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INFOLEHT
PMS 285
CMYK 90 / 48 / 0 / 0
RGB 0 / 115 / 207

PMS 877
CMYK 0 / 0 / 0 / 0
RGB 255 / 255 / 255

PMS 355
CMYK 94 / 0 / 100 / 0
RGB 0 / 155 / 58
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Põlvas avati pidulikult keskväljak
Põlvas avati laupäeval, 23. juunil linna keskväljak koos pargi,
kõnniteede, lipuväljaku, purskkaevu ning mitmete atraktsioonidega – seni oli Põlva üks väheseid ilma keskväljakuta väikelinnu. Väljak avati maakondliku Võidupüha tähistamise ja piduliku
kontserdiga.
Võidupüha
tähistamine
algas mälestusjumalateenistusega Põlva Maarja kirikus
ja selle järgnes pärgade panek
Põlva vabadussambale. Pidulikult mindi üheskoos uuele
väljakule, kus lõõtsapealinnale kohaselt tervitasid rahvast
lõõtspillihelid. Tutvuda sai
Kaitseliidu Põlva maleva, Põlva politsei
jaoskonna ja Päästeameti tehnika väljapanekuga,
Naiskodukaitse pakkus soovijaile sõdurisuppi.
Keskväljaku avamisel võtsid sõna riigihalduse minister
Janek Mäggi, EV100 juhtrühma liige Toomas Kiho, Eesti
Arhitektide Liidu programmi
“Hea avalik ruum” projektijuht Kalle Vellevoog, väljaku
arhitektid Egon Metusala, Helen Rebane ja Kaie Kuldkepp
ning Põlva vallavanem Georg
Pelisaar. Väljaku õnnistas sisse
EELK Põlva Maarja koguduse
õpetaja Toomas Nigola.
„Usun, et tegemist on Põlva
jaoks 21. sajandi olulisima ehitusega. Soovin, et nii põlvakad
kui külalised võtaksid väljaku
omaks ja hoiaksid seda korras
nagu oma koduõue,” sõnas vallavanem Georg Pelisaar.
“Hea avaliku ruumi” programmijuht Kalle Vellevoog
rõhutas: “Põlva linnaväljaku
rajamise protsess on õpetlik
ja eeskuju vääriv. Väljak rajati
maa-alale, kus kohtusid omavalitsuse ja eraomanike hu-

vid, kuid osapoolte hea tahe ja
oskus kokkulepe saavutada on
tänaseks jõudnud suurepärase
tulemuseni. Loodetavasti saab
sellest paigast ka Põlvale oluline arengumootor.”
Avamistseremooniale järgnes tore etteaste maakonna
rahvatantsijatelt, kellelt võtsid
esinemisjärje üle Uku Suviste ja
Riivo Jõgi kvintett. Pärast kontserti toimus Kaitseliidu poolt
toodud võidutule pidulik vastuvõtmine ja jagamine Põlvamaa
valdadele, küladele ja kõigile
teistele soovijatele. Esines Põlva linna puhkpilliorkester.
Pimedal ajal valgustab väljakut ligi 60 valgustit, 96 meetrit LED ribasid ja 28 veejoast
koosnev valgustatud purskkaev.
Väljak on haljastatud kokku
1600 istikuga, mille seas on nii
lilli, kõrrelisi kui puid-põõsaid.
Ligi
6000-ruutmeetrisele alale rajatud keskväljaku,
kommunikatsioonide
ning
uute juurdepääsuteedega loodi tingimused linna keskuses
elukeskkonna parendamiseks,
ettevõtluse arendamiseks ja
suurürituste läbiviimiseks. Projekti kogumaksumuseks oli 2,3
miljonit eurot, mida toetas EAS
piirkondade konkurentsivõime
tugevdamise programmi meetmetest 1,38 miljoniga.
Augustikuus toimub uuel
keskväljakul tõukerataste eurosarja etapi start ja finiš.
PT

Alates 1. juulist 2018 on Kagu Ühistranspordikeskuse poolt korraldatavad avalikud liinid
reisijate jaoks tasuta
Alates 01.07.2018 kehtib avaliku teenindamise lepingu alusel
teenindatavatel Tartu-, Valga-, Põlva-, Järva-, Lääne-, Saare- ja
Hiiumaa maakondlikel bussiliinidel ja kaugbussiliinidel piletihind 0 eurot.
Nulleurose piletihinnaga liine teenindavad bussid on märgistatud sildiga TASUTA bussil või selle elektroonilisel liinitablool.
Kuidas saab nulleurose bussipiletiga sõita?
Maakondades, kus rakendub nulleurone bussipilet, hakkavad
vastavad bussid alates 1. juulist kandma sellekohast silti. Bussi
sisenedes tuleb enda sõit registreerida ehk valideerida ühiskaart. Kui valideerimisaparaate bussis ei ole, siis väljastab bussijuht
sõitjale vastava pileti. Sõidu registreerimata jätmine on võrdne piletita sõiduga, mis on karistatav kuni 10 trahviühikuga (40 eurot).
Kes saab nulleurose bussipiletiga sõita?
Nulleurose bussipiletiga saavad sõita kõik, kes on bussist või
muudest müügipunktidest ostnud kuni kaks eurot maksva ühiskaardi ning enda sõidu valideerinud. Ühiskaarti ei pea isikustama.
Ühiskaart on ristkasutatav ehk kehtib kõigis nulleurose pileti üle
võtnud maakondades.

Miks on vaja enda sõit registreerida?
Liiniveo korraldajad vajavad bussiliini käigushoidmise vajalikkuse hindamiseks statistikat liinil reisijate arvu kohta.
Kust saab sõidukaardi?
Sõidukaarti on võimalik soetada otse bussijuhilt hinnaga 2
eurot. Sõidukaardi soetamine on ühekordne väljaminek. Isikud,
kellel on hetkel kaardid olemas, ei pea uut soetama.
Mida teha kui ühiskaart ära kaob?
Kui ühiskaart on kadunud, tuleb osta uus ühiskaart.
Kas ma saan enda sõidukaardiga sõita ka teistes maakondades?
Erineva kujundusega kaardid on ristkasutuses.
Näiteks: Ridango Ühiskaart, GoBus Ühiskaart, Tartu bussikaart, Pärnumaa Ühiskaart, Tallinna ja Harjumaa Ühiskaart ja
Atko Kohtla-Järve Ühiskaart.
Tähelepanelik peab olema erinevate linnade ja maakondade
osas, sest igal pool ei ole ühistransport tasuta.
Allikas: Kagu Ühistranspordikeskus, http://kagu.ytk.ee/

Põlva linn 25
Põlva linn tähistab oma 25. aastapäeva mitme üritusega:
10. august Põlva Linna Puhkpilliorkester 150
Kontserdil esinevad puhkpilliorkester ja külalised
sõprusriikidest, lauluansambel ja solistid. Kokku 100 mängijat ja lauljat vanuses 7 – 80. Üles astub ka Põlva puhkpilliorkestri eriprojekt „Karmid Torud“. Kontsert tasuta.
Info: Peeter 528 6118.
12. august Põlva valla Kodukohvikute päev 2018
Põlva valla kodukohvikute päev 2018 on esmakordselt
korraldatav vabaõhuüritus Põlva vallas, mille eesmärgiks
on ühendada Põlvas tegutsevad hobiküpsetajad, ja kohviku
suunaga väikeettevõtjad ning aktiivsed kultuurielu nautlejad.
Kohvikud on avatud 12. augustil 2018 kell 11.00-16.00 üle
Põlva valla ning ootame osalema kõiki heast toidust lugupidavaid inimesi. Lisainformatsioon Facebookis, polvakodukohvikud@gmail.com või korraldaja Monica numbril: 5301
3201. Korraldaja MTÜ Loomiseks Loodud.
Registreerida saab ka e-posti aadressil kuni 15.juuli:
polvakodukohvikud@gmail.com
19. august Eesti Rahva Pidu Intsikurmus

Jälgige reklaami!
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Toetus ühisveevärgi ja
-kanalisatsiooniga
liitumiseks

Saesaare hüdroelektrijaama detailplaneeringust ja keskkonnamõjude hindamisest

Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) jagab eraisikutele
ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumiseks või reovee kogumise nõuetekohase mahuti paigaldamiseks toetust.
Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) hakkas vastu võtma
alates 5. juunist 2018 taotlusi elamu ühendamiseks ühisveevärgi ja/
või -kanalisatsiooniga ning elamu kogumismahuti rajamiseks või
ümberehitamiseks. Toetuse andmise eesmärk on tagada reovee kokku kogumine reoveekogumisaladel reostuskoormusega üle 2000
tarbijaga piirkondades (reoveekogumisalal).
Põlva vallas on Põlva reoveekogumisala, mis hõlmab Himmaste, Mammaste, Orajõe, Puuri, Rosma, Soesaare küla ning Põlva
linna.
Toetust saab taotleda kinnistusraamatusse kantud kinnisasja või
hoonestusõiguse füüsilisest isikust omanik, ühisomanik või kaasomanik. Kui on rajatud liitumispunkt nii vee- kui ka kanalisatsiooniga liitumiseks, siis on toetuse saamise eelduseks liitumine mõlema
teenusega, kuid ühe kinnistu kohta võib esitada ühe taotluse.
Täpsem informatsioon taotlemisprotsessi kohta järgnevalt aadressilt https://kik.ee/et/toetatav-tegevus/eraisikute-vee-ja-kanalisatsioonitaristu-rajamine.
AS Põlva Vesi
info@polvavesi.ee
799 1940

Põlva vallavalitsuse menetluses on Saesaare elektrijaama kinnistute ja selle lähiala detailplaneering ning sellele on algatatud
keskkonnamõjude strateegiline hindamine, mille tulemusena peab
selguma, kas Saesaare hüdrokompleksil on võimalik lisanduvate
leevendavate meetmetega edasi toimida ja missugune on selle tegevuse ajahorisont.
Kiidjärve küla Saesaare Elektrijaama ja Taevaskoja küla Saesaare Elektrijaama kinnistute ja lähiala detailplaneering on algatatud 29.03.2012. Detailplaneeringu eesmärgiks on Saesaare
paisul vahetult peale liigveelasu voolurahustit sanitaarvooluhulga
tagamiseks vajalike ehitiste rajamise võimaluste selgitamine, ehitusõiguse, hoonestustingimuste, tehnovõrkude asukoha ja servituutide vajaduse määramine ning kalapääsu rajamise võimaluste
väljaselgitamine ja tingimuste määramine tulenevalt vee erikasutusloast. Koos detailplaneeringuga algatati keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) protsess. Mainitud protsessid peatati
ajaks, mil toimus riigi poolt ellukutsutud projekti raames algatatud keskkonnamõjude hindamine Saesaare paisu lammutamise
võimalikkuse väljaselgitamiseks. Keskkonnamõjude hindamine
kiideti heaks ning seejärel tuli jätkata peatatud detailplaneeringu
ja selle juurde algatatud keskkonnamõjude strateegilise hindamisega. Aja jooksul on kaalutud erinevaid lahendusi, kuid tänaseks
on detailplaneeringu lahendusena sõelale jäänud uudne kruvikalapääsu lahendus.
Detailplaneering on koostatud ning selle peamine lahendus on
kooskõlastatud kõigi asjassepuutuvate ametkondade ja asutuste
poolt, väljaarvatud Keskkonnaamet. Keskkonnaamet on edastanud oma ettepanekud, märkused ja arvamuse Saesaare kinnistute
ja lähiala detailplaneeringu ja selle keskkonnamõju strateegilise
hindamise aruande täiendamise kohta. Kuivõrd Saesaare paisjärv
asub looduskaitse- ja muude piirangutega kitsendatud alal, siis tulenevalt nimetatud ettepanekutest, tuleb lahendusi koostöös Keskkonnaametiga täpsustada ja uuringuid täiendada.
Täiendavast uurimistegevusest võib sõltuda tulevikku vaatav

Jõustuvad uued avaliku
ürituse korraldamise ja
pidamise nõuded
1. juulist 2018 jõustuvad uued Põlva vallas avaliku ürituse
korraldamise ja pidamise nõuded, mille eesmärk on tagada sündmusel avalik kord ja turvalisus.
Avalik üritus on avalikus kohas (määratlemata isikute ringile
kasutamiseks antud või määratlemata isikute ringi kasutuses olev
maa-ala, ehitis, ruum või selle osa, samuti ühissõiduk) toimuv ja
avalikkusele avatud lõbustus-, spordi- või kaubandusüritus, võistlus, etendus või muu sellesarnane inimeste koos olemine, mis ei
ole avalik koosolek korrakaitseseaduse tähenduses.
Lihtsustamaks avalike ürituste korraldamist ja lubade menetlemist jagatakse avalikud üritused tinglikult teavituskohustusega ja
loakohustusega üritusteks.
Teavituskohustusega on avalikud üritused, milliste korraldamiseks on nõutav sellest eelnev teavitamine. Korraldaja esitab
vallavalitsusele ja Politsei- ja Piirivalveameti Lõuna prefektuurile
vähemalt seitse päeva enne ürituse toimumist kirjaliku teatise.
Loakohustusega üritused on avalikud üritused, milliste korraldamiseks on nõutav avaliku ürituse luba. Loakohustusega on
üritus:
- millega kaasneb liikluse ümberkorraldamine või
- kus toimub alkohoolsete jookide jaemüük või pakkumine
(v.a üritus, mis toimub alalise müügikohaga siseruumis) või
- kus tehakse küttekoldevälist tuld (lõke vms), tehakse tuletöid
(tõrvikud vms) või kasutatakse pürotehnilisi tooteid või
- kus kasutatakse ajutist ehitist (nt tribüün, lava, suuremõõtmeline telk või konstruktsioon) või muud inimese elule ja tervisele
ohtu kujutavat lisainventari (v.a spordiüritused ja etendusasutustes
toimuvad üritused) või
- mis, toimub öörahu ajal või
- millega kaasnevad muud asjaolud, mis võivad kaasa tuua
olulise või kõrgendatud ohu
Ürituse loa saamiseks esitab ürituse korraldaja vallavalitsusele taotluse koos kõigi nõutud lisadokumentidega ning kooskõlastustega vähemalt 14 päeva enne ürituse toimumist. Kui avalik
üritus tingib vajaduse korraldada ümber liiklus ja/või suunata ümber ühissõidukid esitatakse ürituse loa taotlus koos kõigi nõutud
lisadokumentidega ning kooskõlastustega hiljemalt 30 päeva enne
ürituse toimumist.
Kehtestatakse piirangud alkohoolse joogi müügile avalikel
üritustel. Väljaspool siseruume toimuval avalikul üritusel on lubatud vähese (etanoolisisaldusega kuni 6 (kaasa arvatud) mahuprotsenti) etanoolisisaldusega alkohoolse joogi jaemüük ja pakkumine.
Piirang müüa ja pakkuda vaid vähese etanoolisisaldusega alkohoolseid jooke ei laiene sellisele väljaspool siseruume toimuvale avalikule üritusele, kus alkohoolse joogi jaemüük ja pakkumine
toimub ajutises rajatises asuvas müügikohas. Ajutises rajatises
asuvas müügikohas võib müüa vähese nii etanoolisisaldusega alkohoolseid jooke kui ka lahjat ja kanget alkoholi. Ajutine rajatis
on ajutist laadi kerge konstruktsiooniga rajatis (pop-up-kohvik ja
-restoran ehk ühepäevarestoran, rändrestoran; terrass jms).
Avaliku ürituse korraldamiseks loa andmise või sellest keeldumise otsustab vallasekretär või tema asendaja vähemalt kolm
päeva enne ürituse toimumist.
Avaliku ürituse korraldamise ja pidamise nõuded ning teatise
ja loa taotlemise vorm avaldatakse Põlva valla veebilehel http://
www.polva.ee/avaliku-urituse-korraldamine.
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otsus, kas Saesaares tuleb paisutus likvideerida või on ka lahenduseks kruvikalapääsu rajamine. Täiendavaid uuringuid saab jätkata
käesoleva detailplaneeringu protsessi raames. Edasise protsessi
raames on oodata ka avalikustamisi. Hetkel teadaoleva info alusel
võib oodata detailplaneeringu ja sellega seotud muude protsesside
lõpule menetlemist 2019. aasta jooksul.
Kruvikalapääs
Planeeritav kruvikalapääs hõlmab endas kahte kruvi. Üks kruvi toimib turbiinina ehk toodab ka energiat ning võimaldab lisaks
allavoolupääsu kaladele. Teine kruviturbiin võimaldab vaid kalade ülespääsu. Veehaare asub kohe kruviturbiini lähistel ja on
varustatud vähemalt prahivõrega, kuivõrd rakendus võimaldab
ka kalade rännet. Kalade rände efektiivsus saavutatakse muuhulgas peibutusvoolu efektiivse tagamisega pääsu juures. Jõesängi
(parem haru) jõudvast vastavast veest hüdroenergia ammutamine
võimaldaks mh lihtsustada kompleksi haldust. Rajatise hooldusvajaduse korral on vett võimalik ka turbiinist mööda juhtida.
Liisa Nõmmiste
planeerija
Inseneribüroo Urmas Nugin OÜ

