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Eesti – see oleme meie!

Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva hommikul toimus Põlva valla külades mitmeid pidulikke lipuheiskamisi. Pildil kargel talvehommmikul Karilatsi külla lipuheiskamisele kogunenud rahvas. Kristi Käo foto.
Samal teemal vaata ka lk 4.

Põlva valla Aukodanik on Peeter Alep ja Aasta Tegu 2017
riigigümnaasiumi rajamine
23. veebruaril toimunud Põlvamaa Omavalitsuste
Liidu ja Põlva valla ühisel Eesti Vabariigi 100. juubeliaasta vastuvõtul anti üle Põlva maakonna teenetemärgid ning Põlva valla tunnustused.
Põlva maakonna vapimärgi pälvis kauaaegne Põlva omavalitsusjuht Tarmo Tamm, Põlva maakonna
teenetemärgi pälvisid Ruth Ruus, Reet Kappo ja
Heino Tartes.
Põlva valla Aasta Tegu 2017 on riigigümnaasiumi rajamine Põlva avalikus ruumis silmapaistva,
omanäolise ja keskkonda sobiva gümnaasiumihoone
rajamine, mis on Eesti esimene liginullenergia koolimaja. Põnevate ruumi- ja tehnoloogiliste lahendustega hoone annab õppimiseks ja õpetamiseks rohkesti
inspiratsiooni ning moodne vorm toetab kooli põhitegevust.
Põlva valla Aukodanikuks sai Peeter Alep, kes
on agronoomina tegutsenud põllumajanduses ligi 40
aastat. Tema aastatepikkune töö ja eeskuju on positiivselt mõjutanud Põlva valla arengut ja tuntust.
Põlva valla kultuuripreemia anti väljapaistva
tegevuse eest spordivaldkonnas Ingrid Muugale ja
kultuurivaldkonnas Lutsu Teatri Seltsile.
Sündmusel anti üle ka Põlva vallavanema tunnustus Aasta Tegija, mis antakse silmapaistva tegevuse
või saavutuse eest 2017. aastal. Tunnustuse pälvisid:
Lilian Hindrikson ja tema juhendaja Raina
Urb – suurepäraste tulemuste eest vabariiklikel konkurssidel ja nimiosatäitja rolli eest üle-Eestilisel kontsertetendusel „Klaveriloomad. Elu muusikas”
Janek Liivamägi – spordiklubi Mooste Mõis
korvpallimeeskonna eestvedaja, kes tuli veteranide
maailmameistriks vanuses 35+
Garri Murumets – noorteelu edendaja Himmastes. Tänu tema aktiivsele tegevusele sai Himmaste
noortesõbraliku küla tiitli

Teele Utsal – Eesti parim noor naiskäsipallur
2017
Kuldar Leis ja aktsiaselts Resand – riigigümnaasiumi liginullenergia idee elluviimise ja projekteerimise eest
Tiina-Mai Arund – suur panuse eest viiulimängu õpetamisel ja järelkasvu tagamisel keelpilliorkestrisse; tema õpilased on saavutanud hulgaliselt
auhinnatud kohti Liivimaa muusikakoolide keelpillimängijate konkursil
Anne ja Paul Uibo – Eesti 2017. aasta kauneima
koduaia kujundamise eest; nad on ka aktiivsed osalejad Avatud Aedade programmis
Kaire Hääl – Põlva lasteaed Pihlapuu direktor,
uue töö- ja kasvatuskeskkonna loomise eest lasteaias
Laura Unt, Ester Jaaska, Tiivi Parts ja Janika Usin – suurepärase saavutuse – kuldmedali eest
indiaca maailmameistrivõistlustel Eesti koondise
koosseisus
Valeri Veskioja – AS Term juhataja, uue tootmishoone valmimise eest
Andre Laine – Meie Stuudio tantsijate väga heade tulemuste eest nii rahvusvahelistel kui ka maailmameistrivõistlustel
Peeter Olesk – Eesti parim laskursportlane 2017
Kalev Abel – osaühingu Alcantra tootmispinna
laiendamise ja uute investeeringute eest tootmistehnoloogiatesse, Põlva spordi- ja kultuuriürituste toetaja
Kristina Masen – noorte meediategevuse aktiivse eestvedamise eest
Kaie Lõhmus, Aigi Sikkal, Külli Oja – uue koostöise töökultuuri kujundamise eest Põlva Koolis
Sireli Salum ning tema juhendajad Margot
Suur ja Riivo Jõgi – suurepäraste tulemuste eest laulukonkurssidel: Laulukarusselli finalist, parim noor
jazzlaulja konkursil Solistica 2017

Vasakult: Põlvamaa Vapimärk Tarmo Tamm, Põlvamaa Aukiri Esta Sokman, Põlva valla Aukodanik
Peeter Alep, Põlvamaa Teenetemärk Ruth Ruus, Põlva vallavanem Georg Pelisaar, Põlvamaa Teenetemärk Reet Kappo, Põlvamaa aukiri Marika Klimberg-Hyötyläinen ja Põlvamaa teenetemärk
Heino Tartes. Foto Fotoprint
Käsipallimeeskond SERVITI: Jürgen Lepasson, Sander Sarapuu, Kristjan Muuga, Hendrik
Varul, Martin Grištsuk, Raiko Rudissaar, Eston
Varusk, Henri Sillaste, Roman Aizatullov, Sergii
Liubchenko, Denis Lõokene, Siivo Sokk, Anatoli Chezlov, Ülljo Pihus, Indrek Neeme, Henri
Hiiend, Mario Karuse ja Carl-Eric Uibo ja treenerid Kalmer Musting ja Rein Suvi – Eesti meistrid
2017, Eesti karikavõitjad 2017

Vastuvõtu pilte saab vaadata Põlva Foto Facebooki lehel.
Vastuvõtu pilte saab vaadata ja tellida Fotoprindi kodulehelt kodulehel fotoprint.ee. Albumite
paroolid on: 230318; 2303181 ja 2303182.

2 Vallavalitsus, volikogu

Kevadine massipiirang
valla teedel

Foto www. jarvateataja.postimees.ee

Põlva Vallavalitsus annab teada, et kehtestab alates 26. märtsist kuni 1. maini liikluspiirangu sõidukitele, mille registrimass
ületab olenevalt teest 3,5-8 tonni. Koormuspiirangutega teelõigud
tähistatakse vastavate liiklusmärkidega. Sõidukitel, mille registrimass ületab teele kehtestatud piirangut, on kohalikel teedel ilma
Põlva Vallavalitsuse eriloata liiklemine keelatud.
Liikluspiirang ei laiene operatiivsõidukitele ja jäätmeveoteenust osutavale ettevõttele.
Lisainfo teede ja eriloa väljastamise kohta leiab Põlva valla
kodulehelt aadressil www.polva.ee/teed-ja-tanavad
Info erilubade kohta:
ehitusspetsialist Uno Kangro, tel 517 7101,
uno.kangro@polva.ee

Alates 1. märtsist kehtib Põlva valla
lasteaedades ühine kohatasu
Põlva Vallavolikogu kinnitas oma 25. veebruari istungil Põlva
valla lasteaedades ühtse kohatasu, mis 15 eurot kuus. Kohatasu
tasumise periood on 12 kuud.
Samas laiendati kõikidele Põlva valla lasteaedades käivatele
lastele toidupäeva maksumuse kompensatsiooni 0,45 eurot päevas
kehtestatud hinnast.
Janika Usin
abivallavanem
Foto delfi.ee

Detailplaneering
Põlva Vallavalitsus algatas 14.02.2018 korraldusega 2-3/143
Põlva vallas Tilsi külas asuval Biopuhasti katastriüksusel (katastritunnus: 38501:001:0003) detailplaneeringu koostamise, kinnitas lähteseisukohad ja ei algatanud keskkonnamõju strateegilise
hindamise koostamist. Planeeringuala suuruseks on ligikaudu 28
000 m2.
Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on soov rajada katastriüksusele Tilsi küla teenindav reoveepuhasti ning puurkaev.
Ala on tasane ning vähese kõrghaljastusega. Katastriüksus külgneb põhja suunal alajaamaga. Kitsendusi põhjustavad ala läbivate tehnovõrkude kaitsevööndid. Alal on olemasolev juurdepääs
Hoole-Kõrbjärve teelt. Planeeringu ülesandeks on määrata katastriüksusele ehitusõigus, krundi kasutamise sihtotstarve, vajalikud
kujad, hoonestusala ning arhitektuurinõuded sobiva hoonestuse
rajamiseks. Lahendada tuleb vajaliku taristu rajamine, keskkonnatingimused ning haljastus. Tagada tuleb terviklik liikluskorralduse lahendus ning vajalikud juurdepääsud.
Alal on olemas hetkel kehtiv detailplaneering reoveepuhasti
rajamiseks, kuid see detailplaneering ei võimalda sinna rajada
puurkaevu. Kuna käesolevaga on selgunud vajadus Tilsi küla uue
puurkavu rajamiseks on AS Põlva Vesi teinud detailplaneeringu
algatamise ettepaneku.
Detailplaneeringu eesmärk on kooskõlas hetkel kehtiva Laheda valla üldplaneeringuga.
Planeeringu materjalid on digitaalselt leitavad Põlva valla kodulehelt kaardirakendusest EVALD.
Ehitus- ja planeeringuosakond
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Vastuvõtuajad Põlva Vallavalitsuses
Vallavanema ja abivallavanemate vastuvõtuajad alates
2. aprillist 2018:
Vallavanem Georg Pelisaar
E 14–16.00
Vastuvõtule registreerimine telefonil 799 9470
abivallavanem Arne Tilk		
E 14–16.00
abivallavanem Janika Usin		
T 10–12.00
abivallavanem Sirje Tobreluts
T 10–12.00
Abivallavanema vastuvõtt teenuskeskuses toimub etteregistreerimisel tema telefoninumbril.
Ametnike vastuvõtuajad Kesk 15, Põlva alates 02.04.2018:
vallasekretär			E 14–16.00
jurist				
T 10–12.00; K 13–15.00
Sotsiaalosakonna juhataja 		
N 13–16.00
Sotsiaaltööspetsialistid 		
E, K 9–12.00 ja 13–16.00;
				N 13–16.00; R 9–12.00
Haridus- ja kultuuriosakonna
juhataja				
T 9–11.00; N 15–16.00
kultuurispetsialist			
T 15–16.00; N 9–11.00
haridusspetsialist			
K 9–12.00 ja 13–16.00
Ametnike vastuvõtuajad Keldrikaela tee 2, Mammaste,
alates 02.04.2018:
finantsosakonna juhataja		
T 10–12.00
arenduse peaspetsialist		
T 9–12.00; N 13–16.00
arendusspetsialist			
T 13–16.00; N 9–12.00
Ametnike vastuvõtuajad Võru 1, Põlva, alates 02.04.2018:
Ehitus- ja planeeringuosakonna
juhataja				N 13–16.00
keskkonnaspetsialist		
E 10–12.00 ja 13–16.00
taristuspetsialist			T 13–16.00
arhitekt				
T 9–12.00 ja 14–16.00
ehitusspetsialist			
T 9–12.00 ja 13–16.00;
				N 9–12.00 ja 13–16.00
maaspetsialist			
T 9–12.00 ja 13–16.00;
				K 9–12.00 ja 13–16.00

Ametnike vastuvõtuajad teenuskeskustes alates 02.04.2018
Ahja teenuskeskuses:
Jurist
iga kuu 3. teisipäeval kella 15-16.00
Teabespetsialist teisipäeval kella 13-16.00 ja
		
reedel kella 9-12.00
Sotsiaaltööspetsialist teisipäeval kella 13-16 ja
		
reedel kella 9-12.00
Ehitusspetsialist iga kuu 1. reedel kella 9-11.00
Maaspetsialist iga kuu 1. reedel kella 9-11.00
Tilsi teenuskeskuses:
Jurist
iga kuu 3. teisipäeval kella 13-14.00
Teabespetsialist teisipäeval kella 13-16.00 ja
		
reedel kella 9-12.00
Sotsiaaltööspetsialist teisipäeval kella13-16.00 ja
		
reedel kella 9-12.00
Ehitusspetsialist iga kuu 2. reedel kella 9-11.00
Maaspetsialist iga kuu 2. reedel kella 9-11.00
Mooste teenuskeskuses:
Jurist
iga kuu 3. esmaspäeval kella 11-12.00
Teabespetsialist esmaspäeval kella 9-12.00 ja
		
kolmapäeval kella 13-16.00
Sotsiaaltööspetsialist esmaspäeval kella 9-12.00 ja
		
kolmapäeval kella 13-16.00
Ehitusspetsialist iga kuu 3. kolmapäeval kella 13-15.00
Maaspetsialist iga kuu 3. kolmapäeval kella 13-15.00
Vastse-Kuuste teenuskeskuses:
Jurist
iga kuu 3. esmaspäeval kella 9-10.00
Teabespetsialist esmaspäeval kella 9-12.00 ja
		
neljapäeval kella 13-16.00
Sotsiaaltööspetsialist esmaspäeval kella 9-12.00 ja
		
neljapäeval kella 13-16.00
Ehitusspetsialist iga kuu 4. kolmapäeval kella 13-15.00
Maaspetsialist iga kuu 4. kolmapäeval kella 13-15.00

