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Mooste Elohelü peapreemia
noppis ansambel Pühapäevitajad

Foto: Meeli Küttim
11.–12. mail toimunud festival kosutas hinge meeleolukate kontsertide, öömatkade ja kooslaulmistega.
Festivalist võtsid osa 29 ansamblit ja 12 neist panid oma
fantaasia ja virtuoossuse proovile võistluskontserdil, sättides uude vormi Urvastest pärit loo „Lätsi küllä“, mis on
üles kirjutatud aastal 1932.
Žürii hindas peapreemia vääriliseks ansambli Pühapäevitajad.
Pühapäevitajad on pereansambel, kus kõik lapsed
õpivad Tallinna Muusikakeskkoolis ja muusikapisik on
haaranud nii pereisa Toomase (kitarr, vokaal), tütred
Triinu ja Marii (viiulid, vokaal), pere pesamuna Jaagupi
(tšello) kui ema Tuuli, kes aitab kaasa seadete nuputamisel. Žürii koosseisus Ingrid Rüütel, Celia Roose, Olav
Ehala, Tauno Aints ja Peeter Perens kiitis nende maitsekat esitust:
Olav Ehala: „Nende esitus ei olnud tavapärane ümberarranžeerimine, vaid väga õnnestunud töötlus, kus oli
tunda nende oma kindel nägemus.”
Tauno Aints: „Loos olid pikemad arengukaared, materjali juures püsiti huvitavalt.“
Peeter Perens: „Põnevalt arendatud seade ja oluline
on see, et lugu ka esitati hästi. Kogu seadet iseloomustab
hea maitse.“
Võistluskontserdil osalesid: Marbuus, Õed-vennad
Ristikheinad vähendatud koosseisus, Vokaalansambel
Mirt, Underground Forest, Pühapäevitajad, Tähtihellad,
Mads Hansens Kapel (Taani), Puuluup, Kulno Malva,
Must bass läks üle tee, Lajika (Rootsi), Küi.

„Aitäh kõigile, kes mängisid, laulsid, kaasa mõtlesid,
toetasid nõu ja jõuga. Kohtumiseni mais 2019, siis juba
20. festivalil,“ sõnas festivali projektijuht Liivi Tamm.
„Igal aastal püüame publikut ka üllatada – tänavu vurasime mööda Lõuna-Eestit Folgilahvka muuskabussiga,
kus rahvamuusika kõlas katkematult 24 tundi ning 2019.
aastal saabuva juubeliaasta üllatust asume nuputama juba
järgmisel nädalavahetusel. Kõik muusikute ja lugejate
kaasamõtlemised ning head hullud ideed on oodatud!“
Mooste Elohelü kutsus tänavu muusikud kokku juba
19. korda.
PREEMIAD:
Peapreemia: Pühapäevitajad
Parima kohustusliku loo preemia: Tähtihellad
Noortepreemia: Marbuus
Patroon Ingrid Rüütli eriauhind: Must bass läks üle tee.
Patroon tõstis esile ka ans Mirt esitust.
Publiku preemia: Tähtihellad
Võru Instituudi eripreemia Julge Joro – Underground Forest
Eesti Rahvaluule Arhiivi eripreemia: Küi
Seto Folgi eripreemia: Küi
Zoomfoto eriauhind: Puuluup
Sireli talu eripreemia: Mads Hansens Kapel (Taani)
Liivi Tamm
Eesti rahvamuusikatöötluste festivali Mooste Elühelü
projektijuht

Hannes Käärik –
Põhjamaade meister
2018

Rootsis Vasterasis toimusid 19. mail Põhjamaade täiskasvanute meistrivõistlused maadluses, kus Põlva maadlusklubi Lapiti
esindaja Hannes Käärik tuli oma kehakaalus Põhjamaade meistriks! Palju õnne!
Foto maadlusklubi Lapiti Facebooki lehelt

Kuni 30. juunini saab lõõtspillipeo
HARMOONIKA pileteid Piletilevist
osta soodushinnaga: täispilet 13€,
õpilane/tudeng/ pensionär 8€ ja perepilet 25€.
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28. Põlva Päevade kava
NELJAPÄEV, 24. MAI
09.00 – 18.00 KERAAMILINE
GRAFFITY Põlva Kunstikoolis,
kunstilabor
19.00 TUND TERVISELE. Start Põlva rannas, marsruut ümber Põlva järve
REEDE, 25. MAI
10.00 – 20.00 KOHVIKUS TILLU:
Kübarapäev, Smuuti- ja kokteilikohvik.
Kella 12.00 -20.00 Pannkoogipidu ja
Vaba Lava
14.00 – 18.00 PÕLVA PÄEVADE
NOORTEALA. Kell 17.00 külalisesineja ARIADNE. Põlva Kultuuri- ja
Huvikeskuse peaukse ees ja treppidel
19.00 Põlvamaa FOLKLOORIRÜHMADE JA RAHVAPILLIMÄNGIJATE ŽANRIPÄEV Vastse-Kuustes
19.00 – 20.00 MOTORISEERIMATA SÕIDUKITE LASKUMINE Põlva linnas Kesk tänaval
20.00 – 20.55 PÕLVA TÜ MOEDEMONSTRATSIOON. Külalisesineja
SINU NAINE. Põlva TÜ kaubamaja
esine parkla
21.00 – 01.00 XXIX PÕLVA PÄEVADE AVAMINE: Laskujate autasustamine. Kontserdid. Põlva TÜ kaubamaja tagune parkla, pealava
21.00 Põlva vallavanema tervitus
21.10 Motoriseerimata sõidukitega laskujate autasustamine
21.20 SERVITI TANTSUTÜDRUKUD
21.30 ÖBÖDÖŠ
22.00 VIVA LA DIVAS
22.10 ANNE VESKI
23.40 JJ-STREET
23.50 CAATER + MARI-LIIS
23.59 – 3.00 PÕLVA ÖÖ 2018.
VALEM VALE, SIBYL VANE Põlva
Kultuuri- ja Huvikeskuse Undergroundis
LAUPÄEV, 26. MAI
8.00 – 16.00 PÕLVA PÄEVADE
LAAT INTSIKURMU PARKLAS.
Ponisõidud, batuut, skyjump, elektriautod
9.00 – 15.00 VIBULASKMINE Intsikurmu parklas, laada kõrval tiigi ääres
9.00 – 10.00 ÄRATUSMÄNG Põlva
Puhkpilliorkester veoauto kastis läbi
hommikuse Põlva
8.00– 14.00 PÕLVA PÄEVADE KULTUURILAUPÄEV Põlva TÜ kaubamaja taguses parklas pealaval.
• Laste atraktsioonid
• kell 10.00-14.00 Maanteeameti
liiklusohutus
alased tegevused: Ümberpööratav auto, turvavöö-, kaalu- ja
peatoestend.
• Päästeameti telk: ohutusalased tegevused, tule- ja veeohutus, elanikkonna
kaitse.
• Eesti Töötukassa ja Tartu Vangla telgid, käsitööseltsingute väljamüük, kultuuriprogramm ja kontserdid pealaval.
10.00 – 13.00 PÕLVA PÄEVADE
KULTUURILAUPÄEVA
PROGRAMM Põlva TÜ kaubamaja taguses
parklas, pealaval
10:00 – 10:30 Põlva Seto Selts
10:30 – 11:00 Meie Stuudio tantsijad
11:00 – 12:00 Kadi Vija džässtrio
12:00 – 12.30 Tervendaja Ervin Hurt –
“Selgeltnägijate tuleproov”
12:30 – 13:00 Heino Tartes ja Noored
Sõbrad
10.00 – 15.00 KAITSELIIDU LAHTISTE USTE PÄEV. NAISKODUKAITSE KOHVIK Kaitseliidu maja
juures, Võru tänav 3

10.00 – 20.00 KOHVIKUS TILLU:
10.00 Smuuti- ja kokteilikohvik,
11.00 Kohvikuspaa 12.00 Pannkoogipidu ja Vaba Lava
11.00 RANNAVOLLE VÕISTLUS
“PÕLVA KARIKAS” Põlva järve
rannas
11.00 – 13.00 PÕLVA KUNSTIKOOLI NÖÖRINÄITUS Kesk tänaval
11.00 – 12.00 ORIENTEERUMISBINGO Põlva TÜ kaubamaja eesmises parklas
12.00 – 15.00 VEEPÄEV PÕLVA
JÄRVEL JA RANNAS
13.00 – 14.00 KOERTE NÄITUS
JA DEMONSTRATSIOONID Põlva TÜ kaubamaja tagumises parklas
15.00 – 18.00 MUDELAUTODE DEMONSTRATSIOON JA
VÕISTLUS Põlva TÜ kaubamaja
tagumises parklas, pealaval
16.00 – 20.00 EVIKO RAMMUMEHE SARJA ETAPP “PÕLVA
PULL” Kultuurikeskuse parklas
20.00 SIMMANIPIDU. ÖBÖDÖŠ,
NEDSAJA KÜLA BÄND (Põlva
TÜ kaubamaja tagune parkla, pealava)
PÜHAPÄEV 27. MAI
10.00 – 17.00 PÕLVAMAA AVATUD AIAD
13.00 – 14.30 GIIDIGA RINGKÄIK PÕLVAS. Kohtumispaik Põlva Maarja kiriku juures. Giid: Toivo
Lees. Osalustasu 2€. Registreerumine: tel 5332 1691
18.00 III KAGU-EESTI TANTSUPIDU “KUULA” Intsikurmus.
NÄITUSED:
Põlva Keskraamatukogus:
a) Põlva Kunstikooli õpilaste vaibad ja puukooreraamatud, juhendaja
Merle Põlluveer. 17. aprill – 31. Mai
b) Voldemar Ansi ehtenäitus 24. mai15. juuli.
Vanaküla raamatukogus:
a) Toomas Kuusingu illustratsioonid
(linoollõiked) Lauri Sommeri raamatule “Lugusid lõunast”. 6. mai-31.
juuli
b) Põlva Kunstikooli õpilaste keraamilised skulptuurid õuealal, juhendaja Mart Vester. 10. mai – 30. september
Taevaskoja raamatukogus:
Andreas Hämäläineni droonifotod
kodukohast Vastse-Kuustest. 2.-31.
mai
Ahja raamatukogus ja Tuglase muuseumis (asuvad ühes majas):
a) Rein Munski ristpistes käsitöö
(raamatukogu ja muuseum). 20. mai
– 23. juuli.
b) Käsitööringide Kullaketrajad ja
Tegusad Totsid kevadnäitus “Valmis
viksitud” (muuseum). 20. mai -23.
juuli.
Põlva Kultuuri-ja Huvikeskuses:
a) 21. maist kuni Jaanipäevani “1917.
aasta näitus Eesti Ajaloomuuseumist”, peafuajees
b) 22. maist kuni juuni lõpuni Eesti
Kinoliidu tellimusel fotonäitus „Eesti
film. Kaadritagune elu“ salongis
c) Põlva Kunstikooli 4. Kursuse lõputööde näitus, trepigaleriis.
www.kultuurikeskus.ee

2 Vallavalitsus, volikogu

Põlva haigla sünnitusosakond
jätkab 2019. aasta lõpuni
AS Põlva Haigla nõukogu esitas valitsusele taotluse katta Põlva
haigla sünnitusteenuse osutamisest tekkivat kahjumit tänavu 200 000
euroga ja kui palve rahuldatakse, jätkab sünnitusosakond Põlvas nii
sel kui ka tuleval aastal.
Põlva vallavanema Georg Pelisaare sõnul olid läbirääkimised
Mart Einasto ja teiste haigla nõukogu liikmetega asjalikud ja tulemusele suunatud. “Tunnustan neid mõlema - nii sulgemise kui jätkamise otsuse eest, sest need on tehtud ajas vastutustundega. Täna ongi
uus olukord,” sõnas vallavanem. Tema kinnitusel väärib tunnustust
ka peaminister Jüri Ratase ja maaeluminister Tarmo Tamme initsiatiiv leida sünnitusosakonna jätkamiseks riigipoolset tuge. Tänavuse
aasta kahjumi kate 200 000 eurot tuleb vallavanema sõnul loodetavasti valitsuselt, tuleval aastal tuleb pingutada selle nimel, et saada
veel 200 000 eurot sünnitusosakonna jätkamiseks kuni detsembri
lõpuni. “See, kust raha tuleb, on veel lahtine – kaalume erinevaid
variante. Kuivõrd sünnitusosakond teenindab kogu maakonda, loodame saada tuge tuleval aastal käivituvast Kagu-Eesti programmist
ja usume, et selle otsuse taga on kõik kolm Põlvamaa omavalitsust.”
				PT

Uus tee
Põllu, Nurme, J. Käisi tänava elanikud saatsid juba Põlva Linnavalitsuse valitsemise ajal kirju piirkonna ühendustee väljaehitamiseks
Põlva järve – kaubamaja suunal. Pikki aastaid kasutati sissetallatud
pinnasteed. Iga suurema saju korral tekkisid pinnaseuhtumised, mille
järgselt normaalne liikumine oli võimatu.Samuti viis vesi minema ka
F.Tuglase sõidutee osa.
Nüüd on OÜ Kivipartneri poolt tee valmis ehitatud ja lahendatud vee juhtimine mööda nõvasid teid ja naaberkrunte kahjustamata.
Käesoleval aastal on plaanis tee äärde panna ka käsipuu. Juhime tähelepanu, et tee ridaelamust kuni F. Tuglase 8 elamukrundini (mäepealne osa) ei ole sõidutee, vaid on mõeldud ainult jalg- ja jalgrattateeks.
Kergliiklejad päevad tähelepanelikud olema ning arvestama, et mäest
alla jõudes algab segakasutusega tänav. Ehitustööde käigus loodi ka
parkimiskohad rannakülastajatele.
Ehitus- ja planeeringuosakond

Ootame kandidaate konkursile Eesti
kaunis kodu 2018
Palume koduomanikel, kes tunnevad, et nende kodu võiks konkursil
osaleda, ise Põlva Vallavalitsusele teada anda konkursil osalemise soovist.
Samuti võiksid tähelepanelikud kodanikud teatada, kui neile jääb silma mõni
kaunis kodu, talu/tootmistalu, korterelamu, ühiskondlik hoone, tootmiskompleks, küla, park, väljak jne.
Palume ettepanekud teha hiljemalt 1. juuniks 2018 e-posti aadressil
tiia.zuppur@polva.ee või tel 799 9491.
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Uued jäätmeveo teenustasud 1. juulist
Põlva valla haldusterritoorium moodustab ühe jäätmeveo piirkonna, mis on tinglikult jagatud viieks veopiirkonnaks – Ahja
veopiirkond, Laheda veopiirkond, Mooste veopiirkond, Põlva
veopiirkond ja Vastse-Kuuste veopiirkond.
Eesti Keskkonnateenused AS esitas Põlva Vallavalitsusele
taotluse Põlva veopiirkonna ning Laheda ja Vastse-Kuuste
veopiirkonna segaolmejäätmete käitlemise teenustasude muutmiseks. Segaolmejäätmete käitlemise teenustasude suurendamise
vajadust on põhjendatud seoses jäätmete käitluskulu kasvuga, kü-

tuseaktsiisi kallinemisega, Põlva valla jäätmejaama opereerimise
kulude kasvuga ning veokite teekasutuse maksuga.
Põlva Vallavalitsuse rahuldas 23.05.2018 korraldustega nr
2-3/345 ja 2-3/346 jäätmeveo teenustasu muutmise taotlused.
Põlva Vallavalitsus annab teada, et alates 1. juulist 2018 kehtivad Põlva veopiirkonnas ning Laheda ja Vastse-Kuuste veopiirkonnas uued jäätmeveo teenustasud.
PT