Volikogu istungitelt
• Põlva vallavolikogu 28.05 erakorralisel istungil oli üksainus
päevakorrapunkt – umbusalduse avaldamine Põlva Vallavolikogu
esimehele. Umbusalduse poolt hääletas 16 volikogu liiget ja selle
vastu oli kaheksa volikogu liiget. Uue volikogu esimehe valimiseni täidab volikogu esimehe ülesandeid volikogu aseesimees Anne
Nook.
• Põlva Vallavolikogu 04.06.2018 erakorralisel istungil
Volikogu esimeheks valiti 17 poolthäälega Lennart Liba.
Kinnitati Põlva Vallavalitsuse uus struktuur, mille kohaselt
kuuluvad vallavalitsusse vallavanem, kaks abivallavanemat ja
kaks vallavalitsuse liiget. Volikogu vabastas ametist senised palgalised vallavalitsuse liikmed Sirje Tobrelutsu ja Arne Tilga ning
nimetas palgalisteks valitsuse liikmeteks Janika Usina ja Martti
Rõigase. Põlva Vallavalitsuse liikmeteks kinnitati lisaks vallavanemale ja abivallavanematele finantsosakonna juhataja Märt Eskor ja sotsiaalosakonna juhataja Helen Metsma.
• Vallavolikogu korralisel 21.06.2018 istungil:
Volikogu andis loa Sergei Kravtšenkole Põlva vallas Voorekülas Krahvimäe kinnistu (registriosa number 2210338, katastritunnus 87201:002:0040, pindala 3,63 ha, sihtotstarve 100% maatulundusmaa) omandamiseks.
Algatati Põlva linnas asuva Pärnaõie tn 32 ja Soesaare külas
Pärnaveere katastriüksuse, Tedre katastriüksuse osa ja lähialade
detailplaneeringu ja keskkonnamõjude strateegilise hindamise
koostamine. Detailplaneeringu eesmärgiks on laiendada OÜ Peetri Puit Pärnaõie tn 32 asuvat tootmisala Soesaare külas asuvatele
Pärnaveere ja Tedre katastriüksustele.
Kinnitati ühinenud kohaliku omavalitsuse üksuste üldplaneeringute ülevaatamise tulemused, mis on lähtematerjaliks ühinemisjärgse Põlva valla üldplaneeringu koostamisel.
Põlva Vallavalitsusele anti luba korraldada riigihange “Põlva
valla suusaradade hooldus 2018–2020” ning seoses sellega võtta
eelarveaastateks 2018–2020 rahalisi kohustusi kuni 40 000 eurot.
Ühinenud omavalitsuse raamatukogud on alates 1. juunist
2018 ümber korraldatud ja liidetud Põlva Keskraamatukoguga.
Kehtestati Põlva Keskraamatukogu kasutamise eeskiri ning raamatukogule mittevajalike teavikute võõrandamise kord.
Volikogu delegeeris sotsiaalkaitseministri 26. veebruari 2018.
a määruse nr 4 “Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine” sätestatud toetuse saaja õigused ja kohustused Põlva Vallavalitsusele, kui toetuse rakendajale.
Kehtestati ühinenud omavalitsuse Avaliku ürituse korraldamise ja pidamise nõuded.
Volikogu kuulas ära revisjonikomisjoni ettekande ning kinnitas Ahja, Laheda, Mooste, Põlva ja Vastse-Kuuste valla 2017.
aasta majandusaasta aruanded.
Otsustati algatada osaühingu Mooste Olme ja aktsiaseltsi PÕLVA VESI ühinemine ning osaühingu Ahja Soojus ja aktsiaseltsi
Põlva Soojus ühinemine.
Suurendati vallavalitsuse teenistuskohtade koosseisu ühe ame-

tikoha võrra, et võtta teenistusse andmekaitsespetsialist. Andmekaitsespetsialisti ametikoha loomise vajadus tuleneb 25.05.2018
jõustunud EL-i isikuandmete kaitse üldmäärusest
Seoses uue koalitsiooni moodustamisega valiti uus arengukomisjoni, majanduskomisjoni, hariduskomisjoni ning kogukonnaja külaelukomisjoni esimees ja aseesimees ning revisjonikomisjoni koosseis.
Arengukomisjoni esimeheks valiti Andres Vijar, aseesimeheks
Koit Jostov; majanduskomisjoni esimeheks valiti Leander Konks,
aseesimeheks Sirje Tobreluts; hariduskomisjoni esimehekes valiti
Katrin Peil ja aseesimeheks Anti Rüütli; kogukonna- ja külaelukomisjoni esimeheks valiti Toivo Narusbek, aseesimeheks Indrek
Käo. Tegevust jätkavad senine sotsiaalkomisjoni ja kultuurikomisjoni esimees ja aseesimees. Revisjonikomisjoni esimeheks
valiti Ahti Bleive, aseesimeheks Rein Käsk ja revisjonikomisjoni
liikmeks valiti Aare Veetsmaann.
Seoses uue koalitsiooni moodustamisega nimetas volikogu
uued esindajad: Põlvamaa Omavalitsuste Liidu üldkoosolekule –
Georg Pelisaar, asendaja Martti Rõigas ja Lennart Liba, asendaja
Anne Nook. Friedebert Tuglase nim. Ahja Kooli hoolekogusse –
Toivo Narusbek; Kauksi Põhikooli hoolekogusse – Aare Veetsmann; Põlva Kooli hoolekogusse – Andres Vijar; Vastse-Kuuste
Kooli hoolekogusse – Tarvo Asur. Haridus- ja Teadusministeeriumi hallatava asutuse Põlva Gümnaasiumi hoolekogusse nimetati
Põlva valla kui kooli toetava organisatsiooni esindajaks Rasmus
Kork. MTÜ Eesti Linnade ja Valdade Liidu üldkoosolekule nimetati esindajateks Lennart Liba, asendaja Uuno Siitoja; Georg Pelisaar, asendaja Anne Nook; Janika Usin, asendaja Leander Konks
ning Martti Rõigas, asendaja Andres Vijar.
MTÜ Eesti Linnade ja Valdade Liidu volikogusse nimetati
esindajaks Lennart Liba, asendaja Martti Rõigas ja Georg Pelisaar, asendaja Janika Usin.
Vallavanemale antud sõiduauto kasutusrendi periood lõppes
18.06.2018 ning vallavalitsus ei pidanud otstarbekaks sõiduauto
väljaostmist turuhinnaga või rentida uut sõiduautot. Vallavanem
kasutab edaspidi ametisõitudeks isiklikku sõiduautot ja selle eest
makstava hüvitise suuruseks kinnitati 600 eurot kalendrikuus.
Istungil algatatud küsimuste päevakorrapunktis oli kõneks
olukord seoses Kauksi Laspsehoiu tegevuse lõpetamisega. Lapsevanemad on pöördunud nii meedia kui õigusorganite poole
ning saatnud kirja vallavalitsusele ja volikogu liikmetele probleemidest Mooste lasteaias. Vallavalitsus on suhelnud ja suhtleb ka
edaspidi nii lapsevanemate, lasteaia töötajate kui direktoriga, et
anda korrektset ja tõest infot kõikidele osapooltele ja vähendada
olukorra emotsionaalsust.
Vallavanem tutvustas Peri-Rosma kergliiklustee projekti hetkeseisu. Projekt on kooskõlastusringil Maanteeametis ja seal on
kerkinud probleeme planeeritava kergliiklustee liigse lähedusega
maanteele. Otsitakse võimalikke lahendusi.
Järgmine vallavolikogu istung toimub augustikuus.
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Kulda, hõbedat ja kiitust Põlva valla
koolidest
Traditsiooniliselt on Põlva Vallavalitsus tunnustanud parimaid
koolilõpetajaid. Sel aastal tunnustas kiituskirjaga klassi lõpetajaid
kool ise. Põlva valla tublimad koolilõpetajad said lõpuaktustel
tunnustuseks Põlva Vallavalitsuselt rahalise preemia ja raamatu.
Põlva vallas lõpetasid põhikooli kiitusega Kristjan Koosapoeg,
Katrin Kulberg, Johanna Laanoja, Marion Mägi ja Annika Tilga.

Mooste Lasteaed Tammetõru
kuulutab välja konkursi järgmiste
ametikohtade täitmiseks Kauksi rühmas:

Gümnaasiumi lõpetasid kuldmedaliga Krister Vasser, Annabel
Jaamaste ja Helle Leis.
Hõbemedaliga lõpetasid Annabel Hakmaa, Maris Neeno,
Kristo Kooskora ja Egert Aalde.
Soovime palju õnne kõikidele lõpetajatele! Edu uutel radadel!
Janika Usin
abivallavanem

Põlva valla külavanemad käisid Soomes
õppereisil

Juuni esimestel päevadel käisid Põlva valla külavanemad õppereisil Lõuna-Soomes. Lühikese
reisi kestel külastasime Hamina, Virolahti ja Miehikkäla valdasid, et tutvuda sealsete külaseltside
tegevusega ning kohalike, maapiirkonnale ebatraditsiooniliste väikeettevõtjatega.
Põlvakaid võttis vastu kohalik Leader-Sepra tegevusgrupp ning kohtuti Virolahti omavalitsuse

esindajatega, kellega räägiti
külaseltside ja omavalitsuse
vahelisest koostööst, külaseltside tegevuse rahastamisest
ning igapäevase eluolu korraldusest – koolibussist, noorte
maale tagasi tulekust ja paljust
muust.
Värvika näitena väikeettevõtjast maal on Café Metsänportti pidaja, kes vanasse
tühjaks jäänud koolimajja oli
loonud nii kodu oma perele
kui ka imelise Soome pärimusel põhineva haldjamaa. Koos
Virolahti esindajatega käidi
tutvumas ka Vene piiri vahetus
läheduses peatselt avatava ostukeskuse kompleksiga - Zsar
Outlet Village, mis on suunatud nii Vene, Lõuna-Soome kui
ka Eesti ostuturistidele. Outlet
Village on suurprojekt, mille abil luuakse piirkonda uusi
töökohti ning loodetakse tuua
ka noori tagasi piiriäärsesse
paika elama.
Kaire Kalk
Arenduse peaspetsialist

Detailplaneeringud
Põlva Vallavalitsus algatas 23.05.2018 korraldusega nr 2-3/350
Põlva linnas F. Tuglase tn 10, F. Tuglase tn 10a ja F. Tuglase tn 10b
detailplaneeringu koostamise, kinnitas lähteseisukohad ja ei algatanud keskkonnamõju strateegilise hindamise koostamist. Planeeringuala suuruseks on ligikaudu 6800 m2.
Põlva Vallavalitsus algatas 23.05.2018 korraldusega nr 2-3/351
Põlva linnas Energia tn 16 katastriüksuse ja lähialade detailplaneeringu koostamise. Planeeringuala suurus on ligikaudu 3 ha ning
planeering koostatakse eesmärgiga muuta senine sihtotstarbeta maa
sihtotsarve tootmis- ja ärimaaks ning määrata kolmele moodustatavale krundile ehitusõigused.
Põlva Vallavalitsus algatas 23.05.2018 korraldusega nr 2-3/352
Põlva linnas Kesk tn 37 katastriüksuse ja selle lähiala detailplaneeringu koostamise. Planeeringuala suurus on ligikaudu 0,25 ha ning
planeering koostatakse eesmärgiga kaaluda võimalusi olemasoleva
elamu laiendamiseks äripindadega rohkem kui 33%, hoone teisele
korrusele kuni 2 korteri ehitamiseks, kuni 22-kohalise parkla rajamiseks ning maa kasutamise sihtotstarbe muutmiseks elamumaast
ärimaaks.
Detailplaneeringute algatamise korraldustega saab tutvuda tööpäevadel Põlva Vallavalitsuse ehitus- ja planeeringuosakonnas Võru
tn 1, Põlva linn, Põlva vald ja Põlva valla kodulehel www.polva.ee/
detailplaneeringud.
Põlva Vallavalitsuse 06.06.2018 korraldusega nr 2-3/376 otsustati
jätkata Saesaare elektrijaama kinnistute ja nende lähiala detailplaneeringu koostamist eesmärgiga võtta see vastu hiljemalt 2019.
aasta lõpuks.
Tilsi külas asuva Biopuhasti katastriüksuse
detailplaneeringu avalik väljapanek
Põlva Vallavalitsus teatab, et võttis 13.06.2018 korraldusega nr
2-3/401 vastu ja suunas avalikule väljapanekule Tilsi külas asuva
Biopuhasti katastriüksuse detailplaneeringu vastavalt lisale (lisa asub
Põlva Vallavalitsuse ehitus- ja planeeringuosakonnas).
Tilsi külas asuva Biopuhasti katastriüksuse (katastritunnus
38501:001:0003) planeringuala suurus on ca 28000 m2, olemasolev
maa sihtotstarve on 100% jäätmehoidla maa. Planeeringu põhilahendusega on kindlaks määratud puurkaevu ja reoveepuhasti asukohad

katastriüksusel. Detailplaneering kooskõlastati ja saadeti kaasatavatele arvamuse andmiseks sellise planeeringulahendusega, kus juurdepääs puhastile oli planeeritud ainult Puhasti teelt. Naabruses asuvate
kinnisasja omanike planeeringu koostamisse kaasamise ajal ilmnes,
et lisaks esialgsele planeeritud reoveepuhasti juurdepääsule Puhasti
teelt, on otstarbekas puhasti juurde kavandada ka teine juurdepääs
Hoole-Kõrbjärve teelt. Planeeringu koostamise käigus leitud ruumilahendus – teise juurdepääsu lisamine – võimaldab kavandatud maa
ja ehitiste sihtotstarbelist kasutamist ning kavandatu elluviimist ja
ei muuda Biopuhasti katastriüksuse detailplaneeringu põhilahendust.
Detailplaneering on kooskõlas Laheda valla üldplaneeringuga.
Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 06.07.2018 –
20.07.2018 Paberkandjal detailplaneeringuga saab tutvuda Põlva
Vallavalitsuse ehitus- ja planeeringuosakonnas, aadressil Võru tn 1
Põlva (II korrus) ning Tilsi teenuskeskuses (endine vallamaja). Digitaalselt on detailplaneeringu materjalid leitavad aadressil: www.
polva.ee/detailplaneeringud.
Kirjalikke arvamusi detailplaneeringu kohta saab esitada Põlva
Vallavalitsusele avaliku väljapaneku jooksul aadressil Kesk tn 15
Põlva linn Põlva vald või e-postiga aadressil info@polva.ee.
Ehitus- ja planeeringuosakond

LASTEAIAÕPETAJA (1,0)
ÕPETAJA ABI (1,0)
Konkursil osalemiseks tuleb kandidaadil esitada:
• avaldus;
• elulookirjeldus;
• haridust tõendavad dokumendid;
• lasteaiaõpetajaks kandideerijal kvalifikatsiooninõuete täitmist tõendavad dokumendid.
Töökoht asub Kauksi külas, Põlva vallas.
Õpetaja abi ametikohale on võimalik kandideerida ka
osaajalise tööaja sooviga (2x0,5)
Dokumendid palun saata hiljemalt 16.07.2018 digitaalselt
allkirjastatuna elektronposti aadressil tammetoru@polva.ee
või paberkandjal Mooste Lasteaed Tammetõru, Lasteaia tee
tee 13, Mooste alevik, Põlva vald 64616.
Täiendav info telefonil 511 1285

Uue arengukava ja
eelarvestrateegia
avalik väljapanek
Põlva Vallavalitsus kiitis heaks Põlva valla arengukava 2019–
2030 ja Põlva valla eelarvestrateegia aastateks 2019–2024 projekt
id ning suunas need avalikule väljapanekule.
Projektid on avalikustatud Põlva valla kodulehel (www.polva.
ee/arengukavad), Põlva Vallavalitsuse finantsosakonnas (Keldrikaela tee 2) ja Põlva valla teenuskeskustes Ahjal (Illimari 6, Ahja
alevik), Moostes (Vallamaja, Säässaare küla), Lahedal (Külakeskuse, Tilsi küla) ja Vastse-Kuustes (Tiigi tn 5, Vastse-Kuuste alevik).
Kirjalikke ettepanekuid projektidesse saab esitada kuni 12. augustini posti teel Põlva Vallavalitsus (Kesk 15, 63308 Põlva) või
e-postile info@polva.ee.
Lisainfo telefonil 797 9371 (Kaire Kalk, Aivar Roop), e-post
Kaire.Kalk@polva.ee või Aivar.Roop@polva.ee