Vallavolikogu istungitelt
21. veebruaril 2018:
Volikogu kehtestas ühinenud Põlva valla sotsiaalteenuste osutamise ja tingimuste korrad.
Põlva valla lasteaedades kehtestati kohatasuks 15 eurot kuus
ühe lapse kohta.
Alates 1. märtsist 2018 nimetatakse Lasteaed Kaari Vastse-Kuuste Lasteaiaks Kaari, lasteaed Illikuku nimetatakse Ahja
Lasteaiaks Illikuku; Tilsi Lasteaed nimetatakse Tilsi Lasteaiaks
Muumioru. Kehtestati ka nende lasteaedade ajakohastatud põhimäärused.
Otsustati Põlva vallavolikogu tunnustuste Aasta Tegu, Aukodanik ja kultuuripreemia andmine. Tunnustus Aasta Tegu antakse
riigigümnaasiumi rajamise eest. Tunnustus Aukodanik antakse
kauaaegsele põllumehele Peeter Alepile, kultuuripreemia spordivaldkonnas antakse Ingrid Muugale ja kultuurivaldkonnas Lutsu
Teatri Seltsile. Tunnustused antakse üle 23. veebruaril 2018.
Kehtestati ühisveevärgi ja kanalisatsiooni (ÜVK) arendamise kava aastateks 2017–2029, mis on aluseks ÜVK süsteemide
arendamiseks ja väljaehitamiseks nende teeninduspiirkonnas ning
finantseerimisallikate leidmisel. Uuendatud kava kehtestamine on
seotud AS Põlva Vesi poolt esitatud taotlusega Põlva linna reoveepuhasti rekonstrueerimiseks. Samas seoses muudeti ka Põlva
valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskirja.
Kehtestati Põlva valla haldusterritooriumil asuvate munitsipaalomandis olevate eluruumide üüri piirmääraks ühes kuus 50
senti kuni neli eurot ühe ruutmeetri kohta.
Võeti vastu Põlva valla 2018. aasta eelarve. Eelarve kogumaht
on 30 346 000 eurot, investeeringuteks on planeeritud 11 619 877
eurot, investeeringute katmiseks on prognoositud võtta laenu 5
250 000 eurot.
Kinnitati Põlva valla valimiskomisjoni uus 5-liikmeline koosseis ja asendusliikmed.
Esimesel lugemisel oli uue Põlva valla põhimäärus.
Uueks vallavolikogu korraliste istungite toimumise päevaks
kinnitati iga kuu kolmas neljapäev.
Majanduskomisjoni koosseisust arvati välja Tarmo Tamm ja
tema asemele määrati komisjoni uueks liikmeks Romet Oone.
Seoses maavalitsuste tegevuse lõpetamisega alates 01.01.2018
anti kohalikele omavalitsustele ühiseks täitmiseks üle ka maakonna sümboolika kasutuse ja teenetemärkide andmise õigus. Vallavolikogu otsustas anda Põlva maakonna vapi ja lipu kasutamise
korraldamise õiguse üle MTÜle Põlvamaa Omavalitsuste Liit, kes
korraldab ka Põlva maakonna teenetemärkide andmise.
Kinnitati Põlva Vallavolikogu revisjonikomisjoni 2018. aasta
tööplaan.
16. märtsil 2018:
Tulenevalt vajadusest korraldada ümber ühinemisjärgse Põlva valla rahvaraamatukogud ning eesmärgiga optimeerida rahvaraamatukogude juhtimist, parandada komplekteerimist, jaotada
paindlikumalt ressursse ja mitmekesistada osutatavaid teenuseid
otsustas Põlva Vallavolikogu korraldada ümber Põlva valla rahvaraamatukogud liitmise teel ning liita Munitsipaalasutus Ahja Raa-

matukogu, Kauksi Raamatukogu, Kiidjärve Raamatukogu, Lahe
Raamatukogu, Mooste Raamatukogu, Rasina Raamatukogu, Tilsi
Raamatukogu ja Vastse-Kuuste Raamatukogu Põlva Keskraamatukoguga. Põlva valla rahvaraamatukogude ümberkorraldamise
tulemusena jätkab tegevust üks raamatukogu – Põlva Keskraamatukogu, mille struktuuris on keskraamatukogu ja 12 haruraamatukogu. Kehtestati ka Põlva Keskraamatukogu uus põhimäärus, kus
on täiendatud haruraamatukogude nimistut.
Tulenevalt vajadusest ajakohastada ühinenud valdade koolide
põhimäärusi ning viia need kooskõlla põhikooli- ja gümnaasiumiseadusega kehtestati Friedebert Tuglase nimelise Ahja Kooli,
Kauksi Põhikooli, Mooste Mõisakooli, Tilsi Põhikooli ja Vastse-Kuuste Kooli uued põhimäärused ning muudeti Põlva Roosi
Kooli ja Põlva Kooli põhimäärusi.
Riigihangete seaduse kohaselt võib kehtestada kohalik omavalitsus hankekorra ja hankeplaani. Põlva Vallavolikogu on selle ülesande delegeerinud Põlva Vallavalitsusele, kes on vastava
korra kehtestanud. Et riigihangete korraldamist reguleeriks ühinenud valla territooriumil üks seadusakt, tühistati vastavad endiste
Mooste, Laheda ja Vastse-Kuuste valdade määrused.
Kehtestati ühinenud Põlva valla põhimäärus. Põhimääruses
sätestatakse volikogu esimehe ja aseesimehe või aseesimeeste valimise kord, volikogu komisjonide moodustamise kord, õigused
ja kohustused (tegevuse alused ja kord), valitsuse moodustamise
kord, vallavanema valimise kord, valitsuse pädevus, valla sümbolid ja nende kasutamise kord, valla ametiasutuste ja ühisametite
või -asutuste moodustamise kord, valla arengukava, eelarvestrateegia ja eelarve koostamise ja muutmise ning finantsjuhtimise üldised põhimõtted, valla õigusaktide vastuvõtmise, avalikustamise
ja jõustumise täpsem kord, valla õigusaktide täitmise kontroll,
siseauditeerimise üldine töökorraldus (kui kohaliku omavalitsuse üksus kavandab moodustada siseaudiitori kutsetegevuse alaste
ülesannete täitmiseks vastava ametikoha või vastava struktuuriüksuse) ning vallavanema asendamise kord.
Volikogu tunnistas kehtetuks Põlva Vallavolikogu 8. jaanuari
2014. a otsuse „Hooldajatoetuse määra kehtestamine“, kuna Põlva
vallas elavale täisealisele isikule hoolduse seadmist ning hooldajale toetuse maksmist reguleerib Põlva Vallavolikogu poolt kehtestatud „Täisealise isiku hoolduse korraldamise kord“.
Tunnistati kehtetuks ka Põlva Vallavolikogu 27. jaanuari
2005. a otsusega kehtestatud Kiuma külas asuva Alatalu kinnistu
detailplaneering, kuna planeeritava kinnistu omanik on teatanud
planeeringu elluviimise loobumisest.
Anti luba Liivimaa Lihasaaduste Wabrik OÜle Põlva vallas
Ahja alevikus Tööstuse tee 6 asuva kinnistu AHJA PIIM I omandamiseks, kuna loa andmine on kooskõlas avaliku huviga ega takista Põlva vallal täita talle seadusega antud ülesandeid.
Istungil algatatud küsimuste päevakorrapunktis arutasid volikogu liikmed Põlva Haigla sünnitusosakonna sulgemist ja valla
haldushoone küsimust.
Järgmine vallavolikogu istung toimub 19. aprillil 2018.
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Tänavakunstifestivali üleskutse
Hea ettevõtja!

10. - 15. juulil 2018 toimub Põlvamaal tänavakunstifestival Rural Urban Art. Festivali
raames luuakse Põlva linna mitu seinamaali
ning leiab aset kultuuriprogramm. Selleks, et
kaunis kunst jõuaks igale poole Põlva valda,
ootame sobivate seinte pakkumisi väljaspool
Põlva linna.
Seinamaali jaoks sobib järgmine sein:
● asub avalikus ruumis (tänav, tiheda külastusega paik)
● mõõtmed alates 2 x 2 m
● silikaattellis või krohvitud
Ootame fotosid sobivatest seintest koos
aadressi, mõõtmete ja lühikirjeldusega aadressile: ruralurbanart@gmail.com.
Lisada kontaktisiku nimi ja telefoninumber. Valime kuni kaks seina, mis saavad uue
ilme juulis 2018 Rural Urban Art festivali ajal!
Ootame pakkumisi kuni 31. märtsini.
Festivali toetavad: Põlva vald, Akzo Nobel
Baltics AS, EV100, Kodanikuühiskonna Sihtkapital SA.

Fotol: seinamaal Tallinnas, kunstnik Andreas Luigas

Ootame Jakob Hurda rahvuskultuuri auhindade
kandidaate
Püüdes jäädvustada meie ärkamisaja sümboli, rahvaluule- ja
keeleteadlase Jakob Hurda (1839-1907) mälestust ning ergutada
rahvuskultuurialast tegevust vabariigis ja Põlva maakonnas, annab Jakob Hurda nim. Põlva Rahvahariduse Selts käesoleva aasta
22. juulil Põlvas kahekümne seitsmendat korda välja Jakob
Hurda rahvuskultuuri auhinnad.
Senised laureaadid: Paul Lehestik, Kristjan Torop, Aino Voolmaa, Heli Raidla, Aino Strutzkin, Laine Lõvi, Veera Pino, Kaljo
Põllu, Udo Kolk, Leo Reissar, Mall Hiiemäe, Tiiu Kiudorv, Ingrid
Rüütel, Rein Vill, Ottilie-Olga Kõiva, Tiiu Kunst, Ülle Podekrat,
Jaan Eilart, Mare Piho, Veera Hirsik, Eva Potter, Helve Lübeck,
Vaike Sarv, Milvi Hirvlaane, Ants Viires, Helle Kõlli, Aleksei
Peterson, Asta Tagel, Eevi Astel, Ulve Kangro, Anne Ojalo, Enn
Esko, Heivi Pullerits, Liina Kähr, Igor Tõnurist, Ülo Needo, Valter Haamer, Maret Kolsar, Veikko Armas Väntänen, Sirje Vill,
Heljo Saar, Ain Erik, Jüri Trei, Ester Liblik, Paul Hagu, Arvo
Jää, Piret Õunapuu, Heino Tartes, Rein Veidemann, Andres Määr,
Ilmar Vananurm ja Asta Pintsaar.

Vastavalt statuudile antakse igal aastal välja kaks preemiat,
neist üks kindlasti Põlvamaal oma tegevusega silmapaistnud
isikule. Rahvuskultuuri auhinnad määratakse eriliste teenete või
kestva viljaka tegevuse eest Eesti rahvuskultuuri viljelemisel,
arendamisel ja jäädvustamisel ning järjepidevuse kindlustamisel.
Auhinna suurus laureaadile on 1000 eurot.
Kandidaate auhinna saamiseks võivad esitada kõik juriidilised või füüsilised isikud. Selleks tuleb 23. aprilliks 2018 (postitempli kuupäev) saata Jakob Hurda nim. Põlva Rahvahariduse
Seltsile (aadressil Kesk 16, 63308 Põlva või e-postiga polva.rhs@
mail.ee) vabas vormis esildis. Selles peab olema kandidaadi rahvuskultuurialase tegevuse kokkuvõte, auhinna esitamise põhjendus, nimetatud viimase 5 aasta jooksul saadud suuremad preemiad
ja auhinnad ning täpsed andmed kandidaadi kohta.
Info tel 5190 4396 või polva.rhs@mail.ee
Jakob Hurda nim. Põlva Rahvahariduse Selts

Tutvustati maakondadesse rajatavate riigimajade
kontseptsiooni
Teisipäeval, 13. märtsil kogunesid Põlvas endises maavalitsuse hoones Põlvamaal
tegutsevate riigiasutuste esindajad ja kohalike omavalitsuste
juhid. Kohtumise üldine eesmärk oli haldus- ja riigireformi
järgses olukorras omavahel infot jagada. Esimesel sellelaadsel kohtumisel olid peamisteks
aruteluteemadeks töökohtade
pealinnast väljaviimine ja riigimajade kontseptsioon.
Infokoosoleku avaettekande
tegi Põlva vallavanem Georg
Pelisaar, kes rääkis Põlvamaa
Omavalitsuste Liidu ja Põlvamaa Arenduskeskuse töö ja tegevuste ühendamisest ning kahe
arendusorganisatsiooni ühise
juhtimise alla viimise protsessist. Samuti kirjeldas ta hetkeseisu uutes moodustunud omavalitsustes, kus tema sõnul on
seni peamiselt jõutud tegeleda
töötajate värbamisega. Pelisaar
tõi välja, et uute meeskondade
moodustamise kõrval on praegu
põhilisteks lahendamist vajavateks probleemideks palgatasemete erinevuste likvideerimine,
sotsiaaltoetuste, -teenuste ja
–süsteemide ühtlustamine ning
koostamist ootavate uute arengukavade reaalsusega kooskõlla
viimine.
Rahandusministeeriumi
(RaM) regionaalhalduse osakonna (REHO) Põlva talituse

juhataja Raul Tohv tutvustas
maavalitsuste kaotamise järel
moodustatud uut struktuuri ning
tõi välja igas maakonnas tööd
alustanud talituste peamised
ülesanded. Need on planeeringutealased ülesanded (sh maakonnaplaneeringu koostamine,
ruumiline planeerimine, üld- ja
detailplaneeringute järelevalve); õigusalane nõustamine (nt
haldusaktide ettevalmistamine);
koostöövõrgustike loomine ja
hoidmine; omandireformi ülesanded; arengualased ülesanded;
dokumentide
arhiveerimine
ning koostöö riigiasutustega.
Rahandusministeeriumi
riigihalduse ja avaliku teenistuse osakonna juhataja
asetäitja Raido Roop tutvustas riigipalgaliste töökohtade
Tallinnast väljaviimise ideed
ja käimasolevat protsessi.
Põlvamaa jaoks on praegune
olukord nukker, kuna Põlvasse viiakse välja vaid üheksa
töökohta: Keskkonnaagentuur
(kavandatud 1), Maa-amet (1),
Politsei- ja Piirivalveamet (3),
SA Innove (1) ja Töötukassa
(3) töökohad. Roop tõi välja,
et kuigi kõige suurem vastuseis töökohtade väljaviimise
vastu tuleb Tallinnas asuvate
asutuste peakontorite poolt,
on Vabariigi Valitsuse tasandil emotsioonid selle tegevuse
suhtes üha positiivsemad ning

alla pole antud, kuigi protsess
liigub aeglaselt.
Rahandusministeeriumi
riigihalduse ja avaliku teenistuse osakonna projektijuht
Dmitri Moskovtsev tutvustas
riigimajade
kontseptsiooni.
Riigimajade loomise eesmärk
on tuua riigiasutused kokku ja
vähendada asukohti, kus riik
avalikke teenuseid pakub, et
lihtsustada teenuste kättesaadavust inimeste jaoks. Lisaks
on eesmärkideks asutustevahelise sünergia ja koostöö
suurendamine, kinnisvara optimeerimine, töö- ja teeninduskeskkonna parandamine ning
kaugtöökeskkondade loomine
ja arendamine.
Moskovtsevi sõnul on riigi
poolne ettepanek muuta endine maavalitsuse hoone nn riigimajaks, kuhu kolimiseks on
praegu ettepanekud esitatud
Põllumajandusametile, Keskkonnainspektsioonile, Põlvamaa Veterinaarkeskusele ja
PRIAle. Lõplikult selguvad lahendused ja kolimised Kesk 20
hoone projekteerimise käigus,
kui on näha, mis asutused ja
millistel tingimustel hoonesse
mahuksid. Maikuu jooksul selgub ajakava, mis aastal ja milline hoone rekonstrueerimisele
läheb.
Alternatiivina arutati pikemalt ka Põlvas aadressil Puuri

tee 1 asuva hoone kujundamist
riigimajaks, kuid Riigi Kinnisvara AS oma koostatud analüüside alusel praegu selle hoonega
jätkamist ei poolda.
Infokoosolekule olid kutsutud järgmiste asutuste esindajad: Põlva vald, Räpina vald,
Kanepi vald, Põlvamaa Omavalitsuste Liit, Põlvamaa Arenduskeskus, REHO Põlva talitus,
Põlvamaa Rajaleidja keskus,
MTA Põlva büroo, Põlvamaa
Veterinaarkeskus, PRIA, Keskkonnainspektsiooni Põlvamaa
büroo,
Põllumajandusameti
Põlva keskus, Töötukassa, Politsei- ja Piirivalveamet, Kaitseliidu Põlva malev, Maanteeamet,
Stsiaalkindlustusamet,
Keskkonnaamet, Muinsuskaitseamet, Kaitsepolitsei Amet,
Lõuna Ringkonna prokuratuur,
Tööinspektsioon, Maa-amet,
Riigi Tugiteenusete Keskus,
KIK, Põlva kohtumaja, Päästeamet, Põlva riigigümnaasium.
Ühiselt leiti, et taolisi erinevatele aktuaalsetele teemadele
keskenduvaid infokoosolekuid
võiks korraldada vähemalt kord
kvartalis.
Lisainfo:
Raul Tohv
juhataja
RaM REHO Põlva talitus
Tel: 715 5860
E-post: raul.tohv@fin.ee

