidnud on meid“ 20. veebruarist 26. märtsini näitusevitriinis.
• Loona Metsa joonistuste ja maalide näitus „Minu imedemaa“ 15. veebruarini lugemissaalis (avatud 5. jaanuarist).
Himmaste
• Ettelugemispäevad lastele 8. ja 22. veebruaril kell 16.
• Mängude õhtu lastele 2. veebruaril kell 17. Eestvedaja Anna-Grete Rüütli Põlva Avatud Noortekeskusest.
• Teemaõhtu “Kõik, mida ma tean traumadest” 9. veebruaril
kell 17. Külas on velsker Aili Urm.
• Käsitööringi kokkusaamine 12. ja 26. veebruaril kell 18. Juhendaja Merike Verev.
• Linetants esmaspäeviti kell 19. Juhendaja Ene Risttee.
• Tai chi kursus teisipäeviti ja neljapäeviti kell 18.30. Juhendaja Raivo Paltser.
Kiuma
• Neljapäevaklubi (kirjandusklubi) kokkusaamine neljapäeviti
kell 11.
Peri
• Veebruar – ettelugemiskuu! Kuu jooksul loetakse raamatukogus ette rohkem kui 100 juttu. Kindlasti loetakse vähemalt
üks jutt ette igal tööpäeval kell 15.30, aga loetakse ka teistel
kellaaegadel. Tulge lugema ja kuulama!
• Koera-aasta alguse tähistamine 16. veebruaril kell 15.30.
Taevaskoja
• Käsitööringi kokkusaamine kolmapäeviti kell 13. Juhendaja
Epp Metsaluik.
Vanaküla
• Aado Kottise maalinäitus „Sealpool Linnuteed“ 18. veebruarini (avatud 12. novembrist).
• Aado Kottise maalinäitus loodusmotiividel 19. veebruarist
31. märtsini.

Positiivseks 60 minutiga!
11. jaanuari õhtul Vastse-Kuuste raamatukokku kogunenud
teatrihuvilised said meeldejääva teatrielamuse osaliseks – meie
kultuuriaasta juhatas sisse teatritrupp Bona Verbum, kes astus
publiku ette komöödiaga „Positiivseks 60 minutiga“. Humoorikas võtmes esitatud lugu positiivse mõtlemise õppimise võimalikkusest argipäeva keerulistes olukordades oli trupile käesoleva aasta esimene etteaste.
Näidendi autor Signe Heiberg on ajakirjanik, kes huvitub
positiivsest psühholoogiast ning sellest, kuidas positiivne mõte
ja optimismi õpetamine töötab igapäevaelu tavalistes situatsioonides lihtsate inimeste puhul, kes elavad oma elu olelusvõitluslikus maailmas. Parimaks väljundiks oma vaatlustele
ja uurimustele peab autor teatriteksti. Teksti tõi lavale Vilde
teatri lavastaja, Tartumaa 2016. aasta kultuuritegijaks pärjatud Janno Puusepp, kes sai läinud aastal Tartu- ja Jõgevamaa
harrastusteatrite festivalil TabiFest lavastuse „Positiivseks 60
minutiga“ eest parima lavastaja preemia. Žürii hindas parima
koha vääriliseks ka lavastust ennast ning andis välja Tartumaa
parima näitleja preemia lavastuses õpetaja Annit kehastanud
Ülle Sillamäele.
Lavastaja sõnutsi huvitab teda Signe Heibergi teatritüki teema eestlase positiivsusest ning selle õppimise võimalustest ja
vajalikkusest. Tänapäeva ühiskonnas on tavapärane, et inimestele surutakse peale teatud malle: peab olema positiivne, ennast
positiivsena hästi tundma, arvestamata siinjuures aga inimeste individuaalseid oskusi ja vajadusi. Inimesed seavad endale
kõrged eesmärgid, tahtes positiivsuse kiiresti ja kergelt kätte
saada, kasutades selleks näiteks eneseabiraamatuid ja läbides
koolitusi. Tegelikult aga paljudele ei sobi kasutatavad meetodid ega ka positiivne psühholoogia ning kõik see tekitab hoopis
osades inimestes stressi.