Sotsiaaltöötajate vastuvõtuajad
teenuskeskustes 25.06 – 31.08
Ahjal igal reedel kell 9-12
Vastse-Kuustes igal esmaspäeval kell 9-12
Tilsis igal teisipäeval kell 13-15
Moostes igal kolmapäeval kell 13-15
Kauksis iga kuu 2. kolmapäeval kell 11-12

Sotsiaaltransporditeenusest
Alates 21. maist 2018. a osutab Põlva vallas sotsiaaltransporditeenust OÜ Omnirem.
Sotsiaaltransporditeenuse eesmärk on võimaldada puudega
isikul, kellel puue takistab isikliku või ühissõiduki kasutamist, kasutada tema vajadustele vastavat transpordivahendit tööle või õppeasutusse sõitmiseks või muude avalike teenuste kasutamiseks.
Teenust osutatakse puudega isikule, kes vastab kõikidele järgmistele tingimustele:
1) elukoht Eesti rahvastikuregistri andmetel on Põlva vald ja tegelikult elab Põlva vallas ja;
2) oma terviseseisundist tulenevalt kasutab liikumisabivahendit
või vajab kõrvalist abi liikumisel ja transpordivahendi kasutamisel ja;
3) puue takistab isikliku või ühissõiduki kasutamist.
Teenust osutatakse tööpäevadel Põlva valla haldusterritooriumil ja valla piirist kuni 50 kilomeetri kaugusel asuvasse sihtkohta
ja tagasi.
Teenuse saamiseks tuleb vähemalt kuus tööpäeva enne sõitu
registreerida ennast telefonil 5866 8496 või e-posti aadressil Gerti.Karilaid-Vidder@polva.ee ning edastada järgmised andmed:
1) ees- ja perekonnanimi;
2) isikukood;
3) kontaktandmed (aadress, telefon, elektronposti aadress);
4) andmed puude raskusastme ja selle kehtivuse kohta ning info
abivahendi või muu kõrvalise abi (saatja) kasutamise kohta;
5) teenuse vajaduse põhjendus ning asjaolud, miks teenuse taotlejal ei ole võimalik kasutada ühissõidukit või isiklikku sõidukit;
6) teenuse osutamise eesmärk, sõidu lähte- ja sihtkoht ning aeg.
Sotsiaaltransporditeenuse kasutaja omaosalus on 0,20 eurot kilomeetri kohta, mis tasutakse sõiduki juhile enne sõidu alustamist.
Kui teenust osutatakse korraga rohkem kui ühele teenuse saajale jagatakse teenuse omaosaluse maksumus teenuse saajate vahel v.a saatja.
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Leevijõe küla elanike kingitus Eestile –
purskkaev Veskijärvel

Fotodel purskkaev Veskijärvel päikeseloojangul ja ettevõtmise eestvedajad Enn Kulp ja Maldur Muttik.
Fotod eraarhiivist
„On tore, kui saame alati meenutada, et EV 100 tõi Veskijärvele
purskkaevu, mille veemängu saame jälgida ja sellest mõnu tunda
igal uuel aastal,“ ütleb järvele purskkaevu rajamise idee autor Enn
Kulp.
Tegelikult rääkis Enn Veskijärvele purskkaevu rajamise mõttest Leevijõe paisjärvede setetest puhastamise ja sinna kalapääsude
rajamise eestvedajana juba järvede avamise aegu. Idee sai hoogu
Vastse-Kuuste alevikust Leevijõe paisjärvede juurde viiva valgustatud kergliiklustee valmimisest paar aastat tagasi. Käivitavaks
momendiks sai EV 100 programmis väljaöeldud mõte: Eesti riigi
100. sünnipäev on meie kõigi pidu ja annab meile võimaluse anda ja

saada sünnipäevakingitusi! Kingituste all mõeldakse eriilmelisi
sündmusi ja algatusi, mis toovad rõõmu ja õnne inimestele, kogukondadele, kogu rahvale ning kujundavad paremat tulevikku.
(https://www.ev100.ee/et/tee-oma-kingitus-eestile)
Nõnda hakkasidki kaks Leevijõe küla kanget meest Enn Kulp
ja Maldur Muttik MTÜ-st Leevijõe Seisundi Parandamine uhket
ideed ellu viima ja ka külarahvas võttis ilusast mõttest tuld. Tulemuseks tulemänguga purskkaev Veskijärvel Põlva-Tartu tee ääres
– kaunis vaatepilt nii kohalikele kui möödasõitjaile nii päikesetõusu ja -loojangu ajal kui keskpäeval ja õhtuhämaruses.
Purskkaev on rajatud Leevijõe küla elanike ja neile kuuluva-

100 jäälindu Eestile
Taevaskoja raamatukogu-külakeskuse juures tegutseva seltsingu Vesipapp hooaeg oli edukas.
Meie suurepärane juhendaja on Epp Metsaluik. Tegime kauneid seinapilte jõuludeks, kujundasime
pudeleid ja purke, maalisime kruuse, valmisid vilditud saunamütsid.
Muidugi voolime me juba aastaid savist esemeid. Nii mõtlesimegi, et kingime omalt poolt Eestile 100. sünnipäeva puhul 100 magnetiga jäälindu, mida saab osta Taevaskoja turismikohtadest. Samuti saab jäälinde soetada raamatukogust, kus augusti lõpuni on avatud seltsingu tööde näitusmüük.
Juulis ootab seltsingu Vesipapp liikmeid ees ühine väljasõit. Kogume uusi mõtteid ja jõudu, et
sügisel uue hooga alustada.
Ivi Raudsepp
seltsingu liige
Foto Epp Metsaluik

te firmade toel. Leevijõe külas on 50 suitsu, 34 talus elatakse
alaliselt, neist 16-s elavad tööealised inimesed. 2017. aasta seisuga oli külas 78 elanikku.
Leevijõe küla, Vastse-Kuuste aleviku ja teiste Vastse-Kuuste piirkonna külade elanike poolt suur tänu purskkaevu rajamise järjekindlatele eestvõtjatele ja elluviijatele Enn Kulbile ja
Maldur Muttikule!
Mall Kõpp
Leevijõe küla elanik
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Projektirohke aasta gümnaasiumis

eTwinningu projektimeeskond
2017/2018 õppeaastal osalesid Põlva Gümnaasiumi õpilased ja
õpetajad väga paljudes projektides:
• 10-ndate ja 11-ndate klasside õpilased osalesid etwinningu projektides. Projektis „Virtuelle Kulturerbereise in Europa/ Virtuaalne
pärandkultuurireis Euroopas“ olid partneriteks kreeklased. Selle
projekti käigus uuriti, kajastatati ja dokumenteeriti ning loodi ka ise
nii liit- kui ka virtuaalset reaalsust kasutades kultuuripärandit Euroopas. Valmis ka tore e-raamatuke virtuaalreaalselt kajastatud kultuuripärandi kohta saksakeelsetes maades, mis omakorda on kaasaegseks õppematerjaliks õpilastele ja õpetajatele. Projektist saab
lähemalt uurida siin: https://twinspace.etwinning.net/58785/home
Projekti„So leben wir in Europa/ Nii elame Euroopas“ käigus,
kus projektipartneriteks olid bulgaarlased, valmis väga huvitav ja
sisukas e-seinaleht: https://padlet.com/aimi58/bulest.
Mõlemad projektid said Eestis kvaliteedimärgi.
• Alates 28.03.2018 osaleme ka etwinningu projektis “European
Parliament Ambassador Schools – Getting to Know Each Other”,
kus vahetame kogemusi ja oma tegevusi Euroopa Liidu teemadel
(Euroopa, eTwinningu, Turvalise internenti päevade tähistamisest,
EL-i väärtuste õpetamisest, rahvusvahelistest noortevahetustest,
jne.
• NordPlus projekti raames koostöös Taani ja Norra kolleegidega
vahetame kogemusi saksa keele õpetamisel. Oma projekte tutvustasime partneritele Eesti Saksa Keele Õpetajate Seltsi aastakonverentsil märtsis, seejärel oleme osalenud kahel Skype-töökoosolekul edasiste projektisammude läbiviimiseks. Sügisel ootab ees kogemuste
jagamine Kopenhaagenis.
• Õpetaja Aimi Jõesalu osales sel õppeaastal kahes rahvusvahelisel seminaril: EPAS (European Parliament Ambassador Schools
Programm Teachers) Brüsselis märtsis ja etwinningu rahvusvahelises töötoas «Building the future of Europe through Cultural Heritage» Thessalonikis aprillis, mis mõlemad andsid juurde palju motivatsiooni ja teadmisis edaspidiseks.
• Osalesime Erasmus+ projektis “In Others’ Shoes” mis on õpetajatele ja koolijuhtidele suunatud projekt, kus osalevad lisaks Eestile õpetajad Sloveeniast, Suurbritanniast, Hispaaniast, Itaaliast ja
Saksamaalt. Projekti eesmärgiks on globaalsete teemade õpetamine
kasutades maailmahariduse meetodeid. Osalevad õpetajad saavad
eduka läbimise korral tunnistuse “Philosophy for Children. Level 1”
ja “Global Teacher Award”. Projekt kestab 2017-2019.
• Oktoobris toimus koostööprojekt Räpina Ühisgümnaasiumiga,
kus meie kooli ja nende kooli noored veetsid ühiselt nädala Saksamaalt Rudolstadtist / Saalfeldist külla tulnud noortega. Ühiselt tutvuti meie kultuuripärandiga ning võrreldi koolisüsteeme kummaski
riigis. Toimusid ka tunnikülastused, et sakslased saaksid paremini
aimu meie koolides toimuvast ning õppetööst.

Koos külalistega Rudolstadtist

Mittestatsionaarne õpe
Põlva Gümnaasiumis

• Veel osalesime õpilasvahetusprojektis Vietnami kooliga. Märtsis käisid Põlva Gümnaasiumi õpilased koos õpetajatega Vietnamis
Thuc Nghiemi eksperimentaalkoolis, mais käisit vietnamlased vastuvisiidil. Üheskoos õpiti tundma partnerkoolide kultuure ja traditsioone ning avati globaalseid teemasid noorte vaatevinklist.
• Õppeaasta lõppeb jaanipäeva järgselt traditsioonilise keeleja kultuurireisiga, mis seekord viib õppijad Maltale. Osaletakse
keelekümblusprogrammis ning õpitakse tundma kohalikke kombeid ja traditsioone.
Marit Oimet
Aimi Jõesalu
Fotod eraarhiivist

Vietnamis

Juba siis, kui Põlva Gümnaasium oli alles mõte ilma õpilaste
ja õpetajateta valla ja ministeeriumi vahelistes kokkulepetes, oli
selge, et Põlva Gümnaasiumi juures tuleb avada ka mittestatsionaarne õpe. See tähendab, et Põlva Gümnaasiumi juures saavad
gümnaasiumihariduse omandada need, kellel on põhikool lõpetatud, aga edasine haridustee on pooleli jäänud. Mittestatsionaarne õpe pole aga midagi muud, kui moodne kõike ütlev nimetus
juba ammust aega olemas olnud koolitüübi kohta. Vanasti nimetati seda täiskasvanute keskkooliks või õhtukooliks.
„Õhtukooli“ nimel oli vanasti ikka halvustav alatoon juures, aga tänapäevased täiskasvanute keskkoolid on siiski hoopis midagi muud. Isegi „õhtust“ on asi kaugel: õppetöö toimub
reeglina kas päeval (nt iga nädala teisipäev ja kolmapäev) või
sessioonõppena, st näiteks iga neljas nädal on koolinädal, siis
on jälle mitu nädalat iseseisvat õppimist. Hariduse omandamise
ehk õppimise tingimused on paindlikud ning sõltuvad väga palju
kooli ja õppija vahelistest kokkulepetest, kuid gümnaasium taotleb kindlasti kõrget õppekvaliteeti ja hindab iga õppijat lähtudes
riiklikust Gümnaasiumi õppekavast ehk Eesti keskhariduse standardist. Seega on õppimise vorm paindlik, aga tase riigigümnaasiumile vastav.
Igatahes alustab Põlva Gümnaasiumi pärast kahte tormilist
esimest tegutsemisaastat oma kolmandat kooliaastat jälle uuendusega, kui gümnaasiumi juures avab uksed ka mittestatsionaarse õppe osakond. Mittestatsionaarse õppe eesmärk on võimaldada gümnaasiumiharidus omandada neil, kellel on olemas
põhiharidus, aga soovivad või vajavad ka gümnaasiumitaset.
Esimesel aastal võtab Põlva Gümnaasium mittestatsionaarsesse
õppesse ehk „täiskasvanute gümnaasiumi“ vastu õpilasi ainult
10. klassi, järgmisest 2019/20 õppeaastast 10. ja 11. klassi ning
kolme aasta pärast saab Põlva Gümnaasiumis olema juba iga tavaklassi kõrval ka täiskasvanute gümnaasiumi klass.
Põlva Gümnaasium ootab mittestatsionaarsesse õppesse
10. klassi sisse astuda soovijate avaldusi kuni 25. augustini.
Vabas vormis avaldused palume saata aadressil kool@pg.edu.ee.
Täiendavat infot võib küsida
telefonil 5688 8431 (Põlva Gümnaasiumi direktor Alo Savi).

Mooste mõisakooli 3. klassi ja Maarja Küla koostööprojekt
2016/2017 õppeaastal toetasime jõululaadal teenitud tuluga Võru Kodutute Loomade Varjupaika. Sel
õppeaastal soovisime oma heategevusliku projektiga jätkata ning otsisime uusi väljakutseid. Kuna meie
mõisakooli läheduses asub Maarja Küla, siis tekkis mõte teha tutvust ja koostööd sealsete kasvandikega.
Ettevalmistustega alustasime detsembris ning 3. klassi õpilased tegid ettepanekuid ja pakkusid välja
omapoolseid ideid, kuidas neile meeldiks koostööd teha. Õpilased korraldasid lapsevanemate toetuse ja
abiga Mooste mõisakooli jõululaadal heategevusliku õnneloosi. Müügitulust saadud rahaga saime katta
sõidukulud ning valmistada külakostiks maiustusi. Õpilased joonistasid kaardid, valmistasid šokolaadinööbid ja pakendasid need. Eesti keele tunnis õpiti selgeks luulekava ja pillilood.
Esimene kohtumine Maarja Küla kasvandikega toimus sõbrapäeval, 14. veebruaril Marja Külas.
Veetsime sealsete noortega meeleoluka hommikupooliku ühiselt lauldes, tantsides ja vesteldes. Meile
tutvustati sealset eluolu ja töökorraldust, lisaks tehti ringkäik Maarja Külas. Maarja Küla kasvandikud
olid rõõmsameelsed, julged ja väga jutukad. Nii mõnigi 3. klassi õpilane leidis omale uue vahva sõbra,
kellega peagi uuesti kohtuda.
Teine kohtumine leidis aset 11. juunil Mooste mõisakoolis. 3. klassi õpilased valmistasid ette jõukohased sportlikud tegevused ja liikumismängud. Näiteks tuli kahe puidust laua abil liikuda tervel meeskonnal ühest punktist teise maapinda puudutamata. Väga põnev oli ka ajalehekull, mida Maarja Küla
kasvandikud polnud varem mänginud. Tundsime koos rõõmu aktiivsest õues liikumisest, tunnustasime
kõiki osalejaid kiituskirja ja medaliga ning pidasime maha ühise pikniku. Meie külalised lahkusid rõõmsate ja rahulolevatena.
Projekti käigus õppisid 3. klassi õpilased koostööd, eripäradega arvestamist, suhtlemist endast vanemate noortega ning abivalmidust. Selliseid projekte ei tasu karta, sest need rikastavad õppetööd, avardavad silmaringi ning aitavad leida uusi sõpru. Loodetavasti jätkub meie koostöö ka edaspidi.
Herdis Paidra
Mooste mõisakooli 3. klassi klassijuhataja
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Põlva valla koolide
folklooripäev
30. mail toimunud VIII Põlva valla koolide folklooripäevast
võttis osa 72 Põlva Kooli ja Johannese Kooli õpilast. Abivallavanem Janika Usin rõhutas üritust avades, kui oluline on pärandit
hoida ja tuletas meelde, et käesolev aasta on Euroopa kultuuripärandi aasta. Mõlemad koolid kandsid ette väga toredad kavad.
Johannese Kooli Himmaste maja õpilased esitasid erinevate rahvaste laule ja tantse. Kava lõpetas kodune „Kaera-Jaan“. Lapsi
õpetasid Riina Velmet, Pilvi Saar, Eneli Moorast ja Kärolin Šults.
Põlva Kooli kava raamisid võrukeelsed luuletused, mille 1.c
klassi Tähetunni lapsed õppisid selgeks õpetaja Marju Lepassoni juhendamisel. Üks luuletustest oli pühendatud Eesti Vabariigi
100. sünnipäevale.
Lina tänava õppehoone kandleansamblit täiendas plaatpill ja
loomulikult suudavad lapsed pillimänguga samaaegselt väga hästi
laulda. Kannelt mängides kasutati ka sõrmitsemistehnikat. Ansamblit juhendab Mare Urban.
Kesk tänava õppehoone kandle- ja plokkflöödiansamblile lisasid kõlavärvi viiulid. Ansambli juhendaja Ulvi Pern toetas oma
õpilasi akordionil. Tore, et esitusele tuli mitu pala tema enda sulest. Ühe Ulvi Perni loo mängis ka Lina tänava õppehoone kandleansambel.
1.–4. klassi rahvatantsurühm Karin Simso juhendamisel lisas
folklooripäevale hoogu ja särtsu. Päeva juhtis elupõline õpetaja
ja harrastusnäitleja Urve Järg, kes vahvate sõna- ja liikumismängudega haaras kaasa nii lapsed kui ka suured inimesed. Folklooripäev lõpetati toreda ühislauluga „Tiiu talutütrekene“.
Folklooripäeva korraldas Jakob Hurda nimeline Põlva Rahvahariduse Selts, toetasid Põlva vallavalitsus ja Janno Rüütle, abistas Himmaste raamatukogu-külakeskus. Väga suur tänu kõigile
õpilastele, õpetajatele, toetajatele ja abilistele!
Loodame, et edaspidi võtavad folklooripäevast osa ka teised
meie valla koolid.
Jakob Hurda nimeline Põlva Rahvahariduse Selts