Jäätmeveo teenustasud Põlva veopiirkonnas
SEGAOLMEJÄÄTMED
Konteineri maht
Ühe konteineri kehtiv
Konteineri maht
hind
(m3)
(km-ga 20%) EUR
(m3)
kilekott 0,02
kuni 0,08
kuni 0,14
kuni 0,24
kuni 0,37
kuni 0,60
kuni 0,80
kuni 1,10
kuni 1,50
kuni 2,50
kuni 4,50
kuni 6,00

0,10
0,10
0,10
0,10
2,10
5,14
5,46
10,39
10,39
31,40
47,15
47,15

kilekott 0,02
kuni 0,08
kuni 0,14
kuni 0,24
kuni 0,37
kuni 0,66
kuni 0,80
kuni 1,10
kuni 1,50
kuni 2,50
kuni 4,50
kuni 6,00

Jäätmeveo teenustasud Laheda ja Vastse-Kuuste veopiirkonnas
SEGAOLMEJÄÄTMED
Konteineri maht
Ühe konteineri kehtiv
Konteineri maht
(m3)
hind (km-ga 20%)
(m3)
EUR
kilekott 0,08
kuni 0,08
kuni 0,14
kuni 0,24
kuni 0,37
kuni 0,66
kuni 0,80
kuni 1,50
kuni 2,50
kuni 4,50

0,80
0,80
1,40
2,40
3,71
6,60
8,00
15,01
25,02
45,04

kilekott 0,08
kuni 0,08
kuni 0,14
kuni 0,24
kuni 0,37
kuni 0,66
kuni 0,80
kuni 1,50
kuni 2,50
kuni 4,50

Ühe konteineri
tühjendus
(km-ga) EUR
alates 01.07.2018
0,96
0,96
0,96
0,96
2,30
5,65
6,01
11,44
11,44
34.55
51,86
51,86

Ühe konteineri
tühjendus (km-ga)
EUR
alates 01.07.2018
1,08
1,08
1,90
3,24
5,00
8,92
10,81
20,27
33,78
60,80

Tulemas on X Põlva valla suvemängud
Põlva valla suvemängud toimuvad sel
aastal laupäeval, 21. juulil Põlvas, Mammaste Tervisespordikeskuses.
X suvemängudele on oodatud Põlva
valla kogukonnad, sõpruskonnad, klubid,
külad, asutused, ettevõtted ja kõik huvilised.
Võistlusaladeks jäävad traditsioonilised tegevused (orienteerumine ja rammumees) kuid lisanduvad uued ja põnevad te-

gevused ning tehakse kokkuvõtteid kümne
aasta jooksul toimunust. Kuna suvemängudele oodatakse sellel aastal ka uusi tulijaid, siis on kokkusaamisel oluline oma
küla või kogukonda tutvustav 5-minutiline
etteaste.
Suvemängude täpsemat infot kajastatakse juunikuu ajalehes „Põlva Teataja“ ja
Suvemängude juhend on kättesaadav Põlva valla kodulehel alates 1. juunist 2018.

Kui sinu kogukond on tulemas, siis
anna aegsasti tagasisidet e-posti aadressil
eve.sokk@polva.ee , siis saame kogukonna esindaja kaasata ka ettevalmistus perioodi.
INFO
Eve Sokk, kultuurispetsialist
eve.sokk@polva.ee
+372 514 7682, 799 9489

Volikogu istungitelt
Põlva Vallavolikogu 17. mai istungil
osales 22 vallavolikogu liiget.
Istungi alguses andis Lennart Liba
istungi juhatajale üle 14 volikogu liikme
poolt allkirjastatud umbusaldusavalduse
volikogu esimehele Igor Tarole.
Volikogu liikmed hääletasid Põlva linnas Kesk 20 asuva hoonestatud kinnistu
tasuta võõrandamise taotlemise eelnõu
päevakorrast välja.
Volikogu kehtestas kaks sotsiaalvaldkonna määrust: raske ja sügava puudega lastele sotsiaalteenuste osutamiseks
toetuse andmise ja maksmise kord ning
asendus- ja järelhooldusteenuse osutamise tingimused ja kord.
Otsustati lõpetada kehtiva õigusega

mitte kooskõlas oleva Kauksi Lapsehoiu
tegevus 30.06.2018.
Õigusruumi korrastamise eesmärgil
tunnistati kehtetuks Laheda Vallavolikogu otsused sotsiaaleluruumi kehtestamise
kohta ning ühinemiseelsete omavalitsuste
määrused, mis ei ole kooskõlas kehtiva
õigusega.
Kehtestati ühtne Põlva valla jäätmehoolduseeskiri.
Abivallavanem Arne Tilk informeeris
volikogu liikmeid Pärnaõie 32 kinnistu,
Pärnaveere katastriüksuse, osaliselt Tedre
katastriüksuse ja lähialade detailplaneeringu koostamise algatamise menetluse
seisust.
Istungil algatatud küsimuste päevakorrapunktis tõstatas Aare Veetsmann

küsimuse teede kehvast olukorrast. Abivallavanem Arne Tila sõnul vastas, et esimene hööveldusring peaks saama tehtud
käesoleva nädala lõpuks.
Indrek Käo küsis, kas on arenguid
Põlva Haigla sünnitusosakonna sulgemise küsimuses. Vallavanem Georg Pelisaar
vastas, et on kohtutud Tartu Ülikooli Kliinikumi nõukogu esimehega ja kliinikumi
tegevjuhtkonnaga. Kliinikum on valmis
oma seisukohta muutma, kui Põlva Haigla nõukogu nii otsustab. Järgmine Põlva
Haigla nõukogu istung toimub 21. mail.
Järgmine korraline Põlva Vallavolikogu istung toimub 21. juunil 2018.

Põlva
Põlva Teataja
Teataja •• Detsember
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Liiklusturvalisus algab juhtidest
Statistika näitab, et kiirusületajate arv ja liiklusõnnetuste hulk
on omavahel tihedalt seotud. Suvekuudel suureneb kiiruseületajate arv keskmiselt 60% võrra kui teistel kuudel ja sellepärast on
oluline ikka ja jälle sellest kirjutada.
Kiirust ületades on ajavõit tühine, kuid peatumisteekond pikeneb ohu korral oluliselt. Õnnetuste tappev jõud tuleb just sõidukiirusest, kuid sobiva kiiruse valik on iga juhi enda otsustada. Suurel
kiirusel on oluliselt keerulisem ohtu märgata ning üsna võimatu
adekvaatselt reageerida.
Maanteeamet korraldas sel aastal esmakordselt piirkiiruse
kampaania ajal pilootprojektina markeerimisaktsiooni lasteasutuste ümbruses. Selleks, et valida pilootprojektis osalev lasteasutus,
oodati meilt ohtlikuna näivate, probleemsete teelõikude nimekirja,
kus abi soovitakse.
Põlva vald andis samuti teada soovist, et kiiruse mõõtmised
teha Põlva Kooli Koolimaja tee 1 juures oleval riigiteel, kus piirkiirus on 50 km tunnis. Varjatud mõõtmine toimus Koolimaja tee
piirkonnas 4. aprillist-13. aprillini 2018 ja mõõdeti 6973 auto kiirused. Mõõtmistulemusena oli selles piirkonnas keskmine kiirus
57 km/h. See tähendab, et see oli keskmine kiirus, mida sellel tee-

Lõpuaktused 2018

lõigul ei ületanud 85% sõidukitest.
Maksimaalne kiirus selles piirangu alas oli aga 105 km/h, (lubatud 50 km/h) ja kiiruse ületamised toimusid enamuses päevasel
ajal. Kuna mõõtetulemustena on selgunud massilised piirkiiruse
ületamised, siis ka meie Põlva sellel maanteelõigul markeeritakse
külmplastikuga teekattemärgis (978), et sellega juhtide tähelepanu
piirkiirusele osutada.
Riskimise tagajärjed võivad olla pöördumatud nii juhile kui
kaassõitjatele ning vastutus lasub roolis olijal.
Jälgi piirkiirust, alati!

Janika Usin
abivallavanem

Vastse-Kuustet ja Põlvat külastas Rullibuss

Rullisõbrad Vastse-Kuustes. Foto J. Usin
Rullibuss avas 19. mail Vastse-Kuustes ja 20. mail Põlvas
rulluisu hooaja. Oodatud olid kõik rulluisusõbrad – lapsed ja
täiskasvanud, algajad ja edasijõudnud. Vastse-Kuustes võttis osa

19 ja Põlvas 66 rullisõpra. Rullibussist sai tasuta laenutada kogu
komplekti kuuluva varustuse – rulluisud, kaitsmed ja kiivri. Kohapeal räägiti, milline võiks olla üks korralik rulluisupaar ja turvavarustus. Rullibussi teami treener Elizabeth Jõgi õpetas algtõdesid
rulluisutamisest ja viis läbi spetsiaalseid mängulisi harjutusi. Päeva lõpus olid nii suured kui väiksed omandanud midagi uut.
Tore oli järgida neid särasilmseid rulluisutajaid, kes püsisid
juba kindlamalt rulluiskudel ja kellel olid selgeks õpitud uued nipid. Algajate julgustamine, neile suunatud jõukohased harjutused
ja mängud aitavad edaspidi ohutumalt liigelda ja ennast kindlamalt tunda.
Ürituse lõpus toimus loosiauhindade loosimine. Osalejad, kellele loosiõnn naeratas, võetakse nädala jooksul ühendust ja lepitakse kokku loosiauhinna kätte saamise osas.
Rulluisusari USIN UISUTAJA jätkab 24., 28. ja 31. mail ning
4., 7. ja 11. juunil Põlva-Himmaste-Eoste kergliiklusteel. Registreerimispunkt on avatud 18.30-20.00. Nüüd tuleb tulla kohale juba
enda rulluiskudel. Kui osaled vähemalt viiel korral, võid võita Polar pulsikella. Peamine on see, et hoolid oma tervisest, leiad uusi
liikumisharrastuse võimalusi ja naudid värskes õhus liikumist.
Head rulluisutamist!
Kaire Zopp
spordi- ja tervisedendusspetsialist

Lasteaiad
Põlva LA Lepatriinu
Põlva LA Mesimumm
			
Põlva LA Pihlapuu
			
			
Ahja LA Illikuku		
Mooste LA Tammetõru
Tilsi LA Muumioru
Vastse-Kuuste LA Kaari
Koolid
Ahja Kool		
Kauksi Põhikool		
Mooste Mõisakool
Põlva Kool		
Roosi Kool		
Tilsi Põhikool		
Vastse-Kuuste Kool
Põlva Gümnaasium
Põlva Muusikakool:
kontsertaktus		
			
eelklassi lõpuaktus
muusikakooli lõpuaktus
Põlva Kunstikool:
lõputööde kaitsmine
lõpuaktus		

16. juuni 2018 kell 14
15. juuni 2018 kell 13
20. juuni 2018 kell 16
16. juuni 2018 kell 12
12. juuni 2018 kell 11
15. juuni 2018 kell 18
15. juuni 2018 kell 17
22. juuni 2018 kell 14
1. juuni 2018 kell 18 VII klass
8. juuni 2018 kell 18 IV klass
31. mai 2018 kell 18
1. juuni 2018 kell 15
14. mai 2018 kell 16
11. juuni 2018 kell 16

Tilsi Põhikoolis renoveeriti kevadisel koolivaheajal arvutiklass.
Nüüd on see valmis kaasaegseks õppimiseks ja hindamisteks.
Ene Veberson
Tilsi Põhikool

Üllatuskingitus Jakob Hurda Seltsile
Toomas Kull Viimsist andis meie seltsile üle üllatuskingituse.
Tema raamat “Eesti krooni originaalpangatähed 1991-2007” on pühendatud Eesti Vabariigi 100. sünnipäevale ning seda on trükitud 100
eksemplari. Jakob Hurda nimelisele Põlva Rahvahariduse Seltsile
kuulub 68. raamat ning sellekohane märge on kohe ka avalehel kirjas.
Üle maailma “rännanud” haruldasest väljaandest leiavad eestlased kõik armastatud Eesti rahatähed (siit ka põhjus, miks Jakob
Hurda Selts pälvis selle suure au: mäletame ju 10-kroonisel punast
karva paberil Jakob Hurda pilti). Iga rahatäht on oma tsellofaani
peidetud pesas; vahelehed, mille paber valminud (koguni Nepaalis)
purustatud Eesti kroonide lisandiga – see kõik on käsitöö. Imeline
ja igati hoidmist väärt. Raamat on pakendatud kaunisse karpi.

30. mai 2018 kell 16
29. mai 2018 kell 17 Karikakar
30. mai 2018 kell 17 Ülane
29. mai 2018 kell 16 Muumi
30. mai 2018 kell 16 Vandersell
31. mai 2018 kell 15 Sipsik
31. mai 2018 kell 15.30
31. mai 2018 kell 16
30. mai 2018 kell 16
30. mai 2018 kell 16

Hajaasustusprogrammi

Enda tutvustamiseks ütleb Toomas Kull nõnda: “Olen Eesti
Vabariigi kodanik, Eestis sündinud, kasvanud ja hariduse saanud
ning siin pere loonud. Olen Eesti riigile väärtusi loonud ja Eesti
riigilt neid kuhjaga vastu saanud. Soovin selle raamatu avaldamisega tähistada oma riigi auväärset sünnipäeva. Soovin austada
oma riigi üht alustala – riigi oma maksevahendit EESTI KROONI”.
Selts tänab Toomas Kulli lahke kingituse eest ja usub, et kunagi on see raamat aukohal Jakob Hurda sünnitalus Lepal, mida
praegu koos vallavalitsusega taastatakse. Seni saab seda uudistada
Jakob Hurda Seltsis (Põlva, Kesk 16 ).
J. Hurda nim Rahvahariduse Selts

toetuse taotlusi
saab esitada 11. juunini.
Vaata ka Põlva Teataja
eelmiset numbrit või
http://www.polva.ee/
hajaasustusprogramm
Lisainfo:
taristuspetsialist Aigi Jänes,
799 9478, 5305 0775,
aigi.janes@polva.ee