Näidendis ongi tegemist koolitusega, kus osaleja peaks
saama 60 minutiga kõik vajalikud oskused, et olla positiivne.
Koolitusele kogunevad erinevad kurvad ja oma probleemidega kimpus inimesed otsima seda miskit. See huumorivõtmes
esitatud positiivsuse koolitus paneb mõtlema, mis on positiivse mõtlemise õppimine, mis on optimism, kuidas seda osade
tegelaskujude näitel ellu rakendada ja mida see kaasa toob.
Ühelt poolt on lavastus lihtne, kuid tegelikult antakse humoorikas kastmes vaatajale juurdlemiseks suured ja tõsised küsimused. Otseseid vastuseid ei anta, aga neid on võimalik leida.
Lõpetuseks arvan, et iga vaataja leidis etenduses midagi,
mis just teda liigutas, mõtlema ja ümbritseva eluga paralleele
tõmbama pani. Kindlasti jätkub juurdlemist tõsiste probleemide üle ning arutlusi suurepäraselt lavastatud ja mängitud komöödia üle veel pikaks ajaks. Minule meenutas aga etendus
taaskord, et meie positiivsus on meie enda mõttemaailma ja
ellusuhtumise muutmise tulemus meie endi poolt – me ei saa
vastutust oma positiivsuse ja õnnetunde eest anda kellelegi teisele.
Positiivsuse koolitajat kehastas lavastuses suurepäraselt
noor andekas Vilde teatri näitleja Anne-Mai Tevahi. Nauditavad olid ka kõik teised näitlejatööd: Üliõpilasteatri näitlejad
Peeter Piiri ja Claus Mootse, Ülle Sillamäe Alle-Saija Teatritalust, Katrin Kivi ja Tiina Tasa Vilde teatrist.
Jääme ootama teatritrupilt Bona Verbum järge – seda enam,
et järgmine koolitus on esimeses osalenutele tervelt kümme
protsenti soodsama hinnaga!
Mall Kõpp
Vastse-Kuuste raamatukogu juhataja

• Sõbrapäevakontsert 8. veebruaril kell 19. Oma laule laulavad
ja jutte räägivad Urmas Nagel ja Andrus Hämäläinen.
• 5. veebruar - 29. märts Andreas Hämäläineni foto- ja videonäitus “Kallis kodukoht Vastse-Kuuste vaadatuna läbi droonikaamera”

Stseen etendusest. Foto Mall Kõpp

Loona Metsa imedemaa Keskraamatukogus

Hei, kõik noored lugejad!
Ootame teid valima viimase kahe aasta parimaid eesti
lastekirjanikke ja raamatukunstnikke (nende puhul lähevad arvesse ka illustratsioonid eesti keelde tõlgitud raamatutesse). Valimiseks tuleb tulla raamatukokku ja täita
hääletussedel. Põlva vallas saab hääletada keskraamatukogu lasteteeninduses, Himmaste, Kauksi, Laheda, Peri
ja Vastse-Kuuste raamatukogus. Raamatutega saab eelnevalt raamatukogudes tutvuda.
Hääletada saab kuni 20. veebruarini ja arvesse lähevad kuni
16-aastaste hääled. Seekordne konkurss on juba kuueteistkümnes. Konkursi võitnud kirjanikud ja kunstnikud kuulutatakse välja 7. aprillil Eesti Lastekirjanduse Keskuses. Lähemalt konkursi kohta saab lugeda www.elk.ee.
Tulge ja hääletage!
Põlva Keskraamatukogu

11. jaanuari pärastlõuna oli keskraamatukogu lugemissaalis 15-aastase kunstniku Loona
Metsa päralt. Nimelt on juba jaanuari algusest lugemissaalis avatud tema joonistuste ja
maalide näitus. Loona elab küll Tartus ja õpib
Descartes´i Kooli 9. klassis, kuid Põlvaga on tal
tihe side – siit on pärit Loona ema ja siin elab
tema vanaema.
Loona kõneles kokkutulnutele, kelle hulgas
oli ka Põlva Kunstikooli õpilasi, väga huvitavalt oma senisest loometeest. Looming on väga
väikesest peale olnud tema elu pärisosa. Nii
kaua, kui ta mäletab, on ta joonistanud. Talle
meeldib väga lugeda ja raamatud on talle oluliseks ideeallikaks.
Loona on ka ise palju kirjutanud. Ta on osa
võtnud Uma Lehe jutuvõistlusest ja leidnud
seal äramärkimist. Kaheksanda klassi loometööna kirjutas Loona muinasjutu, mille ise ka
illustreeris. Hiljaaegu võitis Loona oma vanuserühmas ERMi joonistusvõistluse. Võistlustöö
tuli valmis teha muuseumis, inspiratsiooni leidis Loona saami rahvarõivastest. Väga meeldib
Loonale joonistada inimesi, sealjuures on väga

