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Tunnustati Põlvamaa kauneimaid kodusid
Reedel, 17. augustil tunnustas Põlvamaa OmavalitsusteLiit ühe Põlvamaa ilusama ja tuntuma koduaiaga Mikko talus 2018. aasta kaunimate kodude omanikke.
Tänavu esitasid kohalikud omavalitsused tunnustamiseks 18 Põlvamaa koduaeda. Neist viis esitati ka üleriigilisele konkursile „Eesti kaunis kodu 2018“. Nende seast valis Põlvamaa kodukaunistamise komisjon kolm koduaeda Eesti Vabariigi Presidendi tunnustusele esitamiseks.
Kolme väljavalitu seas on kaks Põlva vallas asuvat koduaeda.

Kati ja Heiki Kure kodu Ahja alevikus Põlva vallas
Perenaise sõnul on ta loonud aia puhtalt enda rõõmuks ja vajadustele vastavalt ning silmailu pärast. Aiandust õppinud ta ei ole, kuid on
kogu elu käsi mullasena hoidnud. Tegemist on lihtsa ja väljapeetud linnaaiaga, mille haljastus järgib hoone arhitektuuri. Mitmed varjualused
japuhkenurgad võimaldavad nautida aeda eri külgedest ja päeva eri aegadel, põnevust lisab aiavalgustus.
Lea ja Margus Leivo kodu Põlva linnas
Seda perekonda ootas 31 aasta eest vastvalminud maja ja lage plats.
Tasahilju asuti puid ja teisi taimi istutama, maad planeerima. Tegemist
on maastikuliselt kauni ja liigirohke linnaaiaga, mille reljeef on oskuslikult ära kasutatud erinevate terrasside ja funktsionaalsete alade loomisel. Tee elamuni viib läbi pargiala, kus avara ja hooldatud muru taustal
tulevad kõrghaljastuse erinevad vormid eriti hästi esile. Lisaks kaunile
aiale on leitud oma ruum pallimängudeks ja lõkkekohale.
Kolmas presidendile tunnustamiseks valitud kodu on Malle Järve
ja Piret Pikkajago kodu Hurmi külas Kanepi vallas
Kõiki kohalike omavalitsuste poolt maakondlikule konkursile esitatuid tunnustas Põlvamaa Omavalitsuste Liidu juhatuse esimees Georg
Pelisaar oma vastuvõtul raamatuga „Eesti kaunis kodu 2018“ ja istikuga
ning riigihalduse minister Janek Mäggi mastivimpli ja tänukirjaga.
Kolme parimat ootab ees sõit Viljandisse, kus 25. augustil toimub
Vabariigi Presidendi vastuvõtt Eestimaa kaunistajate tunnustamiseks.
Marika Saks
POLi esindaja Eesti Kodukaunistamise Ühenduses

Põlvamaa Omavalitsuste Liidu juhatuse esimees, Põlva vallavanem Georg Pelisaar koos Eesti Vabariigi Presidendi tunnustuse
pälvivate kodude omanike Malle Järve ja Piret Pikkajago ning Lea ja Margus Leivoga. Foto Põlvamaa OmavalitsusteLiit.

Põlvas toimus tõukeratturite Euroopa karikavõistluste
otsustav etapp

rick Olthof ja Mikko Seppä, naiste seas olid oodatultkiireimaid Fiona Olthof, Kirsi Immonen, Sanna
Lipponen ja Geja Olthof. Õhtuste teatesõitude finišijoone ületasid esimestena samuti Soome lipu all
võistlevad sportlased, meeldivalt palju oli nendes sõitudes aga stardis kohalikke sportlasi, kelle
lemine meelitas raja äärde ka rohkem publikut.

osa-

Fantastilised rajad ja suurepärane korraldus
Teine päev viis võistlejad maratonirajale, mida sõideti ümber Põlva järve kulgeval ringil, kus
sportlastel tuli lisaks kahele raskele tõusule hakkama saada ka tehnilise Ratta tee laskumisega. Meeste arvestuses pidasid pikal distantsil tasavägise heitluse Alpo Kuusisto ja Matyaš Olšar. Viimasele
ringile läksid mehed üheskoos, kuid juba esimesel tõusul lõppes Kuusisto jaks ning finišis triumfeeris
võitjana Olšar. „Rajad nii linnas kui metsas olid tõsiselt fantastilised. Nädalavahetuse programm oli
tihe ja raske, kuid võistlus ise väga super, Salamaa krossi soovinuks muidugi natuke puhanumana
sõita,” võttis kõigil päevadel head minekut näidanud Kuusisto nädalavahetuse kokku.
Naiste seas näitasid oodatult head minekut Kirsi Immonen ja Sanna Lipponen, teist päeva järjest jäi aga kõigile püüdmatuks Fiona Olthof, kes esimeselt ligemale 6kilomeetriselt ringil naasis
võistluskeskusesse suisa üheskoos kiireimate meestega. Oma võistlusklassides täiendasid Olthofide
kullakollektsiooni ka Patrick ja Geja Olthof. „Meile meeldib Eestis ja Põlvas väga, siinne korraldus
on suurepärane – info liigub ning ajagraafikust peetakse väga täpselt kinni. Ma loodan, et Põlva
võõrustabka kahe aasta pärast taas rahvusvahelist võistlust, et saaksime siia tagasi tulla,” sõnas Geja
Olthof võistlusnädalavahetuse lõpetuseks.

10.-11. augustil võõrustasid Põlva linnatänavad Euroopa tugevaima võistlussarja Footbike Eurocup 2018 viimast ja otsustavat etappi, mille käigus selgusid tänavuse hooaja Euroopa kõige kangemad ja kiiremad tõukeratturid. Tänu välisvõistlejate osavõtule kujunes ka pühapäevane Salamaa
tõukerattakross üheks läbi aegade tugevaimaks ja konkurentsitihedaimaks.
Põlvas võistlesid maailma tipud
Võistluste peakorraldaja Aigar Nuuma sõnul võinuks konkurents aga olla veelgi tihedam, kuid
alles hiljaaegu toimunud tõukerataste maailmameistrivõistlused kärpisid jõuliselt Põlvasse saabunud sportlaste ridu. „Tugevast tõukerattariigist Tšehhist ootasime rohkem sportlasi, kuid lõpuks tuli
Põlvasse vaid Matyaš Olšar, kes on muidugi täielik maailma tipp. Positiivse poole pealt oli parimas
koosseisus kohal spordiala sünnimaa Soome koondis ning arvukate tiitlitega pärjatud Olthofide perekond Hollandist,” oli Nuuma siiski positiivne.
Eelmainitud seltskond oli lõpuks ka see, kes kõigil võistlustel koore riisus. Reedese kriteeriumi
võitjaks kerkisid meeste arvestuses erinevates võistlusklassides Kai Immonen, Alpo Kuusisto, Pat-

Korraldustiim töötas ka unetundidel
Pühapäevane Salamaa tõukerattakross küll enam Eurocupi ametlikku võistluskalendrisse ei kuulunud, kuid kauged külalised, kes tee Põlvasse ette võtnud, võtsid meelsasti ka sellest mõõduvõtust
osa. Meeste seas krooniti võitjaks ka reedel kiireimat minekut näidanud soomlane Kai Immonen,
naistest oli taas teravaima jalaga Fiona Olthof. Parima eestlasena ületas lõpujoone Ole Musting, kellele vägeva sõidu eest tasuks üldarvestuse kolmas koht. „Täiesti super, selliseid radasid ja võistlusi
võiks rohkem olla,” kiitis pronksine mees Salamaa võistlust.
Võistluste peakorraldaja Aigar Nuuma jäi üldjoonte kogu nädalavahetusega ka ise rahule. „Lõpuks kõik ikkagi sujus ning jäin igati rahule, kuigi tean, et saaks ka paremini, aga tänavustest kogemustest saame taaskord midagi õppida,” sõnas Nuuma. Kolmepäevase tippvõistluse võõrustamine
pole lihtne töö ning kõige suurema tänu ja kummarduse võlgneb peakorraldaja oma tiimile: „Üksi
sellist asja ei korralda. Mul oli abis suurepärane tiim, kes sõna otseses mõttes töötas ka öösiti oma
unetundide arvelt, et kõik asjad kenasti korras oleksid. Väga olulise panuse andsid ka vabatahtlikud
abilised ning meie toetajad eesotsas Põlva vallaga, kelle toel seesuguse ürituse korraldamine üldse
teoks sai.”
Markus Käo
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1. septembrist muutub Põlva
võrgupiirkonnas soojuse hind
Põlva Soojus annab teada, et jätkusuutlikkuse tagamiseks
kehtestatakse Põlva võrgupiirkonnas Konkurentsiameti otsusega
12.11.14 nr 7.1-3/14-089 kooskõlastatud uus soojuse piirhind –
käibemaksuta 49,00 eurot megawatt-tunni eest (käibemaksuga
58,80 €/MWh), mis hakkab kehtima 1. septembrist 2018.
Uue piirhinna kehtestamine on tingitud eelkõige hakkepuidu
hinna märgatavast tõusust. Antud taastuvkütusega toodetakse kuni
2/3 katlamajast väljastatavast aastasest soojuse kogutoodangust.
AS

Veel saab esitada taotlusi ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga
liitumise toetuse saamiseks
Keskkonnainvesteeringute Keskus jätkab taotluste vastuvõttu eraisikutele ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise
või reovee kogumise nõuetekohase mahuti paigaldamise toetmiseks.
Toetuse andmise eesmärk on tagada reovee kokku kogumine
reoveekogumisaladel reostuskoormusega üle 2000 tarbijaga piirkondades (reoveekogumisalal). Põlva vallas on Põlva reoveekogumisala, mis hõlmab Himmaste, Mammaste, Orajõe, Puuri, Rosma,
Soesaare küla ning Põlva linna.
Toetust saab taotleda kinnistusraamatusse kantud kinnisasja või
hoonestusõiguse füüsilisest isikust omanik, ühisomanik või kaasomanik. Kui on rajatud liitumispunkt nii
kui ka kanalisatsiooniga liitumiseks, siis on toetuse saamise eelduseks liitumine mõlema
teenusega, kuid ühe kinnistu kohta võib esitada ühe taotluse.
Täpsem informatsioon taotlemisprotsessi kohta järgnevalt aadressilt https://kik.ee/et/toetatav-tegevus/eraisikute-vee-ja-kanalisatsioonitaristu-rajamine.
AS Põlva Vesi

vee-

asja üheskoos
Haldusreform tõi rohkem kui 14000 elanikule uue hingamise,
mis tahab harjumist ja sisse elamist. Siin tulebki Raadio Marta
rahvale appi. Raadioeetris on võimalus kõik probleemid ükshaaval lahti harutada, neile hinnang anda ja kuulaja ees siis parema
lahendusena uuesti kokku siduda. Nii, et enamik rahule jääks! Lisaks põletavaile sotsiaalelu-, meditsiini-, haridus- ja tööhõive küsimustele, antakse eetris ruumi ka kultuuri- ja vaimuelule.
Tegijad on seadnud endale eesmärgiks uue suure valla elu võimalikult laialt kuulaja ette tuua. Et, kui sa saate oled ära kuulanud,
on sul tema juhtide ja elanike tegemistest täispilt silma ees.
Arutame

turu

toidukaupade ja istikute müügiala keskväljaku jõeäärsele alale (joonis 1). Tööstuskaupade

Heimar Lenk

müü-

Toidukaupade ja istikute müügikoha asendiskeem
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Tööstuskaupademüügikoha asendiskeem
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Volikogu istungitelt
Põlva Vallavolikogu eratööd” elluviimiseks
korraline
kuni 972 800
27.
istung toimus

juulil 2018.

Põlva Vallavolikogu alatiste komisjonide
koosseisud.
Kinnitati

Vallavolikogu

otsustas

loobuda kinnistu (registriosa
number 2397038, katastritunnus 61902:003:0112, pindala
11077 m², sihtotstarve 100%

elamumaa) asukohaga Kadaka,
Vanaküla, Põlva vald, Põlva
maakond ostueesõiguse
misest.

teosta-

Põlva Vallavalitsusel lubapuudujääv omaosalus
projekti “Põlva Kooli Kesk tn
ti katta

25

õppehoone

ümberehitus-

summas

eurot.

Tulenevalt läbiviidud riigihankest kallinevad Põlva Kooli
Kesk tn 25 õppehoone ümberehitustööd ja omanikujärelevalve kulud. Kokku on projekti
rahastamiseks täiendavalt vajalik 972 800 eurot.
Vahendid omaosaluse katmiseks võetakse teistelt valla

võrra vähendatakse eelarvestrainvesteerimisobjekti
teegias
“Metsa 7 hoone ümberehitamiobjektilt,

592 800 euro

ne” omaosaluse mahtu, mille
toetusavaldust ei rahuldatud.
200 000 euro võrra

takse

vähendaeelarvestrateegias inves-
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Suure

Pühapäeval terve hommik
Valla saade on eetris neljapäeviti kell 10. Korratakse laupäeval
kell 10 ja pühapäeval kell 8. Puhkepäeva hommikul saab enne saadet kuulata jumalasõna. Esimestel kordadel astus üles Põlva Püha
Neitsi Maarja koguduse õpetaja Toomas Nigola. Pärast valla saadet tulevad õnnesoovid, muusika- japoliitika- ning maaelu saated.
Mitu tundi põnevat kuulamist järjest. Ikka sagedusel 100,7 MHz
ja Internetis. Täpsem info stuudio telefonil: 799 4643, martafm@
martafm.ee
Nii, et pühapäeva hommik jätke Raaadio Martale! Kes kuulab,
saab kõik teada!