Põlvamaa Laulukarussell
läheb käima!
Põlvamaa Laulukarussellil osaleb tänavu 28 last.
Esindatud on kõik Põlva maakonna vallad. Lauldakse kolmes vanuserühmas, 3-7 aastased, 8-10 aastased ning 11-13 aastased.
Esimene voor toimub 24. mail Põlva Muusikalkoolis, kus selgitatakse iga vanuserühma kolm
paremat. Nemad pääsevad lõppkontserdile Põlva
kultuurikeskuse teatrisaalis 10. juunil. Kultuurikeskuses omakorda selgub iga vanuserühma võitja,
kes pääseb edasi ETV Laukarusselli finaalsaatesse
2019. aastal.
1992. a. sündinud üle-eestiline laste lauluvõistlus “Laulukarussell”, kestab katkematult tänaseni.
Laulukarussell on väljunud telesaate rollist, olles
muutunud nii rahvusvaheliseks kaubamärgiks kui
oluliseks ja oodatud elava muusika sündmuseks igas
Eesti linnas ja maakonnas.
Sissepääs 10. juuni lõppkontserdile Põlva Kultuurikeskuses on kõigile muusikahuvilistele ja kaasaelajatele tasuta.
Põlvamaa Omavalitsuste Liit
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Võrokeeline laulu- ja rahVapido 2. juunil 2018
kell 18 Võrol, kubija laululaVa pääl
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www.umapido.ee
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Rosmal toimus 10. külapäev
MTÜ Rosma Küla Selts korraldas koostöös külaelanike ja toetajatega 1. mail arvult kümnenda külapäeva. Juubelihõnguline sündmus
oli paljuski mõjutatud ka Eesti Vabariigi 100. aastapäevast.
Suviselt soe ilm oli kokku toonud üle 100 külaelaniku ning koos
külaliste ja ansambli Sinu Naine fännidega ületasid numbrid maagilise 200 piiri. Tervitussõnad külavanem Heiti Hallapi poolt kuulutasid
päeva avatuks. Valla poolt sai sõna volikogu esimees Igor Taro, kes
nüüdsest ise värske külaelanik. Endiste külaelanike nimel võttis sõna
Tiia Treier-Nordahl. Ilmar Tagelil oli ette valmistatud väga huvitav
ajalooülevaade, milles meenutati, et Rosma küla algus ulatub tagasi
muinasaega ning alates küla esmamainimisest 1638. aastal, on Rosma
külal olnud kohalikus elus väga kandev roll.
Päeva juht Indrek Käo tutvustas külapäeva programmi mille järel
salvestati traditsiooniline ühispilt, kus seekord jäädvustati ühte hetkesse rekordilised ligi sada külapäevalist. Meelelahutusprogrammi
põhiosa kandsid taaskord Lahedad Mutid, kes võtsid algosadeni lahti
nii külaelu kui valla mured ja rõõmud, teenides rosmakatelt sooja vas-

tuvõtu ja võimsa aplausi. Kevin Käo poolt oli ette valmistatud põnev
viktoriin, milles osales neli võistkonda ja võitis tiim nimega Condori Lend. Topelt tiraažiga Rosma Õnneloos müüdi läbi ning meeldiva
üllatusena laekus palju annetusi Rosma Veski taastamise fondi. Väga
nõutud oli 2018/19 aasta Rosma küla kalender ja uuendusena EV100
sümboolikaga Rosma küla kruus.
Seekordne külapäev oli laienenud ka Rosma Johannese kooli territooriumile, kus kooli haridusselts korraldas laata ja sai kaasa elada
lasteetendusele Bremeni linna moosekandid. Näha sai päris drooni ja
kuigi võiduajamiseks ei läinud, rändas esimese droonivõistluse auhinnakarikas külavanem Heiti Hallapi riiulile. Päeva lõpetas Setomaa
kultusbänd Sinu naine, kes veskis koos kõhutantsugrupiga Salimah
unustamatu kontserdi andis. Tantsu vehiti kuni pimedani ning sumedasse kevadõhtusse lahkusid pidulised teadmisega, et Rosma külapäev järjekorranumbriga 11. toimub juba vähem kui aasta pärast,
1. mail nagu ikka.
Külapäeva õnnestumise eest tänab külavanem Heiti Hallap

eriliselt Kevin Käod ja Anett Hallapit, kes on julgelt korraldamistoimkonnalt teatepulka üle võtmas ja organiserimistoimkonda, mis tegutses koosseisus: Tõnu Lõbu, Kaimo Lõiv, Kristi Mähar, Tunne Piiper,
Heiti Hallap, Kairi Treier ja Indrek Käo.
Rahaliste annetustega toetasid külapäeva: Ingrit Heinoja, Rivo
Kenk, Peep Kuusik, Indrek Käo, Liidia Marga, Kaili Meekler, Andres
Neeme, Tiia Treier-Nordahl, Igor Taro, Daimar Vals, Aigar Villak ja
MTÜ Head Teil Teen.
Toetajad: MTÜ Rosma Küla Selts, Carstop, MTÜ Head Teil Teen,
Jalgpalliklubi Lootos, Kagu Motoklubi, Kubija Hotell, Põlva Tarbijate Ühistu, Põlva vald, Raudnagel, Rosma Veski puhkemaja. Sale Äri,
Tere, Urmas Rehvid.
Täname: Taivo Käo, Otto Käo, Silvi Lõiv, Karita Lõbu, Sander
Lõbu, Liisa Maasik, Tiia Treier-Nordahl, Kaarel Treier, Paul Treier,
Kati Toomes, Margit Toomes, Aile Vals, Tõnu Zeiger, Kalmer Käsi,
Indrek Aljes, Daimar Vals, Imre Vätson ja kõiki, kes külapäeva õnnestumisele kaasa aitasid.
Fotograafide Janek Marga ja Anett Hallapi pilte näeb Rosma küla
Facebooki kodulehel.
Indrek Käo
Küla ühispildi autor: Anett Hallap

Kevadised talgud Põlva valla külades – koostegemine liidab kogukonda
Teeme Ära raames registreeriti sellel kevadel Põlva
vallas 33 talgut ning ka valla külakogukonnad olid kevadistel talgutel külavanemate eestvedamisel taas väga
aktiivsed.

Taevaskoja

Tännassilma-Kähri-Puskaru

Vastse-Kuuste

Taevaskojas toimusid külatalgud kahel päeval ning tööde loetelu, mis ära tehti on Taevaskoja külavanema Ahti Bleive sõnul päris pikk. Kõige suuremaks ja olulisemaks tööks oli
Taevaskoja bussiootekoja katuse katmine uue kattematerjaliga. Samuti korrastati rehadega
külakeskuse ja raudteejaama ümbrus ning suurpuhastus viidi läbi ka raudteejaama ootekojas ja külakeskuse saalis. Teeääred, lõigul Taevaskoja teeristisist kuni Maarja külani, said
prügist koristatud juba enne talguid. Talgupäeval söödi ka egiptlasest koka valmistatud talgusuppi.
Kanassaare külas korrastati bussipeatuse ümbrus ning ühistel jõududel ehitati bussipeatuse kõrvale küla teadetetahvel. Kanassaare külavanem Uku Kirotosk ütles, et kuigi talgutele registreerus vaid 11 inimest, siis talgupäeval oli talgulisi platsis 24.
Orajõe küla talgutel kaunistati küla lipumasti ümbrus, ehitati uued postkasti alused, mis
värviti kihelkonnavärvidesse ning paigaldati uued postkastid. Orajõe külavanem Ariana Eerits pidi tõdema, et kihelkonna värvid avalikus ruumis rõõmustavad silma ning plaaniväliselt võõpasid talgulised ka prügikonteinereid ümbritseva aia kodupaiga värvidesse.
Tännassilma-Kahri-Puskaru külavanem Tiia Johanson ütles, et talgupäev oli võrratu,
sest paremat ilma väljas toimetamiseks ilmselt ei olegi. 25 töökat talgulist korrastasid kolme
küla teeääri, korrastasid bussipeatused ja külade infotahvlid. Tännassilma külaplatsil tehti 6.
mail ka selle aasta esimene niitmine ning võsast puhastati vastlamägi.
Lutsu küla talgutel koristati ja paigaltati külast läbiviiva tee äärde külaelanik Aigari
poolt meisterdatud 6 meetri pikkune pink mis sai omale nimeks „Lutsu pikk pink“.
Vastse-Kuuste talguhundid naisteklubi Kolmapäev eestvedamisel korrastasid nii aleviku
puiduhõngulise „Seenemetsa“ keskhaljasalal kui aleviku külalisi vastu võtva „Eide-taadi“
puitskulptuuri ümbruse. Aleviku lillekonteineritesse istutasid talgulised lilled juba varem.
Külavanem Andres Vijari sõnutsi koristati Himmaste külas teeääred prahist, korrastati külaplatsi ning uue, vastrajatud laululava ümbrus. Mustemad talgulised lõpetasid päeva
külavanema saunas.
Eoste ja Valgesoo külades puhastati „Teeme Ära“ raames prügist maanteeperved, bussipeatuste ümbrused, avalike pakendikonteinerite ala ja Luusna ujumiskoht Ahja jõe kaldal ning
korrastati külaplatsi. Peale väsitavat tööpäeva ootas talgulisi Ülle poolt valmis pandud maitsev
talgusupp, võileivad ja kringel.
Külavanemad tänavad veelkord kõiki usinaid talgulisi! Põlva Vallavalitsus tänab kogukondasid, kes koostegemise läbi hoiavad meie kodupaika ja elu külades.
Kokkuvõtte koostas Kaire Kalk
arenduse peaspetsialist

Lutsu küla

Himmaste

Kanassaare
Orajõe

Põlva Teataja
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Projektikohtumised avardavad maailma
Aprill on olnud Tilsi koolis väga põnev kuu, sest kogunisti 11 õpilast ning
4 õpetajat said uusi teadmisi, oskusi
ning kogemusi õpirännete kaudu. Nimelt lõppes Taani, Islandi ja Eesti vaheline Nordplus projekt õpilastele reisiga
Taani, et külastada Odense linnas olevat Hunderupskoleni kooli. Õpilastega
olid kaasas projekti eestvedaja õpetaja
Mariliis Hämäläinen ning õpetaja Ege
Kostõgov. Samal ajal olid õpetajad Eve
Hütt ja Liina Vagula Erasmus+ projekti
kaudu töövarjudena Hollandis Zwolle
linnas Emmaschoolis. Muljeid ning positiivseid emotsioone jagus kuhjaga nii
Taanis kui Hollandis käinutel.
Nordplus projektis osalenud õpilastele läks kõige rohkem hinge taanlaste
sõbralikkus ja avatus ning kaunis
Odense linn
Marten (7.klass): Nägin, et Odense
linn on väga ilus ning lapsed olid seal
väga sõbralikud. Tundsin vahepeal hirmu, et äkki ei oska midagi vastata, kuid
see oli asjata. Arvan, et Taanis on väga
hea elada.
Darius (7. klass): Nägin palju lahkeid
ja sportlikke inimesi. Silmasin kauneid
maju ja tänavatel liiklesid ratturid. Tundsin ennast seal olles väga hästi, olin nagu
puhkusel. Tajusin, et kõik olid valmis
suhtlema inglise keeles. Üldiselt võib
öelda, et taani inimesed on väga sõbralikud ja sportlikud.
Steffi (8. klass): Ma nägin Taanis
väga toredaid ja lahkeid inimesi. Märkasin, et sealsed tänavad on väga puhtad ja
korras. Taanis tundsin end väga hästi ja
oodatuna, kuid siiski ühes peres tajusin,
et olen pisut üleliigne, kuigi ma seda polnud. Ma arvan, et see ei jää mu viimaseks käiguks Taani, vaid usun, et jõuan
sinna veel mitmel korral.
Marelle (7. klass): Nägin erinevaid
riike ja kombeid. Ma arvan, et kõik õpilased võiksid taolistest projektidest osa
võtta.
Lisethe (9. klass): Nägin palju uut ja
huvitavat, aga mis peamine - palju õnnelikke inimesi. Olen õnnelik, et sain kohtuda nii lahedate inimestega, aga samas
ka tänulik, kuna sain osaleda nii vahvas
projektis. Arvan, et sellised projektid on
väga vajalikud, et noored saaksid arendada oma inglise keele oskust.

Marianne (9. klass): Nägin ilusat
riiki ning sõbralikke inimesi. Tundsin
ärevust, kui kohale jõudsime, sest olin
kohtumist juba kaua oodanud. Lahkudes valdas mind kurbus, kuna oleksin
soovinud kauemaks jääda. Ma arvan, et
õppisin sellest reisist väga palju ja sain
uusi sõpru. Usun, et igaüks peaks sellist
enesearendamise võimalust kasutama.
Kätlin (7. klass): Nägin Taanis palju
toredaid inimesi, ilusaid ehitisi ja H.C.
Andersen’i muinasjuttudega seotud kujusid Odense linnas. Tundsin võõrsil
viibides sõbralikkust ja rahu. Inimesed
olid hoolivad ümbritseva suhtes. Arvan,
et see oli väga lahe reis, sest sain teada
taanlaste erinevaid kombeid, kuid oluline oli ka oma inglise keele arendamine.
Kelly (8. klass): Olles Taanis nägin palju toredaid ja sportlikke inimesi,
puhtaid tänavaid ja ilusat loodust. Olin
elevuses tuttavate taasnägemisel ja tundsin suurt rõõmu Taanis viibimise ajal.
Lahkusime kurvalt, sest nii armsaks olid
sealsed inimesed saanud. Usun, et kui
mul tekib veel võimalus Taani minna,
haaran sellest kindlasti kinni. Tehke seda
teiegi! Saate uusi tuttavaid teistest riikidest.
Tiiu (8.klass): Nägin palju atraktsioone, poode, muuseume. Loodus on
seal väga puhas! Minnes olin elevuses,
kuid tulles kurb, sest Taanis tundsin, et
olen oma unistuste maal. Kõik olid seal
sõbralikud ja sportlikud ning loodus on
seal väga ilus. Usun, et lähen kunagi
Taani elama. Sealne eluviis on nii hea.
Ilmselt on ka negatiivsemaid külgi, kuid
neid ma hetkel esile tõsta ei oska. See
reis ei unune iial ja ma igatsen sealseid
inimesi väga.
Mairon (8. klass): Nägin enda ümber
palju kivi: tänavad ja majad olid kõik kivist. Rattaliiklust oli rohem kui autosid
ja poes olid hinnad kõrged. Tundsin, et
saan inglise keelest aru, aga ei julge ise
rääkida. Me oleksime võinud veel rohkem seal ringi sõita, et näha huvitavaid
kohti.
Marto (8. klass): Märkasin, et Taani
tänavad on väga puhtad. Odense linnas
olid enamik maju sarnase arhitektuuriga.
Taani inimesed on rikkamad, viisakamad
ja korralikumad kui meie. Ma arvan, et
meie riik võiks olla sarnasem Taaniga.

Nordplus projektis osalejad
Töövarjupäevad Hollandis olid inspireerivad ning kasulikud
Zwolle Emmaschoolis õpib 400 last
vanuses 4- 12 aastat. Ühes klassis õpib
25-30 õpilast. Koolis õpitakse Daltoni pedagoogikat järgides. Tegemist on
kristliku kooliga, mis tõttu on õpetamisel
olulised ka kristlikud tõekspidamised.
Inglise keele õpe algab kohe algusest.
Suurt rõhku pannakse iseseisvusele,
vastutustundele, austusele, eesmärkide
seadmisele. Lapsed on koolis õnnelikud ja tegutsevad suure entusiasmiga.
Kaks korda päevas ollakse poole tunni pikkuste vahetundide ajal õues, kus
mängitakse ja joostakse. Lõunasöök on
lastel kodunt kaasa võetud. Enne söömist
loetakse koos söögipalve, siis süüakse ja
vaadatakse samal ajal spetsiaalselt noortele mõeldud uudiseid. Mobiiltelefonid
on koolis keelatud. Lapsed tulid kooli
ja sõitsid koju jalgratastega. Üldse on
Hollandis rattaliiklus väga levinud, kõik
sõidavad ratastega ning autod peavad
sellega väga arvestama.
Õhkkond koolis on sõbralik ja hooliv. Toimib nn sõbrasüsteem – iga nädal
moodustatakse õpilastest paarid, kes
üksteist aitavad ja toetavad. Aasta jooksul saavad omavahel paaris olla kõik õpilased klassis, see loob mõistava ja hooliva keskkonna. Märkasime, et õpilased

oskasid väga hästi kuulata nii õpetajaid
kui ka kaaslasi. Õppetöös kasutati palju
erinevaid abivahendeid, reegliraamatuid,
arvelaudu, kontrollvihikuid. Õpilased
olid motiveeritud oma ülesandeid lahendama. Õpetajatel oli kasutada meie
e-kooli sarnane süsteem, aga seal oli ka
lisaks online-ülesandeid erinevate raskusastmetega.
Meile jäid meelde põneva leiuna
kuubikud õpilaste laual: igal tahul oli
oma värv ning iga värv oli erineva funktsiooniga. Näiteks, kui ülevalpool oli punane, tähendas see, et õpilast ei tohi segada. Küsimärk tähendas, et on õpilasele
küsimus jne.
Meid võeti vastu väga hästi. Eripedagoog ja koolijuht tutvustasid lähemalt
oma tööd. Ühel ajal õpiti tunnis erinevas
tempos ning erinevate töölehtedega. Eesmärk oli, et iga õpilane saaks endale jõukohast õpet ning et iga laps oleks motiveeritud tegutsema. Õpilased ise võtavad
endale eesmärgid, mis ülesandeid millal
lahendavad.
Numbrilisi hindeid koolis ei panda, on
sõnalised hinnangud. Tööd tagasisidestatakse enamasti suuliselt. Õpilaste arengu
jälgimiseks on arvutis süsteem, mis annab
tagasisidet õpilase arengu kohta võrdluses
tema endaga, võrdluses klassiga, aga ka
võrdluses riigi keskmistega.