Loona Mets oma näituse avamisel.
Foto erakogust

vahva kujutada juukseid. Maastiku kujutamise ja perspektiivi tabamise vallas tahab Loona end kindlasti edasi arendada. Täiendada tahab Loona end
ka muusikas. Päras lastekunstikooli lõpetamist mullu kevadel hakkas Loona Tartu Muusikakojas viiulimängu õppima. Küsimusele, kas ta tahab oma
tuleviku kunstiga siduda, vastas noor kunstnik, et tahab kindlasti kunstiga
edasi tegelda, aga tore oleks õppida ka midagi muud – näiteks matemaatikat.
Soovime Loona Metsale jätkuvat loomingulisust! Tema näitust „Minu
imedemaa“ saab vaadata 15. veebruarini.
Põlva Keskraamatukogu
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Vastse-Kuuste korvpallipoisid Kandavas
kolmandad!
27.-29.detsembril 2017 osalesid Vastse-Kuuste Kooli korvpallipoisid rahvusvahelisel turniiril
Lätis Kandavas. Kandava on väike
linnake, umbes poolel teel Riiast
Ventspilsi. Rahvusvahelisi korvpallivõistlusi on seal peetud juba üle
15 aasta.
Esimest korda käisime Kandava
turniiril 2016.aastal. Moodustasime
meeskonna Vastse-Kuuste ja Lähte
poistest ning läksime rahvusvahelist kogemust saama. Kõige paremini meil ei läinud, saime vaid ühe
võidu. Kuid otsustasime sel aastal
uuesti proovida. Kandava turniiril
tahetakse mängida, kuna seal valitseb ehtne nn Läti vile, mis lubab
hästi jõulist mängu.
Ka sel aastal tegime ühisvõistkonna Lähtega, 7 poissi meilt ja
6 Lähtelt. Võistkonda kuulusid
2003.-2004.aastal sündinud poisid.
Kokkuleppel korraldajatega lubati meil kasutada ka kahte vanemat
mängijat. Algviisikus olid seekord
meie poisid Kevin Siim, Karl Kalm,
Ralf Malin, Mattias Erik Liba ja
Karlis Narusk.
Mängud toimusid Kandava
spordikompleksi kolmes saalis.
Meie esimene mäng oli Riiaga ning
alustuseks saime kohe suure kaotuse 26:64. Õhtul mängisime Rootsi

Tilsi Staadion ootab
oma hubasesse jõusaali
uusi ja vanu külastajaid, et oma keha eest
hoolt kanda ning uue aasta lubadused ja
soovid täide viia!
Jõusaal on avatud:
E-N kell 13:00 - 21:00
R kell 11:00 - 19:00
L-P SULETUD

Jõusaali hinnakiri:
Täiskasvanu 1x külastus 2€
Õpilane 1x külastus 1€ (alates 14. eluaastast)
Täiskasvanu 10x kaart 15€
Õpilane 10x kaart 7€ (alates 14. eluaastast)
Täiskasvanu 1 kuu kaart: 20€
Laheda SK liikme 1 kuu kaart 15€
Täpem info:
tilsistaadion@laheda.ee või +372 5817 2148 või 799 2222

klubiga ja seekord õnnestus võita 54:23. Mäng
Rootsiga lõppes pool üksteist õhtul ja hommikul kell kümme tuli kohe mäng Moskva klubiga.
Saime kaitses jalad tööle ja hakkasime iga palli
pärast võitlema. Mängupilt muutus meie kasuks,
jätkasime surumist ja saimegi võidu tulemusega
41:17. See võit Moskva poiste üle andis meile
tublisti indu juurde.
Õhtul ootas mäng kohaliku Kandava võistkonnaga. See oli ka kõige raskem. Terve mängu
vältel saime tunda nende koduvilet ja pidime iga
punkti pärast tõsiselt võitlema. Mängu lõpuminutitel tekkis tehniline viperus ja tabloo pealt kadus mänguseis, kuid publiku abiga saime seisu

siiski paika. Jätkasime võiduka lõpuni 33:28
ja ees ootaski 3.-4. koha mäng Ventspilsiga.
Suutsime väsimusest üle olla ning võitsime
ka selle, seekord küll napilt 33:32.
III koht kümne võistkonna hulgas oli ka
meile endile üllatuseks. Mängisime ju suurte linnade võistkondade vastu ning ka mängustiil oli võõras ja jõuline. Seekord saime
turniirilt kinnitust, et kui tublisti treenida ja
julgelt mängida, saab ka väikese kooli meeskonnas võidurõõmu maitsta.
Mai Nigul
Vastse-Kuuste Kooli spordijuht