Kaie Kuldkepp Helen Rebane Egon Metusala
Põlva keskväljaku arhitektid

Turg kolib keskväljakule

Iga elanik on tegija

pildi saamiseks ootavad saadete tegijad abi igalt vallaelanikult. Iga hea mõte on teretulnud. Toimetajate telefonid on
avalikud ja igal hetkel valmis kuulajate küsimustele vastama. Ehk
tahab keegi oma tublist perest rääkida. Andke vaid teada! Ehk
soovib keegi luuletusi ette lugeda. Helistage! Sõidame kohale ja
salvestame. Arvab keegi, et tema firma vajab kiitmist. Kutsuge!
Teeme reklaamsaate.
Raadio Marta saatepäev on 24 tundi pikk. Ruumi ja aega jätkub kõigile. Nii õnnesoovidele, kui tervitustele. Miks mitte ka mõnele kuuldemängule Põlva valla elust?
Toimetajad on Meelis Käo, Tarmo Kaiv, Jaak Madismäe, Heimar Lenk ja veel mitmed teised.

seks väliruumi. Loodame, et arendajad aktiveeruvad ja taipavad,
et keskväljaku äärsed krundid on magusad tükid, mis ootavad uusi
funktsioone (kauplused, kohvikud jm avalikud ärid ning teenused,
töökojad, elamispinnad).
Väljaku keskmine osa toimib täies ulatuses kaldteena. Istutusalad, purskkaev, pingid on paigutatud nii, et neist saab lapsevankri, ratastooli ja rattaga mööda liikuda. Väljaku keskmisest osast
pääseb lapsevankri, ratastooli ja rattaga kõikidele trepistiku tasapindadele. Selleks on projekteeritud ilma äärekivita tasapindsed
üleminekukohad.
Avalike ürituste ning välituru jaoks on jäetud väljakule kaks
avaramat ala Maarja ja Oja tänava ristumiskohtades. Eks näeb
juba erineva mastaabiga ürituste ajal, kuidas need platsiosad kõige
mugavamalt toimida saavad (kuhu paigutada välilava, müügiletid
jms).
Jõeäärsele pargialale nägime ette rekreatsiooniala treeninginventari ja mänguatraktsioonidega. Kuna pargiala käesoleva tööprojekti mahtu ei kuulunud, siis hetkel on tegu pigem oma aega
ootava rahuliku ruumiga. Loodetavasti kujuneb ajaga ka sellest
alast väärikas keskväljaku osa.
Kindlasti ilmneb ajaga ja kõikide ruumikasutajate panusega
veel palju nüansse, mis nõuavad väljaku täiendamist, kohendamist tulevikus. Ka see on täiesti loomulik, sest ruum ongi protsess
ja meie ühine väline elutuba ongi kõikide kasutajate kujundada.
Head põlvakad, loodetavasti võtate väljaku omaks. Head väljaku avastamist ja kasutamist!

Põlva keskväljak on avatud olnud natuke üle ühe kuu ja on
rõõm näha väljaku mitmekülgset kasutust. Üheks oluliseks kontseptuaalseks ideeks oli põlvakatele pakkuda justkui elutuba väliruumis. Seega on tore, et erinevad istumiskohad, skulptuur, mänguatraktsioonid, purskkaev ja muudki väljaku elemendid leiavad
erinevas vanuses inimeste seas aktiivset kasutust. On ka loomulik,
et kasutamisega kaasnevad küsimused, sest tühjale tühermaale rajatud linnaruum ongi kõikidele uus ja esialgu võõras.
Igal ruumitarbijal on ruumiga alati oma isiklik subjektiivne
suhe, mis tähendab, et ajaga tekitavad inimesed ruumis nö. oma
kasutusreeglid, kujundades uusi liikumismustreid jms. On tore
ruumi ise, ilma igasuguse juhendita, avastada, ent siinkohal avame
väljaku mõned projekteerijapoolsed nüansid.
Põlva keskväljaku puhul oli meile tähtis jalakäija-kergliikleja
sõbralikkus. Oluliseks kujunes avada liikumissuund muusikakoolist/vallamajast alla jõeni. Perspektiivselt võiks see telg pikeneda
sillana üle jõe surnuaiani ja trepistikuna üles kultuurikeskuseni. Et
liiklemine oleks kergliiklejaile sujuv ja väljaku tähtsus joonistuks
välja, siis said nii Maarja kui ka Oja tänav tõstetud väljaku tasapinda ja sillutatud. Armsad autojuhid, ärge peljake väljakust tänavat
mööda üle sõita, sillutatud väljakuosa annab teile lihtsalt märku, et
viibite keskväljakul ja siin tuleb kiirus maha võtta.
Tavapärase kõrge äärekivi asemel on tänavad servatud krobeliste täringukividest ribadega, mis toimivad kui pisikesed kaldteed.
Nii hõlbustatakse mõnusamat tänavaületust jalgratta, lapsevankri
või ratastooliga. Samuti teavitab krobeline täringukivi triip vaegnägijaid, et siit algab sõidutee.
Keskväljakut ääristavad mõlemalt poolt trepistikud erinevate
tasapindadega. Need paviljonidega tegevusalad on mõeldud perspektiivse uushoonestuse (hetkel murualad) esiseks hoone pikendu-

‘

Vald ja tema inimesed. Sellise pealkirjaga algas augustikuu
esimesel neljapäeval Raadio Martas uus saatesari. Nagu nimi ütleb, on sisuks Põlva valla elu, juhtimine ja tema inimesed.
Esimestes saadetes astusid üles vallavanem Georg Pelisaar,
volikogu esimees Lennart Liba ja veel mitmed aktiivsed elanikud.
Räägiti maaelu probleemidest, ähvardavast ääremaastumisest, Intsikurmu festivalidest, tasuta transpordist ja paljust muust.

August 2018

Põlva keskväljaku kasutusjuhend

Alates 1. septembrist kolib Põlva
giala jääb turu senisele platsile.

Vald ja tema inimesed
Raadio Martas
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teerimisobjekti “Põlva vana
vallamaja ümberehitus (Ratta
tee 3)” mahtu 2019. a, mille
ümberehitus lükatakse edasi,

ja 180 000 euro võrra vähendatakse eelarvestrateegias investeerimisobjekti “Lepatriinu
lasteaia hoone välisfassaadi ja
keldriruumide renoveerimine”
mahtu 2019. a, mille ümberehitus lükatakse edasi.
Võeti vastu Põlva valla

lisaeelarinvesteeringute eelarvet seoses
investeeringu objektide hinda2018. aasta esimene
ve.

Lisaeelarvega muudeti

de muutumisega.
Kallines Põlva linna
dioni ümberehitamine.

A

staa-

Staa-
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—KAUPLEMISE

dioni valgustuse ehitamiseks
eraldanud regionaalsete investeeringute
mist 120 000 eurot “Põlva
linnastaadioni tehisvalgustuse
rajamiseks” ja nõutud
lus on 75 504 eurot. Vahendid
omaosaluse katmiseks võetakse teiselt valla objektilt – 75
504 euro võrra vähendatakse
on EAS

program-

omaosa-

investeerimisobjekti
nistratiivhoonete

“Admiümberehi-

mahtu, mida ei ole
võimalik eelarves ettenähtud
mahus 2018. aastal ehitada.
vallavolikogu
Järgmine
istung toimub 13. septembril
tamine”

2018.
PT
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Põlva linna puhkpilliorkester 150

Kooliaasta
avaaktused:
Ahja Kool
3. septembril kell 8.20 klassijuhataja tund,
kell 8.45 rongkäik kultuurimajja,
kus aktus kell 9
Johannese Kool Rosmal

1. septembril kell 12.00 Rosmal
Kauksi Põhikool
3. septembril kell 9
Mooste Mõisakool
3. septembril kell 9.30
Põlva Gümnaasium
30. augustil kell 12
Põlva Kool

1. ja 9. klassid 1. septembril kell 10
Põlva Kultuuri- ja Huvikeskuses,
2.-8. klassid 3. septembril
oma õppehoones

10. augustil tähistas Põlva linna puhkpilliorkester 150. aastapäeva kontserdiga Intsikurmus. Soliidset sünnipäeva olid tähistama tulnud ka Põltsamaa Linnaorkester, Räpina Valla Noorte Puhkpilliorkester ning Leedust
Ukmerge Kaunite Kunstide Kooli puhkpilliorkester, kes koos juubilariga ka
üheskoos üles astusid. Päeval esinesid külalisorkestrid linnaruumis.
Aastapäeval andis vallavanem Georg Pelisaar üle tänukirja orkestri

raudvarale Ulvi ja Vladimir Pernile, Raivo Zeigerile ning dirigent Peeter
Änilasele. Temale ja orkestri eelmisele kauaaegsele dirigendile Raimo Reitelile avaldas tänu ka orkester.
Publik võis nautida SKA Faktori ja Karmide Torude esinemist. Solistidena astusid üles Kristi Raias, Aapo Ilves ja Meelis Hainsoo.
PT
Foto: Kauno Kõima/Koit

Euroopa maapiirkondade Harta järgmine
aastakohtumine toimub Põlvas
Põlva Vallavalitsuse delegatsioon osales
19.-22. juulil Maltal, Naduris toimunud Euroopa Maapiirkondade Harta aastakohtumisel.
Hartasse kuulub üks maaomavalitsus igast Euroopast riigist.
Seekordse kohtumise teemaks oli „Solidaarsus. Solidaarsuse idee realiseerimine kriisi
ajal. Vastutus Euroopa ees seisvate ühiste väljakutsete kontekstis”.
Kohtumisel arutasid delegatsioonid 27-st
Euroopa riigist praegust rändekriisi aegset olukorda riikides ja maapiirkondades, üheskoos
püüti hinnata kuidas demograafilised väljakut-

väi-

sed ja ajude äravool mõjutavad inimesi ja
keseid kogukondi ning kuidas leida võimalikke
lahendusi. Et Harta deviisiks on “people meet
people” (rahvas kohtub rahvaga), siis oli lisaks
töötubadele kohtumise programmis
niline rahvuslike toitude õhtu ja tutvumine
haliku kultuuripärandiga.
Tavapäraselt lõppeb kohtumine piduliku
õhtusöögiga, kus antakse võimalus
vustuseks järgmise aasta suurkohtumise
raldajale. Tutvustasime Põlvat videofilmi ja
lõõtspillimänguga. Europe Direct Põlvamaa
teabekeskuse tellimusel valminud lühifilm

traditsiooko-

enesetutkor-

mõ-

jus tulikuumal Maltal kui sõõm värskendavat
õhku. Filmi saab vaadata ka Põlva valla kodulehelt.
Põlva on varem korraldanud 2015. aastal
Harta noortekohtumise ja 2011. aastal Harta
väikese kohtumise, kus osalesid delegatsioonid
üheksast Euroopa riigist.
Harta aastakohtumine Põlvas toimub 2019.
aasta juulikuus.
Annely Eesmaa
Europe Direct Põlvamaa teabekeskus

Põlva valla suvemängude I koha sai Rasina küla
Põlva valla traditsiooniline suur suvine spordi- ja perepäev
juulil Mammaste Tervisespordikeskuses. Samas kohas
toimusid kümme aastat tagasi ka esimesed Põlva valla suvemängud. Nüüdseks on vald muutunud umbes neli korda suuremaks
ning suur rõõm oli näha, et suvise sportliku perepäeva traditsioon
võib jätkuda.
Osalemas olid lisaks endistele Põlva valla küladele ja linna
võistkonnale ka aktiivsed ja sportlikud Rasina küla, Karilatsi küla
ja MTÜ Leevijõe.
Võistlusaladeks olid orienteerumismäng koos ülesannete lahendamisega kontrollpunktides, vahva vesine veemängude mitmevõistlus, Põlva valla rammumees ning kombineeritud viskevõistlus
noortele. Lisapunktid andis terviseampsu valmistamine, pesapaiga
kujundamine, ühtse riietuse ja oma kogukonna slogani esitamine.
Üldkokkuvõttes saavutas I koha Rasina küla, II koht läks Himmaste ja III koht Karilatsi küla võistkonnale „Karilatsi kanged”.
Suur aitäh Taevaskoja küla korraldustiimile eesotsas külavanem Ahti Bleivega. Aitäh kõikide alade korraldajatele ja kohtunikele. Erilised suured tänud tublidele kogukondade võistkondadele,
kes leidsid aega ja osalesid suvepuhkuste ajal suvemängudel. Aitäh Rasina, Himmaste, Karilatsi, Taevaskoja ja Andre küla kogukondadele, aitäh võistkondadele „Sõbrad Põlva linnast” ja MTÜ
Leevijõe.
Põlva valla X suvemängud korraldasid: MTÜ Taevaskoja,
Põlva vald ja Põlva maakonna Spordiliit. Head koostööpartnerid
olid Põlva Spordikool, Mammaste Tervisespordikeskus, OK Põlva
Kobras, Maadlusklubi Lapiti ja Spordiklubi Serviti.
Järgmised suvemängud toimuvad kindlasti! Kus, kuna ja kes
toimus 21.