Ootame sind aprillis algavasse ettevõtjate mentorklubisse.
Eelistame 1-3 aastat tegutsenud ambitsioonikaid ettevõtjaid.
Sel hooajal on 5 klubikohtumist aprillist novembrini koos Valgama
mentorklubi liikmetega. Klubisse on oodata ca 30 osalejat kolmest
maakonnast (Võru, Põlva, Valga).
Varasemad osalejad on hinnanud kohtumistel kogemuste jagamist
ja üksteiselt õppimist, uute mõttekaaslaste leidmist ning koostöö suurenemist. Hea võimalus on küsida otse koolitajatelt, osalejatelt tagasisidet enda teenuste/toodete kohta, mille läbi on saadud uusi arendusideid ja kliente.
Mentorklubi võimaldab:
• saada endale koostööpartneriks kogenud mentor, kellega koos
arutada läbi ettevõtte arenguplaanid ning teha olulisi otsuseid;
• läbida asjalikke koolitusi, mida viivad läbi Eesti juhtivad koolitajad ja eksperdid;
• õppida edukate ettevõtete kogemustest ja saada nõu mentoritelt;
• saada uusi tuttavaid ja ideid oma äri arendamisel.
Mentorklubis saab osaleda üks inimene ühe ettevõtte kohta, soovitavalt omanik/tegevjuht.
Mentorklubis osalemine on tasuta (koolitus, majutus, toitlustus),
programm ei kata transpordikulu ( va õppereis) klubi toimumise kohta.
Klubis saab iga alustav ettevõtja (mentii) endale personaalse mentori, kes on abiks ja toeks ettevõtjale seatud eesmärkide saavutamisel.
KAVA
4.-05.aprill Suur avaüritus- Marko Rillo. Toimumiskoht: Pühajärve puhkekeskus
30.-31.mai Reeglite rikkumine- uued arendusideed- Indrek Maripuu, Toimumiskoht: Loovusait, Neitsijärve talu, Uibujärve küla,
Põlva vald
05.-06.sept Persoonibränd- Signe Ventsel, Toimumiskoht: Kubija hotell-loodusspaa Võrumaal http://www.kubija.ee/
24. -25.okt Õppereis Raplamaale
Lõpuseminar novembris.
Iga klubikohtumise raames toimub koolitus ning sellele järgneb
diskussioon ja aeg mentoritele – mentiidele omavaheliseks suhtlemiseks, kogemuste ja mõtete vahetamiseks.
Mentorklubisse registreerimine kuni 22. märtsini.
Täiendav info SA Põlvamaa Arenduskeskus

diana.plakso@polvamaa.ee või 527 5899

Alanud on Teeme Ära talgute
kirjapanek
Teeme Ära talgupäev on kümnete tuhandete eestimaalaste igakevadine suursündmus, et tulla kokku ja teha üheskoos ära kodupaiga
kõige olulisemad tööd. Talgute registreerimine talguveebis www.teemeara.ee algas 15. märtsil ja talgupäev on 5.mai.
Tänavune aasta on eriline, sest lisaks kevadisele Teeme Ära talgupäevale toimub sügisel ka Maailmakoristuspäev, mis leiab aset 15.
septembril ja on osaks EV100 programmist ning üleilmsest koristuspäevast. Ettevõtmise eesmärgiks on teha ühine kingitus Eestile ja koristada metsad prügist puhtaks.

Täpsem info: www.teemeara.ee

Küsitlus Võru- ja Põlvamaaga
seotud pendelrände kohta

Võru- ja Põlvamaa arenduskeskused küsitlevad järgneva kuu
jooksul inimesi, kes rändavad töö tõttu igapäevaselt naabermaakondadesse, käivad naabermaakondadest siia tööle või kes teevad või
sooviksid teha kaugtööd. Küsitluse eesmärk on saada teavet, milliste
asutuste või nende üksuste kolimist Võru- ja Põlvamaale võiks riik
kaaluda ning kui suur on eestlaste huvi teha kaugtööd Eesti ühes ilusamas piirkonnas.
14. märtsil avaldasid Võrumaa Arenduskeskus ning Põlvamaa
Arenduskeskus veebiküsitluse aadressil http://bit.ly/kaugtööhuvi.
Küsitlusele ootame vastuseid kuni 15. aprillini.
“Tean, et kõiksuguste küsitluste täitmine on tüütu. Samas ei ole
meil mitte kuidagi teisiti võimalik saada teavet, mida riigile ettepanekute tegemiseks vajame. Meie eesmärk on selgitada välja, millise
tööalase taustaga inimesed meilt igapäevaselt mujale tööle käivad,
kui palju on neid inimesi, kes käivad mujalt meile tööle, ja kas nad
on valmis meie maakondadesse elama kolima ning kui palju on neid
inimesi, kes sooviksid elada Võru- või Põlvamaal ja kelle ametikoht
võimaldaks ka kaugtöö tegemist. Oleme tänulikud iga tagasiside ja
ettepaneku eest,” rääkis Võrumaa Arenduskeskuse juhatuse liige Tiit
Toots.
Riigihalduse minister Jaak Aab on korduvalt rõhutanud, et eelmise aasta lõpus valitsuses kokku lepitud tegevused riigipalgaliste töökohtade pealinnast väljaviimiseks ei ole veel piisavad ning tööd tuleb
jätkata mitme maakonna osas, sh Võru- ja Põlvamaa. Hetkeseisuga
on valitsuses kokku lepitud 9 töökoha liikumine Põlvamaale ning 18
töökoha liikumine Võrumaale. Eesmärk on pealinnast välja tuua vähemalt 1000 riigipalgalist töökohta. Küsitluse läbiviimisele aitavad
kaasa Rahandusministeeriumi Võru ja Põlva talitused.
Lisainfo:
Tiit Toots
Juhatuse liige
SA Võrumaa Arenduskeskus
Tel 514 5985
E-post tiit.toots@vorumaa.ee
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Pidulik hommik
Orajõe külas

Vastse-Kuustes

Fotomeenutused 22. veebruaril toimunud EV 100 tervisematka seltskonnast
ja 23. veebruaril Eesti 100. sünnipäeva
tähistamise õhtult Vastse-Kuuste kultuurimajas.
Fotod eraarhiivist ja Indrek Illus

Pühadehommik Vanakülas
Eesti Vabariigi auväärset 100. sünnipäeva tähistati 24.veebruaril ka Orajõe külas. Varahommikul kogunes pakast trotsides
küla lipuvarda juurde külarahvas. Päikesetõusu ajal sai kuulda
pidupäeva kõnet ning endise külavanema Mati poolt sai lipumasti
heisatud sinimustvalge lipp. Külaaktiivi poolt oli ette valmistatud
pidulik laud kohvi ja suupistetega. See väike kogunemine külmal
veebruarihommikul näitas ühtekuuluvust Eesti Vabariigiga ning
liitis meie kogukonda. Palju õnne, Eesti!
Ariana Eerits
Orajõe külavanem

Eesti sajanda sünnipäeva kargel ja kaunil
talvehommikul kogunesime Vanaküla külakeskuse platsile pidulikule lipuheiskamisele.
Lipulaulu saatel tõusis sinimustvalge vardasse ning lõi talvepäikeses uhkelt lehvima. Lipu

heiskas meie külavanem Leander Konks.
Varasema kahe, Vanaküla ja Holvandi asemel on meil nüüd külasid kolm,
sest taastatud on ka kunagise Kiisa küla
ametlik nimi ning külade piirid kaardil on

muutunud. Kohale olidki tulnud kõigi kolme küla elanikud. Kui lipp heisatud, siirdusime väikesele matkale läbi Vanaküla Lillu
talu juurde. Tore oli üheskoos minna, lehvitada lipukesi ja päikeselisest, kuigi külmast
hommikust rõõmu tunda.
Meie külavanem oli juba varem kutsunud kõiki lipuheiskamisele tulnuid enda
poole hommikukohvile. Kohvikõrvaseks
võtsime kaasa head-paremat, mis meie
naiste poolt valmistatud. Laua ehteks oli
muidugi pidulik sünnipäevatort, mille autor Kaire Kuld. Kingituseks külavanema
perele andsime üle uhke kootud liniku, mis
päevakohaselt lipuvärvides kujundatud ja
mille autoriks Lija Semm. Külavanem tänas
kohaltulnuid ja rõhutas, et kõik ilus saab
alguse iseenda kodust, üheskoos tegutsedes
muutub aga ka külaelu sisukamaks, elamisväärsemaks.
Oli väga tore olla, nautida akendest lumiseid vaateid ja tõdeda, et maal on võimalik elada, et maal on ilus elada.
Urve Grünberg
Foto autor on Maarja Grünberg-Prušinski

100 kleiti, lipsu ja ridiküli. Foto Ülar Loolaid

EV 100 Kiidjärvel
24. veebruari hommikul kogunes hulgaliselt rahvast Kiidjärve parki ja lipu heiskasid Eesti hümni
saatel isa ja poeg – Tõnu ja Toomas Kroll. Tervituse lausus Kiidjärve Küla Seltsi esinaine Inge Kalle.
Raamatukogu fuajees kõlasid kolm isamaalist laulu - „Vaikne kena kohakene“, „Minge üles mägedele“ ja „Isamaa hiilgaval pinnalla paistab“ – külakoor Tiiu Otsuse klaverimängu saatel. Seejärel
kõlisesid šampusepokaalid kodumaa sünnipäeva auks ja oma tervituse ütles Krista Pikk. Koos lauldi
„Ma tahaksin kodus olla“.
Siis suundusime kaminasaali, kus sai vaadata näitust “100 kleiti, lipsu ja ridiküli” 22 kiidjärvelase erakogust. Külarahvaga koos oleme näitusi korraldanud juba 2010. aastast alates. Näitusel oli
54 kleiti ja 4 kostüümi, 101 lipsu ja 3 kikit, 23 ridiküli ja 2 paari kingi. Vanimad ridikülid pärinesid
1930 ndatest aastatest. Näitus uudistatud, sai võtta tass kohvi, kringlit ja suupisteid ning vestelda
üksteisega mõnusalt kohvilauas.
Raamatukogu fuajee stendil saab vaadata väljapanekut „Kiidjärvelaste rännakud mööda Eestimaad aastatel 1972-1987 ja 2005-2017“, mil on käidud 24 lühemal või pikemal huvireisil ja raamatukogu EV 100 kingitust – „Killuke Vana Tallinnat Kiidjärvele“ – töö idee autor ja teostaja on Ahja
Kooli kunsti- ja käsitöö õpetaja Karin Pikk, kes oli ka näituse kujundaja.
Aitäh kõigile, kes vabariigi 100. sünnipäevale tulid ja näitusele oma kleidid, lipsud ja ridikülid
tõid! Oli meeleolukas hommikupoolik!
Krista Pikk
Kiidjärve raamatukogu juhataja
Kiidjärve Küla Seltsi juhatuse liige

Foto Laura Loolaid
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Lasteaedades 55

Võrumaa jalatsivabrik OmaKing
kingib Põlvamaa lasteaedadele pastlad
Veebruarikuu alguses tegi Põlvamaa Tilsi lasteaed Muumiorg
oma 18ndal sünnipäeval lasteaialastele toreda kingituse. EV100
programmi raames Tilsi lasteaia poolt esitatud kingitus, milleks
oli kinkida oma lasteaia lastele rahvariiete juurde pastlad ja rahvariidevööd, jõudis tänu Võrumaa jalatsivabrikule OmaKing ilusa lõpuni.
EV100 programmi kaudu otsis lasteaed eelmise aasta kevadel oma kingituse elluviimiseks rahalisi toetajaid, kuid paraku
lasteaia projekt rahastust ei leidnud. Olles juba loobunud mõttest
see kingitus teoks teha, tuli neile aga sügisel ootamatult appi Võrumaa jalatsivabrik OmaKing. OmaKing tõi eelmise aasta lõpus
turule uue EV100 sussikollektsiooni, mille iga müüdud sussipaari pealt annetavad nad ühe euro “Võrumaa laste pastelde fondi”.
Pastlad on eelkõige mõeldud selleks, et aidata järeltuleval põlvkonnal hoida Eesti rahvatantsu traditsiooni kõrgel.
Esimesed pastlad läksid hoopis Põlvamaale. “Esimene lasteaed, kellele otsustasime pastlad kinkida, oli Põlvamaa Tilsi lasteaed, kuna just neilt me saimegi sellise vahva idee kinkida lasteaialastele pastlad,” selgitab Põlvamaa lasteaia valikut OmaKinga
tegevjuht Liis Tillmann.