AMV House/Põlva Spordikool üllatas naiste käsipalliliigas tiitlikaitsjat
Eesti naiste käsipallimeistrivõistlustel alistas mullune pronks
AMV House/Põlva SK kodus tiitlikaitsja Reval-Sport/Padise
30:27 (15:12). Võõrustajad haarasid kohe mänguohjad, minnes
ette 5:1. Põlva suutis edu hoida ja võtta kolmeväravalise võidu.
Põlva poolelt oli resultatiivseim mängija Teele Utsal ning Padiselt
Maarja Põldver, kes mõlemad viskasid 13 väravat. Janeli Patrail
toetas võitjaid 6 ja Selma Rein 5 tabamusega.
Põlva Spordikool

Aasta algas Lootose jalgpalluritele võidukalt
6. jaanuaril toimus Nõos
FC Elva Indoor CUP 2018, kus
vanuseklassi U13 tüdrukud
võitsid pronksmedalid. Turniiril osales 7 tüdrukute võistkonda, kes omavahel kõik läbi
mängisid.Turniiri
parimaks
mängijaks valisid korraldajad
klubi Lootos keskväljamootori
Mae Lillo.
Pronksmedalid
võideti
koosseisus: Katariina Laas,
Mae Lillo, Luiisa-Marleen
Lepp, Mohana Lepp, Birgit
Rammo, Laura Rinne, Ly Saarniit, Hanna-Lisete Sellis, Kati-Karoli Silla, Meribel Toim.
Treener Indrek Käo.
Järgmisel päeval, 7. jaanuaril võitsid U12 poisid samal
turniiril kuldmedalid. Turniiril
osales 10 võistkonda, kes olid
jagatud kahte alagruppi. Lootos võitis oma alagrupi ja kohtus finaalis teise alagrupi võitja
FC Võru Heliosega. Mäng oli
tasavägine ning võidukarika tõi Lootosele õnnestunud

penaltiseeria 3:2. Võistkond
mängis koosseisus: Karl Kadak, Veli Lillo, Henri Loeg(vv), Alari Maidla, Markus
Mäeots, Alfred Rinne, Kerdo
Roodes, Karl-Markus Vool ja
Veiko Võsu. Treener Avo Jakovits.
13. jaanuaril võitis Looto-

se meeskond Valgas Warrior
CUP-i, kus alistati võidukalt
neli meeskonda. Meeskond
mängis koosseisus: Robin
Heinsoo, Jürgen Juks, Rainer Jürioo, Ekke Lõbu, Remi
Oper, Rene Oper, Priit Rahuelu, Markus Villako, Helander Vist. Treener Kaido Kukli.

Ka klubi pesamunadele on
aasta alanud rõõmurohkelt.14.
jaanuaril, osalesid klubi 2011
ja hiljem sündinud laste võistkonnad Nõos FC Elva Indoor
CUP U7 A ja B taseme turniiridel. B taseme turniiril õnnestus
meeskonnal saavutada tubli II
koht. Võistkond mängis koosseisus (fotol): Oliver Järvela,
Silver Järvela, Karl Kintsiraud, Kris-Marten Külv, Markel Nemvalts, Valdur Veeroja.
Treener Rauno Puusepp.
Samal turniiril osalenud
A taseme meeskond jäi 12
võistkonna seas 6. kohale.
Võistkond mängis koosseisus :
Adelhein Kikas, Sten Rasmus
Mark, Martin Mäeots, Hans
Kristian Pastak, Evert Roodes,
Bert-Jepe Vähi. Treener Avo
Jakovits
Head alanud jalgpalliaastat!
Gerli Mäeots
JK Lootos
JK Lootose foto

Sporditulemusi
• Põlva Spordikooli noormeeste võistkond osales 15.-17.dets. kolmepäevasel turniiril Tapal, kus selgitati välja 2017. aasta karikavõitja A-klassis noormeeste käsipallis sünniaastaga 1999 ja
nooremad. Turniirilt naasti koju karikavõitjatena ilma ühegi kaotuseta. “Finaalmänguks kujunes turniiri esimene mäng Aruküla/
Valga Kävali ühendvõistkonnaga. Erilised kiitused Mathias Rebasele, Tõnis Kasele, Alfred Timmole ja väravavahile Christofer
Viilopile, kelle panus võitudesse väärib eriti esile toomist. Kogu
meeskond on väga ühtehoidev ning kuna enamus mängijatest
mängib ka meeste meistriliigas Coop Põlva võistkonnas, siis üleüldine treenituse tase tuli kasuks just mängude teisel poolajal. ”
võttis treener Kalmer Musting turniiri kokku. Turniiri parimaks
mängijaks valiti Tõnis Kase ja võistkonna parimaks mängijaks
Alfred Timmo.
Võidukas võistkonnas mängisid: Tõnis Kase, Keiro Peeter Kottise, Mathias Rebane, Jaanus Peetet Rüütli, Kevin Klaus, Alfred
Timmo, Christofer Viilop, Kris-Norman Lavrikov, Taniel Sermat,
Fred-Eriv Kärblane, Raimond-Eric Jaanus, Nikita Ossimov, Ranar
Pügi, Sander Nemvalts. Treener Kalmer Musting.