Põlva Muusikakool
3. septembril kell 15
(kaasaarvatud eelõppe ja
vabaõppe õppurid)
Eelklassi avaaktus toimub
4. septembril kell 18.
Oodatud on kõik huvilised!
Tilsi Põhikool

27. augustil kell 9.00
Vastse-Kuuste Põhikool
3. septembril kell 8.45 pidulik rongkäik
kooli juurest kultuurimajja,
kus kell 9 algab aktus

Põlva valla arengukava 2019-2030 ja
eelarvestrateegia 2019-2024
projektide avaliku väljapaneku
jooksul laekunud ettepanekute

avalik arutelu toimub
29. augustil kell 17.30
Põlva Kultuuri- ja Huvikeskuses
aadressil Kesk 15.

Detailplaneeringud
Põlva Vallavalitsus annab teada, et
11.07.2018 korraldusega nr 2-3/455 lõpetati kinnisasja omaniku taotluse alusel Põlva
linnas Võru tn 6 detailplaneeringu koostamine ning sama kuupäeva korraldusega nr
2-3/456 lõpetati kinnisasja omaniku taotluse alusel Põlva linnas J. Käisi tn 11b detailplaneeringu koostamine.
Põlva Vallavalitsus annab teada, et
25.07.2018 korraldusega nr 2-3/472 kehtestati Tilsi külas asuva Biopuhasti (katastritunnus 38501:001:0003) detailplaneering.
Detailplaneeringu
lahendus võimaldab
ja kanarekonstrueerida Tilsi küla
lisatsioonisüsteemid ja rajada Tilsi külas
Biopuhasti katastriüksusele maa-alune reoveepuhasti, mille peal asub tehnoloogiliste
seadmete hoone ning puurkaev koos seda
teenindava kaevumajaga. Planeeringuala
suurus on ca 2,8 ha, katastriüksuse sihtotstarbeks määratakse planeeringu kohaselt
70% jäätmehoidla maa (reoveepuhasti ja
seda teenindav ala) ning 30% tootmismaa
(puurkaev ja seda teenindav ala).
Põlva Vallavalitsus annab teada, et
15.08.2018 korraldusega nr 2-3/501 lõpetati kinnisasja omaniku taotluse alusel

vee-

Põlva linnas Metsa tn 12 detailplaneeringu

Fotol Rasina küla võistlushoos
on võõrustajad, on veel lahtine. Kuna oleme uus suur Põlva vald, siis on mõte muuta
ka suvemängude sisu. Iga kogukonna ettepanek ja kaasarääkimine on teretulnud. Oma
kogukonna/külaga osalemine aastas ühel sportlikul kokkusaamisel on väga oluline just
sinu oma kogukonna inimeste tundma õppimisel ja koostegemisel. Kohtumiseni järgmisel aastal.
Eve Sokk
kultuurispetsialist

koostamine. Sama kuupäeva korraldusega nr 2-3/502 lõpetati kinnisasja omaniku
taotluse alusel Põlva linnas Mammaste tee
4 detailplaneeringu koostamine ning korraldusega nr

2-3/503

lõpetati kinnisasja

niku taotluse alusel Põlva linnas Piiri
detailplaneeringu koostamine.

Ehitus-

oma-

tn 22

ja planeeringuosakond
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Toimus esimene
Põlva valla kodukohvikute päev
12. augustil 2018 toimus MTÜ Loomiseks Loodud eestvõttel esmakordselt Põlvas kodukohvikute päev.
Sel päeval oli Põlva valla territooriumil avatud 18 kodukohvikut: Ahja Noortekeskuse Kinokohvik, EKRE kohvik Põlvas, Karilatsi Külaseltsi kohvik Maie juures,
Kodukohvik Lille, Kodukohvik Lättekoda, Kodukohvik Pikaplikad, Kodukohvik Roosa Apteek, Kodukohvik Tillu, Kolme Muti kohvik, LiisuMari kodukohvik, Looduskeskuse kohvik Rasinal, Maiasmaa kodukohvik, Kodukohvik Kana ja Kook, Orupõhja kodukohvik, Roosa Apteegi kohvik Vastse-Kuustes, Tammekännu kodukohvik,
Vanaküla-Holvandi Külaseltsi kohvik ja Rasina Külakeskuse kohvik. Rõõmu jagus nii külastajatele kui kohvikupidajatele. Allpool hetki meeleolukast päevast.
Fotod erakogudest

Korraldajad: Ingris Suvi,
Monica Sasi ja Pilleriin Masing

Läbisin esimese Põlva kodukohvikute maratoni. Jõudsin peaaegu kõikide juurde :) No nii põnevad maitsed ja menüüd, toredad omanäolised kohvikud ning millise pühendumisega ja lahkusega
külalisi teenindati! Suur aitäh kõikidele tegijatele!
Pika pai ja sooja kallistuse saadan Põlva noortele eestvedajatele Monica Sasile, Ingris Suvile
ja Pilleriin Masingule, kes korraldamise ideed enam kauem endas laagerduda ei lasknud ja selle
nüüd ära tegid!
Janika Usin
-

KOLME MUTI KOHVIK

Kolme Muti Kohviku eestvedajad Põlva Uus 4 elanikud soovivad tänada majarahvast ja oma sõpru igasuguse abi eest, meelelahutust
pakkunud Lahedaid Mutte Lahedalt, vahvat noortebändi Naksitrallid (parempoolsel pildil), Kadri Niinet meelipaitava laulu ja
DJ W2RX´i retrohittide eest. Ning muidugi Põlva valla kodukohvikutepäeva tiimi MTÜ Loomiseks Loodud, kes selle ettevõtmise algatasid. Meie kohvik oli heategevusliku eesmärgiga ning kohviku tulu 452 € läheb Uus 4 kortermaja laste mängupargi heaks.
Kristi Kahu

Põlva linna staadion
avatakse 22.septembril
Uuendatud

lastejooksuga
o

o

a

CJSIN JOOKSJA

Tule koos pere ja sõpradega!
Osavõtjate vahel loositakse välja
laevareis Rootsi neljale

Jälgi reklaami!
Täpsem info Põlva valla kodulehelt

Tantsurühm Vihista Viisku tantsis Balvis
Põlva sõpruspiirkond Lätis, Balvi tähistas 20.-23. juulil suurejooneliselt piirkonna keskuse linnapäevi.
Kahe päeva jooksul toimusid vabaõhuüritused Balvi linnapargis.
Laupäevaõhtusel kontserdil, mis
kandis nime „Tuledesära”, esinesid
Balvi sõprusvaldade esindajad Eestist, Leedust ja Valgevenest. Põlva
valla poolt andis tempoka tervituskontserdi tantsurühm Vihista Viisku,
kelle juhendaja on Katrin Peil. Meie
tantsijate esinemine pälvis publikult
tormilise aplausi.
Õhtu jätkus kahetunnise uhke
kontserdiga, kus Läti Rahvusooperi
solistid esitasid tuntud laule maailma
filmimuusikast läbi aegade.
Foto erakogust
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Lõõtsapealinna kingitus Eestile:
100 rahvusliku lõõtspilli mängijat ja
100 valminud lõõtspilli
Laupäeval, 14. juulil pakiti Intsikurmus lahti lõõtsapealinn Põlva kingitus Eestile: rohkem kui 100 lõõtspillimängijat koondorkestris, 100 valminud Teppo-tüüpi lõõtspilli, fotoskulptuurid lõõtspillimängijatest ning rohkelt noori rahvusliku lõõtspilli mängijaid!
Sinimustvalgekirjule peole lisasid pidulikku särtsu Reigo Ahvena DrumLab ja Põlva
na puhkpilliorkester. Laulja Kalle Sepp võlus publiku südameid ja rahvas nautis kooslaulmist. Pikema jutu võiks kirjutada Heino Tartesest, kes peol pärjati Eesti Lõõtspilli Maestro
tiitliga ja kellele anti üle Leedu Vabariigi Kretinga rajooni teenetemärk.
Koondorkestri ridades astus üles ka kõikide Harmoonikate peakorraldaja, abivallavanem
Janika Usin. Muusikalised kingitused Eestile tõid soome ja leedu sõbrad. Peojärgne simman
kestis südaööni. Oli meeliülendav pidu. Kohtumiseni järgmisel aastal! #EV100

lin-

Fotod: Taavi Nagel

Taevaskoja küla
kolm kingitust Eestile
Juuli lõpus toimus Taevaskojas külapäev, mida jääb meenutama suurele kivirahnule kinnitatud metallplaat kuupäeva
ja asukohaga. Külapäeva raames avati Taevaskoja küla poolt tehtud EV100 juubelikingitused. Neid sai kokku tervelt
kolm.
Esimese kingitusena paigaldati külla teeviidad, et kõigil Taevaskoja külastajatel oleks võimalik ilma ekslemata
vaatamisväärsused üles leida. Teise kingitusena renoveeriti Taevaskoja bussijaama katus ja kaunistati bussijaam Põlva
ja Võnnu kihelkonnavärvidega, sest küla jääb osaliselt omaaegsesse Põlva ja osaliselt Võnnu kihelkonda.
Kolmanda ja ehk ka oluliseima kingitusena avati külamaja ees mälestuspingid kahele omaaegsele Taevaskoja küla
elanikule ning küla jaoks olulisele mehele. Kolonel Oskar Kurvits
ja kooliõpetaja Daniel Veiken olid omal ajal nii kultuuri kui Taevaskoja külaelu eestvedajad. Pinkide avamisel toimus ka lühietendus, kus Oskarit ja Danieli kehastasid Janno Rüütle ja Ilmar Tagel.
Mälestuspinkide paigaldamist toetas Liikumine Eesti Kodukant.
Külapäeva raames toimus veel palju huvitavat. Päevases osas
olid avatud kuus Taevaskoja kodukohvikut. Kodukohvikute pidajate sõnutsi läks päev igati korda, sest kohvikud osteti sisuliselt
kookidest, küpsetistest ja muust heast paremast tühjaks. Ei osanud
sellist külastajate hulka kuidagi ette prognoosida. Järgmine kord
oleme targemad ja valmistame ette rohkem kodukohvikuid. Külastajad olid fantastilised - positiivsed, uudishimulikud ja rõõmsad. Suured tänusõnad siinkohal kõigile kodukohvikute pidajatele!
Õhtuses osas toimus Taevaskoja grilllmarinaadide võistlus.
Liha mida marineeriti sai kindlasti suurepärane ka seetõttu, et oli
eestimaine - toetas Ühistu Eesti Lihatööstus!
Külapäeva mahtusid veel erinevad võistlusmängud, kaks lühietendust ja loomulikult sai elava muusika saatel ka jalga keerutada.
Aitäh kõigile osalejatele ja korraldajatele ning näeme jälle
järgmisel külapäeval 2019 aasta augustis.
Ahti Bleive
Taevaskoja külavanem

Toomas Nigola

fotod
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Uus õppeaasta
Põlva Kunstikoolis
3.- 7. septemb-

rini ja 10. septembril kell 15.00 kooli maaliklassis.
I kursusele võtame vastu õpilasi alates 11. eluaastast. II ja III
kursusele vabadele kohtadele saab kandideerida proovitöö alusel,

kaasa võtta võib ka oma varasemaid töid või sketchbooki komisjonile esitamiseks.
Sisseastumiskatseks on õlipastell – joonistus ettepandud
tüürmordist. Ajaline kestvus
Kõik tööks vajalikud
vahendid on kohapeal maaliklassis olemas.
Kunstikoolis alustavad ka õppekavavälised kursused (arvutigraafika, keraamika, kunstilabor). Nendes osalemiseks piisab
õppuri registreerimisest. Sisseastumiskatsed vajalikud pole. Õpe
neis gruppides toimub 1 kord nädalas kestvusega 2 tundi.
Eelkooli algab õpilaste registreerimine 29. augustist – 10. septembrini tööpäeviti telefonil 5 27 28 49 või kunstikool@polva.ee
Eelkoolis toimub õpe kolmele eri vanusegrupile –
aastased ja
aastased lapsed.
sed,
Kunstikoolis saavad õppida ka vanemad kui 16-aastased õppurid – nendele on avatud kunstistuudio, mida juhendavad Katrin
Roots ja Voldemar Ansi. Kunstistuudios osalemiseks tuleb end
gistreerida, proovitöö pole vajalik.
Lähemat infot Põlva Kunstikooli kohta leiad kodulehelt kunstikool.polva.ee

15.00-17.00.