Pisut enne jõuluperioodi alanud kampaaniaga suudeti juba selle aasta alguseks vajalik summa kokku koguda ning 1. veebruaril,
Tilsi lasteaia sünnipäeval, anti lasteaiale vajalikus suuruses ja koguses pastlad üle. Pisarateni liigutatud lasteaia Muumiorg direktor
Anne Pugast sõnas: “Ei osanud nii kiiresti sellist üllatust oodatagi.
Nüüd saavad lapsed edaspidi lasteaia pidustustel kanda täiskomplektis rahvarõivaid. See on suur kingitus meie lasteaiale ja oleme
selle üle siiralt tänulikud.”
OmaKing jätkab lasteaedade toetamist pasteldega. Lisaks Tilsi
lasteaiale on endale juba uued pastlad saanud ka Võrumaal asuv
Vastseliina lasteaed. Järgmisena kogutakse EV100 sussikollektsiooni müügi pealt raha Orava lasteaia ja Saverna Sipsiku lasteaia
pastelde jaoks. Esialgu vaid Võrumaa lastele suunatud kingitusega
on laienetud ka Põlvamaale, kuna just Põlvamaa lasteaiad on näidanud üles suurt huvi nii rahvatantsu kui ka rahvariiete ja pastelde
kandmise vastu. Sõltuvalt susside kandmise hooaja pikkusest ja
müükide arvust, võib aga nende kingisaajate hulka lisanduda veel
mõni Lõuna-Eesti lasteaed.
Karin Kamber
Foto eraarhiivist

Vabariigi sünnipäevapidu ja lasteaia luulepäev
Mooste lasteaias Tammetõru
23. veebruaril tähistati Mooste Lasteaias Tammetõru Eesti Vabariigi aastapäeva.
Sünnipäevahommik lasteaias oli tordilõhnaline, sest kõikides rühmades oldi
usinalt ametis pidupäevamaiuse valmistamisega. Asjaolu, et osa vahukoorest, moosist ja šokolaadikaunistustest töö käigus
poolkogemata ka väikeste tordimeistrite
suhu kadus, ei omanud tõsise kondiitritöö
juures erilist tähtsust. Lõpptulemus sai ju
ikkagi suurepärane!
Rühmades vajalikud ettevalmistused
tehtud, suunduti saali, kus Hiiretädi Sirje
juba külalisi ootamas oli. Üheskoos pühiti
puhtaks tuba, kaeti pidulaud ning valiti välja ka tähtsale päevale vääriline muusika.
Sünnipäevapidu oli juba hoogsalt käimas, kui saabus ootamatu külaline. Nimelt
oli Pöial-Liisi leidnud lumehangest haige
Pääsukese, kes vaatamata teiste lindude
keelitustele oli võtnud ette pika teekonna
Lõuna-Aafrikast talvisele Eestimaale, et
saada osa Eesti sünnipäevapeost. Pääsuke
oli murettekitavas seisundis, kuid õnneks
jõudis kiiresti kohale tohtriproua Mutt. Ta
diagnoosis Pääsukesel tugeva külmetuse
ning määras talle raviks isamaaliste lastelaulude kuulamise. Muusikaõpetajate Külliki ja Ene juhendamisel õpitud laule kuulates hakkaski meie rahvuslind silmnähtavalt
paranema ning kontserdi lõpuks polnud haigusest enam jälgegi järel.
Peo lõpus kiitis abivallavanem Janika
Usin lapsi toredate laulude ja tantsude eest

Põlvamaa suurperedele
kingitakse 100 kontserdi
piletit

OÜ Täheke kingib Põlvamaa Lasterikaste Perede Ühingule
100 piletit EV100 muusikasündmusele, kontsert-etendusele „Klaveriloomad. Elu muusikas“. Piletid anti üle Võru Muusikakoolis
neljapäeval, 15. märtsil.
Kingituse suurperedele annab üle OÜ Tähekese juhatuse liige
Janek Liivamägi. Piletite vastuvõtjaks on 5-lapseline perekond
Kallari ning Põlvamaa Lasterikaste Perede Ühingu esinaine ja juhatuse liige Leida Kello.
“Klaveriloomad. Elu muusikas” on lugu muusika- ja koduarmastusest, igaühe väärtuslikkusest ja erinevate annete märkamise,
arendamise ning koostööoskuse vajalikkusest. Seda jutustavad
kõneka sõnadeta muusika, efektsete liikumatute ja liikuvate piltide ja kaasakiskuvate värssidega näitleja Margus Tabor, kunstnik
Kerstin Hallik, muusikud Katri Rebane, Mihkel Mälgand, Peeter
Rebane ja Kristjan Priks.
“Klaveriloomad. Elu muusikas” stsenarist ja helilooja on Katri
Rebane, kunstnik Kerstin Hallik ning lavastaja Aare Toikka.
Kogupere muusikaetendus on EV100 muusikasündmuste
konkursi üks võidutöödest. Etendused toimuvad kümnes paigas
üle Eesti. Mooste Folgikojas on Klaveriloomad 8. aprillil kell
12.00.
OÜ Täheke on Aura kohvik (www.aurakohvik.ee), Tamme
Kohvik (www.tammekohvik.ee), A.Le Coq Spordimaja Kohvik
(www.jess.ee) ja Täheke Catering (www.tahekecatering.ee).

Hindajate range, kuid igati toetava ja sõbraliku pilgu all kõlasid laste esituses luuletused Eestimaast ja meie kaunist loodusest.
Kuigi nii mõnegi väikese etleja rambipalavik oli kõrge ja ärevus
mattis hinge, said kõik suure hoolega õpitud luuletused siiski
püüdlikult ette kantud.
Tänuks tubliduse ja esinemisjulguse eest said kõik konkursil
osalenud kingituseks tänukirja ja Lotte põrkepalli. Peaauhinna,
milleks on osalemine Ahjal toimuval Põlvamaa XIV lasteaedade
luulepäeval, teenisid välja Ode Zolgo ja Lauri Kukk.
Kiitust jagus ka pisikeste etlejate õpetajatele, kelleks olid
Krista, Piia, Reine ja Sirje.
Kersti Liloson
Mooste lasteaia Tammetõru direktor

Laululapsed Rasina rühmast.
Parempoolsel pildil proua Mutt pääsukest ravimas. Fotod lasteaed Tammetõru.
ning kinkis lasteaiale Eesti mastilipu. Direktor õnnitles kõiki saabuva Eesti Vabariigi sünnipäeva puhul ning andis üle tänukirjad ja meened tublidele lasteaednikele, kelleks olid Piia,
Helina, Janika, Asta, Janelle, Lili ja Maarika.
Ja lõpuks oligi käes aeg istuda ühisesse pidulauda, et maiustada väikeste magusameistrite käte all valminud sünnipäevatortidega ning seejärel koos vanematega koduteele asuda.
12. märtsil toimus Mooste Lasteaias Tammetõru emakeelepäevale pühendatud etlejate
konkurss. Vaatamata sellele, et lasteaiast üle käinud gripilaine oli luuletuselugejate ridu tublisti hõrendanud, kogunes lasteaiapere ette oma oskusi näitama kümmekond last.
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Avatud loeng-vestlusring
“Poeet ja Puulane”

Miks male ja kabe on head?

Reedel, 23.03.2018 kell 12.30-13.30 toimub Põlva Gümnaasiumis kogukonnale avatud loeng-vestlusring “Poeet ja Puulane”.
Kaks sõpra räägivad läbi juttude ja luuletuste sellest, mis pole
silmale nähtav, aga mis on ometi sama oluline kui meie riik, rahvas, minevik.
Tule ja saa osa säravast mõtteduellist kunagiste pinginaabrite
vahel. Kui veab, saad ka küsimusi esitada!

Põlva Koolis peeti märtsikuus male ja kabe meistrivõistlused.
Võistlema kutsuti huviringi parimaid kolmes koolimajas: kabes
23 ja males 28 õpilast.
Miks just kabe ja male on hea? See arendab loogilist mõtlemist, analüüsivõimet, loovust ning kognitiivset võimekust. Kokkuvõttes - eduka õppetöö eeldus kõigis õppeainetes. Täiskasvanuna läheb vaja juhtimisoskust, strateegilist planeerimist, vastutust ja
keskendumisvõimet. Ja peamine asi - see on lastele lõbus ajaviide.
Tore on see, et poiste kõrval on sirgumas rida võimekaid tüdrukuid
ja seepärast me võistleme ühes kategoorias. Laste kaudu on selgunud, et pigem vanavanemad on need, kes nendega kodus kabet
mängivad. Malemängu oskust on lapsed hakanud õpetama ka oma
isadele, huvi ja areng on märgatav. Märkimisväärne on ka see, et
kool on võimaldanud osta terve rida uusi kabendeid ja malendeid.
Korraga saavad mängida kõik huvilised. Peagi muretseme uued
male/kabe kellad ja siis läheb alles tulistamiseks.
Kabe tulemused:
1.klass: I koht – Manivald Jakobson, II koht – Lev Liubchenko, III koht – Gregor Gondiu
2. klass: I koht – Liis Marii Vaher, II koht – Grete Kuldmets,

III koht – Karel Markus Kähr
3. klass: I koht - Simmo Hendrik Sisask, II koht – Robi Sermand, III koht – Romet Paatsi
4. klass: I koht – Emma Jugomägi, II koht – Maribel Gabriela
Gondiu, III koht – Andra
Niinepuu
Male tulemused:
1.klass: I koht - Lev Liubchenko, II koht - Magnus Pala, III
koht - Nikas Liubchenko (6.a)
2.klass: I koht - Martin Belov, II koht - Karel Markus Kähr, III
koht - Enriko Lutsar
3.klass: I koht - Andri Luts, II koht - Kristiin Piirsalu, III koht
- Simmo Hendrik Sisask
4.-5.klass: I koht - Karl-Markus Vool, II koht - Kelli Pala, III
koht - Gert Põkk
7.klass: I koht - Artu Johannes Prangel, II koht - Leo Martin
Pala, III koht - Joosep Podekrat
Palju õnne võitjatele ja südikat harjutamist kõikidele huvilistele.
Reet Külaots
Põlva Kooli huviringijuhid

Ülemisel pildil I klassi parimad maletajad,
alumisel pildil parimad kabetajad.

Ülemisel pildil III klassi parimad maletajad, alumisel pildil 4.-5.
ja 7. klassi parimad maletajad. Fotod Põlva Kool

PUHH ja
maakondlik teatripäev

Johannese Koolis ja Lasteaias Rosmal tegutseb märtsi alguses
karupoeg Puhh koos sõpradega, kuu lõpp toob 22. märtsil kooli
kohale maakondliku kooliteatrite TEATRIPÄEVA.
See, et üks kaheksas klass õpib kahe nädala jooksul selgeks
tund ja 20 minutit kestva näidendi, võib tunduda ebatavaline.
Küllap ongi. Rosma koolis teeb asja võimalikuks aastatepikkune
traditsioon, samuti koolikorraldus – need kaks nädalat valdavalt
draamatundidele olidki pühendatud. Aastate jooksul on mängitud
nii klassikat kui kaasaegset loomingut. Shakespearist ja Moliere`st
möödunud aastal ... teose põhjal valminud „Kentsaka juhtumini“.
Viimane käis Põlvamaad esindamas vabariiklikul festivalil Jõhvis.
Miks sedakorda Puhh? Minu arvamuse kohaselt on tegemist
erakordse huumoritajuga noortega, kes suudavad mängida lastele,
aga mitte lapsikult. Nad oskavad olla naljakad, isegi totrad, ilma
et see nende enesehinnangut pisendaks. Igaühe individuaalne erisus koos Puhhis suurepäraselt väljajoonistunud temperamentidega
annab kokku vägagi värvika etenduse. 6. ja 7. märtsi etendused
on mõeldud eelkõige kooliperele, 8. ja 9. märtsil kl 18 algavatele
etendustele on oodatud kõik noored ja hingelt noored filosoofid.
22. märtsil kl 10 on Rosma Kooli uksed taas laiemalt avatud, sest külla oodatakse kõiki Põlvamaa õpilasteatreid ja huviringe. Rõõmustame ühiselt üksteise tegemisi vaadates ning anname žüriile võimaluse maakonna esindajad edasi riigifestivalile
saata. Registreerimislehe leiate: www.rosma.edu.ee
Head teatrikuud kõigile!
Külli Volmer,
Johannese Kooli Rosmal õpetaja

Põlva Muusikakooli neiud
vokaalansamblite konkursi
laureaadid

9.-10. märtsil 2018 toimus Jõgeva Kultuurikeskuses Alo Mattiisenile pühendatud muusikapäevade raames XXII üleriigiline
koolinoorte vokaalansamblite konkurss. Konkursil võisteldi viies
erinevas vanuserühmas. Põlva neidude ansambel Blue-S võistlesid X-XII klassi noorte vanuserühmas ja saavutasid I koha. Ansambli juhendajad on Margot Suur ja Riivo Jõgi, kellele anti ka
eripreemia stabiilselt väljapaistva töö eest.
Konkursi Grand Prix 2018 omistati Rahvusooper Estonia poistekoori meeskvintetile, kelle juhendajaks on ka Põlva Muusikakooli kooli õpetaja Riivo Jõgi.
Pildil vasakult paremale: Kristin Pintson, Hanna Maria Laane,
Laura-Liis Kütt, juhendajad Riivo Jõgi ja Margot Suur, Andrea
Kuzilov ning Marian Seeme.

Fr. Tuglasele pühendatud loomekonkursil oli
Veebruaris jõudis minuni info Fr. Tuglasele pühendatud omaloomingukonkursist. Kõik Ahja Kooli eesti keele õpetajad ja loomeinimesed hakkasid kiiresti koostama konkursi tegevusplaani ja
värskendama osalemistingimusi. Istusime mitmel koosolekul koos
ja arutasime, millised on kriteeriumid sellel aastal tööde kirjutamiseks.
Enne koolivaheajale minekut jõudsid kõik konkursil osalenud
tööd Ahjale ning ka minul oli suur au neid lugema asuda. Hiljutine
pidulik Eesti Vabariigi suur sünnipäev on hoidnud erilist tunnet, mis
võimendus ka Eesti-teemaliste lugude lugemisel. Mina sain lugeda
1. - 3. klassi töid. Igal tööl oli oma tähtsus ja tunne. Väga raske
oli esimesel lugemisel välja selgitada, milline on kõige parem töö. Otsustasin, et loen
veel mitu korda. Aga kuulata oleks ju veel
mõnusam. Lugesingi tööd salvestusprogrammiga arvutisse, töötlesin natuke heli ja
lisasin muusika, mida väga armastan. Kõik,
kes soovivad, saavad 1. - 3. klassi luuletusi
kuulata kõrvaloleva koodilt.
Koolivaheaja viimasel päeval selgusid
parimate tööde autorid ning korraldustiim edastas sõnumi, et parimate tööde autorid ja juhendajad on oodatud tänuüritusele.
Asusime kiiresti loomeüritust korraldama. Kutsed külalistele,
tänukirjade ettevalmistamine, auhindade laud, piduliku aktuse kava.
Kõik õpetajad, kes üritusega suuremal või vähemal määral olid seotud, tegid oma tööd hingega.
Kätte jõudnud pidulik päev oli eriline ka meie kooli üheksandikele, sest traditsiooniliselt annab kooli direktor neile kooli märgid.
Märgi said samuti uued kooli töötajad, mis rõõmustas ka mind. Tänuüritus, kus osalesid paljude Põlvamaa koolide õpetajad, haridusinimesed ja tublid lugude kirjutajad, oli pidulik, väärikas ja tekitas
kokkuhoidvat tunnet.
Žürii esimehe, õpetaja Aili ülevaadet Tuglase-nimelisest konkursist oli uhke kuulata. 17 õpetajat üle Põlvamaa juhendas 107

õpilase tööd ja 5 õpetajat osalesid ka ise. Parimate autorite väljahõikamisel selgus paremusjärjestus. Ühele võidutööle oli žürii liige
Kristel Rebane kirjutanud juurde refrääniosa, mille õpetaja Aili räppides esitas.
Loomekonkursi tänuüritusel kõlanud looming ei jätnud ilmselt
ühtegi kuulajat külmaks. Minule jättis väga sügava tunde luuletus,
mille kirjutas Anar Anijalg. Õpetaja Tiia suurepärast esitust saatis
kuuenda klassi poisi Martini kitarrimuusika.
Lisaks üllatas Martin meid kõiki oma võidutööd räppides. Kaheksanda klassi tüdrukud toetasid Martinit stiilse liikumisega. Teadmine, et sellise andega õpilane õpib meie koolis, on väga lahe. Üldse
ei imesta, kui ta esineb kunagi näiteks Eesti Laulus.
Luuletusi, mõnusaid mõtteid ja lauluviise jagus kõigile. Tänuliku tundega saame minna edasi. Usun, et peagi saavad kõik võidutööd ühisesse kogusse, et kõik huvilised neist osa saaksid. Suur tänu
kõigile, kes loomeüritusel osalesid!
Krista Brusko
Fr. Tuglase nimelise Ahja Kooli huvijuht
Fotod Ahja Kool
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Laheda noored ei karda külma
ega tuult