• Põlva noormehed sünniaastaga 2004 ja 2005 alustasid 2018.
aasta esimesel tööpäeval treeningutega, et aasta esimesel nädalavahetusel osaleda iga-aastasel rahvusvahelisel turniiril käsipallis Ludzas Läti Vabariigis. Aasta algas noormeestele hästi ning
kordagi kaotusekibedust tundmata võideti täiseduga Ludza turniir
vanuserühmas 2004 ja nooremad. Turniiril osalesid lisaks Põlvale
veel Läti, Leedu, Venemaa ja Eesti võistkonnad.
Turniirivõidu saamiseks võideti St. Peterburgi 17:5, Pihkvat
26:17, HC Tallinnat 25:15, Ludzat 27:14, Moletaid 19:13 ja Ulbrokat 16:10. Põlva ja Ulbroka olid turniiril võistkonnad, kes kuni
omavahelise mänguni ei olnud kaotanud ühtegi mängu.
Võidukas meeskonnas mängisid: Andero Viljus, Teron Taal, Kevin Tühis, Aron Saarna, Lex Trevor Parman, Hendrik Kink, Karl
Markus Kannel, Tauri Vijar, Joonas Vassiljev, Randel Matthias
Lepp, Kevin Tühis, Andreas Paabut, Reio Kähr, Henri Jõesalu.
Treener Kalmer Musting. Võistkonna parimaks mängijaks valiti
Kevin Tühis.
• 14. jaanuaril toimus Kohtla-Järvel maadlejate seeriavõistluse

Nublust Nabiks I etapp. Meie medalivõitjad: kehakaalus -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. Maadlejate treener on Elar Hani
• 13.-14.01.2018 toimus Viljandi Spordihoones Jõud käsipalli
meistrivõistluste II etapp noormeestele sünniaastaga 2004 ja
nooremad. Teisel etapil osales 10 võistkonda, kes olid jagatud
kahte alagruppi. Kahe etapi võitjana väljus turniirilt Põlva Spordikooli I võistkond, kes ei kaotanud kummalgi etapil mitte ühtegi
mängu. Põlva SK 1 võitis II etapil HC Kehrat 23:10, HC Tallinn
2-te 19:6, Viljandi SK 22:7, HC Pärnut 23:5, HC Tallast 14:13, ja
SK Tapat 16:13. Võistkonna parimaks mängijaks valiti väravavaht Andero Viljus. Põlva SK 1 võistkonnas mängisid: Lex Trevor Parmann, Aron Saarna, Hendrik Kink, Andero Viljus, Teron
Taal, Kevin Tühis, Andreas Paabut, Henri Jõesalu, Joonas Vassiljev, Randel Matthias Lepp, Alar Mattus, Kevin Pütt, Karl Markus
Kannel, Hendrik Bleive. Noormeeste treener on Kalmer Musting.
Põlva Spordikool
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MTÜ Kähri Seltsimaja üldkoosolek
teisipäeval, 30. jaanuaril 2018. a kell 18:00
Kähri Seltsimajas

Päevakava:
1. Juhatuse valimine
2. MTÜ Kähri Seltsimaja põhikirja muutmine
Info: Aaro Hallap, 557 1946, aarohallap@hotmail.com
Kõik külaseltsi liikmed ja külaelanikud

on väga oodatud, sest Teie hääl on oluline,
et edendada oma kodukanti!

