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Oodatakse kandidaate Põlva valla
tunnustusavaldustele

FOTO MALLE METS

18. novembril tähistas Läti Vabariik oma riigi 100. sünnipäeva. Need toredad kindad on valmistatud Sireli Talu Villakojas ja
just selle fotoga õnnitles Põlva Vallavalitsus onma sõpruspiirkondi Lätis – Balvit ja Kandavat – nende riigi sünnipäeval.
Neid kauneid puna- ja sinimustvalgeid kindaid kandsid 18.
novembri hommikul Eesti valitsuseliikmed, kui nad Läti suursaatkonna sisehoovis laulsid Läti riigi hümni.

Põlva Vallavalitsus ootab 31. detsembriks 2018 taotlusi tunnustusavalduse Põlva valla aukodanik, “Aasta tegu”, “Aasta vabatahtlik” ja kultuuripreemia andmiseks.
Põlva valla aukodaniku nimetus antakse füüsilisele isikule
erilise austusavaldusena aastatepikkuse töö või tegevuse ja eeskuju eest, mis on positiivselt mõjutanud Põlva valla arengut ja
tuntust.
Tunnustusega “Aasta tegu” väärtustatakse vallale olulise tähtsusega ettevõtmist või sündmust, mis on positiivselt mõjutanud
valla arengut ja tuntust aasta jooksul.
Tunnustusega “Aasta vabatahtlik” avaldatakse austust ja
tänu inimesele, kes vabatahtlikult panustab ühiskonna arengusse.
Kultuuripreemia antakse Põlva vallas tegutsevale füüsilisele
või juriidilisele isikule või muule ühendusele, mis ei ole juriidiline
isik, väljapaistva tegevuse eest kultuuri- või spordivaldkonnas.
Kultuuripreemia antakse kultuurivaldkonnas kultuuri-, hariduse-, teaduse- või loomingu alal ning spordivaldkonnas spordi-,
tervisedenduse või sportlike eluviiside propageerimise alal.

Ettepaneku tunnustuse andmiseks võib esitada igaüks.
Ettepanek esitada Põlva Vallavalitsusele kas digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressile info@polva.ee või paberkandjal allkirjastatuna aadressile Kesk 15, 63308 Põlva.
Kandidaate esitamise viimane kuupäev on 31.12.2018.
Taotlusvormid kandidaatide esitamiseks leiab Põlva valla veebilehelt: http://www.polva.ee/blanketid.
Tunnustusavalduste andmise otsustab volikogu. Tunnustused
antakse üle Eesti Vabariigi sünnipäevale pühendatud vastuvõtul.
Lisainfo:
Eve Sokk
kultuurispetsialist
Tel: 799 9489, 514 7682
E-post: eve.sokk@polva.ee

EV100 juubeliaasta lõpupidu
EV100 juubeliaasta lõpetamine toimub pidulikult kõikides
maakonnakeskustes (v.a Viljandi): Tallinnas, Tartus, Pärnus, Narvas, Rakveres, Jõhvis, Jõgeval, Paides, Kuressaares, Kärdlas, Võrus, Valgas, Põlvas, Raplas, Haapsalus ja Narvas
Eesti tantsib aasta viimasel päeval üheskoos kell 15 kõikidel keskväljakutel, nii ka Põlvas. Tegemist on mõnusa ühistantsimisega ehk siis tegemist on Eesti tantsib kampaaniast tuntud tantsudega, mis on lihtsamaks tehtud ning popurriiks kokku
seotud. Tantsima võib tulla igaüks, kes üritusest osa võtta soovib.
Üks tund varem, kell 14 hakatakse samme õpetama ja proovi tegema, et kell 15 üheskoos juubeliaastale punkt panna.
FOTO ARON URB/EV100

Läti 100 juubeliaastat tähistatakse ka Põlva vallas.
Läti suursaatkond toob Moostesse klassikalise muusika kontserdi
Läti parimate artistide esituses.
Piletid 8 ja 5 eurot saadaval Piletilevis ja
tund enne kontserti kohapeal.

Juubeliaastale kohaselt tuleb keskväljakut kaunistama ka 100
kuuske! Kuused soovime ehtida meeldejäävate soovikaartidega
õnnelikule ja rõõmsale Eesti 101. aastaks, mida kutsume valmistama kõiki Põlva lapsed nii lasteaedades kui koolides.
31. detsembri „Sajaga edasi Põlva“ programm jätkub Põlva
Keskväljakul hilisõhtul:
22.30 videoklipid ja fotod EV100 sündmustest Põlva vallas,
ajakapslisse talletatud materjali esitlus.
23.00 „Nedsaja Küla Bänd“
23.50 Presidendi uusaastatervitus ja hümni ühislaulmine
24.00 Ilutulestik
00.05 Kesköödisko, Muusika läbi 100 aasta kuni kella 01.00ni
Jälgige reklaami!
Janika Usin
abivallavanem

Lina tänavale tuleb teetõkis
Põlva Kooli Kesk 25 õppehoones käivad rekonstrueerimistööd ja osa kooli õpilastest on
suunatud õppetööle Lina tänava koolihoonesse.
Sellega seoses on tõusnud ka Lina tänava liikluskoormus, eriti hommikuti. Et tipptunni liiklust
rahustada ja võimaldada lastele turvalisemat kooli- või lasteaiateed, paigaldatakse Lina tänavale
teetõkis.
Teetõkis on linnamööbli element, mis lisaks
liikluse takistamisele pakub kaitset jalakäijatele.
Paigaldatavad teetõkised on valmistatud kummist
ja kinnitatud poltliidesega.
Kiirustage aeglaselt ja olge tähelepanelikud,
eriti pimedal ajal!
Janika Usin
abivallavanem
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Kultuuritoetused Põlva vallas
Põlva vallavolikogu kehtestas uued kultuuritoetuste taotlemise korrad, mille järgi toetatakse mittetulunduslikku tegevust, ürituste
korraldamist ning huviharidust ja huvitegevust

Mittetulundusliku
tegevuse toetus
Toetust võivad taotleda Põlva valla haldusterritooriumil tegutsevad mittetulundusühingud, seltsingud ja Põlva valla osalusega sihtasutused.
Toetuse andmise eesmärk on Põlva valla avalikes huvides
tegutseva ja valla elanikele suunatud ühingu tegevuse toetamine, et:
1) parendada selle võimekust kogukondliku tegevuse korraldamisel;
2) mitmekesistada erinevate huvigruppide vaba aja sisustamise
võimalusi;
3) arendada tervisespordi alast tegevust ja võistlussporti.
Taotlusele tuleb lisada:
1. planeeritav tegevusaasta eelarve;
2. tegevuse läbiviimise kohtade ja aegade plaan;
3. korraldatavate ürituste loetelu;
4. tegevuses osalejate nimekiri.
Toetus antakse järgmiseks eelarveaastaks taotluses esitatud
eesmärkide täitmiseks ja tegevuste läbiviimiseks.
Nimetatud toetust ei saa taotleda huvihariduse ja huvitegevuse valdkonnas tegutsevad mittetulundusühingud.
Taotlusi 2019. aasta tegevustoetuseks sh huvihariduse
ja huvitegevuse toetuseks ja ürituste korraldamiseks saab
Põlva Vallavalitsusele esitada käesoleva aasta 15. detsembrini (kaasa arvatud). Toetust on võimalik taotleda Põlva
Vallavolikogu poolt 15.11.2018 istungil vastuvõetud kordade
alusel.
Toetuse taotlus koos kõikide nõutud lisadokumentidega
saata e-postiga info@polva.ee või vallavalitsusse aadressil
Kesk 15, 63308 Põlva.

Külade arengutoetuse taotlusvoor
Põlva Vallavalitsus kuulutab välja Põlva Vallavolikogu
09.12.2015 määruse nr 1-2/33 “Põlva valla külade arengutoetuse
andmise kord” alusel Põlva valla külade arengutoetuse I täiendava taotlusvooru. Taotluste esitamise tähtaeg on 20. detsember
2018. Taotlus tuleb esitada taotlusvormil.
Taotlus esitatakse Põlva Vallavalitsusele kas digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressile info@polva.ee või paberkandjal allkirjastatuna, aadressile Kesk 15, 63308 Põlva.
Lisainfo:
Kaire Kalk
arenduse peaspetsialist
797 9371; 5301 4448
kaire.kalk@polva.ee

TEADE
Reedel, 23. novembril ei toimu sotsiaalosakonnas (Kesk
15, Põlva) kodanike vastuvõttu.
28. ja 29. novembril ei toimu perekonnaseisuametniku
vastuvõttu. Sünni ja surma registreerimiseks palume
pöörduda registrispetsialisti poole. Vabandame!