Veebruar oli Eesti Vabariigi sünnipäevakuu
ja Laheda noored tähistasid nii toas kui õues.
19. veebruaril olid aktiivsemad noorkotkad, kodutütred ja abilised kutsutud pidulikule vastuvõtule Põlva Kooli saali Mammastes.
Meie rühmast said kõrgemad tunnustused
Steffi Salu, Kelly Raha ja Lisethe Lanno. Abilistest olid tublimad Ege Kostõgov, Davis Kostõgov ja Jane Lentsius.
22. veebruaril kandsid kõik noorkotkad ja
kodutütred aktusel uhkusega oma pidulikku
vormi ja 24. veebruaril seisid tublimad ausamba juures.
Kuu jooksul oleme igal neljapäeval soovijatega lasketreeningutel käinud, jätkunud on
jumpingutreeningud, meisterdamis- ja kokandusring, kolmapäeviti oleme EV 100 raames
ette lugenud raamatuid kuulsatest eestlastest.
Käisime Tartu Kutsehariduskeskuse lauakommete õpitoas, kus kõige suuremaks üllatuseks
oli koogi söömine kahvli ja lusikaga.
27. veebruaril algas neli päeva kestnud

valdade koostöögruppide seikluskasvatuse laager. Laagris osales kokku peaaegu 40
noort. Juhendajad olid Kaitseliidu instruktorid ja kaitseliitlased. Õppisime topograafilist
kaarti lugema ja kasutama, tutvusime erinevate raadiosideaparaatidega. Põlva Noorte
Kotkaste maleva pealik Lauri Lutsar õpetas
luureraportit koostama. Tuletasime meelde
esmaabi nii teoorias kui ka praktikas, matkasime 20-kraadise külmaga õues, vahelduseks
käisime Tartus põgenemistoas meeskonnatööd õppimas ja uisuväljakul ohutut sõitmist
katsetamas. Viimasel päeval võtsime osa Pille
Kriisa meeskonnatöö koolitusest. Suur tänu
teile, head juhendajad, oma ala asjatundjad
Janek Mõttus, Kaido Arulepp, Rene Kintsiraud, Kalle Kalmus, Margus Moisa, Elis Õunapuu, Margo Saarna, Targo Tintso, Kenar
Sallok, Aaro Hallop, Maive Tõemäe!
Märtsis oleme koostöögrupi projekti raames käinud Taevaskojas tõukekelgumatkal.
13. märtsil külastas meid lastekirjanik Heiki

Vilep. Selle raames lugesid 1.-5. klassi õpilased Vilepi luuletusi ja parimad esinesid ka
kohtumisel. Kõik luuletuste lugejad said väikese meene ja iga klassi parimaid autasustati kirjaniku raamatuga. Kohtumine oli väga
meeleolukas ja rahvarohke, kuulamas oli üle
50 noore.
Ees ootab laskevõistlus ja maakondlik
õppelaager vanematele noorkotkastele ja kodutütardele.
Meie raamatukogus on mõned enne 1940.
aastat ilmunud raamatud, siit ka üleskutse: kui
teil on eestiaegseid raamatuid või ajakirju,
mida raatsite meile annetada, siis saaksime
noortele sisse seada eraldi nurgakese või toakese nende tutvustamiseks. Oodatud on ka
nõukogudeaegsed ja vanemad mänguasjad
ning mõni riideese.
Ainika Mägi
Laheda Avatud Noortekeskus
Lahe Raamatukogu

107 osalejat! Kuidas kõik nii hästi sujus?
Konkursi parimate tööde autorid ja nende juhendajad tänuüritusel

EV100: Klaveriloomade
nimitegelastel lõppes
salvestusperiood

Ann-Lisett Rebase fotodel
Põlva Muusikakooli
õpilane Lilian Hindrikson
salvestusel.

Klaveriloomad tähistavad Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva
vaatemänguliste kontsert-etendustega. Kümnest maakonnast välja
valitud nimitegelased kohtusid veebruari viimastel päevadel Tallinnas ja salvestasid „Klaveriloomad. Elu muusikas“ lõpuloo.
Eelmise aasta lõpus selgitati internetikonkursi teel välja kümme noort klaverimängijat, kes said nimiosa kontsert-etenduses
„Klaveriloomad. Elu muusikas“. 26.-28. veebruarini võtsid lapsed
koos oma vanemate ja juhendajaga ette tee Tallinna, et salvestada
etenduse lõpulugu ja filmida mõned episoodid lavastusest.
Kümnes maakonnas üle Eesti toimuva kontsert-etenduse nimitegelaseks on Trevor Tarto Sakust, Lilian Hindrikson Põlvast,
Kaspar Vaikmaa Kilingi-Nõmmelt, Pärtel Enok Põltsamaalt, Leegi
Brigitte Kais Kadrinast, Maria Palling Kärust, Eva Kätliin Leidas
Orissaarest, Gerty Sulakatko Tartu vallast, Gerda Tiisel Tallinnast,
Jekaterina Marchenko Sillamäelt. Kogupere kontsert-etendus
„Klaveriloomad. Elu muusikas“ toimub ajavahemikus 6.-20. aprill üle Eesti. Piletid saadaval Piletilevist.
Klaveriloomade loo kallist kodust ning igaühe väärtuslikkusest jutustavad kõneka sõnadeta muusika, efektsete liikumatute
ja liikuvate piltide ja kaasakiskuvate sõnadega näitleja Margus
Tabor, kunstnik Kerstin Hallik, muusikud Katri Rebane, Mihkel
Mälgand, Peeter Rebane ja Kristjan Priks. “Klaveriloomad. Elu
muusikas” lavastaja on Aare Toikka ja helilooja Katri Rebane.
“Klaveriloomad. Elu muusikas” kuulub EV100 muusikasündmuste programmi. Vaata kogu programmi siit: ev100.ee
Katri Rebane
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Külli Volmer - parim Koidula luule
esitaja Eestis

Pärnus Koidula muuseumis 10. märtsil toimunud neljanda üleriigilise Koidula
etluskonkursi finaali parimaks tunnistati
žürii üksmeelse otsusega Külli Volmer
Põlvamaalt, Lootvina külast.

Etluskonkursi finaalis osales 14 luulelugejat Eesti mitmest paigast. Nad esitasid Lydia Koidula luuletuse kõrval ühe vabalt valitud Eesti luuletaja teose. Volmer,
kes pälvis ka Naiskodukaitse Pärnumaa
ringkonna auhinna, esitas professionaalselt Koidula luuletuse “Kust ma laulud õppinud” ja Marie Underi ” Kevadeutoopia”.
Võitja auhind oli Vello Paluoja loodud
Koidula pastell-portreemaal.
Finaalvõistlusele olid kutsutud parimad vähemalt 18aastased etlejad, kes osalesid piirkondlikel konkurssidel Tallinnas,
Tartus, Võrus, Kuressaares ja Pärnus –
kokku üle 60 luulehuvilise.

Tänavu möödub 175 aastat Koidula
sünnist ja etluskonkurss on ellu kutsutud
tema pärandi väärtustamiseks ning täiskasvanud inimeste luulehuvi aktiviseerimiseks.
Üritust toetasid Pärnu linn, kultuurkapital, Eesti kirjanike muuseumide ühing,
Naiskodukaitse Pärnumaa ringkond ja
Endla teater. Konkursi eestvedaja on Koidula muuseum koostöös Eesti kirjanike
muuseumide ühinguga.
Allikas:
www.parnu.postimees.ee
Foto: Ants Liigus

Naisteklubi Kolmapäeva kogemusõpe alternatiivsetest
tarbetaimedest ja nende kasvatamisest
Möödunud aasta juunikuus alustas Naisteklubi Kolmapäev koolitusprojekti „Kogemusõpe alternatiivsetest tarbetaimedest ja nende kasvatamisest“. Koolitus koosnes kolmest
sisukast väliõpipäevast ning sügis-talvistest õpiõhtutest.
Koolituse esimene juunikuus toimunud õpipäev viis huvilised Pärnumaale Audru valda Tamme aiandustalu ürdiaeda. Tamme talu ürdiaed on pärjatud EHE (Ehtne ja huvitav
Eesti) märgisega – ökoturismi kvaliteedimärgis, millega tunnustatakse loodussõbralikke
ja keskkonnasäästlikke turismitooteid ja -teenuseid, mis pakuvad ehedat elamust ja väärtustavad pärandkultuuri. Talu perenaine Heli Viedehof tutvustas oma kollektsiooni uusi ja

põnevaid maitse-, lõhna- ning ravimtaimi. Hõrkude taimearoomide keskel liikudes ning
erinevaid huvitavaid maitseid nautides saime teada, kuidas kasvatada maitse-, lõhna- ja
ravimtaimi rõdukastides, pottides, erinevates anumates ja amplites, millised ürdid sobivad
koos kasvama ja kuidas suve jooksul anumates kasvavate taimede eest hoolitseda. Lisaks
ka seda, kuidas taimi oma tervise ja maitse heaks kasutada.
Talu müügiplatsilt leidsid meie rohenäpud eest väga rikkaliku valiku maitse-, lõhna ja
ravimtaimede istikuid, talu poest aga kümneid potsikuid erinevate kohapealses talutootmises valmistatud maitsvate ning tervislike ürdi-, marja- ja köögiviljahoidistega. Õpipäeva
lõpetuseks viis perenaine maitserännakust väsinud „taimetargad“ kuuma suvepäikese eest
varjule Tamme talu lummavasse aiakohvikusse, kus saime maitsta talus kasvavatest ürtidest valmistatud teed ja pirukat.
Järgmine huvitav ja avastusterikas õpipäev toimus augusti lõpus Räpina Aianduskoolis,
kus tutvusime taimeeksperdi ja Räpina Aianduskooli õpetaja Toivo Niibergi juhendamisel tootsipeenra rajamisega ning haljastuses kasutatavate köögiviljade ja tarbetaimedega.
Aianduskooli auditooriumis toimunud huvitavale ja informatiivsele loengule järgnes praktiline õpikäik kooli aias. Toivo Niibergil oli kõikide taimede, nende kasvatamise ja kasutamise kohta väga palju vajalikku ja huvitavat öelda, ka saime kõiki taimi käega katsuda
ning nende lõhna nuusutada ja maitsetki proovida. Küsimistel, imestusel ja avastustel ei
olnud lõppu…
Kuna aianduskooli maitse- ja ravimtaimi ootas väljakaevamine peenarde ümberkujundamise eesmärgil, siis jagas Räpina Aianduskooli maitsetaimede kuningas õpipäeval
osalejatele erinevate huvitavate taimede võrseid koos kasvatussoovitustega. Nõnda me siis
proovime saadud teadmisi ja kogemusi rakendada nii koduaedades kui ka ühiselt rajatavas
tarbetaimede aias.
Kogemusõppe projekti kolmas õpipäev viis koolitusel osalejad septembrikuu lõpus
Tallinna Botaanikaaeda.
Meie projekti põhikoolitaja karismaatilise Reti Randoja-Mutsi juhendamisel õppisime
tundma tervendava aia (meelte aia) kujundamise ja rajamise põhialuseid. Tervendavas aias
saab taimi vaadata, puudutada, nuusutada, vahel ka maitsta ja isegi kuulata – tunnetada
läbi kõikide meelte. Meelte aed on suunatud ennekõike erivajadustega inimestele, aga ka
aiandus- ja ravimtaimehuvilistele, tervisliku toitumise järgijatele, noortele.
Loomulikult ei suutnud me loobuda ekskursioonist troopikasse korüfee Urmas Laansoo
enda juhtimisel. Tuntud botaanik ja mitmete raamatute autor, mees, kes on meile tuttavaks
saanud nii ajakirjanduses kui raadio- ja telesaadetes taimedest ja nende kasvatamisest rääkides, on Tallinna Botaanikaaias veetnud kõik keskkooliaegsed vaheajad ja seal pidevalt
töötanud alates 1985. aastast. Ta on kirjutanud botaanikast ja taimede kasvatamisest nii
erialaajakirjades kui ka ajalehtedes ning rääkinud taimedest raadio- ja telesaadetes. Tutvumine botaanikaaia rikkustega troopikas ja lähistroopikas, palmi- ja sukulentide majades
Urmas Laansoo käe all oli puhas nauding – teave taimede kohta jõudis meieni erakordselt
haaravalt ja samas humoristlikult.

Hilissügisel ja talvel toimunud õpiõhtutel toimus Reti Randoja-Mutsi juhendamisel õpipäevadel omandatu kinnistamine ning üheskoos saadi valmis alternatiivsete maitse- ja ravimtaimedega tervendava tarbeaia
kujundusplaan.
Meie kogemusõppe projekti sisukatele õpipäevadele ja -õhtutele pani uhke punkti alanud aasta jaanuarikuus toimunud fruktodisaini õpituba Tartu Kutsehariduskeskuse õpetaja Aina Rüütli juhendamisel. Fruktodisain – see on puu- ja juurviljadest kaunistuste nikerdamine eesmärgiga muuta tervislik toit atraktiivseks
ja isuäratavaks. Kuigi esimesel pilgul tundub, et omapärase nimega kunstiliik fruktodisain on keeruline, siis
tegelikkus tõestas, et sellega saab täiesti igapäevaste köögi- ja puuviljade abil hakkama igaüks, vaja on vaid
julget pealehakkamist. Niisiis lõikasimegi töötoas puu- ja köögiviljadest kauneid lehti ning õisi, linde ja liblikaid! Ja tulemus rõõmustas tõesti kõiki osalejaid!
Koolitusprojekti käigus toimunud kogemusõppe tulemusel saadud teadmisi ja oskusi loodame kasutada
Vastse-Kuuste aleviku olemasolevate puhkekohtade arendamisel ning uue alternatiivse sisuga puhkekoha kujundamisel, aga samuti õpitut omakorda kogemusõppe abil kodukogukonna liikmetele edasi anda.
Naisteklubi Kolmapäev projekti „Kogemusõpe alternatiivsetest tarbetaimedest ja nende kasvatamisest“
rahastas rahandusministeerium kohaliku omaalgatuse programmi vahenditest.
Mall Kõpp
Naisteklubi Kolmapäev
Fotod eraarhiivist
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Mooste Elohelü tuleb taas: mai teisel nädalavahetusel peetakse folgipidu!