Vastlapäev
Kähri Seltsimajas 11. veebruaril 2018
90
Endla Simmul, Põlva linn
Eha Roiland, Põlva linn
Leida Feigenbaum, Kiidjärve küla
85
Theodor Sarapuu, Valgesoo küla
Laine Lambing, Põlva linn
Laene Raudoja, Tilsi küla
Hilja Kutsch, Põlva linn
Maria Kasepuu, Põlva linn
Tamara Tammekand, Kauksi küla
80
Jusefa Mihnovitš, Põlva linn
Uuno Kütt, Põlva linn
Juta Nilbe, Põlva linn
Helbe Palm, Põlva linn
Kai Kask, Põlva linn
Kalju Anderson, Himmaste küla
Olev Kolsar, Valgesoo küla
75
Heinrich Müller, Vastse-Kuuste
Mairi Ojastik, Põlva linn
Eduard Roos, Joosu küla
Maimo Piir, Partsi küla
Ene Villako, Põlva linn
Milvi Vellner, Põlva linn
Elle Talv, Põlva linn
Leo Moora, Himma küla
Silvi Kägo, Tromsi küla
Tõnu Leega, Põlva linn
70
Arvi Kruus, Põlva linn
Üllar Padari, Vastse-Kuuste alevik
Aleksandra Mõtsar, Põlva linn
Urmas Kure, Himmaste küla
Ülo Aav, Peri küla
Arvo Lill, Rosma küla
Jaanuarikuu juubilarid, kes ei soovi
äramärkimist ajalehes,
palume sellest teada anda
hiljemalt 15. jaanuariks
tel 799 9499
Põlva vallas on
seisuga 01.01.2018
14 276 elanikku:
mehi 7048
naisi 7228
Ajavahemikul
14.12.2017 – 18.01.2018
sündis Põlva vallas
6 tüdrukut ja 9 poissi.

Põlva Teataja
Väljaandja: Põlva Vallavalitsus
Trükk: AS Kroonpress
Toimetaja: Annely Eesmaa
Infoleht ilmub üks kord kuus,
v.a juulikuu.
Põlva Teataja kojukanne toimub kolme tööpäeva vältel alates infolehe ilmumispäevast.
Kaastööd ja kuulutused palume saata
hiljemalt 10. kuupäevaks aadressil Annely.Eesmaa@polva.ee
Toimetusel on õigus otsustada kaastööde avaldamine ning õigus kaastöid
lühendada ja redigeerida.

algusega kell 11:00.
Info: Aaro Hallap, 557 1946,
aarohallap@hotmail.com

Kollektsionääride kokkutulek
iga kuu teisel pühapäeval kell 11
Põlvas, Metsa 7.
Järgmine kohtumine
11. veebruaril
Info:
Andre 5334 0284
KIRIKUTEATED
Põlva Maarja kirikus
• Püha missa (jumalateenistus armulauaga) igal pühapäeval kell 11. Pühapäeviti kell 10 roosipärja palvus.
• R 02.02 Issanda templissetoomise püha ehk küünlapäeva missa kell 11.
• K 14.02Tuhkapäeva missa kell 11.
• Uus LEERIKURSUS algab pühapäeval, 4. veebruaril
ning liituda on võimalik veel ka kahel järgneval
pühapäeval.
Koguduse sündmuste info: www.eelk.ee/polva
Kirik on avatud esmaspäevast reedeni kell 9 - 13 ning
tund enne jumalateenistusi.
• Iga kuu teisel pühapäeval (11. veebruaril) on
Vana-Koiola ja Tilsi-kandi rahvale korraldatud transport kirikusse ja tagasi. Huvilistel palutakse ühendust
võtta Tuuli Võsaga tel 520 2944.
Põlva Püha Peetri kirikus
• Jumalateenistused armulauaga kolmapäeval kell 10 ja
pühapäeval kell 11.
Teenib peapiiskop Benjamin Lillemäe

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

Põlva notar Ere Kürsa
annab teada:
lisaks kinnisvara tehingute tõestamisele ja
pärimisega seotud toimingutele on notari pädevuses:
- sõlmida abieluvaralepinguid;
- registreerida abielu (kokkuleppel ka väljaspool
notaribürood ja notari tööaega);
- lahutada abielu ja sõlmida kokkuleppeid vara
jagamise osas;
- esitada avaldaja taotlusel kohtule avaldusi hagita
menetlustes (näiteks maksekäsu kiirmenetluses, piiratud teovõimega täisealisele isikule eestkostja määramises, hagita perekonnaasjades)
- võimaldada kinnistustoimikute ja äriregistri registrikannete ja toimikutega tasu eest tutvumist;
Põlva notar Ere Kürsa büroo Kesk tn 6 Põlva on
avatud kõigil tööpäevadel 9.00-17.00;
e-posti aadressid: ere.kyrsa@notar.ee;
polvanotar@neti.ee; tel: 799 8065
Ootame lahkesti!

KULTUURISÜNDMUSED VEEBRUARIS:
Neljapäev, 1. veebruar
Ahja Kultuurimajas
kell 12 Lasteteater “NIPITIRI” etendus “VÕLULEIB”
Info tel 5372 7732

Teisipäev, 13. veebruar
Vastse-Kuuste Kultuurimajas
kell 18.00 KÄSITÖÖTUBA.
Paberpunutised III õppepäev.
Osalustasu 1 euro.