ENESETÄIENDAMINE JA ÜMBERÕPE meede 3.2 „Tööturuteenused tagamaks paremaid võimalusi hõives osalemiseks“ tegevuse
„Tööturuteenuste laiendamine uutele sihtrühmadele ja uute tööturuteenuste pakkumine“ PROJEKTI „UUTE AMETIOSKUSTEGA TÖÖLE“ KAUDU VÕRUMAA KUTSEHARIDUSKESKUSES
Kui oled olnud pikka aega (vähemalt 12 kuud) tööturult
eemal ja sinu elukoht on Põlva- või Võrumaal, siis
kutsume Sind osalema Võrumaa Kutsehariduskeskuse
projektis „Uute ametioskustega tööle!“
Projekti raames toimuvad järgmised 640-tunnised erialased koolitused:
2018/2019 õppeaastal
• Turismiettevõtte teenindaja
• Puittoodete valmistaja ja viimistleja
2019/2020 õppeaastal
• Abikokk
• Koostelukksepp-keevitaja
Õppijatel on võimalus sooritada omandatud erialal kutseeksam. Lisaks läbivad kõik projektis osalejad enesetundmise koolituse ja eriala tööpraktika.
8 projektis osalejat saavad võimaluse läbida B-kategooria
juhilubade kursuse ning sooritada vastavad eksamid.
Õppijaid toetatakse õppimise ajal nõustamisega ning kõikidel gruppidel on tugiisik. Õppijad saavad õppeaja jooksul
õppe- ning sõidutoetust.
Projekti kestvus: 11.07.2018-10.07.2020
2018/2019 õppeaasta õppegruppide komplekteerimine toimub alates 11. juulist 2018.
Lisainfo:
http://www.vkhk.ee
Telefon: 78 50 821
e-post: siret.lillemae@vkhk.ee
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Juhhei! Telklaager!
Selliseid hõisked oli kuulda Põlva Kooli 1.-4. klassidest enne laagri toimumist hulgaliselt.
Peagi jõudiski kätte 7. juuni päikesepaisteline
päev, mil saime püstitada telgid Lina tn 21 õppehoone kõrvale. Kui telgid kõigil püsti, võis üle
400-liikmeline laager uhkelt rivistuda. Laagri ülem
Koit tervitas kõiki laagrilisi ja laagri ülema abi Aigi
tuletas meelde laagri reegleid.
Peale rivistust algasid erinevad tegevused, mida
olid ette valmistanud meie tublide õpetajate toimkonnad. Kõigepealt mindi maastikumängule, mis
toimus kooli kõrval asuvas metsatukas. Igale klassile jagati maakaart, kuhu oli peale märgitud punktid,
mis läbiti rahulikus tempos. Punkides oleva õpetaja
käest saadud salakiri tuli ära lahendada ja seejärel
täita ülesanne. Kui maastikumäng läbitud, kinnitati
keha ja mõnuleti telkides. Edasi toimusid tegevused
keskustes. Tore oli koos klassiga joonistada, visata
täpsust, läbida labürint, laulda, teha sajajalgset või
mängida tähemängu. Keskuste tegevustes olid abis
meie head sõbrad Põlva politseist – Katrin Satsi ja Maarika Morel
ning abipolitseinik Andra Rahasepp. Suur tänu neile!
Peale väga maitsvat ja kosutavat õhtusööki kogunesid kõik
laagriõhtule. Soovi avaldanud telkkonnad olid ette valmistanud
tõeliselt vahvad etteasted – sketšid, laulud, tantsud ja naljajutud.
Ja muidugi valiti ka laagri rammumees. Tasavägise võistluse käigus selgus õnnelik võitja, kelleks osutus Tristan Leppik. Palju
õnne!
Laagriõhtu lõppes tantsu vihtudes! Siis mindi pesema ja lõpuks magama: kes telki, kes koolmaja klassiruumi.

Aga järgmise hommiku ilm mängis meile vingerpussi ja me
kolisime oma sportlike tegevustega vihma eest võimlasse. Seal
korraldasime klassidevahelised teatevõistlused, mis möödusid
ägeda kaasaelamise toel. Aeg möödus kiiresti ja oligi käes telklaagri lõpurivistus! Telgid pakiti kokku ja laagriplats jäi ootama
järgmist vahvat ettevõtmist.
Suur, suur tänu õpetajatele, lastevanematele, kokkadele ja
kõigile abilistel, kes aitasid ette valmistada, läbi viia ja korraldada meie 1. – 4. klasside telklaagrit.
Diana Pehk
Põlva Kooli huvijuht

Kauksi Põhikooli tegemistest
,,Koole on erinevaid, on väikeseid, on suuri. Kool võib olla
kellegi jaoks kodune ja mugav, mõne jaoks ka tüütu ja ebameeldiv. Kõigil on kooli suhtes oma arvamus, mis võib aja jooksul
muutuda. Minu arvates ei ole kool koht, kus on halb ja tüütu, vaid
meeldiv paik, kus olla. Siin on mu sõbrad, toredad klassikaaslased
ja tegelikult ka täiesti normaalsed õpetajad. Meie kool on väike
ja hubane ning seetõttu on koolis käimine palju toredam.” Tsitaat
pärineb Kauksi Põhikooli õpilase Aia Rikka kirjandist ja tundus
selle artikli algusesse sobivat.
Mida siis tehakse väikeses ja hubases maakoolis, Kauksi Põhikoolis? Väikese, noppelise ülevaate leiate alljärgnevast.
Matemaatika-alaseid tegemisi on Kauksi Põhikoolis sellel õppeaastal toimunud mitmeid. Ülekooliline matemaatikanädal toimus veebruari esimesel nädalal ja päädis matemaatikaviktoriiniga,
kus võistkonniti lahendati erinevaid ülesandeid. 15. märtsil toimus
rahvusvaheline Känguru matemaatikavõistlus, millest võttis osa
meie kooli 14 last. 1. klassi õpilane Kirke Sibul sai pre-ekolieride
hulgas Põlvamaa parima tulemuse.
1.-4. klassi õpilased võtsid aktiivselt osa veebruarist aprillini
väldanud Matetalgute võistlusest. Eesti populaarseima matemaatikaprogrammi 10Monkeys Math World poolt pakutavad matemaatilised ülesanded ning mängud olid laste jaoks tõeliselt kaasahaaravad. Matetalgute eesmärgiks olnud matemaatika vastu
õpiõhina tekitamine ning digitaalsete õppevahendite kasutamine
sai meie õpilaste poolt kenasti täidetud.
Märtsis ja aprillis osalesid Kauksi Põhikooli 4.-9. klassi õpilased Euroopa kultuuripärandi aasta ühes sõlmsündmuses, üle-eestilises koolipärimuse kogumisaktsioonis “Koolipärimus 2018”,
mille eesmärk oli koguda õpilaste uskumusi, huumorit, tähtpäevatähistusi, mängukirjeldusi, vaba aja veetmise viise jms. Tänutäheks arvuka osavõtu eest andis aktsiooni korraldaja folklorist
Reet Hiiemäe tänusõnade saatel koolile kastitäie head-paremat nii
vaimu värskendamiseks kui suu magusaks tegemiseks.
Oma väikese panuse puhtama keskkonna nimel andsid 1., 4.
ja 5. klassi õpilased osaledes MTÜ Tuleviku Heaks algatatud
Küünlaümbriste jahis ning Patareijahis. Oleme tänulikud, et meil
on toredad ning koostööaltid lapsevanemad, kes oma lapsi selles
projektis toetasid.
Kuigi oleme nö maakool, siis selleks, et õpilased loodusega
veel suuremaks sinasõbraks saaks, oleme osalenud mitmetes RMK
kevad- ja talveprogrammis. Talvel osalesid 6.-9. klassi õpilased
RMK seljakotiprgrammis ja avastasid nutiseadmetega Roiupalu
imelist loodust. Päris suurt kehalist koormust pakkus õpilastele
veebruarikuine õpperetk räätsadega rappa. Eriti nauditav ja teadmisterohke oli Lisete Valsi poolt juhitud kevadine õppekäik “See
lummav sipelgariik”, milles osales kogu koolipere.
Väga toredaks ja pikisilmi oodatud ettevõtmiseks on öölugemine. See üritus toimub meil kahes vanuserühmas: noorematele
(1.-5. klass) ja vanematele (6.-9. klass) õpilastele.
7. juunil veetsid õhtu ja öö koolimajas nooremad ja 8. juunil
vanemad õppurid. Kuna kõik soovisid kindlasti öö koolis veeta,
seati mõlemal õhtul koolimajja jõudes kõigepealt klassides valmis
magamisasemed. Järgnes põnev õhtu mängude, võistluste ja viktoriiniga. Kes tahtis lustimisest pisut puhata, võis vaikses nurgakeses lugeda oma lemmikraamatut. Koos küpsetasime pannkooke
ja süütasime kaunilt kaetud õhtusöögilaual küünlad. Nalja, naeru

Magus ennelõuna Laima šololaadimuuseumis. Foto Irina Sevtšenko

ja erinevaid tegevusi jätkus hiliste õhtutundideni ning und ei pidanud sellel õhtul keegi liiga kaua ootama.
Väga populaarseks on saanud ülekoolilised õhturännakud
maalilise rabajärve äärde. Kuna koolimaja lähedal on säilinud ilusad metsad, siis retk läbi metsa on alati kosutav. Järve ääres pidasime piknikut, laulsime ja mängisime. Vaatamata pikale matkale
on tagasiteel olnud kõikide näod rõõmsad ja rahulolevad.
Käesoleva õppeaasta lõpus osales meie kool inglisekeelses
eTwinning projektis „Laula oma maa tähestikulaulu“. Sellest võtsid osa 1.-4. klassi õpilased. Projekti käigus valmis kaks videot ja
e-raamat, mida saate vaadata meie kooli kodulehel.
Koolis tegutseb juba teist aastat IT - alane ring algklasside
õpilastele. Alguses digiring, siis nutiring ja lõpuks on sellest saanud robootikaring, mis pakub väikestele õpilastele suurt huvi. Vähehaaval tulevad juurde ka uued robootikavidinad. Vahvad Dash
ja Dot tegid juba tutvust meie kooliga.
Tänu meeldivale koostööle firmaga ABZ Reisid toimus 25.27. mail järjekordne õppereis. Tore koolireis viis meid seekord
naabrite juurde – Lätimaale. Kuigi oleme seal juba käinud, avastasime ikka veel huvitavaid kohti. Reisi märksõnadeks olid Ligatne, Sigulda Turaida loss, köisraudtee üle Gauja ja Tarsani seikluspark, Riia vanalinn, alles aasta tagasi avatud Avarijas Brigade
(AB) seikluspark dinosauruste rajaga, Rundale loss, Laima šokolaadimuuseum, Riia automuuseum ja Münchauseni muuseum.
Suvel puhkame ja hakkame valmistuma järgmiseks reisiks.
		
Artikli kokkupanemisel osalesid
Kauksi Põhikooli õpetajad
Gunnar Tenno, Siia Külaots, Enna Prükk,
Elina Tsäkko, Irina Sevtšenko ja
Maarika Müürsepp
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Puhhi ja lõputööde aasta sai läbi
Johannese Kooli Rosmal 8nda klassi äsja lõppenud õppeaastat jäävad meenutama kaks tähelepanuväärset sündmust: klassi näidend PUHH,
millega jõuti vabariiklikule kooliteatrite ülevaatusele ja lõputööde esitlus. Selgituseks: waldorfkoolis nimetatakse 8nda klassi lõputööks seda,
mis on riiklikus õppekavas kirjas III kooliastme
loovtööna.
Kas olete mõelnud, miks on Oskar Lutsu
lapsepõlvemälestusi käsitlevas „Kevades“ õigupoolest nii vähe juttu õppimisest endast? Inimese mälu on tugevalt seotud emotsioonidega ning
see, kas ja kui tugeva emotsionaalse jälje mingi
sündmus meisse on graveerinud, annabki hilisemateks meenutusteks põhjust. Kaheksanda klassi
möödunud õppeaasta pakuks hilisemaks lapsepõlveromaaniks ainest küllaga.
Lõputöö teema valib ja juhendaja otsib õpilane ise. Aastakümnetepikkune praktika näitab –
noor inimene on üha rohkem valmis ise vastutust
võtma, oma huvidest lähtuvalt otsustama ja pikema protsessi ka lõpule viima. Enim on juhendaja
abi vaja töö kirjalikul vormistamisel, mille põhjal
tehakse lõputööde esitlusel ettekanne.
Tagasi 22. mai õhtusse, mil sündmus toimus.
Rosma Kooli saal on ootel. Lisaks õpetajatele –
lapsevanematele on kohad sisse võtnud nooremad
kaasõpilased, kes tulnud kogemusi omandama.
Huvi on seekord eriti suur, sest pea kõik juhendajad on väljastpoolt kooli ning isegi paljudel
õpetajatel pole aimu, mis esitlusele tuleb. Ja nad
tulevad ...
Liis Marielle avab särava oleku ja selge häälega esitluse. Tema töö on sündinud armastusest
toidu vastu. Inspiratsiooni tervislikuks ja maitsvaks toiduks on andnud vanem õde ja väike õelaps. Esitluseks on valminud kenasti kujundatud
kokaraamat. Liis seletab retseptide sünnilugu ja
laseb seejuures vahvli- ning snäkivaagna ringlema. Kõik on rahul! Kaetud laud ootab ka peale
esitluste lõppu. Suupiste kulub aga marjaks ära,
sest ees ootab veel pikk programm.
Köögikunsti kõrvale tuleb Laura ettekanne
kujutavast kunstist – tütarlaps on johannkölerli-