Õpetajad Eve ja Liina koos Emma
schooli projektijuhi Ingeborgiga
Õhtupoolikuti tutvusime väikse imelise Zwolle linnaga, külastasime sealset kunstimuuseumi, kus sai tutvuda
kaasaegse Hollandi kunstiga, nautisime
vaadet linnale 52 meetri kõrguses Pipratornis. Kuna ilmad oli meie õpirände
ajal Hollandis päikesepaistelised ning
soojad, saime lisaks kaunitele linnavaadetele imetleda ka imelisi õitsvaid puid
ning loomulikult nägime lugematul hulgal tulpe.
Julgustame kõiki rahvusvahelistest
projektides osalema, sest see annab osalejale hindamatu pagasi kogemuste, uute
teadmiste ning elamuste näol.
Nordplus ja Erasmus+
projektis osalejad

Tilsi Põhikoolis
Fotod erakogust

Nordplus Junior projektikohtumine Vastse-Kuuste Koolis
Käesoleval õppeaastal osales Vastse-Kuuste Kool Nordplus Junior projektis “Feel
better- learn better.” Projekti
eesmärgiks oli edendada tervislikke eluviise ja sportlikkust,
kaasates selleks nii traditsioonilisi mänge kui moodsaid nutilahendusi. Samuti õppisime
tundma Põhjamaade ja Balti riikide kultuure ja koolielu. Vastse-Kuuste Kooli projektipartnerid olid Ventspils 3.vidusskola
Lätist, Eisiskes S. Rapolionio
Gymnasium Leedust, Fria InterMiliaskolan Rootsist ning
Tampereen Yliopiston Normaalikoulu Soomest.
Varasemad projektikohtumised toimusid oktoobrikuus
Rootsis, Motalas ning veebruaris Soomes, Tamperes.
15.-20. aprillil toimus projekti viimane kokkusaamine
Vastse-Kuustes. Meile tuli külla 23 õpilast (6.-9. klassidest)
ja 8 õpetajat. Õpilased peatusid
kohalikes peredes. Külalised
saabusid Eestisse pühapäeva
hilisõhtul ning viidi kohe võõrustavate perede juurde, nii et
esimest projektipäeva alustati
juba kohalike kombel.
Esmaspäeval osalesid külalised koolitundides ja said kiirkursuse eesti keeles, kusjuures

õpitud sõnu kasutati agaralt.
Pargis jalutades joonistati nutiseadmete abil Vastse-Kuuste
Kooli sümbol - orav. Kunsti,
kokanduse ning teaduse töötubades õpiti tegema liivatrükki,
valmistati martsipanikooke ja
tehti teaduslikke meetodeid kasutades ehteid.
Teisipäev algas aruteludega
teismeliste tervist kahjustavate
mõjude üle. Mängiti rollimänge ning püüti leida toimivaid

lahendusi, kuidas probleeme ennetada. Palju tähelepanu pöörati
nutisõltuvusele. Noored tõdesid,
et nad veedavad liiga palju aega
virtuaalmaailmas ning ühe lahedusena pakuti välja, et koolis
võiks õppida seadmeid mõttekamalt kasutama. Taolise järelduse
üle võis vaid rõõmu tunda, sest
see oligi olnud üheks projekti
eesmärgiks. Pärastlõunal külastati teaduskeskust AHAA ning
tutvuti Tartu linnaga.

Kolmapäev oli pühendatud
ohutusele ning Punase Risti
ning Kaitseliidu Põlva maleva
juhendamisel tehti läbi praktilisi harjutusi. Õpiti elustamist
ning erinevaid matkatarkusi.
Päev lõppes fotojahiga Vastse-Kuuste ümbruses, kus lavastati erinevaid projektitööga
seotud olukordi ning jäädvustati
need pildile.
Neljapäev oli pühendatud spordile. Xbox tantsimine

oli loomulikult kõigi lemmik,
kuid alla ei jäänud ka võrkpall,
sumo, orienteerumine ega köievedu. Sporti tehti suure hasardiga ning kuigi võistlusmoment
polnud kõige olulisem, peeti
siiski punktiarvestust ning esimese koha said Leedu õpilased.
Õhtul toimus Vastse-Kuuste
kultuurimajas pidulik vastuvõtt
külalistele ning võõrustavatele
perekondadele. Kõik projektis
osalevad koolid astusid üles

väikese etteastega ning esitasid
oma projektitööd. Muusikalist meelelahutust pakkus kooli
mudi
laskoor ning rahvatantsurühma “Vihista Viisku” juht
Katrin Peil õpetas seltskonnatantse. Olime külalistele ette
valmistanud ka väikese üllatuse. Käisime vestlemas algklasside õpilastega, kes rääkisid,
mida teavad projektis osalevate riikide kohta. Nendest vestlustest panime kokku lapsesuu
formaadis lühifilmid. Mudilaste
teadmised ja siirad naljad meeldisid kõigile väga.
Reedel tehti kokkuvõte projektitegevustest ning külalised
osalesid Vastse-Kuuste Kooli
sünnipäevale pühendatud kontserdil.
Kokkuvõtteks võib öelda, et
Nordplus Junior elavdas meile
koolielu, õpiti palju uut meie
partnerriikide kohta ning projekt täitis oma eesmärgi – edendas tervislikku elustiili ja tõstis
õpimotivatsiooni.
Siiri Hommik
projektijuht, Vastse-Kuuste
Kooli inglise keele õpetaja
Foto Indrek Illus
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eTwinningu seminaril
Lissabonis
12.-14. aprillini toimus Portugali pealinnas Lissabonis eTwinningu kontaktseminar “Coding and Robotics”. Seminaril osalesid õpetajad Portugalist, Bulgaariast, Tšehhist, Ungarist, Leedust, Norrast,
Poolast, Rumeeniast, Slovakkiast, Hispaaniast ja Eestist. Eestist osales neli õpetajat.
Esimesel päeval räägiti lähemalt projektõppest ja tutvustati häid
praktikaid robotite kasutamisel projektitöös. Ettekandega esines Merlin Kirbits, kes tutvustas mitmekesiseid Bee-Boti, Ozoboti, Lego
Wedo 2.0, Dashi ja Sphero kasutamise võimalusi eTwinningu projektide tegemisel. Lisaks viidi esimese päeva õhtul läbi ühiseid tegevusi,
et osalejad üksteisega paremini tuttavaks saaksid.
Teisel päeval tutvustati eTwinningu keskkonna kasutamist ja jagati Web 2.0 vahendite kasutamiskogemust. Uute vahenditena jäid silma
Storyboard That (koomiks), Biteable ja veebikeskkond Edpuzzle (video) ning äpp OpenBadges ja veebikeskkond ClassBadges (tunnustusmärkid). Pärastlõunal toimusid paralleelselt kaks töötuba. Ühes
töötoas tuli käepärastest vahenditest valmis ehitada mingisugust igapäevaelu probleemi lahendav robot. Osalejate päralt oli micro:bit miniarvuti, mootor ja rohkelt erinevaid käsitöövahendeid (topse, liimi,
puidust pulkasid, paberit jmt). Selgus, et õpetajad on väga leidlikud
ja nii leiutati muuhulgas robot, mis söödab usinale arvutikasutajale
komme; robot, mis tervitab õpetajatetuppa saabujaid ajal, mil õpetaja
ise tööga liiga hõivatud on; robot, mis tuletab õpilasele meelde, et tööle tuleb nimi lisada; robot, mis äratab üles, kui õpetaja on kogemata
(vahe)tunnis tukkuma jäänud. Teises töötoas tutvustati veebipõhiseid
programmeerimiskeskkondi nagu näiteks CodeCombat, Kodu ja Appinvertor. Lisaks sai katsetada micro:bit miniarvuti programmeerimist. Teise päeva õhtu möödus tuk-tukidega linnaekskursiooni tehes,
linnavaateid imetledes ning suurejoonelises saalis võõrustaja riigi traditsioonilisi roogasid maitstes.
Kontakteminari kolmas ja ühtlasi ka viimane päev oli pühendatud
uutele eTwinningu projektidele. Leiti partnereid, peeti läbirääkimisi,
vormistati ideed eTwinningu portaalis ning tutvustati planeeritavaid
projekte teistele osalejatele. Kokkuvõtvalt võib öelda, et eTwinningu
kontaktseminar oli väga huvitav, andis juurde kasulikke teadmisi ning
uusi vahendeid, mida õppetöös rakendada. Tundke huvi, kas teie/teie
lapse lasteaed või kool on juba mõne eTwinningu projektiga liitunud.
Ehk esitati projekt lausa 2017/2018. õppeaasta eTwinningu projektikonkursile ja peagi on haridusasutusse tehnoloogia kasutamisel ja
loovusel põhinevaid põnevaid töötubasid oodata.
Merlin Kirbits (Mooste Mõisakool)
Klaarika Prii (Pärnu Vanalinna Põhikool)
Margit Ojaots (Koonga Kool)
Ly Torn (Rapla Vesiroosi Gümnaasium)

Saksa kevad Põlva Koolis
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Põlva Kool kutsub koolipäeval
rohkem liikuma
Põlva Kool liitus programmiga, mille eesmärk on innustada õpilasi olema koolipäeva
jooksul füüsiliselt aktiivsem.
Esmaeesmärk on korraldada
õpilastele aktiivseid koolivahetunde, kus noored saavad värskes õhus liikuda ja mängida
endale meelepäraseid liikumismänge.
Liikuma Kutsuva Kooli
programmi Põlva Kooli korraldusmeeskonda kuuluvad Toomas Kivend, Raina Uibo, Ulvi
Musting, Arvo Sarapuu, Reet
Külaots, Aigi Sikkal, Diana
Pehk, Eliise Haabma ja Helen
Pentsa.
Aktiivseid vahetunde hakkavad kooliperele Liikuma
Kutsuva Kooli programmi raames korraldama kooliõpilastest
mängujuhid Merlin Käo, Anete Pavlov, Marten Hinn, Laura
Nemvalts, Isabella Puusepp ja
Eleen Põvvat, kes läbisid Tartu
ülikooli liikumislabori koolituse
Antsla Gümnaasiumis.
Mängujuhtide mentor, Põlva Kooli kehalise kasvatuse
õpetaja Toomas Kivend sõnab,
et õpilaste füüsilise aktiivsuse
soodustamine koolipäeva kestel
on oluline. „Täna on laste üldine liikumishulk üsna madal.
Terviseuuringud on näidanud,
et liikuma peaks vähemalt tunni
päevas, siis tagaks see inimese
liikumisvajaduse ja tervis oleks
üldises plaanis parem,“ räägib

Liikuma Kutsuva Kooli meeskond Põlva Koolis. Vasakult: Toomas Kivend, Ulvi Musting, Eliise
Haabma, Helen Pentsa, Diana Pehk, Aigi Sikkal, Reet Külaots, Arvo Sarapuu ja Raina Uibo
Kivend, lisades, et teine oluline
teema füüsilise liikumise kõrval
on toitumine.
Programmi abil saab kehalise kasvatuse õpetuse hinnangul
tõsta õpilaste ja lapsevanemate
teadlikkust eelpool nimetatud
küsimustes ja teha ka otseseid
samme, et muuta kooli keskkond
liikuma kutsuvaks. „Põlva Koolis on need võimalused erinevad.
Kui Koolimaja tee õppehoone
lapsed on vahetundidel väljas
ja saavad aktiivselt liikuda, siis

Kesk tänava ja Lina tänavate
koolimajas võiks vahetundidel
õues liikumine olla oluliselt aktiivsem. Mida klass vanuses edasi, seda vähem liigutakse,“ tõdeb
ta. Nõnda on programmi üheks
suureks eesmärgiks luua igas
Põlva Kooli õppehoones soodsad võimalused aktiivseks vaba
aja veetmiseks. Juba sel kevadel
saab Koolimaja tee koolihoone
enda koridori põrandale keksukastid. Veel enne õppeaasta lõppu korraldavad koolitatud män-

gujuhid oma kaasõpilastele ka
esimesed mängud. Programmi
aktiivsem tegevus saab alguse
uuest õppeaastast.
Liikuma Kutsuva Kool on
teaduspõhine
sekkumisprogramm, mis sai alguse 2016. aastal TÜ liikumislabori poolt.
Helen Pentsa,
Põlva Kooli 5.-9. klasside
huvijuht
Avaldatud lühendatult

Põlva Kooli 4. kl näitering on Kooliteatrite
Riigifestivali laureaat
11. – 12. mail toimus Rõngu Rahvamajas Algklasside Kooliteatrite Riigifestival. Sellel aastal osales festivalil 18 näiteringi erinevatest
koolidest. Meie kooli 4. kl näitering mängis muinasjutu „Okasroosike“ ainetel valminud näitemängu „Okasroosikese mäng“.
Noored näitlejad esinesid niivõrd hästi, et žürii hinnangul omistati
etendusele laureaadi tiitel. Näitlejapreemia pälvis näidendis õuenarri
rolli eest Helle-Mai Ojamaa.
Suur tänu tublidele ja vahvatele näitlejatele: Krisette Anajev, Elise Marie Int, Kristel Juhkason, Gertrud Jänes, Inger Kateriine Lang,
Rando Lutsar, Helle-Mai Ojamaa, Agathe Ojasaar, Kelli Pala, Laura
Plakso, Merlin Raudkett, Enriko Saan, Nele Liis Tamm, Laura-Liis
Vakk, Gerda Vares, Kristina Verev, Laura Helena Lillmann, Sten-Marten Sõrmus.