Reede, 2. veebruar
Vastse-Kuuste Kultuurimajas
kell 10 Põlvamaa lasteaedade
laulupäev “SEE VÄIKE MAA”
Info: kassioru@gmail.com, 521
4614 Korraldaja: MTÜ Kratipesa

Kolmapäev, 14. veebruar
Mooste Folgikojas
kell 19 TEATER: Rakvere
Teater “Küllus” . Piletid Piletilevis

Teisipäev, 6. veebruar
Vastse-Kuuste Kultuurimajas
kell 18.00 KÄSITÖÖTUBA.
Paberpunutised II õppepäev.
Osalustasu 1 euro. Info: www.
vkk.ee.
Neljapäev, 8. veebruar
Vastse-Kuuste Kultuurimajas
kell 13.45 FILM LASTELE
„Jõuluvanade vahetus“.
Puusepp Andersen armastab jõule kõige rohkem. Igal aastal korraldab ta oma perele täiuslikud
jõulupühad. Teadagi on selle
õhtu tähtsaim sündmus jõuluvana külaskäik, aga seekord ei
lähe kõik plaanipäraselt.
Koguperefilm on dubleeritud
eesti keelde. Filmi pikkus 75
min. Kinopilet 3 ja 2 eurot.
Mooste Kultuurimaja
galeriis
kell 13. 15 SÕBRAPÄEVA
ÕPITUBA 1.-4. klassi õpilastele: valmistame sõbrapäeva
meeneid
Juhendaja Anne-Ly Piirisild
Info: 516 0656, Maret Aruoja
Reede, 9. veebruar
Vastse-Kuuste Kultuurimajas
kell 19.00 FILM „Rohelised
kassid“
Kaks vana pätti Markus (Tõnu
Kark) ja Eduard (Sergei Makovetsky), kes on enamuse oma
elust trellide taga veetnud, saavad lõppude lõpuks vabadusse
aga maailm on muutunud…
Filmi pikkus: 1h 45 min. Kinopilet 4 ja 3 eurot.
Vana-Koiola Rahvamajas
kell 20 RAHVALIK ÕHTU
ansambliga “VÄLIHARF”
Kaastegevad Lahedad Mutid
Pilet 10
Esmaspäev, 12. veebruar
Kauksi Külakeskuse juures
kell 13.00 VASTLARETK
Info: Ene Priks, 5234 179

Neljapäev, 15. veebruar
Mooste Kultuurimajas
kell 13. 15 Laste klubi kutsub:
Tähistame kollase koera aasta
algust. Külas trikikoer. Räägime erinevatest koeratõugudest, sõprusest ja armastusest
loomariigis. Erinevad mängud ja
võistlused.
Info: 5160 656 Maret Aruoja
Reede, 16. veebruar
Mooste Folgikojas
kell 20 KONTSERT Ultima
Thule Piletid Piletilevis
Teisipäev, 20. veebruar
Vastse-Kuuste Kultuurimajas
kell 18.00 KÄSITÖÖTUBA.
Seinapildi „RAHAPUU“ meisterdamine, I õppepäev. Osalustasu 1 euro. Info: www.vkk.ee.
Põlva Kultuuri- ja
Huvikeskuses
kell 19 TEATER: Kuressaare
Linnateater “Madu oma rinnal”. Pilet 16€, sooduspilet 13
€. Grupisoodustus 12 € kehtib
alates 10 inimesega seltskonnast. Piletite eelmüük Põlva
Vallavalitsuse kassas ja Piletimaailmas
Kolmapäev, 21. veebruar
Põlva Kultuuri- ja
Huvikeskuses
kell 11 TEATER: lasteetendus
“Kolme pörsa lugu”, Kuressaare Linnateater. Etenduse
sihtgrupp 5-12 aastased lapsed.
Etenduse pikkus 35 minutit.
Pilet 5 €
Piletite eelmüük Põlva Vallavalitsuse kassas ja Piletimaailmas.
kell 17 Põlvamaa lasteaedade laulupäeva “SEE VÄIKE
MAA” lõppkontsert
Info tel 521 4614
Korraldaja: MTÜ Kratipesa
Neljapäev, 22. veebruar
Vastse-Kuustes
kell 11 Eesti Vabariigi 100.
aastapäevaks pühendatud