kult maalinud oma ema ja isa portreed. Kunstile
kohaselt oli selle töö juures otsingute ja kahtluspiinade periood kõige pikem ning – taas kunsti
eripära! – lahendus saabus n-ö juhuse vahendusel.
Lihtsalt emakeeleõpetaja ning hilisem juhendaja
andis eluloo uurimiseks Laurale Johann Köleri.
Kuulajad saavad suure kunstniku elust mõndagi
huvipakkuvat teada. Publiku silme ees on Laura
maalitud portreed, joonistatud langetatud silmadega nagu Köleril. On tõsi, et suurvaimud inspireerivad meid üle aja ja ruumi. See on kultuuri
alus.
Järg on noormeeste käes. Peko viib meid arvutiprogrammide huvitavasse maailma. Ta on
õppinud GeoGebra kasutamist ning koostanud
selle baasil õppevideod VIII klassi matemaatikaülesannete lahendamiseks. Noormees ei pelga
tutvustada töö käiguga kaasnenud eksimusi. Kõige keerulisemaks õppevideote tegemisel osutus
siiski inimlik faktor – kuidas üheselt, arusaadavalt
ning õiges tempos juhtnööre jagada. Kas ja kuidas
Peko tööd tulevaste õpilasgeneratsioonide tarvis
rakendada, jääb õpetajate otsustada. Nemad teavad ammust tõdemust – tahad asja selgeks saada,
hakka seda teistele õpetama!
Edasi läks esitlusõhtu palavaks. Siim Robinil
oli koostöös isaga valminud kaasaskantav saun.
Ja muidugi oli saun õuealal ka püsti ja kuulikastist keevitatud saunaahjuga kenasti soojaks köetud. See töö oli leiutajamõtte elav näidis, kogu
konstruktsioon oli ise läbi mõeldud ja katse-eksimismeetodil läbi proovitud. Saun sai kaasa juunialguse laagrisse Sänna ning saunalistest puudus
polnud.
Kaarel tegi tutvustuse oma hobist, tööst ja armastusest – motokrossist. Õpetajad kuulasid erilise huviga, sest aasta jooksul oli ikka tekkinud
küsimusi, et kuhu see noormees viimastest tundidest nii väga kibeleb? Muidugi Sõmerpallu, Baltimaade suurimasse sisehalli Adrenalin Arenasse
Hondaga trenni! Loomulikult toodi uhke Honda
250 cc esitluse lõppedes ka platsi ning polnud
ühtki poisiklutti, kes selle mehise hääle peale
välja poleks sööstnud. Kaarli pühendumist ja ene-

sedistsipliini arvestades on tegemist uue tähega
mototaevas. Õpetajate rõõmuks on tegemist intelligentse noorsportlasega. Vastuseks muusikaõpetaja murele, kas müra kõrvu ei muserda, kostab
filosoofiline tõdemus: „Tuleb lihtsalt helist kiirem
olla!“ Tõde on ikka lihtne, aga katsu sa teostada.
Ehk Kaarlil õnnestubki. Pidage noormeest võistlejanumbriga 733 silmas!
Viimasena astus üles Haanja Filmiakadeemia
seni ainus kadett Johannes. Paar tundi esitlust oli
publikul juba turjal ja istmikes, kuid Johannese
sissejuhatus ja vaimukad lühifilmid sütitasid huvi
taas särava leegiga. Noor operaator oli koos väikevend Jaagupiga kodukandis Haanjas salvestanud hulgaliselt lühifilme, millest nägime väikest
valikut. Temaatika oli erakordselt lai, ulatudes
meelelahutuslikust tšillist filosoofiliste üldistusteni. Puudutamata ei jäänud ka poliitika. Üks mõnu-

klasside õpilased Eesti erinevatest paikadest. Just selles
vanuses on ajaloo õppekavas
Vana-Kreeka ajalugu ja kultuur, mis on ühtlasi aastat
läbiv teema. Waldorfkooli
õppekava kohaselt vaadeldakse 11–12-aastast last tema
arengus kui väikest muinasaja
kreeklast – ta on liikuv, elurõõmus, harmooniline. Kevadiste
olümpiamängudega süvendatakse teadmisi Vana-Kreeka
ajaloost ning saadakse ehedaid
võistluskogemusi.
Olümpiaks
valmistumine oli õppeainetesse lõimitud
kogu aasta vältel. Ajalootunnis omandati Vana-Kreeka
kultuuri kohta teadmisi neljanädalase tsükliõppe käigus,
Vana-Kreeka kultuuripärandisse mindi sügavuti: õpilased
retsiteerisid värsse antiikee-

Kaarikujooks
posest „Odüsseia“ ja kuulasid
Vana-Kreeka
mütoloogiast
ümberjutustusi klassiõpetaja esituses. Käsitöötundides
valmisid odad ja kunstitundides kaunistati võistlemiseks
tarvilikud kilbid. Kevadel ilmade soojenedes treenis klass
iga koolipäeva hommikul 1,6
kilomeetri pikkuseks „maratoniks“. Liikumistundides harjutati muidki alasid: odaviset,
kettaheidet, maadlust ja kaugushüpet.
Olümpiamängude näol on
tegemist kogu maailma waldorfkoolide õppekavva kuuluva kogemusõppe laagriga, mis
kestab kaks päeva. Noored
sportlased, kohtunikud ning
linnapead on ajastukohaselt
rõivastunud, kantakse linna
või linnade vappe, odasid ja
kilpe. Avamisel peetakse kõnesid ning antakse vanne. Võistlusaladeks on Vana-Kreeka
maadlus, kettaheide, odavise,

Külli Volmer
Pildi autor: fotorobot.ee

Lasteaiad tähistasid
lastekaitsepäeva sajajalgse
laulu- ja tantsupeoga

Waldorfkoolid võistlesid olümpial
Maikuu viimasel nädalavahetusel
toimusidRakvere
lähistel Roodevälja lennuväljal waldorfkoolide 5.klasside
traditsioonilised antiikolümpiamängud. Sellel aastal osales olümpiamängudel 120 last,
nende hulgas Johannes Kooli
Rosmal viiendikud. Loosi teel
jagati lapsed Kreeka linnadesse, kus võidelda tuli enda
linna, mitte enda klassinimel.
Õpilasi pandi proovile nii individuaalselt kui meeskonniti.
Individuaalaladel pärjati vaid
parim: olümpiavõit oli ihaldatud ja väärtuslik saavutus. Ka
meie kooli laps said võidurõõmu tunda - odaviskes teenis
esikoha ja loorberipärja Harri
Sikka.
Waldorfkoolide
olümpiamängud on erilised, kuna
võistlevad kaheksa kooli 5.

samaid palu oli allakirjutanu jaoks poolteist minutit
kestnud „Vanish“. Filmimees pidas selles dialoogi
oma aastatetaguse minaga – kuueaastane Johannes
oli toona vanema venna Joosepi poolt pesuvahendi
reklaamiks salvestatud. Semantiliselt väga huvitav
võte. Uma Pido videokonkursile esitatud „Vanna
vankritiid piten tulõkil pido“ on FB-s kogunud üle
5100 vaatamise. Asi on vaatamist väärt!
Mida kokkuvõtteks öelda? Muljet avaldas noorte selge ja ladus esitlusviis, hea julge häälekasutus
ning vahetu kontakt publikuga. Õpetajana annab
see mulle põhjust lisada veel üks pluss põhikooli
eksamite ärajätmise poolele. Oma küpsust ja vastutusvalmidust saab tõestada mitmel erineval ja väga
inspireerival moel.

hoota kaugushüpe, kilbijooks,
kaarikuvõidusõit ja maraton.
Õhtu veedetakse samuti traditsiooniliselt kreekateemaliselt:
söök, laulud, tantsud, viktoriin, näitemängud jne. Kogu
ürituse valmistavad ette ühe
waldorfkooli 5. klassi õpilased
koos oma vanemate ja kooliperega.
Esimesed waldorfkoolide
5. klasside olümpiamängud
toimusid 2003. aastal Aruküla
Vabas Waldorfkoolis. Praeguseks on sellest saanud igakevadine traditsioon. Rosmal
korraldati
olümpiamängud
viimati 2006. aastal, aga juba
varsti, ülejärgmisel kevadel
2020. aastal on meie kord olla
võõrustajateks.
Anneli Kiudorv
5. klassi klassiõpetaja
Johannese Kool ja
Lasteaed Rosmal

Reedel, 1. juunil toimus Pihlapuu lasteaias „Sajajalgse lauluja tantsupidu“. Juba kolm aastat oleme kutsunud valla lasteaedade
lapsed külla, et koos lauda, tantsida ja tähistada lastekaitsepäeva.
Kui varasemalt esitasime küllakutse kolmele lasteaiale, siis seekord olid kutsutud Põlva valla seitsme lasteaia lapsed.
Saabunud külalised - Lepatriinu, Vastse-Kuuste Kaari, Tilsi
Muumioru lasteaedade lapsed ja Pihlapuu putukapeolised - kogunesid õuealal, et asuda ühises rongkäigus liikumist staadionile.
Algamas oli suur sajajalgse laulu- ja tantsupidu, kus esitamisele
tulid vahvad ühistantsud ja -laulud. Lapsed olid peoks õppinud
erinevaid kevade- ja putukalaule, mis olid saatnud muusikaõpetajatele Nele Risttee.
Sajajalgse laulu- ja tantsupeo avas tervitussõnadega abivallavanem Janika Usin. Esmalt tervitasid peoseltskonda laulude ja
pillimänguga Pihlapuu lasteaia sõimerühmade - Kiisu, Tibu ja Kakukese lapsed muusikaõpetaja Kätlin Vaheri juhendamisel.
Peokava ja staadioni kaunistust aitasid ette valmistada Mõmmi
rühma õpetajad - Liivi Lavrikov, Veera Padar, Karin Tintso. Kostümeeritud õpetajad Liivi- putukauurija rollis ja Veera sajajalgse
rollis kaasasid lapsi lugema erinevaid luuletusi ja häälikusalme
putukatest. Pihlapõrnikas Nele, õnneämblik Jaanika, liblikas Ülle
ja lepatriinu Marili juhatasid sisse ühislaulud ja -tantsud.
Suur pidu aga lõppes vahva üllatusega. Kui juba tuntud putukaliigid – liblikad, lepatriinud, sipelgad olid selged, selgus, et putukauurija oli avastanud täiesti uue putuka – pihlapõrnika. Mõmmi rühma laste esituses kõlas laul pihlapõrnikast. Laulu sõnade
autor on õpetaja Liivi Lavrikov.
Kuna pihlapõrnikas on uus ja põnev putukas, sai iga lasteaed
kingituseks peol osalemise eest pihlapõrnika. Pihlapuu lasteaia
rühmade kingitus oli peidetud õuealale ja lastel tuli pihlapõrnika
leidmisega veidi vaeva näha.
Pidu oli vahva. Koos tantsimisest laulmisest tundsid rõõmu nii
väikesed kui ka suured osalejad. Kosutavat jahutust palaval suvepäeval pakkus jäätis.
Kaire Hääl
Põlva Lasteaed Pihlapuu
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Laste näiteringi tegemisi
Mooste Kultuurimajas

Näitemäng on olnud Moostes au sees juba väga pikka aega,
seda on tehtud nii koolis kui kultuurimajas. Tänu tublidele eestvedajatele pole see žanr praeguseni hääbunud. Moostes töötab
edukalt Veskiteater ja kultuurimajas käivad koos lapsed, kes seda
kunsti viljelevad.
Laste näiteringi juhendab Edda Prükk, kes on aastast 2004
Mooste Põhikoolis eesti keele õpetaja ja raamatukoguhoidja ning
Rasina raamatukoguhoidja 1997. aastast tänase päevani.
Edda on mänginud ise Rasina küla näiteringis. Rasina põhikoolis hakkas ta vedama näiteringi 1980ndate algusest. Tema juhendamisel on saanud õpilased näiteringide ülevaatusel kiita ja
isegi eriauhindu Peamiselt osalevad näiteringis 2. –4 kl. õpilased.
Traditsiooniks on saanud jõulunäidend Mooste Mõisakoolis
jõulupeol. Edda on valinud sobiva etenduse, mis lastele jõukohane ja publikule huvitav jälgida.
2017. aasta sügisel alustas Edda Mooste Kultuurimaja laste
näiteringi vedamist. Detsembris etendati näitetükki „Jõuluvana
jõulupuu“ kooli jõulupeol ja jaanuaris Mooste Kultuurimajas lasteaia lastele, lastevanematele ja teatri huvilistele.
Mais toob näitering publiku ette kolm lühiepisoodi: „ Sööbik
ja pisik“, „Mari arsti juures“, „Episood kodus“.
Eddal on suurepärane oskus süstida lastesse näitepisikut.
Mooste Veskiteater saab tulevikus oma ridadesse osatäitäitjaid,
kes sirguvad siitsamast, laste näiteringist. Järjepidevust tuleb hoida ja tunnustada tegijaid.
Soovime Eddale ikka jõudu ja edu laste näiteringi eestvedamisel.
Maret Aruoja
Mooste Kultuurimaja

Karilatsi küla tegemisi
Volbriööst alates hakkas Karilatsi Küla Seltsi platsil olulisi
asju juhtuma. Nõiad olid hoos
ja kihutasid luudadega ringi,
kutsudes külarahvast peagi toimuvale talgupäevale ja kõikidele suveüritustele. Nõiad olid
enamasti kaasaegsed ja kaunid,
kuid sekka oli pudenenud ka
vanu nõidu. Meeldiv oli see, et
rahvas oli vaeva näinud kostüümide tegemisel, mis olid väga
efektsed ja piknikukorvid olid
kõikidel kaasas. Lõbusalt tantsiti ja vahelduseks kinnitati keha,
kuni oligi saabunud 1. mai ehk
kevadpüha.
Talgupäev algas Karilatsi
küla läbivate teede äärest prügi
korjamisega ja kohtumine kõikide talgulistega toimus üks tund
hiljem külaplatsil. Kogunenud
oli 28 rõõmsat talgulist ja toimus tööde jaotamine. Mehed asusid parandama keldri ust, panid
kiigele katuse ja hakkasid korrastama lõkkeplatsi tehnika abil.
Naised ja lapsed istutasid lilli, rohisid peenraid ja tegid ettevalmistusi grillimiseks. EV100. aastapäeva puhul otsustasime istutada külaplatsile ühe tamme. Tundsime rõõmu koos tegemisest ja
olemisest.
Meie külaseltsis on tublid perenaised, kellele meeldib küpsetada maitsvaid suupisteid ja omatulu teenimise eesmärgil otsus-

Kevadtalgutel

tasime osaleda Vastse-Kuuste Kevadlaadal. Laatadel oleme oma
toodangut müünud juba kolm aastat ja nii mitmekülgset laadaletti

Viimsepäävä läüge

Lutsu Teater toob sellel suvel publiku ette uue algupärase lavastuse, mis on Olavi Ruitlase kirjutatud ja Merle Jäägeri lavastatud halastamatu ja hirmnaljakas võrokeelne tõsieluparoodia. Seda
muidugi ainult pealt, sest tükk vastab ka väga tõsistele ja päevakorralistele küsimustele.
Näiteks: kuidas jääda rahvana alles inimestest tühjaks jooksnud maapiirkondades, kus rõhuvad tööpuudus, odav Läti alkohol
ja lootusetusetunne; kus pole korralikku poodigi, rääkimata elementaarsetest teenustest nagu juuksur või perearst? Kuidas viia
elu edasi ilma sünnitusmajata, võib olla mõistetav, aga kuidas teha
seda ilma kaaslaseta? Lutsu teatri uuslavastus pakub, et piisava
tubliduse juures on kõik võimalik.
Lavastuses mängivad Põlvamaa parimad näitlejad, keda on
toetamas särav Kärt Tammjärv Vanemuise teatrist. Mängivad veel
Aveli Asber, Liili Saar, Helje Põvvat, Janno Rüütle, Ülo Needo,
Lembit Rätsep, Jaan Konks, Eduard Paulson, Jan- Mattias Kottise, Kaido Arulepp ja paljud teised.
Lutsu Teatri teeb omanäoliseks asjaolu, et kõigis suvelavastustes lööb rõõmuga kaasa Lutsu küla rahvas. Lutslasi, nagu nad
ennast nimetavad, võib kohata etenduste vaheajal musitseerimas,
suupisteid ja keelekastet pakkumas ning loomulikult ka laval.
Lutsu Teater

ei ole võimalik kellelgi üksinda teha. Sellisest üritusest osavõtt
sünnib koostöös. Oma küpsetisi ja teisi tooteid pakkusime ka Kõivualutse laadal, mis toimus Ihamarus 9. juunil 2018. Plaanis on
osaleda veel Ökofestivali Perepäeva laadal, mis toimub 19. augustil 2018.
Lisaks küpsetamisele on meil mõned külaseltsi liikmed avastanud endas ka näitlemisoskused ja muusikalised võimed. Idee
sündis vajadusest täita külaseltsi aastapäevapeol ansambli vaheajad. Nüüdseks on tekkinud näitetrupp, kuhu kuulub 10 inimest, kes esitavad lühikesi sketše ja playbacke. Muusikalised ja
värvimuusikaga seotud tegemised eeldavad vähemalt ühte tublit
inimest, kes omab vastavaid teadmisi ja on ettevõtlik ning meie
oleme ta leidnud. Esimene ülesastumine toimus külaseltsi korraldatud stiilipeol „Vallatud 90-ndad” ning tänaseks oleme sisustanud mitmeid üritusi oma maakonnas. Selline tegevus on võimalik
seni, kuni tegijad tunnevad ise sellest rõõmu!