Põlva Haldusteenistus pakub tööd
haljastuse hooldustöölisele.
Info 5560 1587 Rein Kamber

TASUTA ÕIGUSABI
erivajadustega inimestele
(keskmise, raske, sügava puudega)
12. detsembril 2018
Põlvamaa Puuetega Inimeste Kojas
(Põlva Päevakeskus Uus tn.2)
Eelregistreerimine vastuvõtule
telefonil 601 5122/ 53 850 005

Toetus ürituste
korraldamiseks
(Kultuuri-, spordi-, hariduse- ja noorsootööprojektide toetus)
Toetust saab taotleda füüsiline või juriidiline isik ürituse
korraldamiseks, mis on suunatud Põlva valla elanikele ja toimub Põlva valla haldusterritooriumil ning toetab Põlva valla
mainekujundust. Väljaspool Põlva valla haldusterritooriumi
võib üritus toimuda, kui see on oluline Põlva vallale ja selle
elanikele.

Toetus huviharidusele
ja huvitegevusele
Toetust saab taotleda mittetulundusühing, kes on loonud
võimalused rahvastikuregistri andmetel Põlva vallas elavatele
ja õppivatele 7–19-aastaste lastele ja noortele osalemiseks huvihariduses või huvitegevuses.
Toetuse andmise eesmärk on:
1) lastele ja noortele suunatud kultuurilise, sportliku või muu
vaba aja tegevuse võimaluste loomine ja arendamine Põlva vallas;
2) süsteemse ja juhendatud huvihariduse ja huvitegevuse kättesaadavuse ning mitmekesisuse parendamine, et suurendada
laste ja noorte võimalusi omandada teadmisi ja oskusi valitud
valdkonnas ning vähendada nende arengut takistavaid kitsaskohti.

Toetuse andmisel eelistatakse:
1) Põlva vallas toimuvaid üritusi, arvestades ürituse olulisust
valla kultuuri-, spordi-, hariduse- ja noorsootööalase tegevuse
edendamisel ja mitmekesistamisel ning kohaliku kultuuripärandi ja traditsioonide hoidmisel;
2) üritusi, mis on kooskõlas Põlva valla arengukavaga ja suunatud võimalikult paljudele Põlva valla elanikele ning mõjutavad
positiivselt Põlva valla mainet;
3) Põlva valla kodaniku osalemist üritusel/võistlusel, millel
ta esindab Põlva valda või on valitud vastava organisatsiooni
poolt esindama Eesti riiki.
Juhime tähelepanu, et Põlva valla eelarvest ei toetata reisimisega seotud kulusid (transport, majutus, osalustasu jm),
projektijuhtimisega seotud personalikulu, taotluse esitamise
tähtajaks juba toimunud üritusi, kinnisvara soetamist ning muid
põhjendamatuid ja ebaolulisi kulusid.

Taotlusele lisatakse järgmised dokumendid:
1. treenerite/juhendajate/õpetajate nimekiri ja õppurite nimekiri
ning treeneritel info vastava spordiala treeneri kutsetunnistuse
omamise kohta ja teistes valdkondades tegutsevatel juhendajatel/õpetajatel info valdkonnas tegutsemiseks vajalike kompetentside omamise kohta;
2. koopiad tegevuseks kasutatavate ruumide/ehitiste omandiõigust tõendavatest dokumentidest või üürilepingutest või muust
kasutamisõigust tõendavast dokumentatsioonist;
3. planeeritav aasta eelarve;
4. huvihariduse ja huvitegevuse läbiviimise kohtade ja aegade
plaan;
5. korraldatavate ürituste loetelu;
6. spordi valdkonnas lõppenud hooajal tiitlivõistlustel saavutatud tulemused;
7. erahuvikoolidel kinnitus õppekavade registreeringu kohta
Eesti Hariduse Infosüsteemis.

Toetust saab taotleda kolmes taotlusvoorus:
I taotlusvoor (jaanuar–detsember toimuvad üritused) taotluste
esitamise tähtaeg 15. detsember.
II taotlusvoor (mai–detsember toimuvad üritused) taotluste esitamise tähtaeg 1. aprill.
III taotlusvoor (oktoober–detsember toimuvad üritused) taotluste esitamise tähtaeg 1. september.

• Kõigi toetuste andmise korrad ning taotluste ja aruannete vormid on kättesaadavad Põlva valla kodulehel http://www.
polva.ee/blanketid
• Toetuse saajad on kohustatud esitama vallavalitsusele toetuse kasutamise kohta aruande, mille esitamise kuupäevad on
sätestatud vastavates kordades.

Volikogu istungilt
Põlva Vallavolikogu istung toimus neljapäeval, 15.
novembril 2018.
Volikogu kehtestas uued,
kogu Põlva valla haldusterritooriumit hõlmavad toetuste
korrad:
Mittetulundusliku
tegevuse toetuse andmise kord.
Toetust saab taotleda mittetulundusühing, seltsing ja Põlva
valla osalusega sihtasutus valla elanikele suunatud tegevuse
toetuseks. Toetus eraldatakse
järgmiseks
eelarveaastaks.
2018. aastal said seda toetust
42 vallas tegutsevat seltsingut,
MTÜ-d ja sihtasutust. 2018.
aastal esitatakse taotlus hiljemalt 15. detsembril.
Kultuuri-, spordi-, hariduse- ja noorsootööprojektidele
toetuse andmise kord. Toetust
saab taotleda füüsiline või juriidiline isik ürituse korraldamiseks, mis on suunatud Põlva valla elanikele ja toimub
Põlva valla haldusterritooriumil ning toetab Põlva valla
mainekujundust. Toetust saab
taotleda kolm korda aastas.
2018. aastal sai seda toetust 93
sündmust.
Huvihariduse ja huvitegevuse toetuse andmise kord.
Toetuse eesmärk on juhendatud huvihariduse ja huvitegevuse kättesaadavuse ja mitmekesisuse parandamine Põlva
vallas elavatele ja õppivatele
7–19-aastaste lastele ja noortele. Toetust saavad taotleda
huvikoolid ning huvihariduse
ja huvitegevuse pakkujad.
Kehtestati
Kogukondlikuks arendustegevuseks toetuse andmise kord. Toetust
antakse Põlva vallas asuva
avalikkusele suunatud hoone

või rajatise projekteerimiseks,
ehitamiseks,
laiendamiseks
ümberehitamiseks, parendustöödeks või avalikkusele suunatud hoones või rajatises kasutatava inventari soetamiseks.
Toetuse taotlemise õigus on
asustusüksuse vanemal ja mittetulundusühingul.
Kehtestati ühtne Põlva valla
aleviku- ja külavanema statuut.
Küla- või alevikuvanem on nii
kogukonna kui valla jaoks oluline isik, kes koordineerib ja
aitab korraldada küla/aleviku
ühistegevusi ning ellu viia küla
ühisprojekte.
Põlva valla territooriumil
asub 70 küla ja alevikku, mille
elanike arv seisuga 01.10.2018
on: Põlva linn 5511, Mammaste
küla 635, Himmaste küla 513,
Ahja alevik 485, Mooste alevik
431, Vastse-Kuuste alevik 426,
Rosma küla 367, Tilsi küla 367,
Peri küla 328, Kauksi küla 268,
Aarna küla 248, Tännassilma
küla 216, Kiidjärve küla 191,
Puuri küla 189, Rasina küla
128, Vardja küla 128, Karilatsi
küla 127, Lootvina küla 121,
Kärsa küla 112, Partsi küla 111,
Himma küla 108, Adiste küla
105, Joosu küla 103, Taevaskoja küla 101, Kiuma küla 93,
Vana-Koiola küla 93, Kähri küla
89, Jaanimõisa küla 88, Suurküla 88, Akste küla 78, Leevijõe
küla 77, Metste küla 77, Kiisa
küla 75, Kosova küla 74, Pragi
küla 73, Mõtsküla 72, Vooreküla 71, Eoste küla 68, Andre
küla 67, Lahe küla 65, Vanaküla
65, Valgemetsa küla 63, Tromsi küla 62, Kanassaare küla 61,
Orajõe küla 61, Kaaru küla 60,
Lutsu küla 59, Säässaare küla
59, Kadaja küla 58, Soesaare
küla 58, Puskaru küla 57, Suur-