11.–12. mail on Mooste mõis täis pillimängu ja laulu: Mooste
Elohelü festival kutsub osalema ja pakub põnevat programmi.
„Juba nädal enne festivali ametlikku algust ehk 4.–5. mail vurab mööda Lõuna-Eestit Folgilavka buss, täis rahvaviise – kutsume kõiki Folgilavkat vastu võtma ja kaasa lööma. Marsruut ja kellaajad saavad üles moostefolk.ee kodulehele,“ kirjeldab festivali
ansamblite juht Kadri Laube.
Ka festivali 11. mail algav põhiprogramm on mitmekesine –
nii võib kuulata noorte rahvamuusikute galakontserti, saada osa
Svjata Vatra või ansambli Puuluup etteastest, samas on võimalus
kuulata Olav Ehalat, Lembit Saarsalu, Toivo Unti, Lea ja Kaisa
Gabralit.
Päevaprogrammi muusika heliseb üheaegselt Mooste rahvamuusikakoolis, kunstikeskuses MoKS, ajaloolises Viinaköögis,
õdusas Veskiteatris, armsakslauldud Silotornis, samas õhtune
programm kulgeb mõlemal festivalipäeval ikkagi suures Folgikojas, mis mahutab suurema arvu muusikasõpru. Festivali suurel
rahvamuusikaseadete võistluskontserdil võtavad seekord mõõtu
15 ansamblit ja siinkohal kutsume appi ka publiku: kõik kohaletulnud saavad esitada oma eelistuse, kes kas pööraste või traditsiooniliste seadete esitajaist pärjata publikupreemiaga.
Tänavu seavad osalejad uude vormi Urvastest pärit loo „Lätsi
küllä“ ja oma eelistus tuleb paika saada ka žüriil koosseisus festivali patroon Ingrid Rüütel, Celia Roose, Olav Ehala, Tauno Aints
ja Hirvo Surva.
Festivali pileteid ja passe levitab Piletilevi – kuna aga Folgikoda mahutab vaid 500 kuulajat, kelle hulgas on ka 100 võistlus-

kontserdil osalevat muusikut, siis ei tasu osalemisotsust homse
varna lükata.
Folk pand käümä! Vaata lisa: www.moostefolk.ee
Programmi tähtsündmused:
• 4.- 5. mai Elohelü Folgilavka
Folgilavka bussis mängitakse 24 tundi järjest meie kandi rahvaviise. Kes tahab, võib kodust oma pilli ühes võtta ja Folgilavka bussis olijatega kaasa mängida või laulda. Folgilavka liigub
marsruudil Tartu Raekoja plats, Nõo muusikakool, Rõngu keskus, Otepää, Kanepi, Urvaste, Antsa keskus, Kaika koolimaja,
Lüllemäe Kultuurimaja, Hargla Maakultuurimaja, Mõniste kool,
Vastse-Roosa, Krabi kõrts, Rõuge, Haki bussipeatus, Ruusmäe,
Kärinä, Meremäe bussipeatus, Obinitsa, Orava, Treski, Värska,
Mikitamäe, Räpina , Mehikoorma, Rasina, Mooste Folgikoda.
Folgilavka kuulub Euroopa kultuuripärandi aasta programmi.
• Reede, 11 mai:
- Noorte pärimusmuusika töötoad ja galakontsert koostöös
Kristjan Priksi ja Kulno Malvaga, kes ka ise üles astuvad. Juhendavad ja esinevad ka ans Lajka (Rootsi) ja Mads Hansens Kapel
(Taani)
- Svjata Vatra kontsert
- Öömatk Taevaskotta. Muusikalised üllatused!
• Laupäev, 12 mai:
- Õpitoad ja päevased kontserdid erinevatel lavadel (Viinaköök, mõisa häärber, Linakoda, Veskiteater suur saal ja teatrisaal, Mooste Rahvamuusikakool, MOKSi kelder, laat)
- Projekt “Kadunud ehted“ ehk kontsert, kus kaasatud kunagise Collage´i koosseisu: üles astuvad Olav Ehala klahvpillidel,
Lembit Saarsalu saksofonil, Toivo Unt kontrabassil, Lea Gabral
ja Kaisa Gabral vokaalina.
- Suur rahvamuusikaseadete võistluskontsert Folgikojas, kus
osaleb 15 bändi! Vaheajal: eelmise aasta võitja RUUT
- Öökontsert: Puuluup
• Pühapäev, 13 mai:
- Maris Podekrati orelikontsert Tartus Pauluse kirikus. Oreliimprovisatsioon saadab Viktor Kossakovski filmi „Elagu antipoodid!“ – filmi näidatakse kirikus ekraanilt ja Maris loob samal
ajal teosele uue helilise tausta. Maris elab hetkel Pariisis, olles üks
tunnustatumaid organiste.
MTÜ Folgisellide Selts
Riho Semmi fotol hetk eelmise aasta festivalilt

Tasuta ja kõigile!

käima KARJÄÄRIKARUSELL
Osaleda saavad kõik, et omandada paremaid teadmisi karjäärist.

Karusellile annavad hoogu
Põlvamaa Töötukassa,
Põlvamaa Rajaleidja keskus ja OÜ Tercare

Lahedad peod laheda
rahvaga Vana-Koiolas
On meeldiv tõdeda, et Vana-Koiola rahvamajas toimuvatel
pidudel pole tarvis rahvanappuse üle kurta. Pigem vastupidi, teinekord kipub maja pidulistele kitsakski jääma. Järjest rohkem
inimesi leiavad tee Vana-Koiolasse ja see teeb rõõmu. Siinkohal jagan pisut muljed käesoleval aastal rahvamajas toimunud
pidudest.
20. jaanuari Talvisel tantsuõhtul sai jalga keerutada ansambli
Boomer saatel. Peole lisas värvi Laheda segakoor, kes mõned
meeleolukad etteasted tegi. Peorahvas sai osa võtta ka muusikalistest mängudest. Kuna ansambli repertuaaris kõlas ka tuntud
„Pannkoogilaul“, pakuti pidulistele kohapeal küpsetatud maitsvaid pannkooke.
9. veebruaril toimus traditsiooniline Rahvalik õhtu. Peaesinejaks oli ansambel Väliharf, kes suure hulga publikut kokku
meelitas. Paraku tekkis enne pidu olukord, kus ühel hetkel ei
saanud enam broneeringuid vastu võtta, sest kohti ei jätkunud.
Sellest oli kahju, aga paraku pole rahvamaja kummist. Üheks
publikumagnetiks olid seekord ka Lahedad Mutid, kes uhkelt
oma värskete naljadega lavale astusid. Rahvabändi saatest tuntud Väliharf lummas oma lavalise energiaga ja sütitas rahvast.
Pidu oli hoogne ja meeldejääv.
22. veebruaril tähistasime piduliku õhtuga EV sajandat aastapäeva. Rahvuslikest lauludest koosneva kavaga esinesid Võru
meeskoor ja Laheda segakoor. Ühislauludena kõlasid „Tuulevaiksel ööl“ ja „Ta lendab mesipuu poole“. Õhtujuht Ivari Saare
eestvõttel sai ka publik oma lauluhääle valla lüüa. Koos lauldi tuntud eesti rahvalaule. Õhtu teises pooles sai vaadata Vana-Koiola näiteringi lõbusat etendust „Vigased peigmehed“.
Etenduse autor on Airika Saamo ja lavastaja Maret Melts. Vana-Koiola näitering esitas seda etendust esmakordselt ning publiku hinnangul igati õnnestunult.

MTÜ Utsitajad jagab igal kolmapäeval kell 9-11 ja pühapäeval
kell 15-17 Mooste kultuurimajas tasuta kasutatud riideid, jalanõusid ja kodutekstiili. Jah, just tasuta ja kõigile!
Veebruaris möödus 5 aastat ajast, mil neli toonases Mooste
vallas elavat noort ema võtsid nõuks luua oma MTÜ. Kõik need
viis aastat oleme ka Moostes tasuta kasutatud riideid jaganud.
Esialgu toimusid jagamised harva ja juhuslikel aegadel, tänaseks
oleme saanud vallalt kasutada ruumid ja saame olla avatud kaks
korda nädalas. Tänaseks on liikmeid kuus ja meil on palju häid
sõpru, kes vabatahtlikena appi tulevad. Oleme teinud koostööd ka
Töötukassaga ning meie juurde saab tulla tööharjutusele klienditeenindajana.
Ootame kõiki Moostesse endale riideid leidma! Ärge siis unustage sõpru kaasa võtmast! Ootame ka käsitööhuvilisi, kes soovivad endale materjali otsida (nt. katkised teksad jne).
Utsitame nii ennast kui teisi!
Noorte emadena tundsime Moostes puudust laste mänguväljakust. Kohe esimesel tegutsemisaastal õnnestus meil Leader projekti abil rajada Mooste aleviku keskele avalik laste mänguväljak.
Oma jõudude ja heade toetajate abiga sai sinna juurde peagi ehitatud ka liivakast ja pingid. Mänguväljak on jätkuvalt aktiivses
kasutuses ja heas korras.
Oleme jõu ja nõuga abis olnud Mooste Noortekeskuse rajamisel ja arendamisel.
Mooste mõisahoovis toimuvatel kuulsatel Taaskasutuskoja
Kirbuturgudel oleme korraldanud heategevusmüüke, millest saadud tulu eest ostsime lasteaeda muusikakeskuse, arendavaid mänguasju, jalgpalliväravad.
Meile meeldib kogu aeg midagi uut õppida!
Selleks, et midagi uut ja põnevat teada saada, mõni nipp või
oskus omandada, korraldame erinevaid õpitubasid, mis samuti
avatud kõigile huvilistele, kes kohale tulevad. Utsitajad piire ei
tunnista, osaleda võidad kõik nii vanad kui noored, nii lähedalt kui
kaugemalt. Oleme õppinud erinevate patside punumist, eraelamus
toidukäitlemise võimalusi ja nõudeid, quilling tehnikas kaartide
tegemist, karpide valmistamist.
Möödunud sügisel soetasime tänu Leader toetusele õmblusmasina, overlock masina ja tikkimismasina ning korra kuus toimub
nüüd käsitööring koostöös Mooste Mõisakooli käsitööõpetajaga.
Teema on iga kord uus, proovida oleme saanud nõelviltimist, masintikkimist, unenäopüüdjate valmistamist, jm.

13.aprillil kell 15.00 -17.00
läheb EDU Keskuse parklas

Kaupa, mida jagada, meil jätkub! Foto eraarhiivist

Unistus!
Usume, et unistused viivad edasi. Praegu unistame suurematest ruumidest, kus riideid jagada ja erinevaid õpitubasid korraldada. Meie tegevust saab jälgida Facebookis aadressil https://
www.facebook.com/utsitajad/ Jälgide reklaami ja kohtume!
MTÜ Utsitajad: Galina Kollom, Jane Arusoo,
Kristi Zolgo, Liilia Raik, Tiina Hääl ja Tiina Troškin

9. märtsil õhtul oli põhjust rahvamajja tulla eelkõige naisperel, sest toimus naistepäeva pidu. Tantsuks mängis Tauri Anni.
Peolt ei puudunud ka Lahedad Mutid, kellel oli naistele varuks
rida üllatusi. Tooni pakkus omaküpsetatud pannkooke, Senni
mõnusat keelekastet ja Anni magusat šokolaadi. Lisaks tegid
mutid ka väikese etteaste. Anni räppis sellest, kuidas ta soovis
saada aasta vanaemaks.
Väikse eelreklaamina teavituseks, et 6. aprillil kell 19 on
kõik huvilised oodatud sõnakunstiõhtule, kus esinevad Põlvamaa parimad estraaditrupid ja sõnameistrid. Saab nautida humoorikaid sketše ja vihtuda tantsu ansambli Paramax saatel.
Tasub jälgida reklaami ja varakult broneerida kohad.
Nagu öeldakse, teeb peost peo eelkõige rahvas. Vana-Koiolas käib koos väga tore seltskond. See innustab ja motiveerib.
Olen tänulik kõigile, kes rahvamaja poolt korraldatud sündmustest osa võtavad. Võib öelda, et Vana-Koiolas toimuvad laheda
rahvaga lahedad peod.
Andres Määr
Vana-Koiola Rahvamaja juhataja
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Põlva Keskraamatukogus
Põlva
• Kohtumine raamatu „Minu Indoneesia autori“ Berit Renseriga 28. märtsil kell 18 raamatukogu saalis. Berit Renser on reisikirjanik, ajakirjanik, tudeng ja ettevõtja. Tema sulest on ilmunud
eestikeelsed raamatud “Minu Indoneesia” (2017) ja “Seitse maailma” (2009). Jakartas andis ta välja indoneesiakeelse “Kamu Indonesia Banget Kalau” (2013). Berit Renser on õppinud semiootikat,
etnoloogiat ja ajakirjandust (ta on kolmanda põlve ajakirjanik)
ning oma loominguski on ta ühtaegu etnograaf, reporter ja rändur.
Kohtumist toetab Eesti Kultuurkapitali Põlvamaa ekspertgrupp.
• Kohtumine Mart Kadastikuga 19. aprillil kell 18 raamatukogu saalis. Ajakirjanik ja kirjanik kõneleb teemal „Armastusest
ahistamiseni – ilmsi ja ilukirjanduses“.
• Anne Eelmäe akrüülmaalide näitus „Rõõm värvides“
19. märtsist 16. aprillini lugemissaalis. Maalide teemaks on loodus. Anne kunstihuvi sai alguses suviti Setumaal vanaema juures
olles. Tore oli vaadata, kuidas Tallinnast suvitama tulnud sugulane maalis. Räpina koolitüdrukuna käis Anne kunstiringis. Õpetaja
soovitusele vaatamata läks ta kunsti asemel siiski toiduainete
tehnoloogiat õppima. Õpitud erialal Põlvas tööle asudes jäi kunstihuvi püsima, huvilised said kultuurikeskuses kokku Ene-Mari
Möldre juhendamisel. Pea veerand sajandit elas Anne Põlvas ja
peab Põlvat oma teiseks kodulinnaks siiani. Tartusse elama asudes
õppis ta maali Tartu Rahvaülikoolis Aime Asi käe all. Praegu kuulub Anne Tartu Harrastuskunstnike Stuudiosse. Põhiliselt tegeleb
ta akrüülmaaliga, aga viljeleb ka õlimaali. Talle meeldib kasutada
erksaid värve ja maalida mererannal. Oma igapäevatöös on Anne
Eelmäe PRIA peaspetsialist.
• Väljapanek „Annetused Jakob Hurda sünnitalule“ 27. märtsist 27. aprillini näitusevitriinis. Koostöös Jakob Hurda nim Põlva
Rahvahariduse Seltsiga. Väljas on ajaloolised esemed ja raamatud. Pühendatud Eesti Vabariigi 100. aastapäevale.
• Põlva Kunstikooli õpilaste vormiõpetuse tööd aastatest 20162017 20. aprillini kojulaenutussektoris (esimesel korrusel) ja lugemissaalis. Juhendaja Mart Vester. Näitus kuulub noorteprojekti
„Kunst raamatukokku“.
Himmaste
• Lugemispäevad lastele 4. ja 18. aprillil kell 17.
• Laste joonistustund „Minu imeline kevad“ 26. aprillil kell 17.
• Kohviõhtu 20. aprillil kell 18. Külla tulevad külavanem Andres
Vijar ja üllatusesineja.
• Linetants esmaspäeviti kell 19. Juhendaja Ene Risttee.
• Käsitööringi kokkusaamine 9. ja 23. aprillil kell 18. Juhendaja
Merike Verev.
• Tai chi kursus teisipäeviti ja neljapäeviti kell 11. Juhendaja Raivo Paltser.
Kiuma
• Neljapäevaklubi (kirjandusklubi) kokkusaamine neljapäeviti
kell 11.
Peri
• Rahvusvahelise lasteraamatupäeva tähistamine 2. aprillil kell 14.
Raamatute väljapanek, ettelugemine ja raamatutega seotud ülesanded.
• Jüripäeva tähistamine 23. aprillil kell 16 pargikoristuse ja väikese jüritulega.
Taevaskoja
• Toomas Kuusingu illustratsioonid (linoollõiked) Lauri Sommeri raamatule „Lugusid lõunast“ 30. aprillini. Toomas Kuusing
on Põlvamaalt pärit kunstnik. Loometeele asumiseks sai ta ärgitust ja õpetusi Põlva kunstnikult ja kunstiõpetajalt Jüri Ristnalt.
Hiljem on ta kunsti õppinud mitmes õppeasutuses, sealhulgas Eesti Kunstiakadeemias. Toomas Kuusing on oma loomingus lihtne ja
siiras. Pildid Lauri Sommeri raamatule lõi ta aja- ja töömahukas
linoollõike tehnikas ning tulemas on vaeva väärt.
• Käsitööringi kokkusaamine kolmapäeviti kell 13. Juhendaja Epp
Metsaluik.
Vanaküla
• Paastumaarjapäev 25. märtsil kell 6 hommikul. Tervitame lauludega päikesetõusu, ehime õunapuu soovilindikestega, küpsetame
pannkooke ja joome punajooki.
• Aado Kottise maalinäitus kodukoha loodusmotiividel 31. märtsini.