10. juunil 2018 toimus Karilatsi Küla platsil külaseltsi üldkoosolek. Kinnitati 2017. aasta majandusaasta aruanne ja külavanemaks valiti üksmeelselt Maie Asur. Jooksvates küsimustes arutati jaanipäeva korraldamist ja lastele traditsiooniliselt korraldatud
suvevaheaja lõpu ja uue kooliaasta alguse tähistamist.
Juulikuus toimub veel ekskursioon Harju- ja Järvamaale, kus
on meie huviobjektiks Tanel Talve poolt reklaamitud Voose külaseltsile ehitatud külamaja. Tutvume ka Järvamaa külaseltside
tegemistega ja uudistame Atla mõisa keraamikatehast. Arutelu
toimus ka külaplatsile planeeritud külamaja rahastamise võimalustest, sest ehitusloaga projekt on teostust ootamas.
Tegusat suve kõikidele!
Lille Mestiljainen
Fotod erakogust

Ahja „Hõbesõlel” täitus 25 tantsuaastat
Täpselt 25 aastat tagasi
kutsus Asta Issak Ahja kultuurimajja kokku tantsijad ja moodustas naisrahvatantsurühma,
mida ta ka 15 aastat ise juhendas. Hiljem sai Asta ettepanekul rühma nimeks „Hõbesõlg”.
Viimased 10 aastat on rühma
juhendanud Marju Rämmer,
kes alustas selles rühmas tantsijana. Läbi nende aastate on
Marjust saanud tantsuõpetaja
ja paljude tantsude looja. Selle
aja sisse jääb väga palju esinemisi ja loendamatu arv proove.
„Hõbesõlg” on osa võtnud
kõigist Lõuna-Eesti Memme-Taadi pidudest, esinenud
Põlva-ja Tartumaal. Kaalukamateks võiks lugeda esinemisi
Baltica folkloorifestivalil, pooletunnise tantsukavaga Tallinna Raekoja platsi avatud laval
ja uute tantsude lõppkontserdil
Salme Kultuurikeskuses. Kõige enam on esinetud oma kodukoha Ahja rahvale.
Juuni keskel, suviselt soojal
õhtul Ahja mõisapargi laululaval tänas juhendaja tantsijaid,
kes on nädalast nädalasse, aastast aastasse käinud korralikult
proovidel, tantsinud pidudel
trotsides vihma, äikest ja palavat päikest, loobunud proovide
või esinemise pärast meelepärasest tegevusest ja lükanud

edasi vajalikke toimetusi.
„On hea tõdeda, et teie armastus rahvatantsu vastu aitab
alal hoida ja jäädvustada meie
pärimuskultuuri. Olete fantastilised! Õpite ruttu, tantsite
hästi! Teiega koos olla on suur
rõõm!” Selline oli juhendaja
Marju Rämmeri sõnum tantsijatele peale täispikka kontserti,
mis sel õhtul esitusele tuli. Sa-

mal peoõhtul astus üles külalisena Võnnu rahvatantsurühm
„Wenden” Viivika Kook`i juhendamisel. Tantsuks mängis
ansambel Heino Tartes ja noored sõbrad. Konferansjee rollis
oli Karl Käärik.
Peolt ei puudunud ka õnnitlejad, publik ja sünnipäevatort,
mille meisterdas Signe Aid
Põlvast, kohvikust „Päevalill”.

Täname kõiki abilisi, kes
selle peo kordaminekule kaasa
aitasid!
Uute rõõmsate kohtumisteni Ahjal!
Külliki Poroson
Ahja kultuurimaja juhataja,
„Hõbesõle” tantsija

Põlva Teataja •Juuni 2018

Kultuur ja elu 9

Mooste kunstisuvi 2018
Mooste KülalisStuudio MTÜ (MoKS) on kunstikeskus, mis
on tegutsenud alates 2001. aastast, võõrustades kunstnikke üle
maailma ning pakkudes rahvusvahelise kunsti nautimise võimalust siinsamas Kagu-Eesti metsade vahel.
Juunis peatuvad Moostes MoKSis pikemalt kaks kunstnikku
– Brüsselis tegutsev Poola maalikunstnik Hanna Ilczyszyn ning
Vietnami päritolu Saksamaal resideeruv kontseptuaal- ja visuaalkunsti viljelev Minh Duc Pham. Mõlema kunstniku Moostes veedetud aja ning siinsed tegemised võtavad kokku näitused.
Reedel, 29. juunil kell 12-16.30 saab Mooste mõisa valitsejamaja keldris (sissepääs Põlva TÜ Mooste kaupluse vastast) tutvuda Minh Duc Pham’i kontseptuaalse vaatlusega kaotusest.
Kell 17-18 avab Hanna Ilczyszyn Mooste kohvikus näituse
„Ülemaalitud portreed“. Hanna Ilczyszyn’i näitus „Ülemaalitud
portreed“ on avatud Mooste kohvikus 2. – 13. juuli 2018, E-R
kell 11-16.
Min Duc Pham’i kunstiline tegevus on ühtaegu nii lähenemisviis kui ka võimalus
põlvnemise, keskkonna ning
identiteedi
kontseptsiooni
uurimiseks ning samas ka integratsioon peegeldades hetkes forsseeritud struktuure ja
süsteeme. Tema teostest võib
leida postkolonialismi ning
feministlike teooriate mõjutusi. Tulenevalt oma õpingutest
muusika, arhitektuuri ning
kaunite kunstide vallas kasutab Pham oma töös erinevaid
meediume ning materjale
püüeldes interdistsiplinaarse
Min Duc Pham
diskursuse poole.
MoKSi residentuuri jooksul keskendub ta küsimusele - mis jääb alles, kui kõik on kaotatud? Me kõik oleme elus midagi/kedagi kaotanud, ning kaotusvalu kõrghetkeil näib, et see on alatiseks. Kuid kui unustada tabud

ning süveneda põhjalikumalt? Mis peitub teisel pool olematust?
Kas me mõistame oma hirme või konstrueerime neid? Mis peitub
selle seletamatu tundmuse taga ning kuidas on see seotud vabanemisega kontrollist ja omakasust/ahnusest?
Hanna Ilczyszyn’i paelub valdavalt sümbolismist ja sürrealismist mõjutatud figuurimaal ning oma kuuajalise MoKSi residentuuri jooksul loob ta koos kohalike elanikega ülemaalitud portreede seeria. Esmalt otsis kunstnik
inimesi, kes oleksid huvitatud
Hanna Ilczyszyn
projektis osalemisest ning tegi
nendest foto (või saatsid inimesed talle ise oma foto). Seejärel
maalis Hanna üsnagi minimalistlikud ja üldistavad portreed
ja tagastas pildid portreteeritavatele, et inimesed ise saaksid
vastavalt oma soovile – kas
neid üle maalides või mistahes
muul viisil täiustades - need
lõpetada. Projekti tulemusena
loodab kunstnik ühendada looja ja vaataja nägemused.
Juuli tuleb Moostest metsik, sest kulmineerub Eesti Vabariik 100 kunstiprogrammi kuuluv projekt „Metsik. Käärimine
normaalsuse äärealadel“ – 22. juulil kell 10-17 on kõigil võimalus
Piirimäe talus, Viisli külas tutvuda märtsist juunini Mooste külalisateljees MoKS resideerunud eri maade kunstnike nägemustega
metsikusest kui metafoorist ja tegelikkusest/normaalsusest. Idee
autoriteks on kunstnikud ning Mooste külalisstuudio asutajad
Evelin ja John Grzinich.
MoKSi 2018. aasta tegemisi toetavad Eesti Kultuurkapital,
Kultuuriministeerium, Hasartmängumaksu Nõukogu, Kulturkontakt Nord / Põhja- ja Baltimaade Mobiilsusprogramm.
Lisainfo:
Tuuli Tsahkna, tel 55 647 651
www.moks.ee

Vastse-Kuustes toimus 22. kevadlaat

Vastse-Kuuste alevikus leidis 19. mail aset traditsiooniline,
arvult juba 22. kevadlaat. Kevadlaat on kujunenud tõeliseks kevadekuulutajaks, tuues Vastse-Kuuste alevikku vilka sagina. Laat
annab kõigile aleviku elanikele ja külalistele võimaluse veeta
värskes õhus üks meeleolukas päev ja soetada endale koju või
aeda vajalikku kraami. Laadal jagus kaupa igale maitsele: istikuid
ja taimi, puid ja põõsaid, aiakaupu ja kodutarbeid, lihakraami,
kosmeetikat, ehteid, keraamikat, maiustusi, suveniire ja käsitööesemeid, tööstuskaupu, riideid, jalatseid ja pudukaupa. Laadal osalesid ka Vastse-Kuuste kooli õpilased, kes müüsid omakasvatatud
lilletaimi (EV 100 kingitus - lilletaimede kasvatamine) ja enda
valmistatud käsitööesemeid.
Laadapäeva juhtis ja muusikat tegi Meelis Külaots. Lapsi ja
muud laadarahvast tulid rõõmustama Ahja rahvatantsurühm Hõbesõlg, mustlastantsurühm Maljarka, tsirkus MIR ON SHOW,
Agility Arenguselts, Ranna Rantšo miniloomad, Ceelia OÜ elektriautod ja batuudid jne. Töötasid õpitoad ja rohevahetus, külastajatel oli võimalus keha kinnitada ja õnneloosis osaleda.
Valmistab heameelt, et vaatamata tuulisele ja jahedale ilmale
oli kevadlaadale tulnud palju rõõmsaid inimesi.

Tilsis toimus Laheda XIV
laulu- ja tantsupäev
18. mai õhtul kogunesid Tilsi laululavale Laheda piirkonna
väikesed ja suured kultuuritegelased, et näidata oma oskusi laulu
ja tantsu vallas.
Juba 14. korda toimus Laheda laulu- ja tantsupäev, kohaliku
piirkonna üks olulisemaid kultuurisündmusi. Kõik hooaja jooksul õpitu oli nüüd kultuuritegijatel tarvis ette kanda. Esinemised
olid mitmekülgsed ja toredad, kõigil oli sära silmis. Väga vahvasti astus üles just noorem põlvkond, kes on vaimustas publikut oma südikusega. Laulu- ja tantsupäeva kava sisustasid Tilsi
Muumioru lasteaia mudilased, Tilsi Põhikooli lauluansambel ja
tantsurühmad, naisansambel Laululust ja Laheda segakoor. Uue
kollektiivina astus lavale Tilsi noorte vokaalansambel. See kooslus on uus ja oma tegevuse alguses, kuid loodetavasti saadab neid
edu, sest lauljad on head ja tahtmist palju.
Laulu- ja tantsupäevade traditsioon on Laheda piirkonna kultuurielu kindel osa ja oluline väljund kohalikele kultuuriinimestele. Järgmisel aastal on sündmusel juures ka väike juubelihõng.
Sel puhul on plaanis teha üks suurem pidu ning kaasata esinema
rohkem kollektiive Põlva vallast ja kaugemaltki. Soovime, et Laheda laulu- ja tantsupäevad kasvaksid võimsamaks nii esinejate
kui publiku arvu poolest. Selleks on teretulnud kõik uued ideed ja
koostööpakkumised.
Tänusõnad kõigile Laheda piirkonna kultuuritegijatele! Eraldi täname teid, juhendajad Heli Jaaska, Heli Vestla, Aino Oviir,
Meriliis Mandel, Airi Varend, Kätlin Kõiv ja Svetlana Räst. Tänud teile, head toetajad, Põlva Vallavalitsus, Tilsi Muumioru Lasteaed, Tilsi Põhikool, Kultuurkapitali Põlvamaa ekspertgrupp ja
OÜ Tilsico.
Jätkuvat jõudu ja innukust kultuuritegijatele ning palju toredaid kultuurielamusi!
Andres Määr
Vana-Koiola Rahvamaja juhataja

Himmaste külas avati
jaanilaupäeval
uus laululava
Jaanilaupäeval avati Himmastes pidulikult uus laululava, mille just oma küla jaoks projekteeris külavanem Andres Vijar.
Et laululava akustikaga on kõik korras, tõestas ka laulukoori
„Kevadised hetked“ kontsert, mis oli ühtlasi ka esimene kontsert
värvilõhnalisel laval. Lava ees aga esinesid vahvad tantsumemmed.
Külavanema sõnul sai ta projekteerimiseks inspiratsiooni
Rootsist. „Tegemist ei ole klassikalise laululavaga. Laululava
ühele küljele on kavandatud ronisein,“ lausus külavanem ja lisas,
et tulevikus on siin ka välikino, kuid selleks tuleb teha veel paar
pisikest investeeringut.
LEADER-meetme toetuse abil rajatud laululava avamisel kõnelenud Põlvamaa Partnerluskogu tegevjuhi Tiiu Rüütle sõnutsi
on külaelu säilitamise nimel Põlvamaal laululava ehitus õigustatud igas väiksemaski külas.
Laululava pidulikul avamisel osalenud Põlva vallavanem avaldas oma kõnes rõõmu, et tänu möödunud sügisel Põlva vallaga
liitunud omavalitsustele on vald aktiivsete külade poolest veelgi
rikkam. „Eks aasta pärast selgitame, milline on Põlva valla parim
küla,“ sõnas vallavanem naljatavalt.
Lisaks vallapoolsetele tervitustele andis vallavolikogu esimees
ja partnerluskogu juhatuse liige Lennart Liba Himmaste külale üle
presidendi poolt süüdatud ja vastavatud Põlva linna keskväljakul
jagatud võidupäevatule. Võidutulega tõrvikust süttis ka himmastelaste uhke jaanituli.
Laululava ehitus Himmaste külaplatsile läks maksma pisut üle
24 tuhande euro, millest 20 tuhat moodustas LEADER-toetus Põlvamaa Partnerluskogu strateegia toetusmeetmest „Heakorrastatud
ja turvaline elukeskkond“. Omapoolse panuse andis ka Põlva Vallavalitsus.
Allikas: Põlvamaa Partnerluskogu
Foto: Põlvamaa Partnerluskogu

Aitäh teile kõigile, kes te meie kevadlaadal osalesite! Aitäh
Põlva vallale ning kõigile teistele toetajatele ja abilistele!
Kersti Rammo
Ülemisel pildil lustivad lapsed tsirkuses seebimullidega,
alumisel pildil Vastse-Kuuste Kooli õpilaste taimemüük.
Fotod Mall Kõpp
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Põlva Keskraamatukogus
Põlva
• Raamatunäitus „Siuru 100“ 19. juulist 31. augustini näitusevitriinis. Tartu Linnaraamatukogu rändnäitus, koostaja Kaja Kleimann.
• Voldemar Ansi värkstuba 15. juulini näitusevitriinis.
• Astrid Wremanni maalinäitus „Mets“ 10. augustini lugemissaalis.
• Põlva Kunstikooli õpilaste puukooreraamatud 10. augustini esimesel korrusel ja lugemissaalis. Juhendaja Merle Põlluveer.
Ahja
• Ahja kohvikutepäev 25. augustil 11–18 ja 26. augustil 12–18.
Kohvikud on avatud Ahja alevikus ja ümberkaudsetes külades.
Raamatukogus on kohvikutepäeva infopunkt (tel 797 0446).
• Käsitööringide Kullaketrajad ja Tegusad Totsid kevadnäitus
„Valmis viksitud“ 20. maist 23. juulini Tuglase muuseumis (samas majas raamatukoguga).
• Rein Munski ristpistes pildid 20. maist 23. juulini raamatukogus
ja muuseumis.
• Aapo Ilvese fotonäitus „Uut ja vana“ 1.–31. augustini raamatukogus ja muuseumis.
Himmaste
• Laste lugemispäev 4. ja 18. juulil, 8. ja 22. augustil kell 17.
• Laste joonistustund 6. ja 11. juulil, 10. ja 29. augustil kell 16.
• Udmurdi kunstniku Zoya Lebedeva soome-ugri mütoloogiast
inspireeritud pildid 25. juunist 15. augustini.
Kiuma
• Neljapäevaklubi (kirjandusklubi) kokkusaamine neljapäeviti kell
11
Peri
• Juulis loetakse üheskoos Markus Saksatamme raamatuid.
• Augustis loetakse üheskoos Aino Perviku raamatuid.
• Andreas Hämäläineni droonifotonäitus kodukohast Vastse-Kuustest 18. juulist 31. augustini.
Taevaskoja
• Meisterdamis- ja käsitööpäevad lastele 5., 12., 19. ja 26. juulil
kell 12.
• Reigo Reimetsa fotonäitus „Peatu… ja vaata“ 19. juulini.
• Käsitööringi tööde näitusmüük 31. augustini.
Tilsi
• Reigo Reimetsa fotonäitus „Peatu… ja vaata lähemalt“ 20. juunist 20. juulini.
Vanaküla
• Silver Kommussaare loodusfotode näitus 2. augustist 30. novembrini.
• Toomas Kuusingu illustratsioonid (linoollõiked) Lauri Sommeri
raamatule “Lugusid lõunast 31. juulini.
• Põlva Kunstikooli õpilaste keraamilised skulptuurid 30. septembrini õuealal. Juhendaja Mart Vester.
Vastse-Kuuste
• Näitus “Kaunimad raamatud 2017” 1. juunist 30. juulini.
• Käsitöö näitusmüük “Taaskasutus – asjade uus elu” 31. augustini Vastse-Kuuste raamatukogus.