metsa küla 57, Vanamõisa küla
57, Mustakurmu küla 56, Mustajõe küla 55, Roosi küla 54,
Miiaste küla 53, Viisli küla 52,
Meemaste küla 50, Logina küla
49, Loko küla 47, Nooritsmetsa
küla 47, Koorvere küla 46, Uibujärve küla 45, Ibaste küla 42,
Naruski küla 42, Valgesoo küla
42, Holvandi küla 41, Laho küla
39, Terepi küla 39, Kastmekoja
küla 30, Savimäe küla 29, Säkna
küla 29, Padari küla 26.
Otsustati muuta Põlva valla põhimäärust nii, et antavaid
tunnustusavaldusi ei loetleta
valla põhimääruses, vaid selle
rakendusaktis „Põlva valla tunnustusavalduste andmise kord“,
mille kehtestab volikogu. Teine
muudatus tehti põhimääruse §
50 kus lõige 2 sõnastati järgmiselt “Vallavanema asendajal on
samad õigused ja kohustused
mis vallavanemal, välja arvatud
volikogule tagasiastumispalve
esitamine.” ning tunnistati lõige
3 kehtetuks.
Volikogu kehtestas ka Põlva
valla tunnustusavalduste andmise korra, mis reguleerib Põlva aukodaniku nimetuse, Põlva
aumärgi, Põlva valla aukirja ja
vapimärgi, Põlva vallavanema
tänukirja, tunnustuse “Aasta
tegu” ja tunnustuse “Aasta vabatahtlik” ning Põlva valla kultuuripreemia andmise alused ja
korra.
Otsustati ümber korraldada
Põlva valla avatud noortekeskused. Ümberkorraldamise eesmärgiks on avatud noorsootöö
teenuse mitmekesistamine ning
selle parema kättesaadavuse
tagamine.
Ümberkorralduse
tulemusena liidetakse Laheda
Avatud Noortekeskus ja Mooste Valla Avatud Noortekeskus

Põlva Avatud Noortekeskusega, mis nimetatakse alates
01.01.2019 ümber Põlva valla
Noorsootöö Keskuseks. Kehtestati ka keskuse uus põhimäärus.
Volikogu otsustas muuta
17.01.2018 vastuvõetud “Sissetulekust mittesõltuvate toetuste
määramise ja maksmise korda“
nii, et jõulutoetust makstakse
kõigile Põlva valla vanaduspensionäridele. Toetuse määra kehtestab vallavalitsus. 2018. aastal
võetakse taotlusi vastu 15. detsembrini.
Mittetulundusühing Jõuvanker esitas Põlva Vallavalitsusele
taotluse Põlva vallas Kauksi külas asuva Garaaži kinnistu (katastritunnus 47302:002:0097)
omandamiseks. Kinnistu korrashoiu eest on hoolt kandnud
kohalikud elanikud ning see on
olnud üldises kasutuses. Hoones
on saun ja endisest katlamajast
vaheseintega eraldatud garaažid. Vallavolikogu otsustas kinnistu tasuta võõrandada MTÜle
Jõuvanker.
Volikogu määras Põlva valla 2018.–2020. aasta majandusaasta aruannete auditeerijaks
osaühingu “AMC Audit” (registrikood 10300714).
Istungil algatatud küsimuste
päevakorrapunktis tutvustas revisjonikomisjoni esimees Ahti
Bleive komisjonil käsil olevat
ühinemislepingu investeeringute kava täitmise ülevaatust.
Aare Veetsmann päris Aarniku
silla taastamisvõimaluste kohta
ning vallavanem andis ülevaate
Peri-Rosma kergliiklustee projekteerimise olukorrast.
Järgmine volikogu istung
toimub 20. detsembril 2018.
PT
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Noortekeskused saavad üheks Põlva valla
Noorsootöö Keskuseks
Põlva Vallavolikogu otsustas 15.11.2018 istungil noortekeskuste ümberkorraldamise alates uuest aastast. Ümberkorralduse
tulemusena liidetakse Laheda Avatud Noortekeskus ja Mooste
Valla Avatud Noortekeskus Põlva Avatud Noortekeskusega, mis
nimetatakse alates 01.01.2019 ümber Põlva valla Noorsootöö Keskuseks.
Ümberkorraldamise vajadus ja eesmärgid on selgeks saanud
ligi aasta jooksul, mil kõik viis noortekeskust on Põlva vallas toimetanud. Tegelikult ei ole kahte noortekeskust iseseisvalt olemas:
Ahjal on noorsootöötaja kultuurimaja koosseisus ja Vastse-Kuustes kooli koosseisus. On igati arusaadav, et nende töötamine noorsootööasutuses üheskoos, ühe juhi eestvedamisel on kasulik nii
neile endile, kui kõikide piirkondade noortele. Seda on kinnitanud
selle aasta jooksul võrgustikus tehtava töö kogemus ja samuti kohe
lõppev kaheaastane koostöögruppide projekt. Ümberkorraldamise

eelduseks on olnud järjepidav suhtlemine ja üksteisega arvestamine. Kõikide tänaste noortekeskuste tegevus on olnud Põlva valla
poolt toetatud ja nõustatud.
Ka valdade ühinemislepingus on sätestatud, et noorsootöö
korraldamist jätkatakse ja arendatakse tegutsevate noortekeskuste
baasil ja selle korraldamisel arvestatakse KOV-ide koostöögruppides koostatud tegevuskavadega.
Noorte jaoks peab teenus olema kättesaadav ja järjepidev,
igasugused traditsioonid ja hästitoimivad tegevused jätkuvad
koos noorsootöötajaga edasi ühendatud asutuses. Kõik tegevused, sündmused, väljasõidud, mis oma headuses noori paeluvad
ja neile enesearendamiseks võimalusi pakuvad, saavad toimuma
ka edaspidi.
Janika Usin
abivallavanem

Põlvamaa Arenduskeskus ootab kandidaate
tervisedenduse ja turvalisuse valdkonna tunnustamiseks
Tunnustatakse Põlva maakonnas tegutsevat üksikisikut
või organisatsiooni, kes on:
- panustanud rahvatervise ja
turvalisuse valdkonna edendamisele maakonnas;
- algatanud ja arendanud tegevusi, millel on oluline mõju
tervislike eluviiside kujunemisele;
- kujundanud ja/või väärtustanud tervist toetavat ja turvalist
elukeskkonda;

- algatanud ja arendanud valdkondadeülest koostööd kohalikul ja/või maakondlikul tasandil;
- pikaajaliselt ja tulemuslikult
tegutsenud rahvatervise ja turvalisuse valdkonnas.
Kandidaate saab esitada kahes kategoorias:
- Põlvamaa tervise ja/või turvalisuse edendaja või tervisesõbralik organisatsioon;
- Põlvamaa tervise või turvali-

suse tegu (sisuline või ehituslik).
Ettepanek peab sisaldama
järgmisi andmeid: kandidaadi
nimi, töökoht, amet, e-posti
aadress, teenete loetelu või tegevuse kirjeldus (1-2 A4 lehekülg), ettepaneku tegija nimi,
amet, kontakt, allkiri.
Kirjalikud
ettepanekud
kandidaatide esitamiseks tuleb
saata e-postil irena.viitamees@

polvamaa.ee hiljemalt 14. detsembriks 2018.
Tunnustustseremoonia toimub 2019. aasta 11. jaanuaril
spordi-, kultuuri ja tervisedenduse ühisel tänuõhtul.
Lisainfo:
Irena Viitamees
Ennetustöö spetsialist
Põlvamaa Arenduskeskus
Tel: 5568 6111
irena.viitamees@polvamaa.ee