7-8

9-10

August 2018

Tilsis algab õppeaasta uutmoodi

Põlva Kunstikooli 2018/19 õppeaasta avaaktus toimub
11. septembril kell 16.00 maaliklassis.
Sisseastumiskatsed uutele õpilastele toimuvad

•

na-

5-6 aasta-

re-

Lilian Hindrikson esines edukalt
rahvusvahelisel noorte klaverikonkursil

Soe ja kosutav suvi on andnud palju jõudu uueks õppeaastaks kogu kooliperele. Hakkame hoogsalt kevadel seatud sihte
ellu viima. Meie õpetajad on käinud uurimas teiste koolide häid
praktikaid ning kogemustepagas võimaldab arendada õpilast tema
individuaalsusest lähtuvalt. Koolis on olemas sotsiaalpedagoog,
logopeed ja eripedagoog. Jätkame ja laiendame temporühmades
jõukohast õpet ning lõimime huvitegevuse õppetööga. Pöörame
palju tähelepanu kaasaegsetele õppevahenditele, tervislikele eluviisidele ja enesemotivatsiooni arendamisele. Uuel õppeaastal
taaselustame klassijuhataja tunni, innustame õpilaste enesealgatust ja ettevõtlikkust ning liigume rohkem. Vahetult enne kooliaasta algust valmis meie tegelusväljakul koolile ja kogukonnale
mõeldud välijõusaal (pildil).
Meie kooliaasta algab juba 27. augustil ja lõpeb 31. mail.
Peale pidulikku aktusepäeva jätkame
augustil 3-päevast
õppetegevust keskkonnalaagris Vastseliina lähedal. Laagri tegevusi toetab Keskkonnainvesteeringute Keskus. Pikkade ja põnevate laagrikoolipäevade jooksul saame lisaks uutele teadmistele
ka kogeda meeskonnatöö tähtsust. Nendel päevadel ei puudu ka
muusika, tants ja trall.

28.-30.

Usume, et rõõmsalt algav töine aasta loob palju ühist energiat
ja hoolimist. Nii saame enne uue suve algust juba teistest varem
ka suvepuhkusele.
Ene Veberson
Tilsi Põhikooli direktor

Koolivaheaeg võib kesta, kuid robootikat
peab saama!

Just sellise hüüdlause põrutasid välja kuraditosin poissi kõlava
ja selge häälega Johannese Koolis Rosmal.
2.-3. augustil olid siin poisid Tartu-,Võru- ja Põlvamaalt, kes
said laagrielamuse EV3 komplektide ehitamise ja programmeerimisega.Poisid kinnitasid, et põud ja kuumus pole neid kuidagi
mõjutanud ning robootikalainel on nad kohe une pealt, ilmamõjutustele vaatamata.
Laagri korraldaja tänab hea toitlustuse eest Väikelinna kohvi-

kut ning meeldiva koostöö eest Johannese Kooli Rosmal ja Põlva
Gümnaasiumi.
Tulles vastu poiste soovile jätkabrobootikaring oma teist hooaega alates septembrist ja seda ikka Põlva Gümnaasiumi ruumides.
Anu Kolk
Laagri jarobootikaringi eestvedaja

Tilsi noored osalesid rahvusvahelises laagris
Esmaspäeva
varahommikul
startisid Põlvast 31 rõõmsameelset
laagrilist Lammasmäe poole teele.
Kohale jõudes ootas meid ettevalmistatud laagriplats ja organiseeritud tegevused.
Peale telkide ülespanekut tervitas meid pidulikul avaristusel KL
ülem kindralmajor Meelis Kiili ja
noorte isamaalise programmi algataja Margus Tsahkna. Kokku oli
tulnud üle 1000 noore, kes jaotati
neljaks

5. – 7. augustini toimus Tallinnas 3. Rahvusvaheline Noorte
Klaverifestival ODIN. Selle raames toimunud klaverikonkursil
saavutas Põlva Muusikakooli klaveriõpilane Lilian Hindrikson
kaks auhinnalist kohta.
Konkursile olid oodatud osalema noored andekad pianistid
alates 7. eluaastast. Konkurss toimus viies erinevas kategoorias ja
neljas vanusegrupis. Lilian osales 11 - 14-aastaste vanuserühmas
ja kahes kategoorias: lühike vabakava ja Aasia klaverimuusika.
Viimases tuli vastavalt tema vanuserühmale mängida kaks helilooja Huang Huwei pala. Konkurssi hindas 4 - liikmeline rahvusvaheline žürii: Nora Luse (Läti), Jelena Elkind (Eesti), Tham
Horng Kent (Malaisia) ja Jun Zhao (Hiina). Lilian pälvis mõlemas
kategoorias auhinnalised kohad: I koht lühikese vabakava ja II
koht Aasia klaverimuusika esituse eest ning lisaks esinemisvõimaluse 1. novembril Saku mõisas toimuvalkontserdil. Liliani klaveriõpetaja on Raina Urb.
Seekordsel konkursil olid nooremad osalejad valdavalt Eestist,
vaid pika vabakava kategoorias sai nautida Ai Ishzaki (Jaapan) ja
Kenny Salszar’i (Venezuela) suurepäraseid esitusi.
Foto: Odin International Youth Piano Festival Facebook’i lehelt.
Põlva Muusikakool

all-laagriks: punased,

sis ja sai värske foto kohe raami
sisse. Vahepeal sai tantsida ja
droonile lehvitada. Enne öörahu
oli kogu laager lipuväljakul, kus
tantsiti EV 100 auks välja kompositsioon. Tunne oli nagu oleks
suurel tantsupeol.
Ülelaagriline

sini-

sed, rohelised ja kollased, kõik said
endale vastavat värvi kaelarätid. Meie saime
rohelised ja platseerusime roheliste laagrisse.
Päev jätkus meeskonda liitvate ja oma organisatsioone tutvustavate ühistegevustega.
Teist päeva alustasid rohelised väljasõiduga Rakvere linnusesse. meie giidiks oli
üllatuslikult lausa Põlvamaa juurtega praegune Rakvere linnuse munk Albert, kes oli
sündinud 17. sajandil, aga nägi veel igati
kobe välja.
Tundes hästi ajalugu ja mõõkade nimetusi, löödi meie noorkotkas Greg Murumets
ametlikult rüütliks. Põrgust pääsesid kõik
Põlva patused väikese ehmatuse ja kaame
näolapiga. Ringkäigu linnuses lõpetas keskaja sõdurite marss koos kahuripauguga.
Peale maitsvat lõunasööki jagati meid
vastavalt huvidele telkide kaupa. Nr 1 telk
läks räätsamatkale, mis kuivas soos oli ikkagi üpris väsitav, aga lõbus. Nr 2 telgi
red osalesid loodusmatkal, kus õpiti tundma

noo-

erinevaid taimi ja mida metsas süüa võib.
Näiteks nõgeseid, põdrakanepit ja erinevaid
marju. Saime ka teada, et kus näed kasvamas
angervaksa, seal leidub kindlasti vett, kui
tuke kaevata. Nr. 3 telgis olijad läksid
katarkuste matkale, kus kolme tunniga läbiti
nn. 3-päevane näidismatk. Õpiti lihtsat
ti, marsruudi koostamist, varustust, prügikotist varjualuse ehitamist, sobiva laagriplatsi
leidmist.
Õhtul oli lõkkeõhtu koos ühislaulude ja

na-

mat-

kaar-

ansambliga

„Tuulelõõtsutajad“.

Lõkkeõh-

tul külastas meie laagrit ka president Kersti
Kaljulaid, kes käis erinevate noortegruppide
juures, istus noorte sekka ja rääkis kõigiga
laagrielamustest. Väga soe ja vahva inimene.
Kolmas laagripäev algas vana-aja
gudega, milleks olid näiteks saapavise,
jooks, kuum kartul… jne. Samuti saime enne
lõunat punuda sõbrapaela.
Õhtupoolikul valmistas iga soovija
dale pildiraami, pildistas ennast ise pildibus-

mänkoti-

en-

spordipäev.

Meeskondlikest aladest oli rahvastepall, võrkpall ja jalgpall.
Individuaalaladest said osa võtta
kõik, ka rühmajuhid võtsid aktiivselt osa. Valida oli 17ne ala
vahel. Näiteks hüppenööriga hüppamine, granaadivise, noolevise, pallivise,
tähtpäevade tundmine, sangpommi tõstmine,
seente tundmine, kõhulihaste harjutused, kätekõverdused, korvpalli vabavisked, saapavise, sõlmede tundmine, laskmine, vibu jms.
Meie rühm seadis endale eesmärgiks 17- st
alast vähemalt 10 sooritada, mis kõigil ka õnnestus ja rohkemgi veel.
Laagri pidulik lõpetamine, telkide-asjade
kokkupanek, laagriplatsi koristamine, kallistused uute sõpradega ja kojusõit.
Järgmisel aastal korraldab suurlaagrit
Saaremaa ringkond ja enamus noori tahab
järgmisel aastal taas minna.
Aitäh Tarmo Vist, Herdis Paidra ja Malle Mägi ning kõik noored! Mitte ühtegi pahandust ega intsidenti ei olnud, meeskond
toimis, ei virisetud, tuju oli rõõmus ja meel
positiivne :D
Ainika Mägi
Laheda ANK
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Tegus malevasuvi Põlva vallas
Ahjal

tegutses pärast kolmeaastast

va-

heaega taas 25. juunist 6. juulini malevarühm
13 noorega. Tänaseks on malevasuvi seljataga,
koostan aruannet ja teen siin väikese ülevaate.

Avaldusi esitati samapalju, kui oli võimalus
tööle võtta, seega valikuid ei tulnud teha. Töö-

lepingud

sõlmisid

MA Ahja Kultuurimajaga

Annabel Tagaküla, Mariel Osik, Kretlin Kalson,
Agnes Rohtsalu, Dagni Loid, Mariliis Mägi,
Jaryna-Nelly Mänd, Kaarel Vardja, Rainis Kade,
Aigar Blohhin, Kristjan Rasmus Vilt, Martti Parts
ja Angela Puur. Angela oli ainuke eelneva aastase
malevakogemusega ja seega sai ta olla rühmajuhi abi. Ülejäänud andsid koos vande, et saada

täisväärtuslikeks malevlasteks ja kanda malevasärki.
Tööandjad olid Põlva Vallavalitsuse

allasutu-

sed, kellele oleme väga tänulik töökogemuse

eest

Ahja Kool, Ahja Lasteaed, Ahja Hooldekodu,
Ahja Noortekeskus, tegime heakorratöid pargis
ja staadionil. Palga maksis Põlva Vallavalitsus,
-

maitsvat lõunat sõime Ahja Pubis, mille kulud
kattis projekt “Noorte Töösuvi”.
Esimene kogemus oli noortele töölepingu

sõlmimine, mille töötasime läbi põhjalikult rida
realt, enne kui alla kirjutati. Samuti rääkisime ka
tööohutusnõuetest ja riskidest.
Teisel töönädalal tuli meile külla Meelika
Tamberg Võrumaa Töötukassast, kellelt sai vastuseid tekkinud küsimustele, kuidas käituda tööturul, kuidas koostada CV ja eelarvet, et oma

sis-

setulekutega
tulla, jpm.
Ilmad olid enamuses väga ilusad ja sobivad
õuetöödeks, kaks viimast päeva olid vihmasahmakatega, mis segasid värvimistöid. Põhiline töö
oligi värvimine, tegime tühjaks kümneid värvipurke, kokku kulus ligi 30 liitrit värvi, mitusada
meetrit maalriteipi. Avastasime nipi, et õlibaasil
värvi saab nahalt lihtsalt puhastada toiduõliga.
Kõige tüütum töö oli noorte arvates stendide puhastamine klambritest.
Pärast tööd käisime jalgratastega Kristiina
Tares aiakontserdil noortebändi Trio Comodot
kuulamas. Lisaks muusikale nautisime 12 km
teekonda jalgratastel, tagasiteel loojuva päikese
ja koduse maastiku ilu. Rattasõit oli meil igapäevane, kõige kaugema nurga rahvas tuligi 6km
kauguselt tööle.
toime

Malevasuve lõpetasime koos Põlva Avatud
Noortekeskuse malevlastega Hiiumaal. Reis oli
meil 3-päevane. Uhke tunne oli, et lisaks
mate antud taskurahale oli kotis ka omateenitud
raha! Iga päev töötasid noored neli tundi, hea
töö eest said ka väikest preemiat.
Reis oli väga tore, ilmad olid superhead,
bivad ujumiseks ja matkamiseks. Aitäh vahvatele Põlva noortele ja noorsootöötajatele Nelele,
Hanna-Gretele ja Annikale, kes panid kokku sisuka reisikava, kus oli tegevusi vaimule ja kehale. Põnev oli 6km metsamatk, mis lõppes kosutava suplusega Tõrvaninas. Töötubades valmisid
noortel klaasvitraažid ja seebid.
Noortemaleva toimumist rahastatakse haridus- ja teadusministri kinnitatud ning Eesti Noorsootöö Keskuse poolt elluviidava ESF
kaasrahastatud programmi „Tõrjutusriskis
te kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine“ kirjeldatud tegevuste raames.