Diana Pehk
Näiteringi juhendaja

Kool on koht, kus igav ei hakka
Pildil laulutüdrukud koos juhendajate Tiina Villako ja Ulvi Perniga. Pildilt puudub Elise Kork. Foto eraarhiivist
Laupäeval, 5. mail toimus Eesti Rahvusraamatukogus Goethe
Instituudi organiseeritud ülevabariigilise saksakeelse lauluvõistluse
“Lautstark” finaalkontsert, kus esinesid ka Põlva Kooli 3.e klassi õpilased Elise Kork, Hele Jakobson, Janette Kund, Hanna-Lisete Sellis, Eliisabet Lõiv ja Kristiin Piirsalu lauluga „Das Wandern ist des
Müllers Lust“. Lauluvõistluse eelvoorudes osales 38 ansamblit. Finaalkontserdile pääses üle Eesti 16 ansamblit. Finaalkontserdil kohti
enam ei jagatud, kõik seal esinenud rühmad olid väga tublid.
Kolm hindamiskriteeriumit, mida igal aastal jälgitakse, on ilus
saksa keele hääldus, musikaalsus ja esituse veenvus. Tüdrukud käisid
jaanuarikuust alates Põlva Kooli saksakeelses lauluringis, mille juhendajateks olid saksa keele õpetaja Tiina Villako ja muusikaõpetaja
Ulvi Pern. Laulu sõnumit aitasid paremini edastada kolm pilti, mida
aitasid joonistada kunstiõpetajad Anneli Kaasik ja Vesta Naruski.
Suur aitäh toreda etteaste eest laululastele ja täname nende toetavaid pereliikmeid.
Tiina Villako
Põlva Kooli saksa keele õpetaja
Avaldatud lühendatult

Maikuu teisel nädalal toimus Ahjal lasteaia, kooli ja noortekeskuse ühisüritus “Emadepäeva salongiõhtu”. Suur rõõm oli tunda, et
ürituse korraldamises olid abiks väga palju inimesi. Eesti keele õpetajad, kooli kokad, lasteaiaõpetajad, noortekeskuse töötaja, kunstiringi
juhendaja, lapsed ise ja õpilasesindus. Soovin tänada kõiki, kes ühel
või teisel moel aitasid korraldada õnnestunud pereüritust.
Suur rõõm oli näha, et kultuurimaja täitus väga kiiresti toredate
inimestega. Kõlasid laulud, mis kirjeldasid Eestimaa loodust ja aastaaegu, hoolivust ja armastust. Lasteaialaste luuletused tõid kultuurimajja emadepäevatunde. Kallite emade tänamine lauludega, kohvitassi juures mõistatuste lahendamisega, akordionimuusika saatel
energiliste rahvatantsude tantsimisega oli mitmekesine ja igale osalejale omanäoline.
Ahja Kooli õpilasesinduse president Agnes ja asepresident Annabel olid emadepäeva peol suurepärased õhtujuhid. Küsisin asjaosalistelt, millised mõtted tekivad erinevate kooli ürituste korraldamisest.
Kuidas Teile meeldis ürituse ülesehitus, kus oli kaks kohvipausi
koogi ja pitsa nautimiseks, mõistatuste lahendamiseks ja aega jutustamiseks?
Agnes: Jah, väga meeldis. Selliseid üritusi võiks rohkem olla. Ning
minu arvates saab siis kool ja lasteaed palju rohkem teha koos. Näiteks pereüritused.
Milliseid tegevusi võiks teie arvates kool ja lasteaed koos läbi
viia?
Annabel: Mänguõhtuid koos mõnusate suupistetega. Oleks ka vahva,
kui kooliõpilased viiksid läbi lasteaialastele lihtsamaid töötube.
Agnes: Korraldaksime lasteaialastele aaretejahi orienteerumise ja

ülesannetega. Parimatele auhinnad! Stiilipäevad on ka toredad.
Noortele on küsimusi veelgi, kuid vahetunni lõpp katkestas vestluse. Usun, et meie kooli õpilasesindus saavutab tulevikus palju. Kevadiseks koolilõpuspurdiks soovin kõigile edu õpingutel ja eksamitel!

Avaldatud lühendatult

Krista Brusko
Ahja kooli huvijuht
Foto eraarhiivist

Põlva Teataja • Mai 2018

Koolielu 7

Johannese kooli 3. klass õpib vanu
ameteid
Küllap on mitmedki lapsevanemad kogenud lapse üheksandal
eluaastal veidrat muutust. Senini
igati ontlik ja sõnakuulelik tegelane muutub ühel hetkel kannatamatuks ja ümbritseva vastu
kriitiliseks ning tavapäraselt
meeldinud tegevused tekitavad
temas protesti. Kätte on jõudnud
nn “üheksanda eluaasta kriis” ja
laps hakkab tajuma, et muinasjutu fantaasiapildid, milles jõgi,
lilled ja loomad üksteisega räägivad, ei ole enam tõesed. Algab
teine kujutamisviis, kus ümbritsevat maailma on võimalik
mõistusega haarata. Laps tunneb
vajadust teha “päris asju”. Tema
toetamiseks sellel arenguetapil
ongi waldorfkoolide 3. klassi õppekavades õppeaine kodulugu,
mis koosneb kolmest tsüklist,
mida meil nimetatakse epohhideks. Esimene epohh algab päris
algusest, s.o maailma loomisest.
Läbi Vana Testamendi lugude
saab laps aimduse sellest, kui
kaunina on maailm loodud ning
milliseid arenguetappe on inimese teadvus läbinud. Loomislugudes jõuab inimene maa peale
ja hakkab seal toimetama, meisterdab tööriistad ning kujunevad
välja esimesed käsitööliste ametid , nagu sepp, majaehitaja, pillimeister jne. Epohhi lõpuks valmib loomisloost õpilastel oma
kirjutatud ja kujundatud raamat.
Teises, käsitööliste epohhis, tutvutakse vanade ametitega lähemalt ning käiakse võimalikult
palju meistrite juures, et võimalusel oma kätega midagi valmistada. Meie kooli 3. klass alustas
on epohhi vilja külvamisega Peri
Mahemõisas. Lapsed äestasid
ise põllulapi ja külvasid sinna
Sangaste talirukki. Nüüd ootame

4. klassi sügist, et saak koristada, vili kootidega välja peksta,
aganad teradest eraldada, terad
jahvatada ja lõpuks oma viljast
leib küpsetada. Peale põllutöid
võtsime ette käigu Mooste sepa
Rometi juurde, kus klassi ühistööna valmis õnne-hobuseraud.
Lapsed said huvitava kogemuse
tule jõust. Eesti Põllumajandusmuuseumis vestis iga lapsendale puulusika. See oli töö, mis
köitis jäägitult. Soe ja sõbralik
vastuvõtt oli ka Maarja Külas,
kus Lasse õpetuse järgi valmisid kontpuuvitstest korvid ning
Maarika juhendamisel saime
kangaspuudel kaltsuvaipa kududa. Võrumaa kandlemeister
Mihkel Soon rääkis meile pillitegemise kunstist, näitas erinevaid
kandleid, mille helisid saime ise
proovida. Huvitav oli käik paasapühade ajal Obinitsa kirikusse.
Meid võttis vastu setode peavanem Aare Hõrn, kes tutvustas kirikut ja rääkis õigeusust. Saime
harukordse ja väga emotsionaal-

se võimaluse Obinitsa kirikutornis helistada 100-aastaseid,
Peterburis valmistatud, kellasid.
Päeva lõpetasime Seto Seltsimaja hoovis liivast munaloomkal
pühademune veeretades. Käsitööliste epohhile paneme punkti
aga maikuu lõpus Mesipuu talus,
kus meid ootab ees lambapügamine, katuselaastude löömine ja
kala püüdmine.
Kogutud käsitööliste oskused
leiavad rakenduse õppeaine kolmandas, ehitamise epohhis. Selle epohhi raames on Rosma maja
õuele kerkinud vanemate ja laste
koostööna nii mõnedki ehitised,
nagu sild, istumis- ja turnimiskohad, kiiged, varjualused jne.
Enne ehitama asumist tutvutakse
tavaliselt loodusrahvaste elamutega, sealt edasi jõutakse juba
tänapäeva ehituse juurde, tehakse juttu erinevatest ametitest
- arhitektidest, müürseppadest,
klaasseppadest, katusepanijatest,
elektrikutest jne. Lapsed saavad
selle epohhi läbi olulise sotsiaal-

se ja praktilise kogemuse ning
mõistmise, et töös on igaüks
teiste abist sõltuv.
Pilvi Saar
3. klassi klassiõpetaja
Johannese Kool ja Lasteaed
Rosmal
Piltidel: kellalöömine Obinitsa
kirikutornis ja laste omavalmistatud lusikad. Autori fotod

Lilian Hindrikson esines tublilt
rahvusvahelisel konkursil

Johannese Kooli lapsed osalesid robootikapäeval
Toredast koostööst Põlva Gümnaasiumi
ja Johannese Kool ja Lasteaed Rosmal vahel
on teoks saanud arendav robootikaring, mis
naelutab igal neljapäeval huvilisi kella 1719.30 robootikalainele.
Selle suurepärase koostöö tulemusena sai
rinda pistetud 24.03 2018 Rõuges toimunud
Võrumaa robootikapäeval, kus kuldse etteaste
1.-3. klassi arvestuses tegi Johannese Kooli 3.
klassis õppiv Maru Nagel.
Maru rõõmustab, et ta on leidnud robootikaringi näol hea võimaluse tegeleda nii
konstrueerimise kui ka programmeerimisega.
Robootikaringis saab ta oma robotikomplekti
kasutada, meisterdada, katsetada ning teiste
osalejatega muljetada. Ratastooli liikumisvahendina kasutaval Marul on Põlva Gümnaasiumis avarad ruumid ning lift korruste vahel
liikumiseks, mida teistes Põlvas asuvates huvitegevusi pakkuvates majades ei ole. “Mulle
meeldib robootikaringis, ootan igat neljapäeva
väga!” võtab poiss ise loo kokku.
Lapsevanemad on tänulikud ka Martinile,
kes sõidab iganädalaselt tundi juhendama Väimelast.
Anu Kolk

Piltidel robotid võistlushoos,
ohannese
Kooli robootikahuvilised koos juhendajagaja Maru Nagelile karika toonud sumorobot.
Lauri Nageli fotod

Põlva Muusikakooli õppur Lilian Hindrikson osales 7. - 8.
mail Slovakkia väikelinnas Dolny Kubinis I Rahvusvahelisel
noorte pianistide konkursil PIANO TALENTS FOR EUROPE
2018 ja saavutas oma vanuserühmas II koha.
Dolny Kubinis tegutsev Art AIR Center eesotsas Leonard
Vajdulakiga on juba aastaid edukalt korraldanud noortele keelpillimängijatele mõeldud konkurssi TALENTS FOR EUROPE.
Esimest korda toimus konkurss nüüd ka pianistidele. Konkursile
osalema olid oodatud noored kuni 20-aastased andekad klaverimängijad erinevatest Euroopa riikidest. Konkurss toimus 4 vanuserühmas ja vastavalt kas ühes või kahes voorus. Iga vanuserühma kava pidi sisaldama kohustuslikke teoseid ja vabalt valitud
repertuaari. Lilian osales 11-13 aastaste vanuserühmas.
Esinejaid hindas 6-liikmeline žürii. Kõike toimuvat salvestati
ja filmiti ning seda oli võimalik samaaegselt jälgida YouTubes.
Osalejaid oli Slovakkiast, Tšehhist, Poolast, Ukrainast, Valgevenest ja Eestist.
Lilianil tuli mängida mõlema vooru kavad. Tema esitus oli
veenev ja tehniliselt hästi teostatud. Eriti lummav ja kaunikõlaline oli tema poolt mängitud Griegi Nokturn. Samas vanuserühmas
I koha ja kogu konkursi Grand Prix pälvinud Poola tüdruku Anna
Urzedowska järel on 12-aastasele Lilian Hindriksonile tema saavutatud II koht väga kõrge tunnustus.
Suurepärase tulemuse taga on Liliani enda sihikindlus ja töökus ja tema õpetajate suunavad nõuanded. Lilian õpib Põlva Muusikakoolis ja H. Elleri nim. Tartu Muusikakooli Tulevikumuusiku
Arenguprogrammi õppes. Tema õpetajad on Raina Urb ja Kadri
Leivategija.
Sõitu Slovakkiasse ja konkursil osalemist toetasid Kultuurkapitali Põlvamaa Ekspertgrupp, Põlva Vallavalitsus ja Põlva Muusikakool. Suur tänu Liliani emale Annely Hindriksonile abi eest
sihtkohta jõudmisel.
Raina Urb
Põlva Muusikakool
Foto Piano Talents for Europe Facebooki lehelt
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Mõisateemaline töötuba
lasteaialastele

Neljapäeval, 10. mail toimus Mooste mõisakoolis töötuba
lasteaialastele. Töötoa viis läbi 8. klass kunsti- ja ajalooõpetaja
Helen Juhkami juhendamisel.
Ajalootundides õppisime ekskursiooni läbiviimist ja mõisa
ajalugu, kunstitundides valmistasime ette mänge ning meisterdamise töötoaks vajalikku materjali. Ekskursioonil tutvustati lasteaialastele mõisa peahoonet ja räägiti selle ajaloost põnevaid lugusid. Pärast ekskursiooni said mudilased mängida kassiteemalist
Memory-mängu ning igaüks sai endale meeneks kaasa meisterdada tualettpaberirullist Mooste mõisa maskotiks oleva kassikese.
Lastele meeldis töötuba väga ja nad lubasid veelgi tulla.
Ootame enda töötuppa ka teisi lasteaedu ja I kooliastme õpilasi üle valla ning kaugemaltki!
Aleks Arusoo
Mooste mõisakooli 8. klassi õpilane
Foto Helen Juhkam
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Looduse 100 imelist võimalust
Pihlapuu lasteaias on sel õppeaastal ülemajalised teemakuud. Iga rühm vastutab
ühe kuu tegevuste eest. Aprillikuu teema
,,Looduse 100 imelist võimalust’’ oli Tibu
rühma organiseerida.
Kuu algas näitusega ,,Tule ja katsu’’,
mida aitas valmistada terve Pihlapuu lasteaiapere. Ühistööna valmis looduslikest
materjalidest väljapanek, mida lapsed said
käega kombata ja jalgadega tunnetada. Iga
lasteaiarühm valmistas kaks kasti: ühe,
mis oli mõeldud käega katsumiseks ja teise, millele sai jalgadega peale astuda. Näitusele toodi erinevaid looduses leiduvaid
materjale: kastanid, sammal, kivid, puuseened, oksad, liiv jms. Lapsed said terve
kuu jooksul näitust külastada ja looduslikku materjali tunnetada.
Teemakuu raames tulid kokku Tibu rühma isad. Koos isadega mõeldi, mida oleks
võimalik teha, et laste õuesolek oleks mitmekülgsem ja põnevam. Koostöös lapsevanematega valmis sõimerühma õuealale
mänguköök, kus saavad lapsed liiva ja
veega mängida. Tibude soovist teha väike mänguköök, kerkis väljas suur ja uhke
Pihlapuu oma köök. Piisas vaid väikesest
mõttest, kui JAANO MÄGI selle valmis
meisterdas. Koostöös JAANUS PAEKIVIGA sai köök endale uhke nime ,,Pihlapuu
köök’’.

Sellega Tibu rühma unistused ei lõppenud. Õues olekul
toob alati naeru näole ja sära silmadesse üks pisike onn.
Mõtlesime lihtsat ja
pisikest pajuonni.
Isade kujutlusel ja
ehitusoskustel pole
piire. Ehitusmeistrid: TAHO-JAAN
TRUUS,
LAURI
LINNUS, JAANUS
ALVE JA MARGUS PUKSA otsustasid ühel pühapäeval
teha valmis päris meie enda ,,Tibu Tare’’.