Alkoholipoliitika on vastuoluline teema, mis tuleb pidevas
fookuses hoida
Tervise Arengu Instituudi
konverents „Kuidas tagame järjepidevuse ja terviklikkuse alkoholipoliitikas?“ keskendus Eesti
alkoholipoliitikale. Konverentsil esitleti ka Eesti kohalike omavalitsuste alkoholipoliitika pilootprojekti raportit. Vahemikus
2014–2017 viis Tervise Arengu
Instituut
koostööpartneritega
läbi kohaliku alkoholipoliitika
pilootprojekti, mille fookuseks
oli alaealiste alkoholi tarvitamine. Üldeesmärgiks oli testida
Eestis ennetustöö mudelit alkoholikahjude vähendamiseks
kohalikes omavalitsustes ning
analüüsida, milliseid reaalseid
muutusi on võimalik saavutada.
Projekti otseseks eesmärgiks oli
vähendada kohaliku omavalitsuse territooriumil alkoholi kättesaadavust alaealistele, kuna
alaealiste suunal oli osalenud
omavalitsustel kõige suurem
valmisolek tegutseda. Pilootprojektis osales kolm kohalikku
omavalitsust: Kuressaare, Põlva
ja Põltsamaa.
Raportist selgus, et parimaid
tulemusi andis omavalitsuse alkoholipoliitika Põlva vallas.
Kooliõpilaste uuringu
kokkuvõte Põlvas
Alaealiste noorte alkoholitarvitamises ei nähta suurt probleemi, kuid kolme aasta jooksul on
tauniv suhtumine kasvanud.
Põlva vallas on 30% ringis
õpilasi, kes leiavad, et alaealised noored ei peaks alkoholi
kätte saama, tähtpäevadel või
koosolemistel alkoholi tarvitama
ning ennast purju jooma. Võrreldes 2014. aastaga on nii 9. kui
ka 11. klassi õpilaste suhtumine
muutunud taunivamaks. Nooremas kooliastmes on muutused
suuremad ja taunivat suhtumist
enam. Ka kontrollomavalitsuses

on kahe mõõdetud näitaja osas
suhtumine alaealiste alkoholi
tarvitamisse muutunud taunivamaks.
Vähenenud on alkoholi müümine alaealistele noortele. Ka
täiskasvanud ostavad alaealistele
vähem alkoholi kui kolme aasta
eest. Alkohol on aga sellegipoolest paljudele kergesti kättesaadav. 2014. aastal oli 25% Põlva
valla alaealistest ise alkoholi
ostnud (sh 34% 11. klassi ja 17%
9. klassi õpilastest). Kolm aastat
hiljem on see näitaja 16% (sh
29% 11. klassi ja 5% 9. klassi
õpilastest). Mõnevõrra vähenenud on ka õpilaste hulk, kes üldse proovivad seda teha. Alkoholi
ostmise kahanemist on märgatud
ka teiste omaealiste tuttavate
hulgas.
Alkoholi ostavad või annavad alaealistele aga täisealised
inimesed. Kaks kolmandikku
õpilastest ütleb, et mõni täiskasvanu on talle või tema alaealisele
sõbrale alkoholi ostnud; sh 79%
11. kl ja 53% 9. kl õpilastest. See
olukord on kolme aasta jooksul
siiski paranenud; eriti nooremate õpilaste puhul. 2014. aastal
märkis täiskasvanu poolset alkoholi ostmist enam kui kolmveerand õpilastest (sh 86% 11. kl ja
72% 9. kl õpilastest). Enam kui
pooltele viimase 12 kuu jooksul
alkoholi tarvitanud õpilastest on
seda andnud täiskasvanud isik,
sh igale neljandale tema ema, isa
või vanavanem. Kõige sagedamini juuakse kellegi juures külas
olles, kuid ligi pooled viimasel
aastal alkoholi tarvitanud alaealistest on seda teinud ka avalikus
kohas. Üle kolmveerandi Põlva
valla õpilastest leiavad, et nad
saaks hõlpsalt kätte lahjat alkoholi (sh 83% 11. kl alaealistest
ning 81% 9. kl õpilastest) ning
üle poole väidavad seda ka kan-

ge alkoholi kohta (sh 68% 11. kl
ja 54% 9. kl õpilastest). 2014.
aastaga võrreldes ei ole selles
osas palju muutunud.
Täiskasvanute uuringu
kokkuvõte
Alkoholi peetakse alaealistele vähem kättesaadavaks
ning tauniv suhtumine alaealiste
noorte alkoholitarvitamisse on
mõnevõrra kasvanud. Ligi kaks
kolmandikku Põlva valla täiskasvanutest leiavad, et 16-aastane noor ei peaks tähtpäevadel
või koosolemistel alkoholi tarvitama ning üle poole arvavad,
et alaealised ei peaks alkoholi
kätte saama. Iga teine elanik
märgib, et Põlva vallas on alaealisel kerge alkoholi kätte saada.
See osakaal on aga kolme aasta
jooksul kahanenud ning kasvanud on alaealiste alkoholi tarvitamist tauniv suhtumine (seoses
sellega, et 16-aastane ei peaks
koosviibimisetl alkoholi jooma).
Ka kontrollomavalitsuses on
kasvanud tauniv suhtumine ning
alkoholi peetakse alaealistele
raskemini kättesaadavaks kui
2014. aastal.
Täiskasvanute alkoholi tarvitamisega seotud näitajad on
samal tasemel kui 2014. aastal.
Iga teine Põlva valla elanik suhtub purjus olemisse taunivalt.
30% täiskasvanutest tarvitavad
alkoholi iganädalaselt ning iga
kolmas on viimasel kuul joonud
vähemalt ühe korra 6 või enam
kogust alkoholi. Neljandikule
täiskasvanutest on viimasel aastal tekkinud kahju enda alkoholi
tarvitamise tõttu (eelkõige tülisid pereliikmete või sõpradega).
Nende näitaja seis ei ole kahe
küsitlusaasta võrdluses muutunud. Joobes isikutega on 2017.
aastal vähem probleeme kui
kolm aastat tagasi.

Iga kolmas elanik arvab, et
Põlva vallas on liiga palju alkoholi müügikohti. Enam kui
pooled täheldavad, et avalikel
üritustel on palju purjus inimesi
ja neljandik märkab palju purjus
isikuid nädalavahetuste õhtutel
tänavatel. Enamik elanikke on
viimasel aastal kogenud mingit
kahju kokkupuudetes alkoholi
joonud isikutega. Rohkem esineb seejuures purjus isiku poolt
tülitamist tänaval. Kõige suuremaks probleemiks peetakse Põlva vallas alkoholi kättesaadavust
alaealistele, alkoholi tarvitanuna sõiduki juhtimist ja alkoholi
müüki tõsiste joobetunnustega
isikutele.
Kolme aasta taguse ajaga
võrreldes on 2017. aastal aga
vähem purjus inimesi tänavatel ning avaliku korra rikkumisi
joobes isikute poolt peetakse
väiksemaks probleemiks. Kontrollomavalitsuses on toimunud
muutusi rohkem. Võrreldes
2014. aastaga on vähem purjus
inimesi tänavatel ja avalikel üritustel ning elanikud on kogenud
vähem purjus isiku poolt tekitatud kahju.
Kokkuvõtteks võib öelda, et
regulaarse testostlemise ja seda
toetavate tegevuste (tulemuste meediakajastus, teenindajate
koolitused, ettevõtjate kaasamine) abil on võimalik vähendada
alkoholi kättesaadavust alaealistele müügikohtades.
Alkoholipoliitika süsteemseks arenguks on aga oluline
suunata ressursse universaalsesse ennetustöösse vanemlike oskuste ning laste sotsiaalsete toimetulekusoskuste arendamisse.
Janika Usin
abivallavanem
Põlva valla alkoholipoliitika
töörühma juht

EL toiduabi jagamine toimub
22. novembril ja 26. novembril
Kell 10 – 13.00
Peri Sotsiaalkeskuses ( Andre külas)
Toiduabi saavad augusti- ja septembrikuus toimetulekutoetust
saanud isikud või pered.
Info tel. 525 7220; 5342 0661

Jõulutoetus
vanaduspensionäridele
Põlva Vallavalitsus maksab kõigile Põlva valla vanaduspensionäridele jõulutoetust, mille suuruseks on sellel aastal 50 eurot.
Jõulutoetust saavad taotleda kõik vanaduspensionärid sõltumata
pensioni suurusest ja töötamisest/mittetöötamisest (sõltumata sissetulekust)
Toetuse taotlusi võetakse vastu 15. detsembrini. Palume sellest tähtajast kinni pidada, sest hiljem laekunud taotlusi kahjuks
rahuldada ei saa.
Andmete kontrollimiseks ja toetuse taotluse esitamiseks palume võtta ühendust sotsiaalosakonnaga, kuhu tuleb teatada konto
number, kuhu toetust soovite ja konto omaniku nimi.
Teate võib esitada kas e-posti teel, telefonitsi, kirjalikult taotlust esitades või isiklikult kohale tulles.
Kontaktid: 799 9466, 527 0096, katrin.hansing@polva.ee;
797 9380, 5196 6411, maarika.tikman@polva.ee või
799 9496, 517 3009, kaia.vorno@polva.ee
Sotsiaalosakond