vane-

so-

Õppeaasta
avaaktus
ja
esimene koolipäev

noor-

Piret Palm
Ahja ANK

Ahja ja Põlva malevlased Hiiumaal. Foto erakogust

Põlvas töötasid noored kahes vahetuses, juuni lõpus ning augusti keskpaigas
nädal aega. Kokku sai tööd 23 noort vanuses
13-17 eluaastat.
Malevarühma juhendaja Hanna-Grete
Rüütli valvsa pilgu all anti ühiselt panus Põlva valla heakorrastamisse, piirete ja haljasalade hooldamisse; muuhulgas tehti puhtaks
Põlva linna teadetetahvlid, aidati korrastada
lastead Lepatriinu õueala rohiti ja riisuti
ning oldi töökusega lasteaialastele eeskujuks
ning huviobjektiks. Tööobjektide hulka kuulusid ka Põlva rand, kus korjati prügi ja puhastati teeääri, Mesikäpa hall, mille seinad
ja põrandad läikima löödi, Põlva Kool, kus
pesti laudu ja pinke ning sorteeriti õpikuid
ja nagu alati, laoti riita ka Taevaskoja külakeskuse puud.
Suure töö kõrvalt leiti aega ka koolitumiseks Töötukassa vahvate spetsialistide
Meelika ning Enega ja mitmel rindel lõbutsemiseks, juhendaja Liiliaga kokati ja grilliti
ühiselt, koos Ahja noortemalevlastega käidi
vahval 3-päevasel väljasõidul Hiiumaal ning
Kagu Vibuklubi juhendamisel lasti vibu ja
veedeti ühiselt aega Põlva Avatud Noortekeskuses.
Aitäh kõikidele vahvatele malevlastele,
tööandjatele, juhendajatele ja toetajatele!
Põlva ANK
-

Tilsis toimus malev augustikuus.
Töötasime staadionil, rahvamajas, hooldekodus ja koostöökeskuses, peamiselt
tegelesime heakorratöödega. KOV koostööprojekti raames mängisime laua- ja
mõttemänge ja külastasime Valma seiklusparki.
Ka enne malevapäevi möödus Laheda
noortel suvi kiirelt ja huvitavalt. Käisime
palju laagrites ja väljasõitudel.
Juunis käisime eelmise õppeaasta parimate lugejatega preemiareisil Tallinna loomaaias ja Eesti lastekirjanduse keskuses.
Võtsime osa ka noorkotkaste ja kodutütarde maakondlikust laagrist Leevil.
Juulis laagerdasime viis päeva Kunda

lähedal Lammasmäel, kus laagrisse „ Spek-

ter“ oli kokku tulnud ühe tuhande noore,
osalejaid oli ka Poolast, Leedust ja Lätist.
Viis päeva oli täidetud ekskursioonide,
väljasõitude, spordi, võistluste, tantsu,
laulu ja matkatarkuste õppimisega. Saime
ka isiklikult kohtuda EV presidendi Kersti Kaljulaidi ja KL ülema kindralmajori
Meelis Kiiliga.
Vahepeal puhkasime paar päeva ja siis
läksime kohe tagasi metsa – KOV koostööprojekti raames toimuvale üleelamissündmusele. Seekord oli teemaks söödavad taimed ja putukad metsas. Toimusid
luuremängud ja maastikuluureõpetus.
Septembrist alustame taas kokandusringi, käsitööringi ja raamaturingiga. 13.
septembril kell 14.00 tuleb meile külla
janik Ilmar Tomusk. Täpsem info
keskuses ja fb grupis.
Ainika Mägi
Laheda ANK

kir-

noorte-

Tilsi noored laagerdamas.
Fotod erakogust

Vasakul Ahja malevlased tööhoos. Alumisel pilfdil on
Põlva malevlased vibu õpitoas. Fotod erakogudest
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JutuPeatus Rasinal
22. juunil, jaanipeo ajal avati Rasina külakeskuse seinal August Gailiti
“Toomas Nipernaadile” pühendatud JutuPeatuse silt
August Gailiti kuulsa raamatu otsene seos Rasinaga väljendub rahvalaulust pärit motos “Üks rätsep tuli Rasinast, ti-ral-la-la!”, aga side ei piirdu pelgalt ühe laulureaga. Urmas Kalla Võru Instituudist kehastus Nipernaadiks ja tõi väga huvitavalt välja August Gailiti sidemed siinse kandiga.
Autor võis Nipernaadi kuju loomiseks inspiratsiooni saada Mooste
vallas Kaaru külas sündinud värvikalt kirjamehelt ja kunstnikult Jaan
Vahtralt. Ja kui rahvalaulude põhjal otsustada, siis oli rätsepa näol tegemist tõelise Nipernaadiga! Gailit on võtnud oma raamatusse ka külanime
Terikeste, mis asub Rasina-Võnnu tee ääres (raamatus on küla küll mujale
paigutatud).
Urmas Kallat ei saa kuidagi rahvalaulust lahutada ja nii kõlaski tema
eestlaulmisel üks variant rätsepa-laulust. Laulu õpetas rahvaleselgeks
Mooste Rahvamuusikakooli direktor Krista Sildoja, kes Rasina külakeskuses pillimeestega laagrit pidas. Juuresoleval pildil on lauljate tuumik,
aga vapralt lõid kaasa paljud peol osalenud.
Sildilt on QR-koodi abil võimalik kuulata katkendit “Toomas Nipernaadist”, sama katkendit saab kuulata ka aadressil www.jutupeatus.ee.
Sildi paigaldamise ja avamise eest suur tänu Krista Sildojale, Urmas
Kallale, Ülo Needole ja Aare Veetsmannile!
JutuPeatus on Tartu linnavalitsuse ja linnaraamatukogu ühisprojekt tähistamaks 100 ilukirjandusteost avalikus ruumis.
Fotol vasakult lauljad Edda Prükk, Kadi Koosapoeg, Krista Sildoja,
Urmas Kalla, Aare Veetsmann, Reet Plaan ja Ülo Needo. Foto erakogust.
Edda Prükk
raamatukoguhoidja

Muusika ja laul, see ongi mälestuste hoidja
laulu küla segaansambel Tiiu Otsuse juhendamisel. Kaunilt kõlas Ain ja Lauri Voolu
esitatud „Jamaika hällilaul“ ja „Delilah“.
Udo Vool on meid võlunud igal külaseltsi
üritusel saksofonisoologa, esinenud Kiidjärve järvemuusikuna. Seekord kandis Udo
ette „Pärnu ballaadi“. Kontserdieelsel õhtul
kaasas Meeme Liivak ka Tiiu Otsuse laulma
ja kõlas kaunis Tiiu-Meeme duett „Solenzara“. Ülar Loolaidi klaverioskus oli paljudele üllatus. Ülar laulis ja saatis lõbusat laulu
„Konna kosjad“.
Selle meeldejääva päeva jäise tuule vaigistas segaansambli laul „Miks nii mahe on
tuul“. Ansamblit saatis Udo Voolu saksofonisoolo. See, Kalmeri lauldud laul
jendas üles kõigi jäises tuules külmetanud
peoliste südamed, andis jõudu ühislauluks
„Dona, Dona“, millejärel süttis jaanilõke
ning algas tantsusimman ansambel Jeti
tel.

Tänavu, 22. juunil korraldas Kiidjärve
Küla Selts Inge Kalle ja Katrin Peili algatusel Kalmer Tennosaare 90. sünniaastapäeva
tähistamise pidustused Kiidjärve mõisapargis.

tra-

Kalmeri päevade korraldamine sai
ditsiooniks 2008.aastal, mil külaselts paigaldas Kalmeri kodukoha teelahkmele
mälestuskivi tekstiga „Kalmer Tennosaare
lapsepõlvekodu“.
Nii nagu Kalmeri südamlike sõnadega
laulud, nii oli ka Kalmer ise armastatud ja
oodatud Kiidjärve külaelanike sõber. Kalmeri lauldud laulud õhkavad südamesoojust, on mõistetavad kõigile. Tema lauldud
laulud on saanud Kiidjärve elanike ühendajaks.
Tänavu, Kalmeri mälestamiseks korraldatud kontsert-etendusel esitasid küla
lapsed Pärtel, Johanna, Anne-Marii, Mirtel,
Hannah ja Elisabet ETV-s tuntuks saanud
Entel-Tenteli saatesarja laule ja viiulisoolo.
Pea igal Kalmeri üritusel on kõlanud
„Laul Põlvast“. Sellelgi korral esitas selle

soosaa-

Ülar Loolaid esitamas laulu „Konna kosjad. Lembit Torro

foto

Leili Treimann
Kiidjärve küla elanik

Tilsi külaharmoonika oli pühendatud Eesti Vabariigi
sajandale juubelisünnipäevale
13. juulil, päev enne Põlvas toimunud suurt lõõtspillipidu Harmoonika, toimus Tilsi laululaval kuues lõõtsapidu – Külaharmoonika. Seekord oli sündmus pidulikum, sest tähistati ka
Eesti Vabariigi juubelit.
Peoplatsil võis näha rahvusvärvides õhupalle, rahvale jagati lipukesi. Õhtuhämaruses pandi Kõrbjärvele ujuma sada LED-tulukest, mis tekitasid lummava vaatepildi.
Peokava, mida juhtisid Lahedad Mutid, oli mitmekesine ja kaasahaarav. Maestro Heino
Tartese poolt kokkupandud muusikalises programmis esinesid Kristin Semm, Ainar Arula,
Ants Järv, Sirli Aia, Tõnis Tartes, Silvi Sisas, Ants Karu, algajate lõõtsaansambel ning
samblid Folk Melody ja J.O.K. Rõõmsat elevust tekitasid külalisesinejad – kapell Lakštingelė
Leedust. Kontserdi lõpuosas esitas lõõtsamängijate koondorkester Harmoonika kavas olnud
lugusid.
Publik, keda oli kogunenud arvukalt, nautis programmi ning tänas kõiki esinejaid tugeva
aplausiga. Peale kontserti said pidulised jalga keerutada Nedsaja Küla Bändi muusika saatel.
Külaharmoonikast Tilsis on kujunenud traditsiooniline Harmoonika eelpidu, mis on leidnud oma koha meie valla kultuuripildis. Kindlasti jätkame tuleval aastal samas vaimus.
Tänusõnad kuuluvad kõigile abilistele ja toetajatele – Põlva Vallavalitsus, Kultuurkapitali
Põlvamaa ekspertgrupp, Valmer Puit OÜ, Heino Tartes, Asser Jaanimets, Eve Sokk, Edvin
Edesi ning kõigile teistele, kes kaasa aitasid.
Andres Määr
Vana-Koiola Rahvamaja juhataja

an-

Fotol Lahedad Mutid Külaharmoonikal. Asser Jaanimetsa foto
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Kolme küla külapäiv Tännassilmas
Möödunud laupäeval 11. augustil toimus Tännassilma-

Käh-

ri-Puskaru külade külapäiv. Külla olid oodatud nii praegused kui

endised külade elanikud ja naabrid teistest küladest.
Päev algas lipu heiskamisega. Selleks puhuks oli külavanem
Tiia Johanson kutsunud kokku kolme küla vanimad elanikudKrestinja Vasseri, Aleksandra Mägi ja Oskar Käisi ja noorimad
elanikud – Jameelia Viru, Mark Ardon Mäeotsa ning Ryann Külaotsa, kes kõigest mõne kuu vanune. Pidulikku hetke jääb neile
meenutama külade logoga ja kuupäevaga kaunistatud kruus.
Päeva juhtis Andri Võsokovski, kes oma huumorimeele ja
pakatava energiaga naerutas inimesi terve pika õhtu. Kultuuriprogrammi aitasid sisustada segatantsurühm Päripidi, JJ- Street
tantsutüdrukud, ansambel Folkmelody ja Kanepi linetantsijad.
Kehakinnituse eest vastutas Põlgaste kohvik Magusad Kilod. Põlva Avatud Noortekeskuse algatusel said lapsed valmistada käevõ-

rusid ja näod ilusaks maalida. Suurteks lemmikuteks olid ka Kirsi
Ponitalu väikesed ponid.
Õhtu edenedes saabus kohale ansambel Dolores, kes tantsutas
inimesi mõnusa muusika saatel keskööni.
Külapäeva toimumisele aitasid kaasa Põlva vald, Põlva Avatud Noortekeskus, Metsakoda OÜ, Malekan OÜ, Hell Dog OÜ,
Demenec OÜ, Büroteenused OÜ, Taggel OÜ, Põlva Spordikool,
Mikko talu, Põlva Agro OÜ,
FESTA OÜ, WEITREISEN
TRANSPORT OÜ, Kiuma Raamatukogu.
Suured tänud kõigile kes annetasid oma tehtud tooteid või
meid oksjonile ja tegid rahalise annetuse MTÜle. Tänud lähevad
ka osalejatele, esinejatele ja meeskonnale, kes abistasid külapäeva
korraldamisel.
Irena Viitamees
Fotod erakogust