Piisab vaid väikestest
unistustest, kui need lõpuks ise kasvavad suureks.
Soovide i-le pani täpi
JAANUS ADLER, kes
valmistas lastele uhke
ja suure putukate hotel-

Perepäev Tilsi põhikoolis

li. Majake tõi kohe lastele sära silmadesse, kuna juba esimesel päeval seadsid end
sisse elama esimesed sipelgad. See on lihtsalt suurepärane tunne, kui lapsevanemad
on nii koostööaltid. Aitab kui vaid veidi
unistada ja oma ideedest rääkida, kui juba
näed, et kõik ongi võimalik. Aitäh Teile
kõigile, kes andsid oma panuse.
Tibu rühma kuu võttis kokku lasteaia
õunapuuaias toimunud üritus. Kohale oli
kutsutud Kirsi Ponitalu koos poni ja varsaga. Igal lapsel avanes võimalus ratsutada poniga ning tutvuda varsaga. Poni
sõit oli ühteaegu nii lõbus kui teraapiline.
Järjekordselt saab tõdeda, et kõik on päriselt ka võimalik. Piisab vaid unistamisest
ja koostöös selles suunas liikumisest,
et näha kuidas unistusest saab reaalsus.
Tänutunde tekitab laste siiras rõõm, kes
on õnnelikud pisikeste hetkede üle ja see
ongi põhiline. Unistada võib alati, sest
pole olemas võimatuid unistusi.
Jaanika Jalas, Heli Kalk, Piret Zirna
Tibu rühma meeskond
Lasteaed Pihlapuu
Fotod erakogust

Projekt „Nutikalt õue“

Tilsi Põhikooli algklassiõpilased emadele laulmas.
Foto eraarhiivist
11. mai õhtul toimus Tilsi põhikoolis traditsiooniline algklasside perepäev mis oli pühendatud saabuvale emadepäevale.
Ettevalmistustega alustasid lapsed juba aprillikuus: külvati
lilleseemneid, kingitusteks emadele meisterdati savist liblikaid,
kirjutati jutte ja luuletusi emadest, õpiti selgeks laulud, tantsud
ja luuletused. Kõik ikka selleks, et oma armsatele emadele aitäh
öelda ja neid tänada abi ning mõistmise eest.
Nii algaski perepäev südamliku kontserdiga. Kõlasid laulud
ja luuletused emadest, tehti ka nalja ja löödi tantsu. Kontserdi lõpus andsid lapsed oma kingitused ja lilled emade üle ning algas
perepäeva teine osa. Selleks jagunesid kohaletulnud kahte rühma:
isad ja poisid liikusid kööki ning emad ja tüdrukud klassiruumi,
kus algas pisike näputöö.
Olime eelnevalt teinud väikesed ettevalmistused, et emade ja
tüdrukute ühistööna saaks valmida algklassi korrusele imeline tähestikutekk. Selleks olime valmistanud ette tähed ja riidelapid.
Tüdrukud koos emadega asusid usinasti õmblema. Kuigi õmblemine pole just kerge töö, siis enamus tähti sai valmis ja kokkuleppe ühe toreda emaga, kes lubas aidata meil tähetükid kokku
õmmelda.
Samal ajal, kui emad ja tüdrukud hoolega õmblesid, valmistasid isad ja poisid köögis ette uhket pidulauda. Ühiselt valmisid
imelised tikuvõileivad, suupisteampsud ja uhke küpsisetort.
Lõpetuseks kogunesimegi kõik kööki, kus ootas emasid ees
kaunilt kaetud pidulaud, lasime toidul hea maitsta ning pered asusid koduteele.
Oli südamlik ja armas õhtu. Aitäh kõigile emadele, kasvataja
Piretile, vanaemadele ja isadele, kes tulla said!
Tilsi Põhikooli
algklasside õpetajad

Koos kollektiiviga mõtlesime, et kõik me tahaksime veel
rohkem lastega aega veeta õues,
kuid selleks, et see oleks lastele
tore ja inspireeriv, on vaja läbi
mõelda meie õueala ja sinna
luua mõnus keskkond. Mõeldud, tehtud!
Tutvustasime projekti lastevanemate koosolekul ja lõime
selleks kinnise facebooki grupi,
mille nimeks sai „Nutikalt õue“
ja hakkasime tegutsema. Kord
kuus saame kokku ja arutame,
mis on tehtud, mida vaja teha ja
millist abi vajame.
Esimene suur üritus oli
hoogtööpäev (see toimus meil
lausa kahel päeval, nii said ka
vanemad endale sobiva päeva valida). Aprillikuu viimasel
pühapäeval toimus meie teine
hoogtööpäev, kus lõime lasteaia
rekordi – kohal oli 90% vanematest.
Kahe päevaga sai tehtud
väga palju tööd: kaevatud kaks

liivakasti, ehitatud euroalustest
kaks mudakööki, kolm diivanit,
kaks lauda ja meisterdatud „putukate hotell“. Palju sai teostatud lihvimis- ja värvimistöid,
paigaldatud kiigu- ja liumäekomplekt ning istutatud kuusehekk. Valmis sai kaks lehtlat,
üks grillialus ja veel palju
muud! Aed muutus silmnähtavalt ja sai uue ilme! Enne kõike
seda olime saanud veel uue aia,
mis omakorda tegi ilme avatumaks ja ilusamaks. Olime nii
rahul tehtud tööga, raske on sõnadesse panna seda tunnet, mis
meid peale seda kõike valdas.
Nii südantsoojendav on see, kui
lapsevanemad tahavad ja viitsivad kaasa lüüa ja aidata, sest
meil kõikidel on kiire ja omad
tegemised, kuid kui tullakse
kokku ja tehakse üheskoos ära
kahe päevaga meeletu töö, siis
saab olla vaid südamest tänulik!
Loomulikult suurim rõõm ja
tänu on laste silmis, sest nüüd

on neil aias nii palju teha, nii
palju uusi kohti, mida avastada
ja nii palju uusi võimalusi mängida „päris“ mängu.
Järgmine suurem üritus,
mille plaani võtsime, oli emadepäev ja laat õues, mis toimus
12. mail. Laada eesmärgiks oli
koguda raha väiksemale rühmale kiigeplatsi rajamiseks.
Taaskord oli suur roll lastevanematel.
Pidu algas pisikese kontserdiga, mis oli mõeldud kõikidele
emadele ja vanaemadele, kes
meid kuulama tulid. Peale seda
said pered ja kõik teised laadalised aias ringi lustida. Lapsed said sõita poniga, paitada
lambatalle ja jänkupoegasid,
aedikus vaadata kalkunit, kukke, kana ja pardipoega. Veel sai
teha näomaalingut, patse punuda ja maalida kivile lepatriinusid. Kõige lemmikum paik oli
loomulikult õnneloos, kus vahepeal oli nii pikk saba, nagu aeda
oleks tulnud sajajalgne! Veel
oli avatud taimemüük, kus müüdi
nii lilli, maitsetaimi kui ka tomatija paprikataimi. Ja
loomulikult
oli
meie laadal võimalik keha kinnitada,
kus kogu müüdav
toit oli vanemate
valmistatud! Kohvikus oli maitsavaid pirukaid, torte, sushit, pizzat,
vahvleid ja palju
muud head kraami.
Päev oli kuum ja
väsitav, kuid kind-

lasti väga palju rõõmu ja lusti
pakkuv peredele.
Selle toreda päevaga kogusime oodatust palju suurema
summa ja nüüd saame ka pisemale rühmale rajada kiigeplatsi ja raha jääb veel ülegi! Eks
nüüd paneme pead kokku ja
kindlasti küsime ka lastelt, mida
veel selle rahaga ette võtta! Jah,
alati saame me öelda, et meil
on kiire ja pole aega, kuid meie
lasteaias on nii toredad lapsevanemad, kes tulevad meile appi
ja aitavad korraldada üritusi ja
anda oma panus selleks, et lastel
oleks lasteaias tore ja vaheldusrikas elu!
Samuti täname kõiki sponsoreid, kes meid õnneloosis
toetasid ja suured tänud Janika
Usinale, kes käis meil abiks nii
hoogtööpäeval, kui ka laadapäeval! Meie oleme küll kindlad selles, et head tehes saad ise
topelt tagasi!
Meil on nüüd väga mõnus
aed, kus veedame nüüd soojal
ajal suurema osa ajast. Järgmine üritus on kohe ukse ees ja
selleks on „õuepäev“. Kui ilm
lubab, saab see olema juba 16.
mail. See on selline tore päev,
kus hommikul tulevad lapsed
aeda ja kuni kojuminekuni veedavad oma päeva aias. Me sööme seal, me mängimse seal, me
magame seal ja kindel on see, et
igav meil ei hakka. Kui see lastele meeldib, võiks sellest saada
üks tore traditsioon, eks näis,
kuidas meil läheb!
Kätlin Kõiv
Väikese My rühma õpetaja
Tilsi Lasteaed Muumioru
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Head teed, Rockiprofessor …
Mai alguses saime kurva teate, et lahkunud on meie armastatud Rockiprofessor Onu Bella, kodanikunimega Igor Maasik. Aastast 2010 oli ta Laheda Rockiklubi üks ja ainus lektor,
kes köitis muusikahuvilisi oma suurepäraste teadmistega pop- ja rockmuusikast.
Klubiõhtud, mis toimusid Vana-Koiola rahvamajas, olid sisukad ja põnevad. Onu Bella
tutvustas kümneid erinevaid ansambleid ja sooloartiste, rääkis palju põnevaid fakte. Loengute ilmestamiseks oli tal alati kaasas mahukas video- ja plaadikogu. Klubiõhtud olid Onu
Bellal alati põhjalikult ettevalmistatud, ta ei tulnud mitte kunagi mütsiga lööma. Tal oli haruldane oskus panna ennast kuulama, juttu ilmestas alati hea huumor. Lisaks muusikalistele
teemadele rääkis Onu Bella põnevalt ka oma reisidest. Teda köitsid eelkõige erinevad saared.
Eelmisel aastal rääkis Onu Bella oma terviseprobleemidest. Vaatamata süvenevale haigusele, jätkas ta siiski oma tegemisi. Viimane rockiklubi õhtu toimus möödunud aasta aprillis, kui teemaks oli legendaarne rockansambel ELP. Plaan oli jätkata klubiõhtutega ka
käesoleval aastal, kuid siis teatas Rockiprofessor, et kahjuks pole enam jõudu…
Tänutundes korraldame sügisel Onu Bella auks mälestusõhtu. Meie mõtetes ja südames
elab ta ikka edasi. Laheda Rockiklubi liikmed langetavad sügavas leinas pea ja soovivad
Rockiprofessorile head teed…
Andres Määr
Vana-Koiola Rahvamaja juhataja
Fotol Onu Bella Laheda Rockiklubis 18.04.2017 Vana-Koiola rahvamajas.
Andres Määri foto

Põlva spordi- ja tantsukooli Meie Stuudio
tantsuline kevad
Põlva Kunstikooli IV kursus kaitses 14.05.2018 Trepigaleriis lõputöid. Lõputööde näitus on avatud kõigile huvilistele juuni keskpaigani. Indrek Illusa fotol on lõpetajad koos õpetajatega.

KEVAD

Enam kui 70 tantsijat esitamas tantsu „Will You Be There for Us“. Foto: Indrek Illus
Kevadpühal, 1. mail, toimus Põlva Kultuuri- ja Huvikeskuses
suurejooneline Meie Stuudio tantsukooli kevadkontsert Puuviljakompott. Täissaalile esitati sel hooajal meie andekate ja töökate treenerite loodud tantse. Kordamisele tuli tants „Will You Be There for
Us“, mis tõi pisarad silma nii tantsijatele laval kui külalistele saalis.
Saalisolijad nägid kolme tunni jooksul laval enam kui 200 tantsijat,
kes viie vaatuse jooksul esitasid kokku 34 tantsu. Vaatuste vahel rõõmustasid publikut lauljad ja roosa notsu humoorika etteastega. Tantsijaid toetas professionaalne valgus- ja tuleshow.
12.-13. maini olid meie tantsijad võistlustules Tartus Kuldse
Karika finaalkontsertidel, kus kahe päeva jooksul esitati ühtekokku
rohkem kui 170 tantsu. Meie Stuudio tantsukool pääses eelvoorudest
finaali kaheksa tantsuga, millest kolm tulid auhinnalistele kohtadele.
1. koha sai loovtantsu kategoorias laste vanuseastmes tantsurühm
Meie Sõstrad tantsuga „Naksitrallid“. 3. koha sai tänavatantsu lavastuse kategoorias noorte I vanuseastme tantsurühm Meie Mustikad
tantsuga „Elu mesilastena“.Täiskasvanute vanuseastmes samas kate-

goorias sai tantsurühm Meie Tähtviljad tantsuga „Vehklejad“ samuti
kolmanda koha. Kõigi kolme tantsu autor, juhendaja ja lavastaja on
Andre Laine.
Eraldi märkimist väärivad kaks tublit soolotantsijat tantsurühmast
Meie Murelid. Getter Miida Kask pääses Kuldse Karika mikstantsu
kategoorias finaali ning Merili Nagel showtantsu kategoorias poolfinaali. Nimetatud kategooriates oli ligi 100 soolotantsijat.
Meie Stuudio tantsukooli tantsijaid on ootamas mitmed esinemised kodumaakonnas. Järgmisena kohtute tantsijatega Põlva päevade
laadal 26. mail.
Ühtlasi kutsume kõiki huvilisi 12. juunil Meie Stuudio tantsukooli sisseastumiskatsetele (rohkem informatsiooni Facebookis). Ootame
igas vanuses tüdrukuid, poisse, naisi ja mehi. Meie peres on ruumi
kõigile.
Merit Kallas
Põlva spordi- ja tantsukool Meie Stuudio

Avatud uste päev
Põlva Muusikakoolis
24. mail 2018
kell 14.00 – 18.00

• Võimalus külastada
erinevaid pilliõppe tunde
vastavalt tunniplaanile
• Kell 17.00-18.00 avatud
keelpilliorkestri proov
Info: 799 4408; 524 9569
www.muusikakool.polva.ee

Tahaks luua midagi teha.
Hing võtab luua,
kuid nõrgaks jääb liha.
Aias tahaksin peenart teha,
kuid liha jääb nõrgaks,
käest pudeneb reha.
Lausa silm läheb märjaks.
Tahaks luuamidagi teha.
Kuid enne kohvi juua
on paljugi kenam.
Veel tahaksin tube koristada,
kuid enne üks uni noristada.
Ka nõusid on vaja pesta,
kuid laiskus edasi kestab.
Tahaks luua –
midagi teha.
Nii võtan luuletust luua,
jääb rahule keha.
Olen midagi teinud ei liigutand reha.
Aju rahu on leidnud
ja puhanud keha.
Kuid siiski...
eks homme põllale lähen.
Üks pisike sääsk
seal ootab, teab et lähen.
Nele Kahre

Tartu: Turu 30

Punkarid koolis? Kas Moostes on hulluks mindud?
Mai teisel nädalal toimus Mooste mõisakoolis stiilinädal, mil nii õpetajad kui õpilased riietasid end
iga päev erinevatesse kostüümidesse. Stiilideks olid seekord moeäpardused, vanad eestlased, suvitajad,
Disney multifilmide kangelased ning punkarid. Mulle ja ilmselt ka paljudele teistele meeldis näha erinevaid kostüüme, lahe oli see, et peale õpilaste võtsid osa ka õpetajad. Toimusid ka erinevad mängud ja
võistlused, põnevaimad neist olid pungiviktoriin ja Disney multifilmide muusika äratundmine. Stiilinädal
on väga tore vaheldus igapäevellu. Ootan seda kindlasti ka järgmisel aastal!
Aulike Apalev,
Mooste mõisakooli 7.a klassi õpilane