Koduste laste jõulupidu
toimub teisipäeval, 18. detsembril 2018 kell 10
Põlva Kultuuri-ja Huvikeskuse tantsusaalis.
Kutse peole saavad kõik Põlva valla lapsed, kes on sündinud
varem kui 2018. aastal ja kes ei käi lasteaias või koolis.
Kutse saadetakse lapse rahvastikuregistris olevale aadressile.
Info tel 799 9462 või 799 9477.
Sotsiaalosakond

Vallavalitsuses saab esitada avaldusi
kiire internetiga liitumiseks
Elektrilevi kogus sooviavaldusi kiire internetiga liitumiseks tänavu suvel ning avas sooviavalduste kogumise uuesti pärast seda, kui
Tehnilise Järelevalve Amet kuultutas Elektrilevi “viimase miili” konkursi võitjaks.
Peamiselt kogutakse sooviavaldusi interneti teel aadressil https://
www.elektrilevi.ee/kiireinternet. Et aga avaldusi saaks esitada ka
need, kellel puudub seni ligipääs internetti, on avatud võimalus esitada avaldusi paberkandjal.
Avalduse saab esitada ka Põlva Vallavalitsuses Põlva Vallavalitsus kuni 31. detsembrini 2018. a. aadressil:
Kesk 15 tööpäeviti (v.a. lõuna 12.00 – 12.45)
Ahja teenuskeskuses E 13–15.00; N 10–12.00;
Vastse-Kuuste teenuskeskuses E 10–12.00
Laheda teenuskeskuses T 13–15.00;
Mooste teenuskeskuses K 13–15.00.
Põlva vallast on elektrilevile eesitatud 376 avaldust. Kui avaldus
on Elektrilevile juba esitatud, siis uuesti sooviavaldust esitama ei pea.
Kuni 31.12.2018. saab avaldusi esitada ka elektrilevi veebilehel elektrooniliselt.

Kas Sa oled kuulnud võimalusest omandada eriala ja õppida
Töötukassa toel, ka töötamise kõrvalt?
Ootame kõiki töötavaid ja töötuid, tööotsijaid,
tööandjaid, noori, lastega kodus olevaid emasid.
Kui Sul on meie toetavate teenuste kohta
rohkem küsimusi kui vastuseid, siis tule ja osale

Töötukassa infopäeval
„Tööta ja õpi!“

teisipäeval, 4. detsembril 2018
kell 16.00 – 18.00
Põlvamaa Töötukassa büroos,
Kesk 42, Põlva.

Huvi korral saad oma osalemisest teada anda
infotelefonil 799 0960 või meilile polva@tootukassa.ee
Osalemine kõigile TASUTA!
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Peapreemia kooliteatrite
festivalilt

Põlva Kooli 5.c klassi näitetrupp osales 2.-3. novembril 2018
Viimsis toimunud kooliteatrite festivalil „Väike Lava 2018“. Osa
võttis 21 näitetruppi üle Eesti. Korraldaja oli Viimsi Kool. PõlvaKooli 5.c klassi draamaringi näitlejad esinesid festivalil näidendiga
„Okasroosikese mäng“.
Žürii hinnangul omistati peapreemia kuuele suurepärasele lavastusele. Peale meie kooli 5. klassi draamatrupi said peapreemia
osaliseks Kuressaare Gümnaasium, Kuusalu Keskkool, Lindi Lasteaed-Algkool, Audru Kool ja Kunda Ühisgümnaasiumi etendused.
Tublid näitlejad 5.c klassist olid: Krisette Anajev, Elise Marie
Int, Kristel Juhkanson, Gertrud Jänes, Marko Järveots, Inger Kateriine Lang, Laura Helena Lillmann, Rando Lutsar, Marie Nigola,
Helle-Mai Ojamaa, Kelli Pala, Laura Plakso, Merlin Raudkett, Nele
Liis Tamm, Laura-Liis Vakk ja Gerda Vares.
Festivali käigus said noored näitlejad osaleda kunstitoas, tutvuda Põhjakonnaga, vaadata Kolme Põrsakese teadusteatrit, tantsida
varbad villi ja leida endale hulgaliselt uusi sõpru.
Väga hästi korda läinud koosolemine lõppes ühises tordilauas.
Kiitus kõikidele osalejatele ja suur tänu juhendajale õpetaja Diana Pehkile. Festivalil oli õpilaste suureks innustajaks klassijuhataja
Kristi Kurg.
Allikas: Põlva Kooli infoleht

Lilian Hindrikson esines
Saku mõisas
Reedel, 9. novembril tõmmati väärikalt joon alla 3. rahvusvahelisele noorte klaverifestivalile Odin. Kaunis Saku mõisas esinesid erinevate vanusegruppide kolm silmapaistvat laureaati Nelis Vernik, Kenny Salazar ja Põlva Muusikakooli õpilane Lilian
Hindrikson, kes omas vanusegrupis saavutas 1. koha lühikeses
vabakavas ning 2. koha Aasia klaverimuusika kategoorias. Liliani
õpetajad on Raina Urb ja Kadri Leivategija.
Juba augustis toimunud festivali kavasse kuuluvad nii avakontsert, rahvusvaheline noorte klaverikonkurss kui meistrikursused,
ent lõppkontsert on toodud, nüüd juba traditsiooniliselt, novembri
algusesse, pakkudes sombusesse sügisesse mõnusaid muusikalisi
maitseelamusi.
Põlva Muusikakool

Noortetuba Tännassilmas

Meediasüst arendab nii noorte kui
vanade meediapädevusi
Juba kaheksandat korda
korraldas UNESCO rahvusvahelist meedia- ja infopädevuskonverentsi, mille esimene pool leidis sedapuhku aset
Kaunases, Leedus ja teine
pool, täpsemalt, noortefoorum, Riias, Lätis. Ja nagu
arvata võib, oli seal kohal ka
Põlva Avatud Noortekeskuse
meediastuudio “Meediasüst”
esindus: juhendaja Kristina
Masen, vabatahtlik juhendaja Karl Gustav Adamsoo
ning noortefoorumil Lätis
osales ka meedianoorte peatoimetaja Kairi Parson. Meie
jaoks kõige olulisem oligi
seesama kolmas päev, kuhu
meid oli kutsutud esinema
kui ühte silmapaistvat näidet
mitteformaalse meediahariduse vallas.
Huvitavaid kaasesinejaid
oli sellel konverentsil palju
ja saime ühtlasi ka teada, et
murekohad on üle maailma
väga erinevad. Küll aga räägitakse vist pea kõikjal noorte passiivsusest ja sellest, kui
oluline on noortele meediaharidust anda. Ja, peab ütlema, et huvitavaid näiteid ja
sütitavaid mõtteid tuli sellelt
konverentsilt sedavõrd palju,
et neist võiks suisa vallalehe
eriväljaande teha.
10 minutiga 5 aastat
Ettekandeks anti meile kõigest 10 minutit ja tundus, et selle aja jooksul pole kuidagi võimalik anda edasi seda kõike,
mida me päriselt öelda tahaksime. Me otsustasime, et jätame
ära kõik teadusliku ja ametliku ning räägime asjadest nii nagu
on. Et ühes väikeses riigis on üks väike linn, kus on juba viis
aastat tegutsenud noored, kes teevad videoid, fotosid, osalevad ühistel koolituspäevadel ja teevad muud toredat. Sellest,
et päris alguses oli Meediasüsti algatajatel, Kadri Pelisaarel ja
Kristina Masenil, hoopis ametlikum ja jäigem arusaam sellest,
kuidas peaks rääkima ainult väga tähtsatest ja tõsisest asjadest
seoses kirjutava meediaga ning lugema noortele moraali selle
kohta, kuidas internetis olema ja käituma peaks.
Aga juhtus hoopis nii, et needsamad tõsised õppetunnid
saavad noored nüüd enamasti kätte praktilisemas ja lõbusamas
viisis, asju ise tehes, analüüsides ja järeldades. Viie aasta sisse
on mahtunud palju projekte, täna keskenduvad meedianoored
peamiselt sellele, et igal kuul anda välja üks internetisaade
“Meedion”, mis võtaks kokku läinud kuul noorte jaoks põnevat ja huvi pakkuvat.
“Kui ma Põlvasse Meediasüstile esinema tulin, üllatas
mind, kuidas ühes väikeses linnas saab olla nii palju nii andekaid noori, kes on tõsiselt meediast huvitatud,” rääkis Karl
Gustav Adamsoo, sellest miks temast 2,5 aastat tagasi meedianoorte vabatahtlik juhendaja sai. “Meil on koolitused, meil on
töötoad, me lihtsalt räägime üksteisega ja see on praeguseks
tõesti üks suur osa minu elust,” ütles ta. Kes veel ei teadnud,
Karl Gustav, kes on ühtlasi meediaõpingute magistrant ja meediaõpetaja Tartus Jaan Poska gümnaasiumis, aitab igakuiselt
koordineerida ja läbi viia peamiselt meedianoorte koolitus- ja
õppepäevi.
Kairi Parson on Meediasüstis olnud päris algusest peale ja
ka selle algse nime autor. “Ma olen nõus, et me õpime praktilisi oskusi nagu piltide ja videote tegemine ning kuidas inimesi
intervjueerida, kuid minu jaoks isiklikult on imetlusväärne,
kuidas meie isiksused seal arenevad,” ütles Kairi UNESCO
konverentsi rahvale ja lisas, et põhimõtteliselt õpib ta, kuidas
olla parem inimene. Et läbi nende tegevuste õpitakse toime tulema erinevate situatsioonidega, neid analüüsima, seisma enda
ja teiste eest ning oma arvamust kõva häälega välja ütlema.