LKV-

ese-

Järvemuusika kontsert
Leevijõe paisjärve ääres

Adiste külapäev
Kõigepealt tahaks MTÜ Adiste tänada kõiki, kes 28. juulil, sel kuumal ja tuulisel laupäeval
üritusest osa võtsid ja külapäeva toimumisele kaasa aitasid oli nii oma küla inimesi kui ka
kaugemalt tulijaid.
Külapäeval toimus virgutav orienteerumismäng külateemaliste küsimustega, kus osales
kolm tublit võistkonda. Töötubades sai kuulda ja näha kuidas kodus vikatit parandada, milliste puhastusvahenditega saab kangale mustreid tekitada ja millised veeolendid veekogudes
elutsevad. Küpsetati pannkooke ja sai suppi. Lastele olid eraldi mängud ja tegevused.
Rahvas sai nautida ka meie küla kunstiharrastajate Aadu Kottise ja Ave Kägo maalinäitust,
Kanepi harrastusteatri etendust” Majakavahi tüdrukud” ja kõige lõpuks laulis tantsuks Lycille.
Üritust toetas Põlva vald. Kohtume järgmisel aastal taas!
MTÜ Adiste
Fotode autor Liisi Peets. Külaplatsi foto K.Lihtsa
–

Võrratult armas kontsert, mis oli pühendatud Eesti 100. juubelile ja vabariigi taasiseseisvumise aastapäevale, toimus 4. augusti õhtul Vastse-Kuuste aleviku lähistel Leevijõe
paisjärve ääres.
Meie õnneks, kes me elame väikestes paikades, pole muusika kontserdisaalidesse kinni
jäänud, vaid leidnud muusikute abiga erinevaid esituspaiku. Nii kogesid ka Leevijõe paisjärve ääres toimunud kontserdi külastajad, et muusika looduses
veekogude ääres tekitab
inimestes erilisi tundeid. Mõnele meist tõi kontsert mälestusi, mõned kuulasid ja vaatasid
esitatava muusika tehnilist ettekannet ja kvaliteeti ning muusikute suurt pühendumust. See
kõik oli lummav ja unustamatu. Erilist hõngu õhtule andsid ettekantavad lood kõlasid D.
Šostakovitši, J. S.Bachi ja mitmete teiste tuntud heliloojate palad.
Musitseeris suurepärane muusikute perekond Palm. Tšellol mängis pereisa Heiki, klaveril ema Anne-Mai ja viiulil poeg Johannes. Hea meel, et kontsert kujunes meeldejäävaks
sündmuseks nii külastajatele kui ka esinejatele endile. Külastajate palve oli järgmisel aastal
kontserdi korraldamisega Leevijõe paisjärve ääres jätkata.
Vastse-Kuuste kultuurimaja tänab kõiki abilisi, kes nõu ja jõuga kontserdi kordaminekuks õla alla panid.
Eriline tänu Leevijõe Seisundi Parandamise MTÜ-le, tänu kellele said Leevijõe paisjärved mõned aastad tagasi rekonstrueerimise tulemusel ka korrastatuks ja kauniks.
-

–

Irina Retkova
Vastse-Kuuste kultuurimajast
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Põlva Keskraamatukogus
Põlva
Põlva Kunstikooli õpilaste maalinäitus 21. augustist 30. septembrini. Juhendaja Katrin Roots. Näitus kuulub noorteprogrammi „Kunst raamatukokku“.
Tartu Linnaraamatukogu külalisnäitus „Siuru 100“ 15. septembrini näitusevitriinis. Väljas on paeaegu kõik kirjandusrühmituse
liikmetelt 1917–1919 ilmunud raamatuid ja muid materjale.
Ahja
Pohlakuu sügislaat 16. septembril kell 10–14.
Aapo Ilvese fotonäitus „Uut ja vana“ 31. augustini.
Himmaste
Laste lugemispäev 12. ja 26. septembril kell 17.
Laste joonistustund 7. ja 21. septembril kell 17.
Lasteüritus „Kuidas kasutada raamatukogu“ 17. septembril kell

•
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Toredad kohtumised Hiiumaal

•

•

•

•

•

•

•

17.
Kiuma
Neljapäevaklubi (kirjandusklubi) kokkusaamine neljapäeviti
kell 11.
Peri
Aabitsate ja väga vanade õpikute väljapanek 3.–28. septembrini.
Andreas Hämäläineni droonifotonäituskodukohast Vastse-Kuustest 31. augustini.
Vanaküla
Põlva Kunstikooli õpilaste keraamilised skulptuurid 30. septembrini õuealal. Juhendaja Mart Vester. Näitus kuulub noorteprogrammi “Kunst raamatukokku”.
Silver Kommussaare loodusfotod 1. augustist 30. novembrini
raamatukogu-külakeskuses.
NB! Alates 1. septembrist hakkavad raamatukogudes kehtima talvised lahtiolekuajad, lähemalt www.polva.raamat.ee.
•

•

Reisibüroo
„Loodusreisid“ ja Põlva Päevakeskuse
poolt korraldatud 2-päevane
õppeekskursioon Hiiumaale
teeb siiani südame soojaks
ja eriti tänulik olen kõigile
osalejaile, kes selle pika reisi vapralt vastu pidasid, sest
elamusterohkust neil päevil
jagus.

•

•

•

Väljasõit Põlvast algas juba pool viis hommikul, et Rohuküla sadamast kell 10 väljuvale praamile jõuda. Saarele saabudes alustasime kohe ekskursiooniga Vaemlas, kus külastasime
pereettevõtet „Hiiu Vill“, mis töötleb lambavilla väga vanade
ketrus-, heide- ja kraasimismasinatega. Ettevõte ise asub vanas
paekivist hoones, mis oli ehitatud 1841. aastal hoopis Vaemla
mõisa heinaküüniks. Aegade jooksul on majas olnud külapood,
jahuveski ja 1950-tel organiseeris ENSV kohaliku tööstuse
kombinaat siia villavabriku. Kes soovis, sai osta kaasa ka seal
valmistatud villatooteid.
Käisime Hiiumaa muuseumi Pikas Majas. Hiiumaa Muuseumi peahoone asub majas, kus kuni 20. sajandi keskpaigani
elasid Hiiu – Kärdla kalevivabriku direktorid (vabrik hävis
lekahjus Teise Maailmasõja ajal). Rahvasuus kutsuti seda maja
Pikaks Majaks, sellest ka selline nimetus.
aastatel ehitatud üle 60 meetri pikkune hoone on tänaseni säilinud pikim
puumaja Kärdlas, kus asub püsinäitus Kärdlast ja kalevivabriku
aegadest. Teise korruse galeriis saime näha Paul Kammi 100.
sünniaastapäevale ja tegevusele pühendatud näitust. Tegemist
oli kuulsaima Kärdla kodanikuga ning tuntuima Hiiumaal alaliselt elava kunstniku ja sõjakangelasega.
Meie lõunasöök toimus Mihkli talumuuseumi õuel
bas looduses, kus perenaine Õie Laksberg oli ise valmistanud
suurel vokpannil imemaitsva tangutoidu äkise, mis viis keele
alla ja pannkoogid magustoiduks oli nagu kirss tordil. Mihkli
talu Malvaste külas oli suurepärane näide Hiiumaa põhja osa
maa-arhitektuurist. Valdavalt 19. sajandist pärit hoonetes saime
tutvuda kohalike ehitustavade ja paljude vanasti majapidamises kasutatud esemetega. Muusemumi perenaine Õie Laksberg
rääkis meile huvitavaid lugusid muuseumist ja hiidlastest ning
teda olekski võinud kuulama jääda. Paljude jaoks on ta tuntud
kokaraamatu autorina „Äkine ja pigilest“.
Peale lõunasööki võtsime suuna Tahkuna poolsaarele, kus
oli võimalik tutvuda Tahkuna majaka ja mälestusmärgiga parvlaeval “Estonia” hukkunud lastele. Tahkuna poolsaar oma kauni
valge majakaga jättis kõigile suursuguse mälestuse ja osad meie

tu-

1830.-40.

va-

Koristame kõik koos Eestimaa
looduse puhtaks
Eestlaste eestvedamisel toimub

Maailma-

15. septembril globaalne
koristuspäev Eesti suurim juube–

likingitus maailmale mil korraga
koristavad oma territooriume üle
kogu ilma miljonid inimesed 150
riigis.
Koristusaktsioonil osalejal on võimalus näidata eeskuju tervele
maailmale, sest kümme aastat tagasi sai just siitsamast Eestist Teeme Ära! koristuspäevast alguse ajaloo suurim kodanikuliikumine
Lets Do It! World.
Selleks, et teada Põlva vallas koristamist vajavaid kohti, vajame
Sinu abi! Kuni 26. augustini saab koristuskohti kaardistada. Selleks
lae oma telefoni World CleanUp äpp, pildista prügi ja määra asukoht. Või anna koristamist vajavast kohast teada maakonna koordinaatorile.
15. septembril oodatakse kõiki vabatahtlikke appi Eesti loodust
puhtaks tegema. Kui soovid vabatahtlikuna kaasa lüüa, siis regist–

re-

reeri ennast osalejaks maailmakoristus.ee kodulehel. Spetsiaalsel
gistreerimisplatvormil on üle Eesti välja toodud koristuspiirkonnad,

millega liituda vali endale lähim või sobivaim. Registreerimine on
–

vajalik, et iga koht saaks piisava hulga abikäsi ning kõik

prügista-

tud paigad kenasti kaetud. Registreerida saab nii eraisiku, organisatsiooni või sõpruskonnana, samuti võib püsti panna koristusaktsioon
kasvõi ainult enda seltskonnale. Viimasel juhul tuleb aga arvestada,
et koristustalgu korraldaja peab jäätmete äraveo organiseerima ise.
Vastused kõigile oma küsimustele saab maakondliku koordinaatori käest. Tema on inimene, kes valdab enda piirkonna informat-

koristus-

siooni ning samuti leiab maakondlik koordinaator igale
punktile talgujuhi inimese, kes koristuspäeva eel korraldab

punktis
vajaminevad prügikotid, juhendmaterjalid ning jälgib, et kõik sujuks
–

plaanipäraselt. Kui soovid talgujuht olla, siis anna endast märku!
Koristuspäev saab teoks koostöös EV100, kohalike omavalitsuste, RMK, Maanteeameti, maaomanike, jäätmekäitlusettevõtete,

heade toetajate, partnerite ja tuhandete puhtast loodusest hoolivate
Eesti inimestega. Rohkem infot www.maailmakoristus.ee ja www.

letsdoitworld.org. Tule teeme kingituse Eestile 100. sünnipäevaks
jätame tulevatele põlvedele võimaluse nautida ilusa Eestimaa rik-

–

kumata loodust!

Kaisa Tammoja
Põlvamaa koordinaator
kaisa.tammoja@gmail.com
510 9433

reisiseltskonnast käis ära ka tornitipus, et siis sealt allolijatele
uhkelt lehvitada.
Selle pika-pika päeva lõpetas imetore teatriõhtu Suuremõisa lossi hoovis, kus näitleja Margus Tabor heietas lugusid oma
mammast ehtsas hiiu keeles. „Mamma lood ehk hiiu eluvilosoohvia” oli Marguse poolt esitatuna nii ehe, muhe ja äratundmisrõõmu pakkuv etendus, et juba ainuüksi selle pärast tasus
pikk Hiiumaa reis ette võtta. Kõik reisiseltsilised olid küll õhtuks väga väsinud, kui me peale pikka teatrietendust lõpuks
Käinas asuvasse Lõokese hotelli jõudsime, aga samas päevasündmuste toredus tõi hea une.
Peale hommikusööki hotellis suundusime Orjaku sadamasse, käisime Kassari poolsaarel ja Pühalepa kirikus tutvustas lugusid Sirje Heinma. Nähtud said ka Põhilise leppe kivid ja Käina-Emmaste maanteelt paarisaja meetri kaugusel asuv Evelin
Ilvese kodukohvik Roog.
Enne kojusõitu tutvusime veel barokk-stiilis Suuremõisa
krahvinna Ebba-Margalossiga, mille ehitas aastatel
retha von Stenbock ja kus praegu asub Hiiumaa Ametikool. Valdav osa Hiiumaast, sh Suuremõisa, oli 17. saj. De la Gardie’de
aadliperekonna käes. Pärast Põhjasõda oli siin Vene kroonu
dimõis.
olid omanikeks Stenbockid ning pärast neid
Ungern-Sternbergid, kes olid peremeesteks 1796–1919, kuni
Eesti Vabariik mõisad võõrandas.
Maitsev lõunasöök seal samas Suuremõisa kohvikus Padakonn enne mandrile tagasisõitu, kujunes üllatusterohkeks – meil
oli meeldiv kohtumine näitleja Margus Taboriga ning saime
teda tänada eelmise õhtu suurepärase etenduse eest!
Heltermaa sadamast kojusõitu alustasime poole kolme paiku
ja õnnestus ära proovida mõlemad reisiparvlaevad, tulles Tiiu
ja minnes Leiger. Tänusõnad kogu vaprale reisiseltskonnale,
bussijuht Enn Ipsbergile ja meie giid-reisijuht Sirje Reimanile!
Aitäh „Loodusreisidele“ suurepärase korralduse eest!