Avatud: E-R 9-17
turu30@glasaken.ee
tel: 7457 171
mob: 517 9242

Tartu: Anne 44

Avatud: E-R 9-17
tartu@glasaken.ee
tel: 7420 148
mob: 5819 1929

glasaken.ee
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Raamatukogudes
Põlva
• Lugemisprogramm „Suveraamat 2018“ põhikooliõpilastele
1. juunist 31. augustini lasteteeninduses.
• Voldemar Ansi värkstuba 24. maist 15. juulini näitusevitriinis.
Väljas on ehted ja muudki põnevat.
• Astrid Wremanni akrüülmaalide näitus „Mets“ 5. juunist 10.
augustini lugemissaalis. Näituse avamine 5. juunil kell 16. Kõik
huvilised on oodatud!
Autor on pärit Põlvast ja õpib praegu Tartu Ülikoolis õpetajaks.
Ta tutvustab näitust nii: „Umbes pool Eesti pindalast on kaetud
metsaga. See on koht, kuhu inimesed on ajaloo vältel varjunud,
läinud hingerahu otsima või saanud toitu. Mitmed eestlaste muistendid ja rahvajutud on metsaga seotud ning nende lugude müstikat olen ma püüdnud anda edasi ka enda maalides.“ Näitus kuulub
programmi „Kunst raamatukokku“.
Ahja
• Rein Munski ristpistes käsitöö 20. maist 23. juulini raamatukogus/Tuglase muuseumis.
• 20. maist 23. juulini Kullaketrajate ja Tegusate Totside kevadnäitus „Valmis viksitud“ Tuglase muuseumis.
• SUVEPUHKUS: raamatukogu ja Tuglase Muuseum on suletud
suvepuhkuseks 2. juunist– 4. juulini. Sel ajavahemikul oleme avatud AVATUD 18. ja 19. juuni kell 10.00 – 17.00.
Kohtume 5. juulil
Himmaste
• Lugemispäevad lastele 6. ja 20. juunil kell 17.
• Laste joonistustunnid 13. ja 27. juunil kell 16.
Kiuma
• Neljapäevaklubi (kirjandusklubi) kokkusaamine neljapäeviti
kell 11.
Peri
• Juunikuus loetakse ühiselt Andrus Kivirähki jutte.
Taevaskoja
• Käsitööringi tööde näitusmüük 4. juunist 30. augustini
• Reigo Reimetsa fotonäitus „Peatu ... ja vaata“ 4.– 28. juunini.
Vanaküla
• Jaaniõhtu 22. juunil kell 19. Raamatukogus on laste meisterdamisnurk.
• Põlva Kunstikooli õpilaste keraamilised skulptuurid 10. maist
30. septembrini õuealal. Juhendaja Mart Vester. Näitus kuulub
programmi „Kunst raamatukokku“. NB! Näitust täiendatakse
juunis.
• Toomas Kuusingu illustratsioonid (linoollõiked) Lauri Sommeri
raamatule “Lugusid lõunast” 6. maist 31. juulini.
Vastse-Kuuste
• 30. mail kell 19 Lauldud ja lausutud II „Küünlapäevast kevadesse“. Külli Volmer sõnas, Andrus Hämäläinen kitarri ja lauluga
elustamas eesti autorite tekste kevadest ja armastusest.
• 4. juunist 31. augustini traditsiooniline käsitöö näitusmüük
„Taaskasutus: asjade uus elu“. Ootame näitusmüügile kodukandi käsitöömeistrite valmistatud esemeid! Võimalik paus näituses
juulikuus raamatukogu põrandavahetuse tõttu. Jälgige teavitusi!
• Juunist septembri lõpuni suvelugemise klubi 1.–9. klassi õpilastele ning lugemise selgeks saanud koolieelikutele. Suvelugemise klubisse astumiseks tule raamatukokku ja registreeri end klubi liikmeks. Suvelugemise klubi liikmena saad endale klubikaardi,
kuhu saad terve suve jooksul usinasti koguda loetud raamatute
eest templeid. Parimad on need, kes loevad suve jooksul kõige
rohkem raamatuid ning koguvad septembri lõpuks oma klubikaardile kõige rohkem templeid! Pidu tublidele lugejatele oktoobris!

Nukitsa konkurss viis Vastse-Kuuste
tüdrukud pealinna
7. aprillil kuulutati Eesti Lastekirjanduse Keskuses välja XIV
Nukitsa konkursi võitjad – laste lemmikkirjanik ja lemmikillustraator 2016. ja 2017. aastal ilmunud lasteraamatute seast. Lastekirjanduse Keskuses toimunud auhinnapeole oli lisaks võitjatele
kutsutud 70 hääletuses osalenud last üle Eesti. Põlvamaalt kutsuti
uhkele sündmusele vastavalt maakonna raamatukogudes hääletanute arvule kaks Vastse-Kuuste raamatukogu tublit noort lugejat
– Karoliina Lihtsa ja Anete Mäeorg.
XIV Nukitsa konkursil võistles 234 raamatut – 206 esmatrükki
139 eesti kirjanikult ja 108 eesti kunstniku pildid 201 raamatule.
Hääletusest võttis osa 6396 kuni 16-aastast last. Konkursi võitjateks osutusid kirjanik Ilmar Tomusk ja kunstnik Hillar Mets. Põlvamaal osales üheksas raamatukogus hääletuses kokku 176 last,
Põlvamaa lapsed valisid oma lemmikkirjanikuks Priit Põhjala ja
lemmikkunstnikuks valiti Hillar Mets. Vastse-Kuustes käis hääletamas 54 last, kelle valiku tulemusena jagasid kirjanikest 1.–3.
kohta Heiki Vilep, Heli Illipe-Sootak ja Jürgen Rooste, kunstnikest meeldisid enim Joonas ja Elina Sildre.
Meie noortele pealinna kirjandussündmusel osalenutele jättis
Eesti Lastekirjanduse Keskus ja seal toimunud auhinnapidu sügava mulje. Lisaks sellele, et sai viibida samas ruumis kuulsate
kirjanike-kunstnikega ning jälgida auhindade üleandmist, pakkus
Lastekirjanduse Keskus peolistele hulgaliselt huvitavaid tegevusi
neljas huvitavas töötoas, mis olid loomulikult seotud raamatute ja
kirjutamisega. Pidi lahendama põnevaid otsimis-, nuputamis- ja
joonistamisülesandeid ning isegi gooti kirjas kirjutama. Kõigist
töötubadest sai pärast ülesannete täitmist kleepsu ning vähemalt
kolm kleepsu kogunud raamatusõbrad võisid võtta loosi, millega
võideti sünnipäevakalendreid, järjehoidjaid ja muud kasulikku.

Programmid selle aasta juubilaridest Ellen Niidust ja
Kalmer Tennosaarest
Olen juba mitu aastat valmistanud sõnalis-muusikalisi programme lastele just
vanema põlvkonna kirjanikest, möödunud
aastal olid tähelepanu all Aino Pervik (85)
ja Leelo Tungal (70), 2016. aastal Heljo
Mänd (90) ning Olivia Saar (85) ja Uno
Leies (85).
Käesoleval aastal on valminud programm suurepärasest luuletajast ja prosaistist Ellen Niidust, kelle 90. sünniaastapäev
on 13. juulil. Algklassi õpilastele mõeldud
40 minuti sisse mahub kirjaniku elu lühitutvustus, aga rohkem tähelepanu pöörame tema imelisele loomingule, laulmisele
(Niidu luuletusi on ju väga palju viisistatud) ja laulumängude mängimisele.
Ellen Niidu tütar Maarja Undusk: „ Kui
su ema on luuletaja, siis on ta seda kogu
aeg, kui see ka kõige muu argiaskelduse
varju peitub. Luuletajaks olemine on pigem elustiil kui elukutse. Ega minu rohked
vanatädidki luuletajaks olemist miskiks
tähtsaks töötegemiseks ei pidanud. Ellen

ju tööl ei käi, tal on aega küll ja veel, olid
nad veendunud“ (M. Undusk „Minu ema
on luuletaja“ , Ellen Niit „Taeva võti“ eessõna, 2012)
Vanematel lugejatel on võimalus tulla
tutvuma Kiidjärvelt pärit laulja Kalmer
Tennosaare huvitava isikliku arhiiviga,
tuleb ju sel aastal 23. novembril tema 90.
sünniaastapäev. Kalmerit meenutades laulame, kuulame plaadilt tema esitatud laule
ja teeme ajaloolise käigu fotodel mööda
Kiidjärvet.
Neid kahte juubilari ühendab luule: kui
Niit luuletas suurepäraselt, siis Tennosaarele meeldis luulet lugeda ja esitada.
Kalmer meenutab: „Pärast neljandat klassi Kiidjärvel läksime edasi Vastse-Kuuste 7-klassilisse kooli. Meie, Kiidjärve lapsed, käisime kooli jalgsi. See oli
umbes seitse kilomeetrit ja me olime alati
enne kohalikke lapsi kohal. Paar talve aga
elasime kooli internaadis. Õpetaja Artur
Priimägi, väga soe ja hea õpetaja, kes ise

Kirikuteated

Suvelugemine keskraamatukogus
Suvelugemine 1.–9. klassi õpilastele kestab 1. juunist 31. augustini. Osavõtjad saavad passi, milles on kirjas suvelugemise
reeglid ja valik raamatutest, mis on soovitav läbi lugeda. Lisaks
lähevad arvesse ka teised raamatud, mille lapsed suve jooksul
läbi jõuavad lugeda.
Loetud raamatu kohta täidavad lapsed väikese küsitluslehe
või joonistavad pildi. Seejärel saavad nad passi templi. Võidavad
need, kes suve lõpuks kõige rohkem templeid passi koguvad.
Raamatukogus saab hääletada ka oma lemmikraamatu poolt.
Suvelugemine lõpetatakse sügisel toreda peoga. Tublimatele
lugejatele auhinnad!
Lähemalt saab lugemisprogrammi kohta küsida telefonil 799
4321 ja meiliaadressil sirve@raamat.polva.ee.
Suvelugemise reeglid pannakse ka Põlva Keskraamatukogu
kodulehele www.raamat.polva.ee ja FB lehele.
Toredat raamatusuve!

Leiti aega ka keskuse imeilusa maja, seal paikneva raamatukogu, eesti lastekirjanduse ajalugu tutvustava varakambri, trepi- ja
illustratsioonigalerii, muinasjutupööningu ning meie armastatud
kunstniku ja kirjaniku Edgar Valteri galerii imetlemiseks.
Päeva mahtus ka põhjalik Tallinna kesk- ja vanalinna vaatamisväärsustega tutvumine. Laulu- ja tantsupeol oldi ju käidud, aga siis
jäid käimised teise kanti. Unustamatuks osutus ka rongisõit Tartust
Tallinna ja tagasi.
Karoliina ja Anete sõnutsi on nad õnnelikud ja tänulikud, et
said selle otsast lõpuni põneva ja hariva päeva osaliseks. Aitäh Põlvamaa Omavalitsuste Liidule, kes toetas meie noorte raamatusõprade sõitu Nukitsa konkursi auhinnapeole, ning Põlva Keskraamatukogule lapsi hariva projekti eest.
Mall Kõpp
Vastse-Kuuste Raamatukogu

Põlva Maarja kirikus
• igal pühapäeval kell 10 kirikus roosipärja palvus ja kell 11
püha missa (jumalateenistus armulauaga).
• 27. mail kell 11 kolmainupüha missa
• Suvine leerikursus algab pühapäeval, 3. juunil.
Leeriõnnistamine augustis.
• 24. juunil kell 10 jaanipäeva missa kirikus,
kell 11 surnuaiapüha jumalateenistus Põlva kalmistul
• 1. juulil kell 14 surnuaiapüha jumalateenistus Rosma
kalmistul
Jooksev info koguduses toimuva kohta leidub Põlva Maarja
koguduse kodulehel.
Kirik on kõigile avatud E-R 9-13, L kell 10-14 ning P 10-11.
Iga kuu 2. pühapäeval on kirikulistele korraldatud transport
Vana-Koiolast ja Tilsist. Huvilistel võtta ühendust Tuuli Võsaga telefonil 520 2944.
Kähri kirikus
26. mail kell 10 suvistepüha teenistus
Põlva Peetri kirikus
• jumalateenistused kolmapäeval kell 10 ja pühapäeval kell 11
Surnuaiapüha Jaanimõisa kalmistul
17. juunil kell 12.00
Info: Mooste Baptistikoguduse pastor Ermo Jürma 5622 0045

elas koolimajas, mängis meiega, aitas koolitükke teha. Mulle aga sokutas ta millegipärast luuleraamatu. Lugesin ja ütlesin
õpetajale, et ma ei saa neist ridadest aru.
Ta silitas mu pead ja ütles, et pojakene, sa
ei saa veel paljudest asjadest aru, aga küll
sa õpid. Nii tekkiski mul luuletuste vastu
meeletu huvi. Luuletusi olen hästi palju
lugenud. Paljud neist on senini peas. Võin
praegugi , 75-aastaselt peast lugeda „Kerkokella“ võru keeles.“ (E. Tammer „Lia
Laats. Kaljo Kiisk. Kalmer Tennosaar:
[viimane vestlus]“, 2012).
Kel tekkis huvi, võite helistada 799
2126 või 523 8882 või kirjutada kiidjarverk@hot.ee, leiame Teile sobiva aja ja
variandi. Kiidjärve raamatukogu on avatud
P-N 11-17. Võite pilgu heita ka Kiidjärve
raamatukogu kodulehele http://vkuuste.ee/
kiidjarverk/.
Krista Pikk
Kiidjärve raamatukogu juhataja
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Põlva noorte head tulemused laskmises
12.–13. mail toimusid Tallinnas Männiku lasketiirus Eesti noorte meistrivõistlused laskmises, kus
Põlva Spordikooli noored laskurid saavutasid häid tulemusi.
Olümpiakiirlaskmises saavutas Kristjan Koosapoeg I koha. Olümpiakiirlaskmine on laskespordiala, kus võistleja peab kõigepealt 8 sekundi, siis 6 sekundi ja 4 sekundi jooksul tabama 5 korraga
avanevat märki. Harjutuses 30 lasku
vabapüstolist jäi Kristjanil pronksmedalist puudu vaid 1 silm.
Harjutuses 30+30 lasku spordipüstolist tüdrukutele saavutasid Kelly
Elias, Katrin Piirimaa ja Hanna Renata Kottise võistkondlikult II koha.
Laskurite treener on Maire Tiisler.

Fotol: Kelly Elias, Katrin Piirimaa
ja Hanna Renata Kottise;
paremal Kristjan Koosapoeg