Suvelugemine
• Põhikooliõpilastele ja
lugemise selgeks saanud koolieelikutele keskraamatukogus, Laheda
Avatud Noortekeskuses
(mõlemas 31. augustini)
ja Vastse-Kuuste Kuuste
raamatukogus (30. septembrini).
• Kõigile – nii suurtele kui väikestele – Kiidjärve raamatukogus
(31. augustini).
Tingimustega tutvu kohapeal ja Põlva Keskraamatukogu kodulehel www.raamat.polva.ee.
Suves on kindlasti kohta ka raamatule.
Kes loeb, see jõuab! (Mart Juur)

Ahja ja Itzstedt – 15 aastat sõprust
Endise Ahja valla sõprus Bad Segebergi maakonna Itzstedti vallaga on kestnud
juba 15 aastat. 2002 aastal käis Ahja valla
esindus esimest korda Itzstedtis. Selle reisi
eesmärk oli saada tuttavaks ja panna paika edaspidised plaanid. Tollane volikogu
esimees Riho Mootse pöördus härra Jankowski poole palvega leida Ahja vallale
Bad Segebergi maakonnast sõprusvald.
Nii me siis Itzstedti inimestega tuttavaks
saime - vallavanem oli Jürgen Schwerdtfeger.
Vallavanem koos Itzstedti valla inimestega käis Ahjal 2003. aasta aprillis.
Siis saime meie näidata oma valda ja asutusi ja väidetavalt sealt nakatusidki nad nn
„Ahja viirusesse” 4. juunil 2003 aastal
aga sõlmisid 17 Itzstedti valla peret omavahelise sõpruslepingu ja otsustasid hakata
tegutsema Ahja valla aitamise nimel. Lepingus oli kirjas, et iga pere annetab iga
kuu 1 euro, korraldatakse kaks laata – üks
kevadel maikuus ja teine enne jõulupühi.
Laadad on heategevuslikud, laada müüjad
tohivad kaubelda ainult omatoodanguga st.
toiduained, käsitöö, oma kodunt ülejäänud
asjad ja seal annetatakse raha ka Ahja valla heaks. Kogu selle tegevuse eestvõtjaks
olid ja on tänase päevani Annelore ja Eckhard Seyer.
Oleme Ahjalt ka ise mitmeid kordi saatnud nendele laatadele müügiks käsitööd,
trükiseid, hoidiseid ja palju muud. Laadale keedab marmelaadi ja teeb hoidiseid ka
Annelore ise.. Eestisse tulevad nad alati
oma suvilaautoga ja selle köögis valmivad
paljud hoidised just Eesti marjadest, mida
Saksamaal väga hinnatakse, kuna need on
pärit puhtast loodusest. Sügisel viivad nad
kaasa punapeeti, kõrvitsat ja palju teisi
köögivilju, mida võib nimetada samuti annetuseks meie pere poolt, sest need kasvavad meie köögiviljaaias. Nendest teeb Annelore hoidised oma Itzstedti koduköögis
ja ka need lähevad müügiks jõululaadale
ja mitte ainult. Kohalikud juba teavad, et
tema käest saab osta erinevaid tooteid ja
siis käiakse ostmas ka tema kodunt ja mitte ainult ühekaupa, ikka hulgi – nii on Annelore oma tegevusega võitnud kohalike
inimeste usalduse. Annelore kodus toimuvad ka heategevuslikud õhtusöögid, kus ta
katab laua Eesti toitudest ja selle juurde
pakub ka pitsi Vana Tallinnat - sealt saadud annetused on ikka Ahja jaoks. Nendel
õhtusöökidel saavad kohalolijad ülevaate
seltsi tegevusest ja kes soovib, saab vaadata ka dokumente.
Olen ise külastanud Itzstedti kolmel
korral ja olen näinud tema kodust hoidiste

Annelore ja Eckhard Seyer külas Ahja hooldekodus. Foto erakogust
ladu, mis on muljetavaldav! Samuti nägin tervet riiulit kaustadega, kus olid dokumendid, mis kajastasid seltsi tegevust
(Annelore ülesandeks on seltsi raamatupidamise korrashoid) ja kõik siit kaasaviidud meened olid seal, samuti oli Annelore
töölaual väike Eesti lipp. Meie omavahelised suhted on olnud kogu aeg väga tihedad. Ahjat külastab perekond Seyer igal
aastal mitu korda - kevadsuvel ja sügisel.
Paar kuud enne Eestisse sõitu tahavad nad
teada, mida on Ahjale vaja – lasteaiale,
noortekeskusele jt. Olen olnud vahendaja
ja teen seda ka edaspidi.
Rahalist ja esemelist abi on saanud
hooldekodu, lasteaed, spordihoone, kool,
mõisahäärber ja kultuuriselts Aya Häärber
kokku summas 13 000 eurot. Suurematest
asjadest võib nimetada Ahja kooli köögile
uue pliidi ostuks antud 1000 eurot, Ahja
mõisahäärberi taastamiseks annetatud
2000 eurot, Ahja hooldekodule multifunktsionaalse ratastooli ost, Ahja lasteaiale Illikuku õuemaja ehitus, Ahja spordihoone
juurde tuleva spordiplatsi ehitust toetasid
nad 2017. aastal 1000 euroga. Käesoleval
aastal sai Ahja Hooldekodu endale uue
mikrolaineahju ja 11 tooli, kingitusi said
ka lasteaed ja noortekeskus, raamatukogu-muuseumi aias täiendasid meie sõbrad
laste mänguväljakut kiige ja ronimisredeliga, ehitasid uue liivakasti (materjali annetas Ago Neemsalu).

Alati kui Seyerid on Eestis, siis külastavad nad Ahja asutusi ja ikka on kaasas
kommid ja kohvi ning see on juba nende
isikliku rahakoti arvelt. Kõiki neid tegevusi korraldavad ja annetusi koguvad
Annelore ja Eckhard Seyer vabatahtlikult,
ilma selle eest tasu saamata. Ahja inimesed juba teavad perekond Seyerit ja alati
on heameel näha, et inimesed tulevad juurde, tervitavad ja kõnetavad neid. Muidugi
on suureks probleemiks keelebarjäär, kuid
inglise keelega oleme senini hakkama saanud ja nagu Annelore ütleb, on suureks
abiks ka nn. „kehakeel”.
15 aastat on pikk aeg ja selle ajaga on
Annelore ära õppinud palju eestikeelseid
sõnu, mis on suhtlemisel suureks abiks.
Tahan öelda, et ei ole vaja teha suuri sõnu
ja poliitilisi avaldusi, omavaheline suhtlemine ja üksteise abistamine on kõige tähtsam. Annelore ja Eckhard Seyer on inimesed, kes hoolivad ja on sellega ära teeninud
Ahja rahva sügava lugupidamise ja tänu.
Veel tahan tänada Asta ja Ilmar Tageli peret Rosmal. On ju nende kodu olnud meie
sõprade Annelore ja Eckhardi Eestis viibimise ajal peatuspaik kuus aastat. Praegu
on nende suvilaauto Ahjal Allika tänaval.
Siit saavad nüüd alguse kõik tegevused ja
toimetused ja ikka Ahja inimeste heaks.
Tänutundega
Juta Otsa

Ahja kodukohvikute päev
25. august kell 11.00 – 18.00
26. august kell 12.00 – 18.00
.... oi neid kohvilõhnaseid koduaedasid ja saialõhnaseid külavaheteesid...
Ah, kui hästi lõhnab ahjust tulnud leib ja millise maitsega on
südamesoojusega valmistatud
sepik...
Tule uuri järele, sest juba
teist aastat toimub Ahja kandis
KODUKOHVIKUTE PÄEV.
Sel aastal avavad oma aiaväravad 8 koduaeda ja 4 asutust. Kodukohvikute menüüd
pakuvad vaimukat lugemiselamust, toidud kõditavad maitsemeeli ega kõrveta hinnalt rahakotti. Toidu kõrvale pakuvad
võõrustajad ka muud huvitavat
ja põnevat, kuid jäägu see siinkohal saladuseks ja külastajatele avastamisrõõmuks.
Võime lubada, et need
kaks päeva kujunevad meeleolukaks, pakkudes maitsvaid

elamusi külastajatele ning võõrustamise rõõmu kohvikupidajatele.
Kui vanasti öeldi, et igas
talus on oma taar; siis meie lisame, et igal külal oma luhvt.
Siit ka väike üleskutse, kui
teie seas leidub veel soovi ja
tahtmist liituda kohvikupidajatega, siis olete oodatud, sest
nimekiri on avatud 15. juulini.
Külastajaid ootavad kodukohvikud:
PÕNEV PÕNNI PUHVET
(Ahja Lasteaed Illikuku)
KOLME JALA KOHVIK
(Ahja Hooldekodu)
NOORTEKESKUSE KINOKOHVIK (Ahja Avatud Noortekeskus)
KOHVIK CARAMBA
(Ahja Raamatukogu)
KRISTIINA TARE AIAKOHVIK (Kristiina Öövel)
ÜLEJÕE KOHVIK
(Margery ja Margot Kihho)

Kristiina Tare B&B foto

METSAVEERE
KOHVIK
(Tiia Kiho)
SUITSUSAUNA
KOHVIK
(Piret Sõmer)
KOHVIK 58
(Tiia ja Rutt Sõmerik)
PEATA KANAD (Maarika
Müürsepp ja Evelyn Grinich)
SEGASUSUMMA KOHVIK
(Juta ja Helen Otsa)
ÄMMAMOORI MAJA KOHVIK (Merika ja Peeter Protsin)

Ootame Teid Ahja maile
mekkima toitu, millel on ammuste aegade hõngu ning tänapäevast maitset! Kohtume
kohvikutepäeval!
Külli Vardja
Ahja Raamatukogu ja
Tuglase Muuseumi
perenaine
Info: raamatukogu@ahja.ee,
tel. 797 0446/525 9436
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21. juulil toimuvad Põlva valla
suvemängud
Kuna suvemängudele oodatakse sellel aastal ka uusi
tulijaid, siis on suvemängudel
oluline oma oma küla või kogukonda tutvustav lugu/slogan.
Kümnendad suvemängud
on juubelihõngulised ja seega
ka veidi pidulikumad.
Suvemängude juhend ja
täpsem info asuvad valla kodulehel www.polva.ee sport ja
tervisedenduse leheküljel.
Kui sinu kogukond on tulemas, siis anna sellest teada
hiljemalt 9. juuliks e-posti aadressil eve.sokk@polva.ee.
Esialgses teates piisab nimetada ainult oma võistkonna nimi
ja esindaja kontaktandmed.
Fotomälestus eelmistest suvemängudest. Foto erakogust
Põlva valla X suvemängud toimuvad laupäeval, 21. juulil algusega kell 11.00 Põlvas, Mammaste
Tervisespordikeskuses. Jätkame kogupere sündmuse - valla suvemängude traditsiooni.
Suvemängudele on oodatud oma võistkondadega kõik Põlva valla kogukonnad, sõpruskonnad,
klubid, külad, asutused, ettevõtted, aga ka üksikisikud nii osalema kui ka pealt vaatama.
Võistlusaladeks on nii traditsioonilised spordialad kui ka üllatustegevused, samas tehakse ka
kokkuvõte kümne aasta jooksul toimunust.

INFO
Eve Sokk, kultuurispetsialist
eve.sokk@polva.ee
+372 514 7682, 799 9489

Lootose jalgpallinaiskond on Meistriliigas
tõusuteel
Eesti naiste Meistriliigas
osalev Jalgpalliklubi Lootos
naiskond on ületanud hooaja keskpaiga. Mängitud on
10 vooru (20st) ja tabelis on
Meistriliiga kõige noorema
koosseisuga võistkonnal hetkel
kogutud neli punkti.
Seoses asjaoluga, et Eesti
Jalgpalli Liit ei andnud väljaku katte halva seisukorra tõttu
hoojaks luba mängida kodumänge Põlva Lootospargis, oli
klubi sunnitud kodumängud
viima Tilsi staadionile kus 16.
juunil saavutati hooaja esimene võit. Tulemusega 3:0 võideti
Tartu JK Tammeka naiskonda.
Kõik kolm väravat lõi 14-aastane Räpinast pärit ründaja
Kärt Hüdsi. Neli päeva varem
viigistati 1:1 Tallinna Kaleviga
(värav Ave-Lii Laas).
Mängud jätkuvad juulis. 18. juulil kell 19 võõrustab naiskond Tilsis valitsevat
meistrit Pärnu Jalgpalliklubi
naiskonda.

Jane Pillai
Põlva etapi korraldaja
Tel 5624 6437
E-post: jane.pillai@mail.ee

• 19. mail toimusid Eesti meistrivõistlused orienteerumises lühirajal. Meie parimad: N18 klassis III koht Laura-Liis Kütt, 5.
koht Kairiin Märtson; N16 klassis III koht Anete Saar, 4. koht Johanna Laanoja; M16 klassis II koht Samuel Kolsar, 5. koht Martin
Erik Maripuu; M18 klassis 5. koht Aleksander Kepler.
• Käesoleva hooaja viimane poiste käsipalli TERE Miniliiga
võistlussarja etapp toimus laupäeval 26. mai Põlvas Mesikäpa
Hallis. Võistlustel osalesid 2007 ja 2008 või hiljem sündinud
poiste võistkonnad. Kokku osales 20 võistkonda. Mõlemas vanusklassis võidutsesid kodused võistkonnad, poiste 2007 võistlusklassis võitis Põlva SK noormeeste võistkond ning poiste 2008
võistlusklassis Põlva SK 1 võistkond. Poiste 2007 võidukas
võistkonnas mängisid Jass Einassoo, Aron Oberg, Kermo Kuklase, Gevin Vissov, Karel Kangro, Sven-Byron Mitt, Egert Land,
Airon Saarna, Ron-Robin Kurisoo, Enrico Allas. Treenerid Rein
Suvija Heli Sadam.
Poisid 2008 Gabriel Haabma, Robi Sermand, Kevin Piir, Hardi
Soidla, Oskar Härmits, Oskar Kolk. Treener Henri Sillaste
• 9.-11.06.2018 osalesid Põlva noored käsipallurid taaskord edukalt Tallinn Handball Cupil. Kokku osales Põlva Spordikool
pealinnas võistlustel seitsme võistkonnaga ning võideti kaks esimest kohta ja kolm teist kohta.
Põlva käsipallurid saavutasid vanuserühmas 2000-2002 pingelistes mängudes kaheksa võistkonna seas täiseduga I koha HC
Tallase ja HC Kehra ees. Võidukas meeskonnas mängisid: Christofer Viilop, Ranar Pügi, Sander Nemvalts, Alfred Timmo, Jaanus
Peeter Rüütli, Raimond Eric Jaanus, Priit Luuk-Luuken, Taniel
Sermat, Chris Norman Lavrikov, Mathias Rebane, Tarmo Veskemaa. Meeskonna treener Kalmer Musting.
Vanuserühmas 2003 osaleti kahe võistkonnaga. Kui Põlva SK 2
koosnes Põlva oma noormeestest, siis Põlva SK 1 oli ühendvõistkond mulkidega. Põlva SK 1-s mängisid noormehed sünniaastaga
2003. Põlva SK 2-s olid noormehed sünniaastaga 2004/2005, kes
proovisid kätt endast vanemate noormeestega mängides. Põnevates mängudes saavutas esimene võistkond I koha HC Tallinna ja
HC Kehra ees ja teine võistkond saavutas 6. koha 11 võistkonna
arvestuses. Põlva SK 1 ühendvõistkonna treeneriteks olid Rein
Suvi ja Marko Koks. Põlva SK 2 treeneriks on Kalmer Musting.
Vanuserühmas 2007 saavutas Põlva võistkond 23 võistkonna
arvestuses II koha SK Minsk (Valgevene) järel ja Ludza (Läti)
ees. Hõbedase võistkonna treeneriks on Rein Suvi.
Vanusrühmas 2008 saavutas Põlva võistkond II koha HC Tallinn/Merivälja järel ja SC Moletai (Leedu) ees 20 võistkonna arvestuses. Põlva pisikesed käsipallurid, kes alles eelmisel aastal oli
Tallinn Handball Cupil debütandid, saavutasid hõbemedali treener Henri Sillaste juhendamisel.
Põlva Spordikool

Rahvusvahelised spordisündmused
suvel 2018
2. – 5. august
20. Rahvusvaheline jalgpalliturniir LootosSpring 2018
INFO jklootos@gmail.com, telefon 5257926
10.-12. august
Tõukerataste Eurocup 2018 ja Tõukerattakross Salamaa 2018
INFO aigar.nuuma@gmail.com, telefon 5116046
24.- 28. august
Rahvusvaheline meeste käsipalliturniir Põlva Cup 2018
INFO kalmermusting1964@hot.ee, telefon 5187454
Koosseis: (pildil taga vasakult) Ave-Lii Laas, Katrin Piirimaa, Anette Laureen Linnuste, Astrid Erik, Indre-Liz Nemvalts, Kärt Hüdsi, Kirta Talgre (ees vasakult) Karmen Piirimaa, Merili Tamm, Kristin Kukli, Karina
Piirimaa, Katariina Kinnunen, Kristel Kotkas, Lisethe Lanno. Pildilt puuduvad: Keidi Käis, Keitlyn Metsmaa,
Johanna Luik, Getter Lepp, Riina Rinne, Keiju Planken.
Tekst ja foto: FC Lootos

Suvevollet mängitakse iga ilmaga!