1755-1760

ren-

1755–1796

Anne Nook
Põlva Päevakeskuse juhataja

Notar Ere Kürsa Notaribüroos
saab tõestada kinnisvaratehinguid ja lahendada pärimisteada, et notaribüroo saab abiks olla ka
mitmetes teistes tsiviilõigusega seotud valdkondades, eelkõige perekonnaõiguslikes ja äriõiguslikes küsimustes, mis võivad vajada ka kohtusse pöördumist.
Seetõttu julgustame pöörduma, kui sul on perekonnaõiguslikke küsimusi, mille lahendamiseks on tarvis juristi abi.
Näiteks soov sõlmida abieluvaralepingut, registreerida
abielu, lahutada abielu ja sõlmida kokkuleppeid vara jagamise
osas.
Või on tarvis esitada kohtusse avaldus hagita perekonnaasjades, kas suhtluskorra kindlaksmääramiseks, ainuhooldusõiguse taotlemiseks, täisealisele isikule eestkostja määramiseks või ka piiratud teovõimega isikute varahoolduse
küsimustes.
Aitame soovi korral esitada kohtule avaldusi ka teistes hagita menetlustes (näiteks maksekäsu kiirmenetlus, äriregistri
asjad, juriidilise isiku juhatuse ja nõukogu asendusliikme ja
likvideerija määramine, lähenemiskeelu ja muude sarnaste
abinõude rakendamine isikuõiguste kaitseks, avalikult kasutatavale teele juurdepääsu ja tehnorajatise talumise asjad ja muu
seaduses sätestatu).
...

asju, kuid vähem on

Põlva notar Ere Kürsa büroo
asukohaga Kesk tn 6 Põlva
on avatud kõigil tööpäevadel
e-posti aadressid:
ere.kyrsa@notar.ee; polvanotar@neti.ee;
tel: 799 8065

9.00-17.00

Kirikuteated
Kalmistupüha Kähri kalmistul toimub 26. augustil kell 12
00.
Liturgia Kähri kirikus kell 10 00.
•

EELK Põlva Maarja koguduses
igal pühapäeval kell 11 püha missa (jumalateenistus armulauaga).
Pühapäeval, 2. septembril koolipere õnnistamine.
Jooksev info koguduses toimuvakohta leidub Põlva Maarja koguduse kodulehel.
Kirik on kõigile avatud E-R 9-13 jaP 10-11.
Iga kuu 2. pühapäeval on kirikulistele korraldatud transport Vana-Koiolast ja Tilsist. Huvilistel võtta ühendust Tuuli Võsaga
telefonil 520 2944.
-

-

EKOK Põlva Püha Peetri koguduses
igal kolmapäeval hommikupalvus kell 11
igal pühapäeval kell 11 armulaugaa jumalateenistus
Kontakt: Benjamin Lillemäe 527 4930
-

-

Põlva Teataja

•
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Ukraina noored jalgpallurid käisid
Põlvamaad avastamas

Spordisündmused
Spordi- ja liikumisrohked tulevad nii augusti viimased päevad kui septembrikuu. Jätkuvad traditsioonilised o-teisipäevakud,
Tilsi staadionil selguvad Põlvamaa meistrid kergejõustikus ning
liikumisvõimalusi pakuvad nii jooksu-ja matkasari Jäälind kui
septembris jätkuv Põlva valla liikumissari. Aga nüüd kõigest järjekorras:
August

24.-26. augustil Rahvusvaheline meeste käsipalliturniir PÕL-

VA CUP 2018 Mesikäpa hallis
Laupäeval, 25. augustil kell 11 Jooksu- ja matkasari JÄÄLINNU RADADEL III etapp Saarjärvel
Laupäeval, 25. augustil kell 11 Põlva maakonna kergejõustiku
meistrivõistlused, Laheda Spordiklubi seitsmevõistlus, Põlvamaa SUVEMÄNGUD 2018 kergejõustikus Tilsi staadionil
September
Põlva orienteerumisteisipäevakud:
4. septembril kell 15 XXII etapp Puntarumäel
11. septembril kell 15 XXIII etapp Rosmal
18. septembril kell 15 XXIV etapp Prgandi veski juures
25. septembril kell 15 XXV etapp Intsikurmus, Põlvamaa
mängude 2018 orienteerumisvõistlus, tähistatakse Euroopa iikumisnädalat
Põlva valla liikumissari:
5., 12., 19. ja 26. septembril kell 18.30. Traditsiooniliselt
lib iga osaleja endale sobiva stardipaiga, raja, tempo, liikumisstiili või -vahendi. Etapi kontrollpunkt tuleb läbida ajavahemikus
18.30–20.00. Jälgi reklaami!
Kolmapäeval, 5. septembril kell 18.00 Mammaste Rattakross 2018, Mammaste TRIO 2018 II etapp, Põlvamaa SUVEMÄNGUD 2018 rattakross Ürituse veebileht: http://www.serviti.

suveva-

Kulikovka noored Maantemuuseumis. Alumisel pildil külalised ja võõrustajad. Fotod JK Lootos

1-4. augustini külastas

jalgpalliklubi Lootos kutsel Põlvat

maakonna sõpruspiirkonna, Kulikovka rajooni delegatsioon
Ukrainast. Ligi 40 inimesest koosnenud delegatsiooni juhtisid
Kulikovka poolelt Svitlana Maslionka ja Olha Trush.
Kolm aastat tagasi klubi president Indrek Käo poolt algatatud rahvusvaheline noorte koostööprojekti „Kukk, Kurvits ja
Harakas panevad noored sportima“ raames külastas eelmisel
aastal Kulikovkat klubi delegatsioon, mille koosseisus noortetreenrid vahetasid omavahel praktilisi kogemusi. Selle aasta
maikuus käis klubi delegatsioon presidendi juhtimisel kokku

ee/

leppimas reisi üksikasju, mille tulemusena sai lõpuks teoks

Kulikovka noorte jalgpallivõistkondade osalemine turniiril
Lootosspring 2018.
Eesti Vabariigi 100. aastapäeva egiidi all Tilsi staadionil
20. korda toimunud rahvusvahelisel võistlusel osalesid uk-

rainlaste poiste ja tüdrukute võistkonnad esmakordselt. Väga
tihedas konkurentsis saavutasid Kulikovka noored treenerite

Vitalii Buhai ja Andrii Pochkai juhtimisel mõlemal turniiril
kolmanda koha. Tüdrukute turniiri võitjaks tulid FC Lootose
ja poiste turniiril FC Elva noored. Projekti raames osalesid
turniiril noored kohtunikud Inglismaalt,

Newcastle`st,

Michael

Gardneri juhtimisel.
Kultuuriprogrammi raames tutvustasid Lootose inimesed
ukrainlastele Põlva valla turismimagneteid. Külalistele jättis
võimsa mulje Maanteemuuseum ja laevasõit Lonnyga,
ti ekskursioon Mooste mõisa ja Intsikurmu festivali külastus.
Maakonna ilus loodus ja heakorrastatud vabaaja veetmise kohad teenisid külalistelt ülivõrretes kiidusõnad. Väga tänulikud
ja rõõmsad olid ukrainlased klubi poolt kingitud jalgpallide ja
Ene Rinne annetusena kogutud mitme kastitäie spordivarustu-

samu-

se üle.

Kulikovka noorte reis sai teoks tänu laiapõhjalisele koostööle, milles osalesid Põlvamaa Partnerluskogu, Põlvamaa
Omavalitsuste Liit, Räpina Kultuurkapital, Kultuurkapitali
Põlvamaa ekspertgrupp, MTÜ Head Teil Teen, Jalgpalliklubi
Lootos, Intsikurmu Festival, MTÜ Rosma Küla Selts, Põlva

vald, OÜ Car Stop, Britney OÜ, Värska Vesi, Kagureis, Sportreklaam, Maanteemuuseum, SA Tilsi staadion, Tilsi kool, Põlva Agro, Taarapõllu talu, Cristella jpt.
Lootos tänab: Peeter Aas, Liisi Asi, Annika Aust, Mati ja
Enn Eelmäe, Michael Gardner, Priit Haavamäe, Janelin Hirmo,
Indrek Illus, Avo Jakovits, Katrin Jõgeva, Urmas Jõgeva,
met Karsna, Katariina Kinnunen, Jaan Koort, Kaido-Meinhard
Kukli, Leo Kütt, Ave-Lii Laas, Lennart Liba, Lily Lind, Margus Lillo, Tiiu Marran, Sten-Markus Meekler, Gerli ja Kristjan Mäeots, Ülo Needo, Eve Neemsalu, Tunne Piiper, Ulla
Preeden, Rauno Puusepp, Ene ja Riina Rinne, Jagne Roodes,
Martin Ruus, Tiiu Rüütle, Haimar Sokk, Igor Taro, Iia Timmi,
Oliver Tohva, Alina Syrota, Alona Tytarenko, Neidi Ulst, Carlos-Mathias Vaher, Pille Vinne, Helander Vist jpt.

Kur-

Neljapäeval, 13. septembril kell 11.00 Põlva laste 66. jooksupäev Intsikurmus.
Laupäeval, 15. septembril kell 10 Põlvamaa SUVEMÄNGUDE 2018 jahilaskmise võistlus
Laupäeval, 15. septembril kell 11 algavad orienteerumisjooksu pika raja Eesti meistrivõistlused Veskimõisas. Ürituse veebileht: http://kobras.polvamaa.ee/
23.-30. septembril tähistatakse igas Euroopa riigis liikumisnädalat. Sel nädalal läbivad Põlvamaa koolide 30-liikmelised
võistkonnad läbivad maratonidistantsi - 42 195 meetrit. Ettevõtmine on traditsiooniline, koolidel võimalus joosta kiiremini kui
kehtiv maailmarekord - 2:02:57 - ja püstitada-ületada oma kooli
maratonijooksu rekord!
Kolmapäeval, 26. septembril kell 9.30 Tähistatakse Euroopa
iikumisnädalat Põlva maakonna koolide jalgpalli meistrivõistlusega Lootospark staadionil
Kolmapäeval 26. septembril kell 18 Mammaste suusaraja
JOOKS 2018, Mammaste TRIO 2018 III etapp, Põlva maakonna
meistrivõistlused murmaajooksus täiskasvanutele, Euroopa liikumisnädala raames, Mammaste Tervisespordikeskuses
Pühapäeval, 30. septembril kell 11 toimub jooksu- ja matkasarja JÄÄLINNU RADADEL IV etapp Kiidjärvel. Ühtlasi
on see sarja viimane etapp, tõmmatakse kriips alla Põlvamaa
mängudele ja Euroopa liikumisnädalale. Ürituse veebileht: http://
www.jaalind.ee/

uve-

Indrek Käo

Projektijuht
JK Lootos

Võidukas
käsipallisuvi

Eesti meistrivõistlused 2018 rannakäsipallis algasid 7. juulil Põlva järve rannas 35 võistkonnaga, jätkusid

14. juulil Viljandi järve rannas, kus osales kokku juba

42 võistkonda ning sai põlvakate jaoks võiduka lõpu 4.
augustil 2018 Alatskivil, kus Põlva noormehed krooniti
Eesti meistriteks 2018 rannakäsipallis kõigis noormeeste
vanuserühmades ja ka meeste arvestuses. Naiskond
vutas väärika teise koha.

saa-

Meeste võistlusklassis tuli Eesti meistriks Põlva Serviti, kes mängis kolme etapi arvestuses koosseisus: Tõnis
Kase, Sander Sarapuu, Ülljo Pihus, Alfred Timmo, Raiko Rudissaar, Henri Hiiend, Raivo Rudissaar, Hendrik
Varul, Denis Lõokene ja III koha saavutas Coop Põlva

koosseisus: Mathias Rebane, Karl Magnus Rebane, Christofer Viilop, Taniel Sermat, Jaanus Peeter
Rüütli, Kevin Klaus, Markel Veiko. Mõlema võistkonna treeneriks on Kalmer Musting.
Naiste võistlusklassis mängisid Põlva Spordikooli tüdrukud end üldarvestuses II kohale koosseisus: Teele Utsal, Greete Märtson, Maarja Kongi,
Kristi Vaino, Salme Rein, Selma Rein, Anhelika
Lodeson, treener Maie Utt.
Vanuserühmas noormehed
sünniaastaga
2001 ja nooremad saavutas Põlva Spordikool 1 I
koha mängides koosseisus: Raimond-Eric Jaanus,
Fred-Eric Kärblane, Nikita Ossimov, Ranar Pügi,
Kris-Norman Lavrikov, treener Kalmer Musting
ning III kohale tuli Põlva Spordikool 2 III koosseisus: Priit Luuk-Luuken, Ken-Martti Holberg, Gabriel Villako, Patrick Kurvits, Alex Kübard, Taavi
Vool, treener Rein Suvi.
Vanuserühmas noormehed sünniaastaga 2003
ja nooremad saavutas I koha Põlva Spordikool 1,
mängides koosseisus: Kermo Saksing, Sten-Silver
Tigas, Lauri Land, Mihkel Maspanov, Markus Lina,

Karl-Oliver Kurusk, treener Rein Suvi. Kolmandale kohale tuli Põlva Spordikooli 2 võistkond
koosseisus: Kevin Tühis, Andero Viljus, Randel
Mathias Lepp, Joonas Vassiljev, Henri Jõesalu,
Tauri Vijar, Richard Uibo, treeneriks Kalmer
Musting. Põlva kolmas võistkond saavutas kuue
võistkonna arvestuses neljanda koha.
Vanuserühmas noormehed 2005 saavutas
Põlva Spordikool I koha mängides koosseisus:

Alar Mattus, Andero Hääl, Kaspar Karolin,
Hendrik Bleive, Aron Saarna, Martin Veiko,
Reio Kähr, Indrek Niinepuu, treener Kalmer
Musting. Põlva teine ja kolmas võistkond saavutasid vastavalt neljanda ja viienda koha üheksa

võistkonna arvestuses.
Noormeeste vanuserühmas 2007 ja nooremad saavutas Põlva Spordikool I koha mängides
koosseisus: Egert Land, Aron Oberg, Jass Einassoo, Sven-Byron Mitt, Gervin Vissov, Kermo

Kuklase,

treener Rein Suvi.