Sünnipäevakingitus kõigile

Suurepärase kingituse vabariigile kui iseendale tegid need
80 särasilmset matkajat, kes 24.
veebruari hommikul olid nõuks
võtnud tähistada Eesti 100.sünnipäeva liikumisega.
Agaramad kogunesid juba
varahommikusele EV 100 sünnipäeva tähistamisele Vabadussõjas langenute Põlva mälestussamba juures, kust matk TERVE
EESTI EEST algaski. Matkajate

looduse pidulikule vaikusele.
Kuigi Himmaste küla sild oli
kuulutatud liiklusele suletuks,
-pääseb jalgsi Orajõe teisele kaldale üle põhisängi ette kuhjatud
muldtammi, üle kaevatud ajutise
kanali ehitatud puitsilla. Seda
pidi nägema ja kogema!
Siit Eostesse polnud palju,
vaid läbi lumehärmas metsa,
üle päikesest sooja ja pimestava
luha. Külavanem Andu oli koha-

Veebruarikuus lugesime kingituseks Eesti Vabariigile
Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu (ERÜ) maaraamatukogude sektsioon tegi üleskutse kinkida veebruarikuus Eesti Vabariigile sünnipäevaks
100 tundi ettelugemist. Veebruarikuu jooksul loeti üle Eesti ette raamatukogudes ja lasteaedades, koolides, noorte- ja eakate päevakeskustes. Ettelugemisi toimus kõigis Eesti maakondades ja ka raja taga – New Yorgi Eesti
Koolis ja Luksemburgi Eesti Seltsis. Eestis olid kõige aktiivsemad ettelugejad Viljandi-, Põlva- ja Hiiumaal.
Kui eesmärgiks seati veebruarikuu jooksul ette lugeda 100 tundi, siis
27. veebruari kella 12 (päeval) seisuga oli ERÜ andmetel ette loetud 9738
minutit ehk 162 ja pool tundi.
Paljude teiste seas osales ettelugemises ka Vastse-Kuuste raamatukogu,
kus ajavahemikus 16.–21. veebruarini lugesime Eestile koos kohaliku kooli
1., 2., 3., 4. ja 6. klassi õpilastega ja õpetajatega. 23. veebruaril lugesid Eestile Vastse-Kuuste kauaaegne vallavanem Lennart Liba ja endised vallavalitsuse töötajad, Põlva Vallavalitsuse Vastse-Kuuste teenuskeskuse ja Vastse-Kuustes paiknevate vallaasutuste töötajad. Vastse-Kuuste raamatukogus
toimunud seitsmel ettelugemisel loeti Eesti kirjanike lugusid ning luuletusi
kokku 215 minutit ehk kolm ja pool tundi.

Mall Kõpp
Vastse-Kuuste raamatukogu juhataja

Kirikuteated
• Märtsi lõpuni Andreas Hämäläineni foto- ja videonäitus
“Kallis kodukoht Vastse-Kuuste läbi droonikaamera vaadatuna”.
27. märtsil kell 18.30 kohtumine autoriga.
• 2.-27. aprillini Vastse-Kuuste Kooli õpilaste kunstitööde näitus.
• 5. aprillil kell 10 Põlvamaa koolide raamatupäev 3.-6. klasside õpilastele Vastse-Kuuste Koolis. Ürituse korraldavad Vastse-Kuuste Kool ja Vastse-Kuuste Raamatukogu ning Põlvamaa
kooliraamatukogude ainesektsioon. Toetavad Põlva vald ja Põlvamaa Omavalitsuste Liit.
• 13. aprillil kell 19 kohtumine kirjanike Eva ja Indrek Koffiga. Toetab Eesti Kultuurkapital
• Aprilli lõpuni näitus”Marie Under” Ahja Kooli kunstiringi
õpilaste joonistustest. Juhendaja õpetaja Karin Pikk.

rivi liikus sellises tempos, et talveilmale omased miinuskraadid
ja nendele lisanduv tuulekülm
muutsid küll põsed roosakaks,
kuid põue kippuda ei suutnud.
Kaheksakilomeetrine matka esimene pool kulges Põlvast läbi
Himmaste küla Eostesse. Päikese käes sillerdava lumevaiba
taustal eramute õuedes lehvivad
sini-must-valged lipud lisasid
erksust talvetaadi kujundatud

le jõudnute rõõmuks süüdanud
lõkke, mille ääres sooja teed
ja võileiba kosutuseks nautida,
emotsioone vahetada, mängudes
kaasa lüüa.
Kes tagasituleku planeerinud
transpordiga, jõudsid kodudesse varemalt kui need paarkümmend, kes tagasigi Põlvasse
jalgsi otsustasid tulla. Pärituul,
põski paitav päike tegid sammu
kergemaks ning kodudesse jõuti
õigeaegselt, just Saskia Alusalu
suurepärasele uisusõidule kaasa
elamise ajaks.
Meeldetuletus matkajatele!
Kõiki osalenuid ootab ühekorra
prii ujumipääse Põlva Spordikooli ujulas ühe kuu jooksul.
Matkajate liikumist salvestas
Lauri Nagel drooniga ja monteeris lühivideo esitluseks, mida
saab vaadata Põlva Vallavalitsuse Facebooki lehel ja valla kodulehel.
Matka TERVE EESTI EEST
korralduses lõid kaasa Põlva
vald, Põlva Terviseklubi, Põlva
Spordikool, Põlva Maakonna
Spordiliit, Orienteerumisklubi
Põlva KOBRAS, Spordiklubi
SERVITI, Eoste küla kogukond
ja külavanem Andu Hanson.
AITÄH!
PT

Põlva Maarja kogudus:
Igal pühapäeval kell 10 kirikus roosipärja palvus. Kell 11 püha missa (jumalateenistus armulauaga). Pärast missat kirikukohv, piiblitund ja
pühapäevakool vana pastoraadi III korrusel.
25. märtsil kell 11 palmipuudepüha missa.
26. märtsil kell 9 Suure nädala esmaspäeva missa: Jeesus Ketsemanis
27. märtsil kell 9 Suure nädala teisipäeva missa: Jeesus kohtu ees
28. märtsil kell 9 Suure nädala kolmapäeva missa: Jeesuse surmamõistmine
29. märtsil kell 18: Suure neljapäeva missa
30. märtsil kell 14 Püha ristitee palvus kirikuaias ja kirikus (algus kiriku
peavärava juures) kell 15 Kristuse surmahetke liturgia
31. märtsil kell 21 Issanda ülestõusmisöö vigiilia
1. aprillil kell 11 Kristuse ülestõusmise püha ehk 1. ülestõusmispüha
missa
2. aprillil kell 11 2. ülestõusmispüha missa
Kuu 2. pühapäeval ning 1. ülestõusmispühal on kirikulistele korraldatud transport Vana-Koiolast ja Tilsist. Huvilistel võtta ühendust
Tuuli Võsaga tel 520 2944.

Tilsi Staadion ootab oma hubasesse jõusaali
uusi ja vanu külastajaid!
Jõusaal on avatud:
E-N kell 13:00 - 21:00; R kell 11:00 - 19:00
L-P SULETUD
Jõusaali hinnakiri:
Täiskasvanu 1x külastus 2€
Õpilane 1x külastus 1€ (alates 14. eluaastast)
Täiskasvanu 10x kaart 15€
Õpilane 10x kaart 7€ (alates 14. eluaastast)
Täiskasvanu 1 kuu kaart: 20€
Laheda SK liikme 1 kuu kaart 15€
Samuti on staadionil võimalik korraldada laagreid,
spordivõistluseid ja firmaspordiüritusi.
Täpsem info: tilsistaadion@laheda.ee või
+372 5817 2148 või 799 2222
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Põlva vald naases oma
valitsuste talimängudelt
6. kohaga

3.-4. märtsil toimusid Viljandis 34. Eesti omavalitsuste talimängud. Arvestuslikud spordialad olid murdmaasuusatamine,
mäesuusatamine, juhtide võistlus, meeste korvpall, naiste korvpall, lauatennis, male, kabe ja ujumine.
Täname kõiki võistlejaid, kes talimängudel Põlva valda esindasid. Täname meie valla võistkondade koostamisel kaasa aidanud treenereid Janek Liivamäge, Priit Saaronit, Mihkel Lillemäge, Tauno Pihot, Arne Tilka, Reet Külaotsa, Viktor Kassi. Põlva
valla esindus oli väljas kuue spordialaga – murdmaasuusatamises,
meeste korvpallis, kabes, males, lauatennises ja juhtide võistluses.
Põlva vald võistles suurvallana üle 8000 elanikuga omavalituste hulgas. Kokku osales 48 omavalitsust ja linna. Põlva vald
saavutas üldises arvestuses kuuenda koha ja suurvaldade arvestuses viienda koha.
Korvpallimeeskond näitas end heade tulemustega juba eelturniiridel 20. ja 21. jaanuaril, kus osales 29 võistkonda. Edasi
lõppvõistlusele pääses 16 võistkonda.
Korvpallurid, koosseisus Veljo Vares,
Janar Heering, Allan Ehte, Erkki Mäeorg, Ants Järv, Avo Alender, Lehar
Kumari, Marten Järvik, Martin Johannes Liba, Ander Asur, Andrus Renter,
Silver Leppik, teenisid lõppkokkuvõttes 3. koha.
Suusatamise individuaalarvestuses saavutas Johanna Treier 5. koha,
Margit Avikson 5. koha, Karoli Villako (pildil) 6. koha, Henri Loosaar
6. koha, Tõnis Gross 8. koha, Kaupo Sabre 9. koha, Aigar Saarnits 14.
koha, Piret Villako 17. koha, Evelin
Arulepp 21. koha, Marek Parksepp
21. koha, Egert Aalde 23. koha ja Erlend Aalde 23. koha. Teatesuusatamises saavutasid naised 11. koha, koosseisu kuulusid
Margit Avikson, Piret Villako ja Jaanika Kopli, mehed saavutasid
teatesuusatamises 8. koha, koosesisus Egert Aalde, Marek Parksepp ja Tõnis Gross.

Kokku osales talimängude
suusavõistlustel 30 võistkonnast üle 400 suusataja. Võistkondliku paremusjärjestusena
saavutas Põlva vald murdmaasuusatamises 6. koha.
Lauatennises tuli Põlva
vald võistkondlikult 17. kohale. Lauatennise võistkonnas
mängisid Tauno Piho, Toomas
Vahtra, Nele-Liis Väise, Mihkel Kevin Virt ja Viktoria Ivanova.
Kabe võistkonda esindasid
Aado Kiudorv, Uno Raja, Reet
Külaots, Reiko Kottisse, Liis
Marii Vaher. Põlva vald saavutas kabe üldkokkuvõttes 11.
koha.
Male võistkonda kuulusid
Arvo Reiman, Viktor Kass,
Kaia Kõrge, Artur Johannes
Prangel ja Adeliis Karro, kes
saavutasid võistkondlikult 14.
koha.
Juhtide võistluses saavutas abivallavanem Janika Usin
naiste arvestuses III koha.
Rohkem infot talimängude tulemuste kohta leiab aadressilt http://www.joud.ee/est/
g79s4289

Sporditulemusi
Jääme põnevusega ootama
7.-8. juulil Haapsalus toimuvaid Eesti omavalitsuste suvemänge.
PT

• Laste karikavõistluste ll etapp vabamaadluses
toimus 3. märtsil Kohtla-Järvel. Kullad võitsid
Kaspar Kört (-26kg) ja Aart Loid (-53kg).
• Eesti MV suusaorienteerumise sprindis toimusid 17. veebruaril Värskas. Hõbemedali
võitsid Martin Erik Maripuu M16 kassis ja
Kairiin Märtson N18 klassis. Pronksmedali
võitsid Mattias Maidla M16 klassis ja Johanna
Laanoja N16 klassis.
Sama päeva pealelõunal toimunud sprinditeates võitsid pronksmedalid N14/16 klassis Anete Saar/Geteli Hanni ja N18/20 klassis Johanna
Laanoja/Kairiin Märtson.
• Seeriavõistluse Nublust Nabiks ll etapil vabamaadluses Paikusel võitsid kulla -26kg Kaspar Kört ja -57kg Hanno Käärik. hõbemedali
-68kg Peeter Pragi.
• Eesti noorte meistrivõistlustel murdmaasuusatamises vabatehnika eraldistardist sai N18
klassis Karoli Villako 6. koha.
• Swedbank- Hawaii Express suusatamise
noortesarja IV etapil suusakrossis võitis N20
klassis hõbemedali Johanna Treier. Karoli Villako sai N18 klassis 4. koha.
Põlva Spordikool

Põlva Teataja

10. märtsil toimus Põlvas Mesikäpa Hallis vabamaadluse seeriavõistluse Nublust Nabiks lll
etapp. Kullad said kaela Kaspar Kört -26kg ja Hanno Käärik -57kg ning hõbemedalid Marten Tint
-48kg ja Peeter Pragi -68kg.
Pildil on noored maadlejad, kaasaelajad ja kohtunikud. Pilt maadlusklubi Facebooki lehelt

Väljaandja: Põlva Vallavalitsus
Trükk: AS Kroonpress; Trükiarv: 6450 eks
Toimetaja: Annely Eesmaa
Infoleht ilmub üks kord kuus, v.a juulikuu.
Põlva Teataja kojukanne toimub kolme tööpäeva vältel alates infolehe
ilmumispäevast.
Kaastööd ja kuulutused palume saata hiljemalt 10. kuupäevaks aadressil
Annely.Eesmaa@polva.ee
Toimetusel on õigus otsustada kaastööde avaldamine ning õigus kaastöid
lühendada ja redigeerida.