Lisainfo:

Sporditulemused

PÕLVA JÄRVE JOOKS
Reedel, 10. augustil 2018
start Põlva rannas

Lastejooksu ühisstart (800 m) kell 19.00
Coolbet Suvevolle ehk juba traditsiooniliseks saanud võrkpalliteisipäevakud said hoo sisse 12.
4 km järve jooksu ühisstart kell 19.15
juunil üle Eesti 18 erinevas paigas.
Coolbet Suvevolle etapid toimuvad juunis-juulis igal teisipäeval algusega 18:00 ja seda oleneVanuseklassid MN8,10,12 – 800m
mata ilmast ka Põlva rannas. Põlvas on sel hooajal toimunud kolme etapi kokkuvõttes kaasa löönud
Vanuseklassid 14,16,18,21,35,45,M55,M65,M75
17 nais- ja 28 meesvõrkpallurit.
Auhinnad vanuseklasside kolmele kiiremale ning
Põlva reitingutabelis on liidrid naistest Annika Rikas ja Jane Pillai 38 punktiga, järgnevad Kersüldjärjestuses parimale mehele ja naisele.
tin Kauksi ja Siret Onno on 36 punktiga. Meeste reitingutabelis on kolmel mängijal võrdselt 36
Loosiauhinnad kõikide osavõtjate vahel.
punkti - Stenver Lannajärv, Mikko Reponen ja Erko Jakobson, neile järgneb 34 punktiga Kaarel
Raidmets, kes ükspäev mängis lausa kipsis käega, et mitte enda
head reitingut kaotada.
Reklaam
Põlva Teataja
Samaaegselt Suvevollega toimub Põlva rannas noorte ETS56
Põlva valla hallatavatele asutustele
Väljaandja: Põlva Vallavalitsus
SUVEVOLLE. Toimunud kolmel etapil on kaasa löönud 13 erija vallas tegutsevatele mittetulundusTrükk: AS Kroonpress; Trükiarv: 6450 eks
nevat noorvõrkpallurit. Turniirivõidu tiitlile on konkurss tihe.
ühingutele on kuulutamine ja reklaam
Toimetaja: Annely Eesmaa
Reaalsemad kandidaadid on Kätriin Kauksi ja Annabel Tagaküla.
tasuta.
Infoleht ilmub üks kord kuus, v.a juulikuu.
Ärikuulutused on tasulised ja avaldaPunktitabelid on nähtavad ww.polvamaa.ee
Põlva Teataja kojukanne toimub kolme tööpäeva vältel alates infolehe
takse, kui lehes on vaba pinda.
ilmumispäevast.
Suvevolle ootab!
Reklaamihinnad
Kaastööd
ja
kuulutused
palume
saata
hiljemalt
10.
kuupäevaks
aadressil
Teisipäeval, 3. juulil lähevad mängu Põlvamaa SUVEMÄNon vallavalitsuse poolt kinnitatud ja
Annely.Eesmaa@polva.ee
GUDE 2018 karikad!
leitavad valla kodulehelt
Toimetusel on õigus otsustada kaastööde avaldamine ning õigus kaastöid
http://www.polva.ee/polva-teataja
Tulge osalema, tulge mängudele kaasa elama!
lühendada ja redigeerida.
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ÕNNITLEME
VÄÄRIKAID
JUUBILARE
97
Ülo Mandel
Alide-Rosalie Vigel
Põlva linn
Vanaküla
Vello Rattas
96
Põlva linn
Emilia Müller
Jaan Vijar
Lahe küla
Põlva linn
95
Märt Kimask
Linda Härms
Kiidjärve küla
Vardja küla
75
Leida Torop
Tiiu Lusti
Miiaste küla
Põlva linn
93
Sirje Laar
Heino Trikkant
Kauksi küla
Kiidjärve küla
Rein Tamming
Regina Sirel
Põlva linn
Suurküla
Mati Möller
92
Orajõe küla
Lehte Lääniste
Leili Hakk
Naruski küla
Terepi küla
Helju Moses
Ann Koduvere
Põlva linn
Põlva linn
91
Juta Madissoon
Krestinja Vasser
Põlva linn
Tännassilma küla
Vello Konsap
Maria Kallaste
Põlva linn
Partsi küla
Algo Jääger
Õie Tamm
Orajõe küla
Joosu küla
Leili Mõttus
90
Rasina küla
Ervin Frolov
Anu Jaal
Vastse-Kuuste alevik
Ibaste küla
Veera Helleste
Laine Kärgets
Põlva linn
Ahja alevik
85
Helve Kurg
Lucia Lukk
Andre küla
Põlva linn
70
Evi Pilv
Silva Vardja
Vardja küla
Kauksi küla
Hilse-Melanie Tuur
Maive Siirak
Laho küla
Põlva linn
Aldo Raudsepp
Maie Mõts
Holvandi küla
Orajõe küla
Maie Loks
Ene Sing
Põlva linn
Kauksi küla
Endel Luts
Osvald Kallastu
Mammaste küla
Vastse-Kuuste alevik
Ilmar Tammvere
Eha Metsik
Põlva linn
Põlva linn
80
Lea Dorbek
Enno Kurre
Põlva linn
Viisli küla
Hilja Vent
Toomas Protsin
Kaaru küla
Mooste alevik
Juuli- ja augustikuu
Erna Ratasepp
juubilarid, kes ei
Ahja alevik
soovi äramärkimist
Virve Saluste
ajalehes, palume sellest
Säässaare küla
teada anda hiljemalt
Lembi Paistu
15. augustiks
Ahja alevik
tel 799 9499

MTÜ Utsitajad

jagavad tasuta riideid Mooste Kultuurimajas
(sissepääs järve poolt, välistrepist üles)
1. Juuli kell 12.00 – 15.00
08.juuli kell 12.00 – 15.00
15. juuli kell 12.00 – 15.00
22. juuli kell 12.00 – 15.00
Info: 5392 2907, Tiina

Heimar Lenk
Marta Raadios 100,7 MHz
Igal pühapäeval 10.00

Kordus esmaspäeval, teisipäeval 15.00
Maailma muusika pärlid, nostalgia
ja põnev päevapoliitika!
Helipuldi ja arvuti taga Meelis Käo
Naudi muusikat ja mõtle kaasa!

PMS 285
CMYK 90 / 48 / 0 / 0
RGB 0 / 115 / 207

PMS 877
CMYK 0 / 0 / 0 / 0
RGB 255 / 255 / 255

PMS 355
CMYK 94 / 0 / 100 / 0
RGB 0 / 155 / 58

Elanike arv Põlva vallas
seisuga 01.06.2018
mehi 7027
naisi 7190
kokku 14 217 elanikku

Ajavahemikul
19.05.2018 – 21.06.2018 sündis Põlva vallas
6 tüdrukut ja 6 poissi.

Partsi ja Uibujärve külade üldkoosolek
toimub 5. juulil kell 19.00
Uibujärve külas Neitsijärve talu Loovusaidas.
Päevakorras:
1. Aruanne 2017. aasta tegevustest.
2. 2018/2019 aasta tegevuskava.
3. Kohapeal algatatud küsimused.
Info: külavanem Ülo Plakso, tel 518 2216

Adiste Külapäev

28. juulil 2018 kell 15 Adiste külaplatsil
Ootame külla praeguseid ja endiseid elanikke ning
nende sõpru.
Kavas küla teemaline orienteerumismäng,
töötoad nii suurtele kui väikestele,
Mooste külateatri etendus.
Tantsuks esineb Lycille.
Ei puudu ka kehakinnitus.
Teeme koos ühe toreda päeva!

SÜNDMUSED JUULIS ja AUGUSTIS
Moostes

K 11. juuli kell 12.00
KOGUPERE RANNAPÄEV
Mooste järve ääres
Erinevad veesõidukid, Mudelpaatide demonstratsioon,
Laste kohvik. Mängida saab
pallimänge, liugu lasta, kiikuda
ning liivakujusid meisterdada.
Võta taskuraha kaasa.
Info: 516 0656, Maret Aruoja
L 28. juuli 2018 kell 10
Lina- ja käsitöölaat Mooste
mõisa suures hoovis
Päeva juhib Meelis Hainsoo
Tule laadale kogu perega!
Kauplejate registreerimine:
info@moostemois.ee
Info: 516 0656, Maret Aruoja
T 31. juuli kell 20 OTT
LEPLAND ja JAAGUP
KREEM ehk Ott ja Jaagup!
Mooste Folgikojas
Põlvas
P 8. juuli kell 12
XXI üleriigilise noorte
keelpillimängijate ja -õpetajate suvelaagri lõppkontsert
Põlva Kultuuri- ja Huvikeskuses.
Eesti Keelpilliõpetajate Ühingu
ning Põlva Muusikakooli koostöös toimub 3.-8. juulil Värskas
juba XXI üleriigiline noorte
keelpillimängijate ja keelpilliõpetajate suvelaager-kursus. Kursuse lõppkontsertil
esitatakse õpitut ka laiemale
kuulajaskonnale.
R 13. juuli kell 19 Tilsi
laululaval KÜLAHARMOONIKA
Esinevad festivali HARMOONIKA lõõtspillimängijad ja
rahvamuusikud Leedust
Tantsuks mängib Rahvabänd
2018 - NEDSAJA KÜLA
BÄND. Pidu kaunistavad LAHEDAd MUTID
Kingitus Eestile - 100 tulukest
Kõrbjärvel. Pilet 10€, õpilastele ja pensionäridele 7€

Piletite vahel loositakse välja
pääsmed Harmoonikale
Intsikurmus:
L 14. juuli kell 18
Lõõtspillipidu HARMOONIKA. Vabariigi 100. aastapäeva
puhul on laval 100 lõõtspillimängijat. Kaasa teevad
Kalle Sepp, Lahedad Mutid
ning Rahvalõõts 2017 võitja
Kert Krüsban. Üles astuvad
pisikesed lõõtspillimehed ja
koondorkester. Pidu jätkub
simmaniga.
Piletid müügil Piletilevis kuni
30.06 hinnaga: Täispilet 13€,
õpilane/tudeng/ pensionär 8€,
perepilet 25€.
Pileti hinnad alates 01.07
ja kohapeal: Täispilet 15€,
õpilane/tudeng/ pensionär 10€,
perepilet 30€.
R 20.juuli kell 21
Suur rahvapidu Läti moodi:
Saragossa Band (Saksamaa),
Patune Pool, Hellad Velled,
Sinu Naine. Intsikurmus.
Show’d juhib Henrik Normann, kes esitab mitmeid
paroodianumbreid tuntud
poliikutest.
Piletid müügil Piletilevis
L 28. juuli Adiste külapäev
INFO eino.adiste@gmail.com,
telefon 502 3784
L 28. juuli Taevaskoja külapäev. INFO jaan.tobreluts@
mail.ee, telefon 524 9017
AUGUST
Intsikurmus
3. – 4. august
Intsikurmu Festival 2018.
Täpsem info Facebookis ning
kodulehel www.intsikurmu.
com. Piletid müügil https://
www.ticketer.ee/intsikurmu-2018 ja kohapeal.
N 9. august kell 20		
Laula mu laulu suvetuur vol 2.
Esinevad Karl-Erik Taukar,

Genka, Lenna, Tanel Padar,
Tõnis Mägi ja Ines. Külalisesinejatena astuvad erinevates
linnades üles Anne Veski,
Pearu Paulus, Liisi Koikson,
Birgit, Lea Dali Lion, Villu
Tamme, Ott Lepland, Marju
Länik, Getter, Liis Lemsalu ja
Koit Toome.
Piletid müügil Piletilevis
R 10. august
Põlva Linna Puhkpilliorkester 150
Jälgi reklaami!
P 19. august kell 18
Eesti Rahva Pidu Intsikurmus
P 25. august kell 19 SIMMAN
MAMMASTES
MTÜ Mammaste külaplatsil
INFO ehakaha@hot.ee, telefon
514 0331
E 26. august Noorte spordipäev Himmastes. INFO:
a.vijar@gmail.com, telefon
503 6856
Vastse-Kuustes
L 7. juuli kell 12-17 Valgemetsa küla kohvikute päev
kell 19.00 „Üheksas KÜLAPIKNIK” Katariina kinnistu
kohvikus
18.-19. juuli kell 18-21
Käsitööõhtud
Väikese kapi, riiuli või tooli
restaureerimine (oma ese kaasa). Kahe päeva osalustasu 10
eurot. Osalustasu sees vajaminevad materjalid, kohvipausid
ja viimasel päeval saun.
20. juulil kell 13 kino lastele:
film „Meistrimehed Pat ja Mat.
Suur film.” Pilet 2 eurot
27. juulil kinoõhtu kell 19
film „Logani õnn”. Pilet 4/3
eurot

KINO Põlva Kultuuri- ja Huvikeskuses
Juulikuus Põlva Kultuuri- ja Huvikeskuses kinoseanssse ei toimu
AUGUST
R 3.08
kl 18.00 Animaseiklus“IMELISED 2”
kl 20.30 Komöödia „MAMMA MIA! SIIT ME
TULEME TAAS“
P 5.08
kl 18.00 Animaseiklus „IMELISED 2“
kl 20.30 Komöödia „MAMMA MIA! SIIT ME
TULEME TAAS“
N 9.08
kl 18.00 Animaseiklus „IMELISED 2“
kl 20.30 Komöödia „MAMMA MIA! SIIT ME
TULEME TAAS“
R 10.08 kl 18.00 Kogupere animakomöödia „HOTELL
TRANSILVAANIAS 3: KOLETUSLIK PUHKUS“
kl 20.00 Märul „VÕIMATU MISSIOON:
TAGAJÄRJED“
P 12.08 kl 18.00 Kogupere animakomöödia „HOTELL
TRANSILVAANIAS 3: KOLETUSLIK PUHKUS“
kl 20.00 Märul „VÕIMATU MISSIOON:
TAGAJÄRJED“

N 16.08

R 17.08
P 19.08
N 22.08
R 24.08
P 26.08
N 30.08
R 31.08

kl 18.00 Kogupere animakomöödia „HOTELL
TRANSILVAANIAS 3: KOLETUSLIK PUHKUS“
kl 20.00 Märul „VÕIMATU MISSIOON: TAGA
JÄRJED“
kl 18.00 Draama, märul „MUST MEES KLANNIS“
kl 20.30 Märul, põnevik „PILVELÕHKUJA“
kl 18.00 Märul, põnevik „PILVELÕHKUJA“
kl 20.30 Draama, märul „MUST MEES KLANNIS“
kl 18.00 Märul, põnevik „PILVELÕHKUJA“
kl 20.30 Draama, märul „MUST MEES KLANNIS“
kl 18.00 Komöödia „SPIOON, KES MU HÜLGAS“
kl 20.30 Ulmefilm, põnevik „TUMDAD ANDED“
kl 18.00 Komöödia „SPIOON, KES MU HÜLGAS“
kl 20.30 Ulmefilm, põnevik „TUMEDAD ANDED“
kl 18.00 Ulmefilm, põnevik „TUMEDAD ANDED“
kl 20.30 Komöödia „SPIOON, KES MU HÜLGAS“
kl 18.00 Märul, ulmefilm, õudus „MEG“
kl 20.30 Märul „22. MIIL“