TERVISEMATK
Vastse-Kuuste – Karilatsi küla
– Vastse-Kuuste.
Start Vastse-Kuuste Kooli õuelt.
Matkal osalejatel tuleb kokku
kogu ürituse jooksul läbida
5–7 erineva ülesandega punkti.
Täpsem info Vastse-Kuuste kultuurimaja ja kooli kodulehtedelt
www.vkk.ee või http://www.
vkuuste.edu.ee/ ning reklaamplakatitelt.
Vana-Koiola Rahvamajas
kell 19 EV 100 aastapäevale
pühendatud PIDULIK ÕHTU
Esinevad Võru Meeskoor ja
Laheda Segakoor, Vana-Koiola
näitering esitab komöödia “Vigased peigmehed”. Pilet 5 €
Reede, 23. veebruar
Vastse-Kuuste Kultuurimajas
kell 19.00 EESTI VABARIIGI
100. AASTAPÄEVA TÄHISTAMINE. Kontsert. Tantsuks
mängib ansambel Village Voice.
Mooste Kultuurimajas
kell 16.00 Eesti iseseisvuspäevale pühendatud kontsert-aktus
Tervituskõne, isetegevuslaste
kontsert. Külalisesineja Henry
Laks. Suupistelaud.
Info: 5160 656 Maret Aruoja
Reede, 23. veebruar
Rasina külakeskuse ees ja sees
kell 7.30 EESTI VABARIIK
100: Eesti iseseisvuspäevale
pühendatud pidulik lipu heiskamine
Info: Aare Veetsmann, tel 516
9344
Esmaspäev, 26. veebruar
Vastse-Kuuste Kultuurimajas
kell 19-21 KOKKAMISE
ÕHTU Kõivokõste naistega.
Valmistame koogiretrot – Napoleoni kooki. Osalustasu 2 eurot.
Mooste Folgikojas
kell 19 TEATER: Anne Paluver ja Pille Pürg estraadikavas
“Kohe näha, et vanad sõbrad”. Komöödiateater. Piletid
Piletilevis
Teisipäev, 27. veebruar
Vastse-Kuuste Kultuurimajas
kell 18.00 KÄSITÖÖTUBA.
Seinapildi „RAHAPUU“ lõpetamine.

KINO Põlva Kultuuri- ja Huvikeskuses
N 1.02 kl 18.00 Draama “TOSIN TUGEVAT”
kl 20.30 Ulmepõnevik
“LABÜRINDIJOOKSJA: SURMA RAVIM”
R 2.02 kl 18.00 Animatsioon “FERDINAND”
kl 20.30 Komöödia, draama, krimi “KOLM
REKLAAMITAHVLIT LINNA SERVAS”
P 4.02 kl 16.00 Animatsioon “FERDINAND”
kl 18.30 Komöödia, draama, krimi “KOLM
REKLAAMITAHVLIT LINNA SERVAS”
N 8.02 kl 18.00 Animatsioon “FERDINAND”
kl 20.30 Komöödia, draama, krimi “KOLM
REKLAAMITAHVLIT LINNA SERVAS”
R 9.02 kl 18.00 Animatsioon
“PUTUKATE SALAJANE ELU: VÕLUAED”
kl 20.00 Draama, põnevik, romantika
“VIISKÜMMEND VABASTATUD VARJUNDIT”
P 11.02 kl 16.00 Animatsioon
“PUTUKATE SALAJANE ELU: VÕLUAED”
kl 18.00 Draama, põnevik, romantika
“VIISKÜMMEND VABASTATUD VARJUNDIT”
N 15.02 kl 18.00 Animatsioon
“PUTUKATE SALAJANE ELU: VÕLUAED”

kl 20.00 Draama, põnevik, romantika
“VIISKÜMMEND VABASTATUD VARJUNDIT”
R 16.02 kl 18.00 Komöödia “KLASSIKOKKUTULEK 2:
PULMAD JA MATUSED”
kl 20.00 Draama, märul, krimi
“MEISTERVARGAD”
L 17.02 kl 18.00 Komöödia “KLASSIKOKKUTULEK 2:
PULMAD JA MATUSED”
kl 20.00 Draama, märul, krimi
“MEISTERVARGAD”
P 18.02 kl 16.00 Draama, märul, krimi
“MEISTERVARGAD”
kl 19.00 Komöödia “KLASSIKOKKUTULEK 2:
PULMAD JA MATUSED”
L 24.02 kl 13.00 EV100. KINOKLASSIKA. Draama
“NIMED MARMORTAHVLIL”. Tasuta
P 25.02 kl 16.00 Draama “LADY BIRD”
kl 18.00 Draama, vestern “VAENULIKUD”
T 27.02 kl 18.00 Draama “LADY BIRD”
kl 20.00 Draama, vestern “VAENULIKUD”
Kino piletiinfo:
täispilet: 4 €, sooduspilet 2.50 €, 3D prillid 1 €