Tännassilma külas Kähri seltsimajas alustas 27. oktoobril tegevust noortetuba. Esimesel kohtumisel valmistati koos küpsisetorti ja geelküünlaid. ning mängiti koos Hanna-Gretega vahvaid
mänge.Teisel kohtumisel, tuletati meelde vanu kombeid ja käidi
koos marti jooksmas.
Järgmine kohtumine toimub juba 25. novembril, kus teeme
pannkooke ja vahvaid lumememmesid. Kõik lapsed on oodatud.
Info: 5349 5116 Tiia

Oli südantliigutav, et leidus mitmeid inimesi, kes pärast
meie väikest ettekannet otse meiega rääkima tulid ja ütlesid, et
meie räägitu puudutas ning rõõmustas neid. Et näha oli meie
kirge, armastust ja südant selle ettevõtmise juures, et meie räägitu läks hinge. Ja ilmselt on mõistetav, et see läks hinge ka
meile!
Kõigele sellele lisas vaid uskumatut rõõmu uudis, et kon-

verentsi lõpus kuulutati välja UNESCO meediapädevuseteemaliste bakalaureuse- ja magistritööde konkursi võitja, kelleks
oli meie oma Karl Gustav Adamsoo!
Karl Gustav kirjutas oma bakalaureusetöö sellest, kuidas
arendada justnimelt vanemaealiste meediapädevusi. Olgu öeldud, et eelneval kahel päeval oli läbivaks teemaks erinevate
teadlaste ja uurijate ettekannetes olnud just see, et tegelikult on
noorte meediaharidusega lood päris hästi, aga vanemaealised
on kahjuks suuresti tähelepanuta jäetud.
Seda enam on hea tõdeda, et vähemalt Põlva Avatud Noortekeskus on siin ajast ees ja ei tegele enam sugugi ainult noorte
meediapädevuse arendamisega. Kuidas, küsite?
Noored vanematele õpetajateks!
2018. aasta ANK projektikonkursilt toetuse saanud noorteprojekti “Digisild põlvkondade vahel” eesmärgiks on õpetada eakamaid kasutama tänapäevaseid meedia- ja kommunikatsioonivahendeid. Projekt võimaldab noortel arendada oma
sotsiaalseid oskuseid ning empaatiavõimet ning ühtlasi soodustada põlvkondadevahelist lõimumist ja tugevdada kogukonnatunnet. Projektimeeskonna eesmärk on muuta noorte kuvandit
eakatest ning vastupidi. Projekti käigus soetati Põlva ANKile
tahvelarvutid, millega projektis osalevad noored käivad eakatele nuti-õpitubasid tegemas. Päris igaühele noored koju ei torma, aga need Põlva Päevakeskuses toimunud infopäeval projekti vastu huvi üles näitasid, nendega lepivad noored kokku
individuaalsed kohtumised sobival ajal ning sobivas kohas.
Projekti koordinaatori Hanna-Grete Rüütli sõnul on eakatele nutiseadmete õpetamine väga vajalik, sest mida aeg edasi, seda enam viiakse suurem osa toimingud üle digitaalsetele
seadmetele.
Projektis osalenud eakate arvates on üleüldiselt sääraste
seadmete nagu tahvelarvuti, nutitelefoni ning arvuti kasutamine väga keerukas ning aeganõudev protsess. Kõik tegevused
ning liigutused tahvelarvuti õppimisel tuleb korduvalt läbi teha
ning õpitut pidevalt meelde tuletada. Samas on noorte arvates
tahvelarvutite kasutamine kordades lihtsam, kui nuputelefonil
nuppe taga ajades, aga koos ja kannatlikult leitakse kõigele lahendused.
Projektis eakaid juhendanud noorte arvates on projekti eesmärk väga siiras ja igati kasulik olenemata nende vanusest või
soost. Samuti pakub projektis osalemine noortele endile võimaluse olla õpetaja rollis, õpetades midagi, mis on neile endile justkui iseenesestmõistetav, aga kellegi teise jaoks suur ja
tähtis asi!
Põlva Avatud Noortekeskus
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Koolielu 5

Tule ja pane end proovile!
Selliste ridadega kutsusid
Põlva, Kanepi, Kõlleste, Valgjärve ja Laheda valdade noortekeskused viimase kahe aasta jooksul
noori erinevatele huvitegevustele: küll seiklusparki ja ratsutama, MMA näidistreeningule ja
tõukerattamatkale, slackline’i ja
vibulaskmise õpituppa, metsalaagritesse ja veematkale. Huvilisi ootasid tantsu- ja draamaring, jumpingu trennid ja disaini
õpitoad. Kõiki neid tegevusi pakuti Haridus-ja teadusministri
kinnitatud ning Eesti Noorsootöö Keskuse poolt elluviidava
Euroopa Sotsiaalfondi kaasrahastatud programmi „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte
tööhõivevalmiduse parandamine” kirjeldatud tegevuste raames. KOV noorsootöö projekt
andiski võimaluse piirkondades
välja selgitada huvitegevused,
mis noori kõige enam köidavad
ja milliste tegevuste vastu kõige
enam huvi tuntakse.
Kanepi noored hindasid kõige ägedamaks jumpingu treeningudd (jumping oli üks populaarsemaid ka teistes piirkondades)
ja seikluskasvatuse üritused, Sa-

verna noortele meeldis väga ka tantsuring, Laheda
noored ootasid kõige rohkem väljasõite, Krootuse
omad osalesid aktiivselt ettevõtlusküla ja põgenemistoa külastustel, Põlva noored innustusid disaini
õpitubadest ja muidugi meediakoolitustest. Kokku
on piirkondades toimunud üle 100 seikluse, trenni,
õpitoa ja ringi. Kõige populaarsemate tegevustega
jätkatakse kohtadel ka edaspidi.
Projekti käigus on arendatud piirkonna noorsootöövõimalusi ning tegevuste tulemusena on
noortele pakutavad teenused muutunud kättesaadavamaks, mitmekesisemaks ja kvaliteetsemaks.