Põlva Teataja
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

Põlva Spordikool
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Valgemetsa küla
Madis Kasemets
Jaanimõisa küla
Helgi Hõim
Kauksi küla
Milvi Hass
Põlva linn

Ahjal
P 16. septembril kella 10-14
Pohlakuu sügislaat
Registreerimine raamatukogu@ahja.ee või tel 797 0466

Heino Pill
Põlva linn
Olga Sikamägi
Põlva linn
80

Viive Sepik
Põlva linn
Erna Vahter
Põlva linn
Malle Sammalkivi
70
Vastse-Kuuste alevik
Tiiu Vares
Leonid Iste
Metste küla
Mammaste küla
Tatiana Altukhova
Ilme Puusepp
Ibaste küla
Himmaste küla
Eha Pott
Valve Mäesalu
Põlva linn
Ahja alevik
Heldur Loorits
Klaara Merdikes
Tilsi küla
Põlva linn
Silvia Mandrat
75
Põlva linn
Kaupo Rammo
Viktor Laan
Partsi küla
Himma küla
Kai Savik
Rein Kapp
Põlva linn
Himmaste küla
Erik Normet
Helve Urm
Kiisa küla
Põlva linn
Viive Popman
Maimu Mitt
Põlva linn
Peri küla
Rein Ahman
Põlva linn
Kaja Meos
Rosma küla
Eevi Kommer
Arne Üllim
Himma küla
Mooste alevik
Viija Graf
Mooste alevik
AUGUST 2018
Uuli Ermla
96
Vardja küla
Linda Udsu
Vello Rüütle
Põlva linn
Vana-Koiola küla

August 2018

•

Mooste kultuurimajas
R 21. september kell 14
Mooste Kultuurimaja suures
saalis Põlvamaa laste-ja
noorte lilleseadjate konkurss
Teema: LILLED JA EESTI
VABARIIK 100
Õpitoas jagavad näpunäiteid
Räpina Aianduskooli tudengid.
Info jaregistreerimine: Maret
Aruoja, 516 0656
E-T 24. 25. september
kell 9 15 galeriis Lilleseade
konkursitööde näitus. Info:
Maret Aruoja, 516 0656
E-R 24. 28. september kell
9 15 galeriis Magusate ja
soolaste hoidiste näitusmüük
Hoidiseid ootame Mooste Kultuurimajja 21. septembrini.
Info: Maret Aruoja, 516 0656
N 27. september 2018 kell
13 väikeses saalis Köögi-ja
puuvilja kampaania raames
Köögivilja õpituba
Ootame osalema 1.-4.kl.
õpilasi. Juhendaja Signe Aid
kohvikust Päevalill
Info ja registreerimine: Maret
Aruoja, 516 0656
–

–

–

–

Muinastulede öö Ahjal
25. augustil kell 20.30-01.00
kell 20.30 väike Järvekontsert Ahja keskmise
järve ääres, esinevad Krista ja Mihkel Sildoja
Mooste Rahvamuusikakoolist,
küünalde süütamine järvele
kell 21.00 pidu Ahja mõisapargis laululaval,
tantsuks ansambel “Viiser”.
Reno Olle peotantsijad ja “Zerkala” tuleteater
Vihma korral pidu Ahja kultuurimajas

Laine Priimus
Põlva linn
Peeter Rebenits
Põlva linn
Maimu Härms
Vardja küla
Heino Troon
94
70
Evald Savi
Eve Müür
Vastse-Kuuste alevik
Marta Vija
Põlva linn
Põlva linn
Peri küla
Fandaaka Rehemaa
Saima Möller
90
Põlva linn
Orajõe küla
Leida Plado
91
Alder Tobreluts
Põlva linn
Heino-Endel Hain
Põlva linn
Feliks Särg
Svetlana Helemäe
Taevaskoja küla
Põlva linn
Uno Kaasikmäe
Mooste alevik
Ina Lodeson
Ivar Peterson
Logina küla
Põlva linn
Meinhard Vals
Põlva linn
85
Koorvere küla
Tiina Volžina
Juta Laarents
Põlva linn
Lilli Kiilu
Lootvina küla
Silvia Villako
Vardja küla
Ehalaine Nemvalts
90
Orajõe küla
Tromsi küla
Vaike Lepaste
Maie Marga
Vilma Nemvalts
Põlva linn
Põlva linn
Rasina küla
Nikolai Aju
Andreas Lutsar
Ludmilla Valdman
Põlva linn
Põlva linn
Põlva linn
Vello Lätt
Ülo Koha
80
Põlva vald
Koorvere küla
Malle Antsov
85
Külli Konsap
Põlva linn
Heino Luts
Põlva linn
Neeme Mertens
Põlva linn
Kalju Paalman
Kärsa küla
Elvi-Maret Rammo
Suurmetsa küla
Aime Juhe
Tromsi küla
Rae Koor
Ilme Noorväli
Himmaste küla
Taevaskoja küla
Leili Kurg
Põlva linn
Vello Jõeäär
Põlva linn
Kauksi küla
Elju-Rosalie Eberling
Aino Kinunen
Põlva linn
Septembrikuu
Põlva linn
Elfriide Viks
juubilarid, kes ei
Malle Venski
Tännassilma küla
soovi äramärkimist
Karilatsi küla
Meeta Kirotar
ajalehes,
palume sellest
Ene Umbra
Mammaste küla
teada anda hiljemalt
Põlva linn
Einart Õkva
15. septembriks
75
Leevijõe küla
tel 799 9499
Vilma-Regina Konsing
Helju Kõrge
Kanassaare küla
Ahja alevik

küla Mustajõe Mäni Tilsi
Joosu Vana-Koiola
12.30 Pragi Kööbi Himma
Vardja Naruski Vana-Koiola
-

-

-

-

-

-

-

Põlva Kultuuri-ja
Huvikeskuses
L 1. septembril kell 10 Põlva
Kooli 1. ja 9. klassi kooliaasta
avaaktus.
L 1. septembril kell 15
Meie Stuudio õppeaasta avaak.

tus.

E 17. septembril kell 11-11
Looduse Energia toidulisandite
esitlus-müük. Salongis.
Vana-Koiola Rahvamajas
R 21. septembril kell 20
Hooaja avapidu TANTSIDES SÜGISESSE!
Tantsupõrandale kutsub ansambel VILLAGE VOICE!
Pilet 10 €. Lisainfo ja laudade
broneerimine 528 4859
P 30. septembril kell 13
SÜGISPIDU EAKATELE
Krabi Külateater esitab näidendi „PIIMÄPUKIJUTU“
Tantsumuusikat teeb Henrik
Hinrikus. Kaetud on kohvilaud.
Bussiringid:
12.00 Ridali Lahe Roosi–

-

–

–

-

KINO

Põlva Kultuuri-ja Huvikeskuses

P 2.09

kl 18.00 Märul, ulmefilm, õudus „MEG“
kl 20.30 Märul „22. MIIL“

N 6.09

kl 18.00 Märul „22. MIIL“
kl 20.30 Märul, ulmefilm, õudus „MEG“

R 7.09

kl 18.00 Animafilm „PRINTSESS JA DRAAKON“
kl 20.00 Draama, märul, põnevik „ALFA“

P 9.09

kl 18.00 Animafilm „PRINTSESS JA DRAAKON“
kl 20.00 Draama, märul, põnevik „ALFA“

N 13.09 kl 18.00 Animafilm „PRINTSESS JA DRAAKON“
kl 20.00 Draama, märul, põnevik „ALFA“
kl 20.30 Märul, ulmefilm, seiklus „KISKJA“

P 16.09 kl 18.00 Draama „VÕTA VÕI JÄTA“
kl 20.30 Märul, ulmefilm, seiklus „KISKJA“

N 20.09
Elanike arv Põlva vallas
seisuga 01.08.2018
mehi 7008
naisi 7170
kokku 14 178 elanikku

Ajavahemikul
22.06.2018 – 16.08.2018 sündis Põlva
vallas 14 tüdrukut ja 13 poissi.

R 21.09
P 23.09
N 27.09

kl 18.00 Märul, ulmefilm, seiklus „KISKJA“
kl 20.30 Draama „VÕTA VÕI JÄTA“
kl 18.00 Draama, märul, põnevik „PIPARMÜNT“
kl 20.30 Põnevik „ESIMENE PATUPUHASTUS“
kl 18.00 Draama, märul, põnevik „PIPARMÜNT“
kl 20.30 Põnevik „ESIMENE PATUPUHASTUS“

kl 18.00 Põnevik „ESIMENE PATUPUHASTUS“
kl 20.30 Draama, märul, põnevik „PIPARMÜNT“

R 28.09

kl 18.00 Ulmefilm, seiklus „A.X.L“
kl 20.30 Põnevik, õudus, müsteerium „NUNN“

P 30.09

-

-

Vastse-Kuuste kultuurimajas
N 6. september kell 13.45
Kino: lastele „Väike Spirou“
Pilet 3 ja 2 eurot
R 7. september kell 19.00
Kinoõhtu: mängufilm „Eva“.
Kinopilet 4 ja 3 eurot
T-R 11.-14. september kella
12-15 Hoidiste näitus-degustatsioon „Meie head koduhoidised“
Koduhoidiste retseptid ja hoidiste degusteerimine, hindamine. Näitusele on oodatud teie
parimad koduhoidised degusteerimiseks ja hindamiseks,
lisada ka hoidiste retseptid.
Maitsvama hoidise väljaselgitamine. Teie hoidiseid ootame
Vastse-Kuuste kultuurimajja
6., 7. ja 10. septembril. Info tel
5693 7848
N 20. septembril kell 13.45
Kino: lastele “Appi ma
kahandasin oma õpetaja“.
Kinopilet 3 ja 2 eurot
R 21. septembril kell 19.00
Kinoõhtu: film“ Juured“.
Pilet 4 ja 3 eurot
Dokumentaalfilm “Juured” jutustab kuus väga isiklikku lugu
esimene suur armastus, lapse
kaotus, vananemine, truuduse murdmine, haprad suhted
lähedastega. Kuus eri vaadet
sellele, mis meisse on jäänud
perekonna, elukeskkonna
kaudu ja mis meist jääb.
Lugude autoriteks on tuntud
Eesti naisrežissöörid, vanuses
29-61 aastat, kes lisaks filmitegijaks olemisele on ka emad,
tütred, abikaasad. Miks mitte
armukesed või maailmarändurid. Filmi tegevuspaikadeks
on Makedoonia, Tšehhi, Tai ja
Eesti.
R 28. septembril kell 12
Kanarbiku klubi hooaja
avaüritus. Ootame klubisse
endisi ja uusi liikmeid arutama
teemal: Kas ja kuidas tegutseda
klubina edasi?
Info tel. 5301 1967
R 28. septembril kell 19.00
Teatriõhtu. Kambja näiteringi Püünelind etendus: Janno
Puusepp“ Proua Daam“ . Pilet
5 eurot

R 14.09 kl 18.00 Draama „VÕTA VÕI JÄTA“

Korstnapühkimistööd
Eesti Kutsekoja litsentsiga
korstnapühkijalt.
Ametliku korrasoleku akti
väljastamine.
Korstnapühkijal oma redel
kaasas. Tel. 5191 6605.

-

-

kl 18.00 Ulmefilm, seiklus „A.X.L“
kl 20.30 Põnevik, õudus, müsteerium „NUNN“