Eesti meistritest käsipallimeeskonnad
Märtsikuu neljandal nädalavahetusel 23.-25.03.2018 toimus noormeeste A-klassi (sünniaastaga 1999 ja nooremad)
Eesti meistrivõistluste II etapp Põlvas Mesikäpa hallis, kus
Põlva Spordikooli võistkond võitis meistritiitli ilma ühegi
kaotuseta.
“Suur rõõm on võita puhaste paberitega. Poisid on tublid.
Võrreldes sügisega, aga ka meistrivõistluste esimese etapiga
jaanuaris, on näha võistkonna järjest suuremat kokkukasvamist, mis on toonud edu nii kaitses kui rünnakul.Head meelt
teeb ka see, et lisaks ründetegevuses heale koostööle on võrreldes karikavõistlustega tehtud korralik edasiminek kaitsetegevuse koostöös,” kirjeldas võistkonda võidust rõõmu tundev
treener Kalmer Musting.
Kui treener kiitis peale karikavõitu detsembris 2017 Tõnis
Kaset, Alfred Timmot, Mathias Rebast ja väravavaht Christofer Viilopit märkimisväärse panuse eest võistkonna mängudesse, siis tuleb vaid rõõmustada, et ka mõni kuu hiljem
saab tõdeda, et noormehed ei ole jäänud loorberitele puhkama
ning ka meistrivõistlustel oli nende panus esiletoomist väärt.
Samuti tunnustab treener Sander Nemvaltsi, kes on peale karikavõistlust teinud korraliku arengu ning panustab meeskonna kaitsetegevusele järjest rohkem ja paremini, on tekkinud
julgust ja enesekindlust.
Turniiri parimaks mängijaks valiti Alfred Timmo ning
meeskonna parimaks mängijaks Tõnis Kase. Timmo viskas
meistrivõistlustel kahe etapi peale 12. mängus kokku 98 väravat, olles ülekaalukalt resultatiivseim mängija kogu turniiril.
Talle järgneb turniiri resultatiivsuselt teisena Mathias Rebane
kokku 81 väravaga. Ka 7-meetri karistusvisete realiseerimisel
oli meistrivõistlustel kõige resultatiivsem Alfred Timmo, realiseerides 13. karistusviskest koguni 12.
Meistritiitli omanikeks said: Keiro Peeter Kottisse, Tõnis
Kase, Mathias Rebane, Jaanus Peeter Rüütli, Kevin Klaus,
Alfred Timmo, Marken Järv, Christofer Viilop, Kris-Norman
Lavrikov, Taniel Sermat, Fred-Eric Kärblane, Raimond-Eric
Jaanus, Nikita Ossimov, Ranar Pügi, Sander Nemvalts. Võistkonna treener on Kalmer Musting.
Tütarlaste A vanuseklassi 2018 aasta Eesti meistrivõistlused toimusid kahe etapiliselt, esimene mängiti 10.11.02.2018 Kehras, teine etapp 31.03.-01.04.2018 Põlvas,
Mesikäpa Hallis. Ka siin saavutas I koha Põlva Spordikooli
võistkond.
Võidukas Põlva tüdrukute võistkond mängis koosseisus Teele Utsal, Rutt Kahre, Selma Rein , Tuuli Ilus, Greete
Märtson, Anhelika Lodeson, Maarja Kongi, Laura Noormets,
Gendra Vahtra, Liisa Teppo, Kristi Vaino, Selma Rein. Võistkonna treenerid on Maie Utt ja Tamur Tensing. Turniiri parimaks mängijaks valiti Teele Utsal, kes viskas ka konkurentsitult kõige rohkem väravaid, keskmiselt 15,8 väravat mängus.
Parimaks kaitsemängijaks valiti Liisa Teppo. Põlva võistkonna parim mängija oli Selma Rein.
Põlva Spordikooli noormehed sünniaastaga 2005 ja
nooremad osalesid 13.-15.04.2018 Põlvas noormeeste D-vanuseklassi EV100 meistrivõistluste II etapil käsipallis. Meistriliigas osalevad võistkonnad jagati karikavõistluse tulemuste
põhjal kahte gruppi, kus tugevamas grupis osales Põlva Spordikool kahe võistkonnaga.
“Ülekaalukas võit, kaotusi ei olnud. Võrreldes aastataguse D2 võistlusega on poiste areng olnud korralik. Mängupilt
on hoopis teine, on näha käsipalli moodi mängu- mängitakse
meeskondlikult, otsitakse joonemängija üles. Turniiri parimaks väravavahiks tunnistati väga teenitult meie Alar Mattus. Väljakumängijatest tunnustaks lisaks Dravol Paalmanni,
kes valiti ka turniiri parimaks, Aron Saarnat, Hendrik Bleivet (Põlva võistkonna parim), aga ka Andero Häält ja Indrek
Niinepuud,” võttis Kalmer Musting kokku noorte mängu ja
hooaja.
Põlva SK 1 võistkonnas mängisid: Alar Mattus, Aron
Saarna, Hendrik Bleive, Andero Hääl, Dravol Paalmann, Reio
Kähr, Indrek Niinepuu, Kaspar Karolin, Martin Veiko, Marten
Hinn ja Richard Uibo. Võistkonna treener Kalmer Musting.
Põlva teine võistkond koosneb noormeestest sünniaastaga

Algab suvine võrkpalliturniir Põlva valla karikale
Peagi algab Põlva valla suvine võrkpalliturniir, kus valla kogukondade vahel peetakse sõpruskohtumisi ja selgitatakse välja turniiri võitja.Võrkpalli mängitakse üks kord nädalas 27. juunist kuni 18.
juulini igal kolmapäeval erinevatel võrkpalliplatsidel kogu ühinenud
Põlva vallas nii külades kui ka Põlva linnas. Oodatud on võistkonnad
nii Vastse-Kuuste, Ahja, Mooste, Laheda ja Põlva piirkonna küladest
kui ka Põlva linnast.
Võistkonna osalemisest uleb teada anda 22. juuniks e-posti aadressil eve.sokk@polva.ee Samas anna teada ka oma kogukonna võrkpalliplatsil mõne sõpruskohtumise korraldamise soovist.
Esmasel ülesandmisel piisab lihtsalt võistkonna nimest ja võistkonna esindaja kontaktandmetest (telefon, e-posti aadress).
Võistlused algavad 27. juunil, jätkuvad juulikuus ning lõpevad
suure finaalüritusega, mis toimub sel aastal Põlva valla suvemängude
programmis, 21. juulil 2018.
Võrkpallijuhend ja kogu info võistluste käigust asub Põlva valla
kodulehel www.polva.ee. Pärast registreerimist võetakse teiega isiklikult ühendust.
INFO
Eve Sokk, kultuurispetsialist
e-post eve.sokk@polva.ee
telefon 799 9489, +372 514 7682

Sporditulemused
Põlva Spordikooli noormeeste A-klassi võistkond

Põlva Spordikooli tütarlaste A-klassi võistkond

Põlva Spordikooli noormehed 2005 ja nooremad võistkond
2006 ja nooremad, kes omandasid D-klassi meistrivõistlustel väärtuslikke
kogemusi. Esimese etapi järel hoidsid poisid tugevamas grupis 5. kohta ning
II etapi lõppedes tulid väärikale 6. kohale.
Põlva SK 2 võistkonnas mängisid Aron Oberg, Karlis Kalk, Karel
Kangro, Egert Land, Jass Einassoo, Romet Viljus, Egon-Jakko Sing, Egert
Sing, Henry Leek, Gervin Vissov, Andero Pikk, Roven Piho, Airon Saarna,Karl Markus Tuul, Samuel Hakk, Hardi Luts, Ardi Hindrikson, Sven-Byron
Mitt, Devon Dein Käo, Krister Põkk, Karl-Rasmus Suvi. Poiste treeneriks
on Rein Suvi. Põlva SK 2 võistkonna parimaks mängijaks valiti võistkonna
väravavaht Karl-Rasmus Suvi.
Põlva Spordikool

• Eesti noorte meistrivõistlustel võrkpallis U-12 tüdrukutele saavutas
Põlva Spordikooli võistkond viimasel, 12. aprillil Tartus toimunud
etapil II koha ja kokkuvõttes III koha. Võistkonnas mängisid Heti-Liis Maask, Eliisa Villako, Getter Lepland, Kadi Mandel, Angelika
Lentsius, Anelle Kukk, treener Ingrid Mandel.
• 17. korda toimunud Mesikäpa minikäsipallimängud mängiti 21.
aprill 2018 Põlvas, Mesikäpa Hallis. Kokku osales mängudel kahes
vanuserühmas (2008 ja 2009) 30 võistkonda. Põlva Spordikool oli
esindatud viie võistkonnaga. Meie esindusvõistkondadele olid mängud väga edukad. Mõlemas vanuserühmas saavutati I koht.
Võidukas Põlva Spordikool 1 võistkond mängis koosseisus Kermo
Kuklase, Hardi Soidla, Kevin Piir, Robi Sermand, Oskar Härmits,
Hannes Hallap, treener Henri Sillaste. Ka poisid 2009 saavutasid
alagrupis vastaste üle suureskoorilised võidud. Samati jätkati poolfinaalis, kus Meriväljat võideti 20:4. Finaalis alistati Võru tulemusega
12:8. Põlva Spordikool 1 mängis koosseisus Gabriel Haabma, Eke
Varusk, Sten Kink, Miikael Markus Laine, Karlis Ilus, Karlis Rehemets, treener Henri Sillaste.
• Eesti õpilaste meistrivõistlustel vabamaadluses 21.04 Ahtmes saavutas Hanno Käärik kehakaalus -57kg I koha.
• Ahtmes toimus vabamaadlus turniir Alutaguse Mõmmi, kus osales
180 noormaadlejat 9 erinevast riigist. Meie parimad: Kaspar Kört
-26kg ll koht, Hanno Käärik -57kg lll koht
Põlva Spordikool
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ÕNNITLEME
VÄÄRIKAID
JUUBILARE
100
Linda-Johanna
Kristal
Mustakurmu küla
95
Linda Käo
Meemaste küla
90
Gerta Piho
Ahja alevik
Vassili Stantšev
Põlva linn
Helju Paidra
Vooreküla
Ilse Täht
Põlva linn
85
Heino Kusnets
Peri küla
Valve Luts
Põlva linn
Helga Aarna
Põlva linn
Helju Kurvits
Mammaste küla
Maie Pilv
Kanassaare küla
Heldur Tint
Vardja küla
Milvi-Rosiine Lehes
Kauksi küla
Salme Sammas
Roosi küla
Asta Põder
Põlva linn
Olga Saaremägi
Vastse-Kuuste alevik
Helmi Prangel
Põlva linn
Regina Loorand
Põlva vald
Lia Pruuli
Mooste alevik
Asta Tamm
Põlva linn
80
Valdur Pintsaar
Kauksi küla
Asta Lentsius
Põlva linn
Leili Rätsep
Põlva linn
Helle Oberg
Mammaste küla
Maret Puusepp
Jaanimõisa küla

75
Elvi Raag
Ahja alevik
Mati Kraavi
Ahja alevik
Imbi Kahar
Põlva linn
Valvi Logina
Karilatsi küla
Tarmo Kinsigo
Põlva linn
Enn Rõõmusoks
Mammaste küla
Arvo Talv
Tännassilma küla
Martin Leppik
Ahja alevik
Anu Loigu
Himmaste küla
Priit Kööbi
Lootvina küla
Evald Laar
Kauksi küla
Rein Kaasik
Põlva linn
Ilme-Milaine Leppik
Ahja alevik
Aime Ploom
Kiidjärve küla
70
Mati Olle
Põlva linn
Ingrid Madalvee
Mammaste küla
Toomas Jõgi
Kärsa küla
Erich Uibu
Roosi küla
Heli Kõomägi
Põlva linn
Rudolf Tikman
Peri küla
Marie Sarv
Põlva linn
Edmond Oja
Himmaste küla
Renate Tepaskind
Põlva linn
Uno Tamm
Rosma küla
Jaan Kuus
Tilsi küla
Raivo Sirendi
Kiidjärve küla

Juunikuu juubilarid, kes ei soovi äramärkimist ajalehes, palume sellest teada anda
hiljemalt 10. juuniks
tel 799 9499

Eoste ja Valgesoo
külade üldkoosolek
toimub
14. juunil kl 19.00
Eostes Kastemäe talu saunas
Päevakorras:
1. 2017 aastaaruande
kinnitamine
2. Käesoleva aasta
tegevuskava
3. Jooksvad küsimused
Info:
Külavanem Andu Hanson
tel 508 6789

SÜNDMUSED JUUNIS
Intsikurmus
L 9. juunil kell 20 LÕUNA-EESTI SUVE
SUUR AVAPIDU.
Mooste Kultuurimajas
R 1. juunil kell 9 Lastekaitsepäeva tähistamine. Õhubatuut. Tuletõrjeauto. Slackliner show ja õpituba. Jäätis (võta taskuraha
jäätise jaoks kaasa). Avatud mänguasjade
näitus kultuurimaja galeriis. Üritus tasuta.
Info: 516 0656 Maret Aruoja
Galeriis 4.- 7. juunil kell 9-15 Näitus
Mänguasju läbi aegade. Tasuta. Info: 516
0656 Maret Aruoja
Põlva Kultuuri- ja Huvikeskuses
P 10. juunil kell 13
Laulukarusselli Põlvamaa lõppkontsert
Vastse-Kuuste Kultuurimajas
N 31. mail kell 12 Vastse-Kuuste Kooli õuel
laste asfaldijoonistuste võistlus

Jaanituled Põlva vallas:

Kollektsionääride kokkutulek
iga kuu teisel pühapäeval kell 11
Põlvas, Metsa 7.
Info: Andre 5334 0284

Elanike arv seisuga 01.05.2018
mehi 7034
naisi 7201
kokku 14 235 elanikku
Ajavahemikul
20.04.2018 – 18.05.2018
sündis Põlva vallas
4 tüdrukut ja 3 poissi.
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

16. juuni kell 19 Moostes,
kultuurimaja tagusel platsil
INFO Maret 516 0656
22. juuni kell 19 Vanaküla
raamatukogu juures INFO Allan 5558 9768
22. juuni kell 19 Rasina külaplatsil
INFO Aare 516 9344
22. juuni kell 19 Eoste külaplatsil,
pilet 10 eurot, INFO Andu 508 6789
22. juuni kell 20 Kiuma Rahvamaja juures INFO Anti 508 3728
22. juuni kell 21 Vastse-Kuuste
Tuulemäe jalamil, INFO Irina 5693 7848
23. juuni kell 20 Tilsi Kõrbjärve ääres,
pilet 5 eurot, INFO 5693 7848
23. juuni kell 20 Himmaste külaplatsil,
INFO 503 6856
23. juuni kell 20 Karilatsi külaplatsil,
INFO 526 0490
23. juuni kell 21 Ahja pargis laululava
juures, INFO 5372 7732
24. juuni kell 15.00 Orajõe külas
Tiigi tee 1, INFO 517 4694

R 8. juunil kell 13 Kino lastele „Sügaviku saladus“. Pilet 2 ja 3 eurot
kell 19.00 Kinoõhtu Naine ja mees.
Kinopilet 4 eurot
R 15. juunil kell 17
Vastse-Kuuste Kooli lõpuaktus
K 27. juunil kell 8 Eakate õppeekskursioon Sillamäele. Info külastavatest kohtadest ja registreerimine 22.
juunini telefonil 5693 7848.
Põlvas
29.-30. juuni ÖÖMATK päikeseloojangust päikesetõusuni Põlva rannast
Mammaste külaplatsil
9. juunil kell 14 DRUŽBARATS
9. juuni kell 18 LÕÕTSASIMMAN
TÄPSEM INFO Põlva valla kodulehel
http://www.polva.ee/sundmused

Põlva valla koolide
VIII folklooripäev
Himmastes 30. mail
kell 11 Himmastes.
Kõik huvilised on palutud.

KINO Põlva Kultuuri- ja Huvikeskuses
R 1.06
P 3.06
N 7.06
R 8.06
P 10.06
N 14.06

kl 18.00 animafilm “TINNO. SA POLE IIAL ÜKSI”
kl 20.00 Komöödia, draama „TULLY“
kl 18.00 animafilm “TINNO. SA POLE IIAL ÜKSI”
kl 20.00 Komöödia, draama „TULLY“
kl 18.00 animafilm “TINNO. SA POLE IIAL ÜKSI”
kl 20.00 Komöödia, draama „TULLY“
kl 18.00 Kogupere „SALAAGENT MAX“
kl 20.00 Märul „JURASSIC WORLD:
LANGENUD KUNINGRIIK“
kl 18.00 Kogupere „SALAAGENT MAX“
kl 20.00 Märul, seiklus „JURASSIC WORLD:
LANGENUD KUNINGRIIK“
kl 18.00 Kogupere „SALAAGENT MAX“
kl 20.00 Märul, seiklus „JURASSIC WORLD:
LANGENUD KUNINGRIIK“

R 15.06
P 17.06
N 21.06
T 26.06
K 27.06
N 28.06

kl 18.00 Kogupere „LEO DA VINCI:
MISSIOON MONA LISA“
kl 20.00 Draama „TUNDMATU SÕDUR“
kl 18.00 Koguperefilm „LEO DA VINCI:
MISSIOON MONA LISA“
kl 20.00 Draama „TUNDMATU SÕDUR“
kl 18.00 Koguperefilm „LEO DA VINCI:
MISSIOON MONA LISA“
kl 20.00 Draama „TUNDMATU SÕDUR“
kl 18.00 Ulmefilm „FUTURE WORLD“
kl 20.00 Märul, põnevik, krimi „OCEANI 8“
kl 18.00 Märul, põnevik, krimi „OCEANI 8“
kl 20.30 Ulmefilm „FUTURE WORLD“
kl 18.00 Märul, põnevik, krimi „OCEANI 8“
kl 20.30 Ulmefilm „FUTURE WORLD“