Noored vibulaskmise õpitoas ja seikluspargis.
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Janika Usin
abivallavanem

Tilsi noored ootavad kooli õuealale
välitenniselauda
2017. aasta sügisel tekkis Tilsi Põhikooli 8. klassi õpilastel idee
kooli õuealale välitenniselaud muretseda. Ühiselt arutleti ning kaaluti
erinevaid võimalusi raha hankimiseks. Otsustati e-kirjade teel selgitada projekti sisu ja eesmärki erinevatele ettevõtetele, sugulastele,
tuttavatele, sõpradele ning anda niimoodi kõigile võimalus panustamiseks noorte vabaaja sisustamisse. Aeg oli soodne, sest koolis oli
jõulukuu raames tulemas laat. Oodatud olid kõiksugused annetused:
kingitused, meened, rahalised annetused jms. Kõikidest meenetest ja
kingitustest tehti ilusad õnneloosipakid, pakendamiseks kasutati vanu
kalendreid ja ajalehti.
Jõululaadal toimus heategevuslik õnneloos, kus loosipileti ostuhinna valis igaüks vastavalt võimalustele. Kahtlusi oli palju, kuid
juba mõnikümmend minutit laadamelu ajas kahtlusepilved laiali ning
tõdeti, et kõik otsused olid olnud õiged – õnneloosid müüdi väga kiiresti läbi. Projekti käigus üllatusime, sest rahalisi annetusi tuli sõpradelt, tuttavatelt, õpetajatelt. Kõigist annetajatest ja toetajatest kirjutame lähemalt siis, kui oleme saanud kogu ostusumma kokku.
Just nimelt, ka sellel aastal oleme kirjad ettevõtetele laiali saatnud
ning jaganud heategevuslikku projekti sotsiaalmeedias. Teil kõigil
on võimalus panustada sellesse projekti ning ehk juba maikuus saab
igaüks oma vabaaega lauatennist mängides mööda saata. 9. klassi
õpilased valmistuvad siis küll eksamiteks ja kooli lõpetamiseks, aga
kindlasti on ping-pongitamine tuupimisele kosutav vaheldus.

Pool teed on veel minna ... eelmisel aastal kogusime 1056 eurot, puudu on veel 1017 eurot
11. detsembril toimub jõululaat. Tilsi Põhikooli 9. klass loodab heategevusliku õnneloosi ja lahkete annetajate toel koguda puuduoleva summa.
Kes soovib teha rahalist annetust, võib raha kanda kontole
EE372200221015481846, Meriliis Mandel.
Selgitusse välitenniselaud.

Mooste Mõisakooli õpilased uurisid loodust ja
õppisid ellujäämisoskusi
asutuse
õppeprogrammis
„Orienteerumine maastikul“.
Selle jooksul käidi praktilisel
õpperetkel, abiks kompass ja
kaart. Programm kinnistas koolis õpitut ning kõik lapsed said
retkel ette tulnud ülesannete lahendamisega hästi toime.
Kõige nooremate õpilastega (1.-2. klass) sõitsime külla
Luke mõisa, kus lapsed osalesid õppeprogrammis „Mõisalaste mängud looduses“. Nad
said teada, kuidas ja milliste
mänguasjadega mängiti mõisas
100 aastat tagasi, mis on taaskasutus ja looduslikud materjalid. Iga laps sai meisterdada ühe
mänguasjaga, millega mõisas
100 aastat tagasi mängiti. Samuti proovisime paljusid vanu
mänge.
7.-9. klass pani oma võimed
proovile MTÜ Eesti Ellujäämisseltsi õuesõppeprogrammis
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Et koolis oleks huvitav ja
jõukohane
Peale kosutavat sügisvaheaega on koolipere taas tegutsemas,
et õppimine oleks huvitav ja jõukohane.

9. klassi õpilased ja klassijuhataja Meriliis Mandel

Mooste Mõisakooli õpilased
on sel sügisel SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK)
toel aktiivselt õuesõppega tegelenud ning saanud palju teada nii kalade elust, mõisalaste
mängudest kui ka ellujäämisoskustest looduses.
5-6. klass käis Eesti Maaülikooli Võrtsjärve õppekeskuses
uurimas kalade elu. Paljud olid
Võrtsjärve äärest esimest korda ja üllatunud selle suurusest.
Teist kallast polegi näha ja tuul
puhub nagu merel! „Ma arvasin,
et Võrtsjärv on nagu porilomp,
aga ei olnudki!,“ märkis üks
viienda klassi õpilane. Tema
klassiõde lisas, et kõige rohkem
meeldis talle paadisõit Võrtsjärvel ja põnevate lugude kuulamine. Imestati ka, kuidas angerjas
võib elada tervelt 32-aastaseks!
3.-4. klass osales Vapramäe-Vellavare-Vitipalu Siht-

Põlvas Mesikäpa hallis toimus 16. novembril selle hooaja
esimene Estonian Dance Organizationi reitinguturniir. Meie
Stuudio tantsurühmad said võistlustelt kokku 3 kulda, 2 hõbedat, 2 pronksi ja ühe 4. koha ning 7. koha.
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„Seikluslik
ellujäämiskursus
looduses“. Lastel tuli ehitada
kanderaam ja tassida sellega
matkarajal kordamööda kaaslast. Prooviti ka pulgaga tuletegemist, mis osutus päris keeruliseks.
KIKi toel rahastatavad väljasõidud on õpilaste hulgas

väga populaarsed ja oodatud.
Õppimine läheb vabas looduses
ise uurides ja avastades hoopiski põnevamalt kui klassiruumis
istudes!
Kristina Traks
Moosta Mõisakooli infojuht-huvijuht

Teame, et kõik pole ühesuguste huvide, soovide, võimaluste ja
võimetega. Nii on meie koolis võimalik õppida erineval kiirusel ja
mahus. Juba eelmisel õppeaastal alustasid võõrkeelte ja matemaatika õppimist tava ja süvarühmad 7.-8. klassis. Selle õppeaasta II
trimestrist jätkavad temporühmades õppimist 1.-4. klassi õpilased
eesti keelt ja matemaatikat.
Õpetajad utsitavad osalema ainealastel ja muudel enesearendavatel võistlustel. Nii on meil juba teist õppeaastat järjest ette
näidata suurepärased tulemused matemaatikas (Nutimatemaatika
võistlus Nutisport), kus Eesti Karikavõistlustel väikeste koolide
arvestuses võitsime I etapi. Ka meie kooli õpetajate meeskond
on siis eeskujuks, kui I etapilt võitjatena väljusid. Ees ootab 3 eelvooru etappi veel. Meie õpilased olid osavad 6. klassi õpioskuste
võistlusel, kui 2. kohale tuldi.
Ettevõtlik eluviis iseloomustab meie tublisid noori, kes on
kahel korral pakkunud kohvikuteenust Vana-Koiola Rahvamaja
peoõhtutel. 6. klass istutas maha kevadlillede sibulad, mis jõudsid
meile Rohelise kooliõue projektiga. Ilus EV 100 sümboolikaga
lillepeenar hakkab kevadel kooliõue kaunistama.
Rohkelt on tegevust ka peale tunde kui rahvatantsurühm harjutab suviseks tantsupeoks, spordiringid harjutavad pallimänge,
kodundusring lihvib kokakunsti ja kodukorrastuse oskusi, muusikaring harjutab laule, käsitööringis tehakse masintikandeid,
tüdrukute ringis arendatakse enesehoolitusega seotud oskusi, tehnoloogiaringis tehakse vahvat puutööd, robootikaringis õpitakse
programmeerima. Novembris sai alustada ka tantsutrenn ja ajalooring.
Koolimaja õpikeskkond muutus kaasaegsemaks, kui ühte
klassiruumi saabus nutiprojektor ning kogu maja internetiühendus muudeti turvalisemaks HITSA digitaristu programmi abil.
See abivahend on muutnud õppimist atraktiivsemaks.
Meie kool jätkab rahvusvahelist koostööd Hollandi kooliga,
kui õpilased suhtlevad omavahel ning uuel aastal tuleb 2 õpetajat
meie tegemisi vaatama.
Valmistutakse 11. detsembri jõululaadaks ja 20. detsembri jõulupeoks.
Ene Veberson
Tisli Põhikooli direktor