Reklaam
Põlva valla hallatavatele asutustele
ja vallas tegutsevatele mittetulundusühingutele on kuulutamine ja
reklaam tasuta.
Ärikuulutused on tasulised ja avaldatakse, kui lehes on vaba pinda.
Reklaamihinnad
on vallavalitsuse poolt kinnitatud ja
leitavad valla kodulehelt
http://www.polva.ee/polva-teataja
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KULTUURISÜNDMUSED APRILLIS:

Õnnitleme
eakaid
sünnipäevalapsi

Reedel, 6. aprillil kell 18 toimub
Kähri Seltsimajas
PUSKARU, KÄHRI JA TÄNNASSILMA
külade üldkoosolek

95
Linda Padari,
Vastse-Kuuste alevik
90
Laine Ruthe, Põlva linn
Hella Randma, Põlva linn
85
Tiiu Tali, Tilsi küla
Halju Laidna, Taevaskoja küla
Vaino Rohtla, Orajõe küla
Ivar Hämelane, Põlva linn
80
Arved Sau, Kauksi küla
Ants Paabut, Viisli küla
Milvi-Irene Pilt, Mammaste
Milvi Kepp, Vana-Koiola
Linda Kivi, Puuri küla
Salme Kartsepp, Põlva linn
Maria Raup, Vastse-Kuuste
Helve Paal, Põlva linn
Maie Varend, Kauksi küla
Eha-Mari Lukk, Holvandi
Arvo Saar, Põlva linn
Silvi Hirmo, Säkna küla
Taimo Tamm, Põlva linn
Valdur Sakna, Suurmetsa küla
Vilve Kriiskütt, Kauksi küla
Elsa Kaarus, Kastmekoja küla

PÄEVAKORD:
1. Arengukava muutmine ja kinnitamine 2018-2023
2. MTÜ Kähri Seltsimaja põhikirja muutmine ja kinnitamine
3. Majandusaasta aruandega tutvumine ja kinnitamine
4. Külavanema valimine
5. MTÜ Kähri Seltsimaja juhatuse valimine
6. Küsimused ja ettepanekud
Ootame teie küsimusi, ettepanekuid ja kandidaate e-posti
aadressil: ktpkyla@googlegroups.com 2. aprillini.
Koosolekule on osalema oodatud kõik, kellele on tähtis oma

kodupaiga heaolu.

Programm
„Prioriteetsete võtmepädevuste
arendamine 2016-2019“
PÕLVA RAHVAKOOLIS, Kesk 16, Põlva
Tasuta kursus täiskasvanutele
EESTI KEEL MITTE-EESTLASTELE
50 akadeemilist tundi
Sihtrühm: Vähese eesti keele oskusega erialase ettevalmistuseta töötavad täiskasvanud, mittetöötavad täiskasvanud.
Registreerumine: polva.rhs@mail.ee või 5190 4396

75
Endel Logina, Karilatsi küla
Heiki Kurg, Ahja alevik
Andrus Parts, Põlva linn
Anton Adamson, Põlva linn
Enn Lauriste, Kärsa küla
Elsa Rööpmann, Himmaste
Mall Jakobson, Mooste alevik
Eva Heinoja, Kiuma küla
Aadu Jõgis, Himmaste küla
Eda Kurvits, Kauksi küla
Elle-Reet Saar, Kosovo küla

Aprillikuu juubilarid,
kes ei soovi äramärkimist
ajalehes,
palume sellest teada anda
hiljemalt 15. aprilliks
tel 799 9499

Ajavahemikul

6.02.2018 – 15.03.2018

sündis Põlva vallas
7 tüdrukut ja 4 poissi.

Mooste Kultuurimajas
E 2. aprillil kell 10 südamekuu
raames LIIKUMISRETK ümber
Mooste järve. Lastele võistlused.
Ootame osalema igas vanuses huvilisi! Info: 516 0656, Maret Aruoja
K 11. aprillil kell 14
PALLIPÄEV koolinoortele.
Külas maailmarekordit omav trikijalgpallur Eno Lints. Toimub pallishow ja õpituba. Info ja registreerimine: 516 0656, Maret Aruoja
R 27. aprillil kell 19
TANTSUÕHTU
ansambliga
LYCILLE. Esinevad: segarahvatantsurühm Päntajalad, naisrahvatantsurühm Soolo, linetantsijad ja
seltskonnatantsijad. Pidu laudades, avatud kohvik. Pilet 3 eurot.
Info ja registreerimine: 516 0656
Maret Aruoja
L 28. aprillil kell 11
Jaak Villemsi mälestusturniir
LAUATENNISES. Oodatud on
lapsed, noored ja täiskasvanud!
Sissepääs tagumisest uksest. Info
ja registreerimine: 515 5008, Margus
Vana-Koiola Rahvamajas
R 6. aprillil kell 19
SÕNAKUNSTIÕHTU. Esinevad Põlvamaa estraaditrupid ja
üksikesinejad. Tantsuks mängib
ansambel “Paramax”. Pilet 7€
P 15. aprillil kell 13
KEVADPIDU
EAKATELE.
Esinevad naisansamblid Laululust ja Vannamuudu. Vana-Koiola
Näitering esitab näidendi “Vigased peigmehed”. Tantsuks mängib
ansambel “Heino Tartes ja Noored
Sõbrad”.
Vastse-Kuuste kultuurimajas
T 3. aprill kell 18
KÄSITÖÖTUBA. Prossi Liblikas meisterdamine. Kaasa väike
nahatükk, erineva tooniga küünelakke, kuum liin, haaknõel, pärleid. Osalustasu 1€
T 10. aprill kell 18
KÄSITÖÖTUBA. Erinevad rahakaardid, I meisterdamise tund.
Kaasa: papp, käärid, erinevat paela, liim, disainpaber. Osalustasu 1€
N 12. aprillil kell 13.45
KINO LASTELE „Trolli lood 2.
Suur päästetöö“. Peategelane Max
läheb õues Trolli jalajälgi otsima.
Kinopilet 3/2 eurot
R 13. aprillil kell 19
KINOÕHTU: ajalooline draama
„Seltsimees laps“. Kui 6-aastase
Leelo kooliõpetajast ema ühel päeval püssimeeste vahel ära viiakse,
tuleb tal iseseisvalt leida vastused
paljudele küsimustele … Pilet 4/
3 eurot
T 17. aprill kell 18
KÄSITÖÖTUBA. Erinevad ra-

70
Maret Armulik, Põlva linn
Hans Lattik, Põlva linn
Aarne Palmre, Rosma küla
Are Talomees, Põlva linn
Jüri Kattai, Lutsu küla
Helgi Padar, Ahja alevik
Kalev Suik, Kauksi küla
Esta Jaaska, Kadaja küla

Elanike arv seisuga
01.03.2018
mehi 7037
naisi 7213
kokku 14250 elanikku

Ahja kultuurimajas
K 18. aprillil kell 18.30
Tartu Õpetajate Naiskoori ja õpetajate rahvatantsurühma “Säbrikud” TERVITUSKONTSERT.
Info tel 5372 7732

hakaardid, II meisterdamise tund.
Osalustasu 1€
T 24. aprill kell 18
KÄSITÖÖTUBA. Nukk ühe tunniga. Kaasa: hele ühevärviline vana
sokk , vatiini, käärid, lõng, nööbid,
pärlid, niit nõel. Osalustasu 1€
R 27. aprillil kell 12.00
Eakate klubi Kanarbik PÄRASTLÕUNA. Osalustasu 2€
R 27. aprillil kell 19
TEATRIÕHTU: Tsooru näiteringi
etendus „Mis teil viga on?“. Pilet
4 eurot
E 30. aprillil kell 19
KOKKAMISE ÕHTU Kõivokõste naistega. Suure kalarulli valmistamine. Osalustasu 2 €
Põlva Muusikakoolis
E 2. aprillil kell 15.30
Ansambel BRASSICAL (trompetid, tromboon, tuuba) kontsert.
Brassicali ei saa kirjeldada, seda
peab nägema!
R 20. aprillil kell 18
Kontsert Balti muusika kee.
Põlva Kultuuri- ja
Huvikeskuses
N 22. märtsil kell 13
Heino Elleri nim Tartu Muusikakooli ja Põlva Muusikakooli õpilaste kontsert TÄHISTAEVA
LEGENDID. Pilet 3 €. Piletite
eelmüük Põlva Vallavalitsuse kassas ja enne etendust kohapeal.
Klaveripalasid astronoomiahuvilise helilooja Urmas Sisaski “Tähistaeva tsüklist” esitavad Heino
Elleri ja Põlva muusikakooli õpilased. Tähtkujude legende Kreeka
mütoloogia ainetel esitab Jüri Aarma. Rännak tähistaevas, tähed ja
tähtkujud suurel kinoekraanil.
E 26. märtsil kell 19
Rakvere Teater: Urmas Lennuk
ÜKSSARVIKUTE FARM. Flirt klassikutega. Lavastaja Urmas
Lennuk. Osades Liisa Aibel, Helgi
Annast, Silja Miks, Anneli Rahkema, Peeter Rästas. Pole mõtet
oodata palgapäeva, ilusat ilma või
suurt armastust! Kui juba elada,
siis kohe – täna, siin ja praegu!
Pilet 15 €, sooduspilet (õpilased,
pensionärid) 13 €. Piletid eelmüügis Põlva Vallavalitsuse kassas, Piletilevis, Piletimaailmas
K 28. märtsil kell 17
Põlvamaa lasteaedade laululaste
KONTSERT “See väike maa”.
T 3. aprillil kell 11
Endla Teater: OPERATSIOON
KINTSUTÜKK. Muusikaline lastelavastus. Etendus on kahes vaatuses ja kestab 1 tund ja 50 minutit.
Etendus sobib mudilastele ja algklasside lastele.
Vapper jänkupoiss Nöps unistab
kaugetest maadest ja reisimisest,
tema õde Topsu aga sellest, et ema
ja isa juba koju jõuaksid. Metsseaneiu Röh-Rõõsk unistab imeilusast
kapsapeast, orav Nik-Näk mõistlikest sõpradest, rebane ja hunt aga
maitsvast kõhutäiest. Tulemuseks
on pöörane ja lustlik seiklus kood-

nimetusega Operatsioon Kintsutükk. Piletid 8 eurot. Piletite
müük Põlva Vallavalitsuse kassas, aadress Kesk 15, Põlva (Põlva Kultuuri- ja Huvikeskuse II
korrusel), telefon 799 9480
T 3. aprillil kell 19
Endla Teater. MITTE PRAEGU, KALLIS. Ray Cooney ja
John Chapmani tragikomöödia.
Osades: Kleer Maibaum-Vihmar, Ireen Kennik, Saara Nüganen, Kati Ong, Kersti Kreismann
(Eesti Draamateater) või Juta Ild,
Märt Avandi, Jaan Rekkor, Ott
Raidmets, Tambet Seling ja Indrek Taalmaa
Ontlikule kasukameistrile Arnold
Crounchile meeldib, kui igapäevaelu allub rangetele reeglitele.
Tüüne rutiini ähvardab aga pea
peale paisata tema äripartneri
Gilbert Bodley liiderlikkus. Abikaasade ja armukeste värvika
seltskonna lootusetult sassis armusuhted ja arusaamatused kallihinnalise naaritsakasukaga tekitavad kaose, milles korra loomine
langeb just ümbritseva maailma
silmakirjalikkusest ja pahelisusest jahmunud Crounchi õlule.
Etendus kestab 2 tundi ja 5 minutit koos vaheajaga. Piletid 15
/ 13 €. Piletite müük Põlva Vallavalitsuse kassas, aadress Kesk 15,
Põlva (Põlva Kultuuri- ja Huvikeskuse II korrusel), telefon 799
9480. Piletilevis www.piletilevi.
ee ja Piletimaailmas www.piletimaailm.com.
P 8. aprillil kell 16
E STuudio tütarlastekoori ja
Elleri tütarlastekoori KONTSERT
K 11. aprillil kell 19
Lendteater: W. Shakespeare HAMLET. Lavastaja Jaan
Tooming. Peaosas Nero Urke.
Teistes osades Rein Annuk, Margus Mankin, Algis Astmäe, Airé
Pajur, Anne-Mai Tevahi, Mikk
Sügis, Kaido Kivi. Maailma allakäik algas juba ammu enne
“Hamleti” kirjutamist ja selles
mõttes on Shakespeare absoluutselt kaasaegne näitekirjanik
ja “Hamlet” kaasaegne näidend.
Tänast maailma, mis on miljon
korda kuritegelikum kui Hamlet’i aeg üldse oli, võib päästa
ainult Armastus. See on elu ja
surma küsimus… Piletid hinnaga 15/12 € müügil Põlva Vallavalitsuse kassas ja Piletilevis.
L 14.04 – P 15.04
Kagu-Eesti Maateatripäevad Põlvas
T 17. aprillil kell 19
Põlva Linna Harrastusteater:
August Mägi dokumentaalnäidend VEND VENNA VASTU.
P 22. aprillil kell 17
Klubi Kuukiir Puhkeõhtu
Info tel 799 8230,
www.kultuurikeskus.ee

KINO Põlva Kultuuri- ja Huvikeskuses
P 1.04
N 5.04   
               

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

Amendero OÜ
valmistab aastaringselt
salvkaeve
rajab kanalisatsiooni-ja
veetrasse,
paigaldab septikuid.
Info: 5620 2420
kaevud@amendero.eu

P 8.04    
               
T 10.04  
               
N 12.04
R 13.04
               

kl 18.00 Animakomöödia “PEETER PIKK-KÕRV”
kl 20.00 Märul, ulmefilm “VAIKSE OOKEANI
VÕITLUS: ÜLESTÕUS”
kl 18.00 Animakomöödia “PEETER PIKK-KÕRV”  
kl 20.00 Märul, ulmefilm “VAIKSE OOKEANI
VÕITLUS: ÜLESTÕUS”
kl 18.00 Ulmepõnevik “VALMISTUB ESIMENE
MÄNGIJA”
kl 21.00 Komöödia “VÄNDAPIDURID”
kl 18.00 Ulmepõnevik “VALMISTUB ESIMENE
MÄNGIJA”
kl 21.00 Komöödia “VÄNDAPIDURID”
kl 18.00 Komöödia “VÄNDAPIDURID”
kl 20.00 Ulmepõnevik “VALMISTUB ESIMENE
MÄNGIJA”
kl 18.00 Draama “PORTUGAL”
kl 20.00 Draama, romantika “KESKÖÖPÄIKE”

P 15.04
               
N 19.04
               
R 20.04

kl 18.00 Draama “PORTUGAL”
kl 20.00 Draama, romantika “KESKÖÖPÄIKE”
kl 18.00 Draama, romantika “KESKÖÖPÄIKE”
kl 20.00 Draama “PORTUGAL”
kl 18.00 Koguperefilm “AJALÕHE”
kl 20.30 Ulmeseiklus “RAMPAGE: PURUSTAJAD”
P 22.04 kl 18.00 Koguperefilm “AJALÕHE”
kl 20.30 Ulmeseiklus “RAMPAGE: PURUSTAJAD”
N 26.04   kl 18.00 Koguperefilm “AJALÕHE”
kl 20.30 Ulmefilm “RAMPAGE: PURUSTAJAD”
R 27.04 kl 18.00 Animatsioon “LINO“
                kl 20.00 Märul “ TASUJAD: IGAVIKU SÕDA”
P 29.04 kl 18.00 Animatsioon “LINO“
                kl 20.00 Märul “ TASUJAD: IGAVIKU SÕDA”