46 Lasteaedades

Robootika pereõhtu
8. oktoobril 2018 toimus Muumioru lasteaias Code Week
programmeerimisnädala raames robootika pereõhtu „Liiklus on
põnev“, mis oli omamoodi väike jätk eelmisel aastal toimunud
perepäevale „Robotid seenemetsas“. 3.-6. aastased lapsed koos
vanematega said pereõhtul mängida Bee-Bot robotitega liiklusteemalistel mattidel erinevaid mänge. Laste lemmikrobotite
Ozobotide jaoks valmisid ühiselt mitmed põnevad liikluslinnakud.
Uue teemana tõime sellel aastal sisse LEGO Education Maker
Faire ehk lihtsamalt öeldes loomesündmuse, mille eesmärk on
julgustada iga last olema uudishimulik ning loov. Nii ehitasidki
lapsed koos vanematega LEGO klotsidest ja muust käepärasest
materjalist (puit, nööbid, plastiliin, tammetõrud, teip jms) tuleviku sõiduvahendeid. Valminud töödest tegime lasteaias uhke
näituse ning hiljem said lapsed leiutised päriselt endale. Kõiki
pereõhtul osalejaid tunnustasime ProgeTiigri õpimärgiga. Väga
rõõmustav oli näha, et ühe lapsevanema õpimärk leidis väärika
koha mobiiltelefoni kaante vahel, kus ootas teda ees natuke küll
kulunud, kuid siiski äratuntav eelmise aasta perepäevalt saadud
õpimärk. Uus ja tore traditsioon on loodud!
Kokkuvõtvalt võib öelda, et pereõhtu märksõnadeks olid
loovus, rõõm ja koostegutsemine. Tõeliselt mõnus oli jälgida,
kuidas pereõhtu üks peamisi eesmärke - soodustada ning toetada
lapse ja vanema koos mängimist/õppimist - täitus justkui võluväel. Siinkohal suur ja südamlik tänu kõigile vanematele, kes
said kohale tulla! Pereõhtule lisas meie hinnangul väärtust seegi,
et lasteaeda olid külla tulnud kolleegid Otepää Lasteaiast (Maarja Raud, Merike Kase ja Jaanika Variko), kes aktiivselt kõigis
tegevustes kaasa lõid ja enda töö jaoks ideid kogusid. Kindel see,
et meie vahva robootikapisik ja hakkamist täis meeskond (Merlin Kirbits, Anne Pugast, Svetlana Räst, Airi Varend ja Kätlin
Kõiv) nakatas neidki.
Vähe sellest, et lasteaed sai ühe toreda kogemuse võrra rikkamaks, selgus 01. novambril, et Muumioru lasteaia loomesündmus on võitnud vägeva loosiauhinna - LEGO Education Steam
Park´i. Insplay firma poolt algatatud LEGO Education Maker
Faire sündmusele registreerus kokku 41 loomesündmust, kuhu
oli kaasatud ~900 last ning kõigi osalejate vahel loositi välja
kolm auhinda. Samuti pälvis Muumioru lasteaia tiim (eesotsas
Merlin Kirbitsaga) oma silmapaistva robootikavahendite kasutamise ja õpetamispraktikaga oktoobrikuu robootikateo tunnustuse. Niisiis ootame teid külla uut ja toredat LEGO seiklusparki
uudistama ning oleme meelsasti valmis oma kogemusi jagama.
Svetlana Räst
Tilsi Lasteaed Muumioru Muumi rühma õpetaja
Merlin Kirbits
ProgeTiigri fänn ja pereõhtu eestvedaja

Põlva Teataja • November 2018

IV Uma Pido Pihlapuus
Keele ja kõne omandamine hakkab teadagi varakult.
Ka meie 3-aastased vandersellid keelepesa rühmast teevad esimest tutvust võrukeelsete väljendite ja sõnadega.
Keeelepesa rühma toimetuste
tutvustamiseks ja huvi äratamiseks võru keele vastu korraldas Vandersellide meeskond
lasteaias võru keele nädala
raames järjekordse Uma Pido.
Töötajad õppisid peoks ja esitasid rõõmuga Uma pido re-

pertuaarist võrukeelseid laule
sõimerühmade muusikaõpetaja
Kätlin Vaheri juhendamisel.
Keelepesa rühma õpetajad esitasid lustaka näitemängu hiirest, kes soovis rikkaks saamise eesmärgil kogu metsa maha
raiuda ja nii jätta koduta kõik
metsaelanikud. Õnneks jäi kõikidele loomadele kodu ikkagi
alles. Terve Pihlapuu lastepere
laulis peo lõpetuseks koos võrukeelse laulu.
Nädala jooksul tutvustati

rühmades võrukeelseid raamatuid ja kuulati võrukeelseid
laule. Reedel, 9. novembril oli
lasteaias külas jutuvestja Terje Lillmaa oma Pupeteatriga.
Võrukeelne näitemäng etendus
igas rühmas. Lapsed kuulasid
huviga ja tähelepanelikult ning
oli neidki, kes märkis, et see on
võõras keeles.
Selline oli võru keele nädal
läbi keele, laulu ja mängu eesmärgiga hoida ja väärtustada
kodukandi rahvapärimust.

Helle Ehasalu, Pille
Kaarsalu, Karmen Sabbal
Pihlapuu Lasteaia
keelepesa rühma õpetajad

Tegus sügis Ahja lasteaias Illikuku
Lasteaias täituvad sügisel
rühmad pärast suvepuhkust
taas rõõmsa sigimise-sagimisega. Kokku saavad vanad olijad ja tutvutakse uute tulijatega
ning tasapisi algab rutiinne igapäevategevus.
Meie lasteaias on kolm rõhma: 1,5-3 a Jänkukesed, 4-5 a
Siilikesed ja 6-7 a Oravakesed.
18. septembril toimus Valgjärvel mängupäev Põlvamaa
lasteaedade 6-7-aastastele lastele, kus lapsed said liikumisest rõõmu tunda. Osalesid ka
meie Oravakesed. Pargis orienteerudes leiti üles punktid, kus
igaühes oli vaja täita ülesanne.
Nendeks olid: endale medali
valmistamine, discgolfi mängimine, erinevad liikumismängud, jalgpall, palliga harjutuste
tegemine ja palju muud. Tänutäheks nii toreda ürituse korraldamise eest, joonistasid rühma
lapsed jänesele pildi, kes oli

mängupäeva maskotiks. Joonistuse saatsime ühiselt vastavale aadressile.
Septembrikuus
kerkis
meie õuealale kaasaegne laste
mänguväljak, kus saab ronida, pugeda, trepist kõndida ja
liumäel lustida. Kolme rühma
lapsed tulid hommikul kokku ja pidulikult kolme lapse
poolt läbilõigatud lint kuulutas
mänguväljaku avatuks. Rõõme
tegutsemisest on jagunud tänaseni.
Selleaastast sügist tervitasime õuealal sügise tunnuseid
otsides ja pidasime maha põneva maastikumängu. Muusikaõpetaja abiga ei puudunud
ka laulumängulised ja muud
liikumistegevused.
12. oktoobril toimus Oravakeste õppepäev Räpina
Keskkonnamaja jäätmeklassis
ja Paberivabrikus. Mari Kala
juhendamisel õppis laps jäätmete sorteerimist, nägi ja katsus taaskasutusmaterjalidest
valmistatud esemeid/materjale, tutvus maketi abil jäätmete

teekonnaga ümbertöötlemiseni
ning tutvus mikroskoobi abil
biojäätmeid lagundavate putukatega. Paberivabrikus ekskursioonil tutvustas Maiu Vares
vabriku ajalugu ning lapsed nägid vanapaberi tootmisprotsessi
ja masinaid. Õppepäeval osalesid ka rühma lapsevanemad.
Enne isadepäeva, 6. novembril külastas Oravakeste
rühm Tartu Teaduskeskust AHHAA, kus lapsed tutvusid mänguliselt teaduse ja tehnoloogiaga aktiivselt ise katsetades ning
avastades. Samuti võtsid nad
osa limonatooriumi töötoast,
kus räägiti karastusjookide ajaloost ning selle valmistamisest.
Iga laps sai endale kokku segada teatud komponentidest päris
limonaadi. Rühmas räägiti veel
mitmel päeval õppepäeva muljeid katsetustest-avastustest.
Isadepäeva tähistasime lasteaias kahes grupis. Pisipõnnid
Jänkukestest esitasid omas rühmaruumis isadele meeleoluka
kontserdi õpitud laulumängudest. Mõne laulu tegime põne-

vaks rütmipillide abil ja pille
jagus ka isadele. Isad ja lapsed
lustisid ja tundsid rõõmu koostegutsemisest. Hiljem istuti
laudade taha puuvilju-küpsiseid sööma ja morssi jooma.
Pärast kerget einet näitasid lapsed issidele-emmedele mänguasju ja isadest said taas mõneks
hetkeks lapsed. Õhtut jäi meenutama laste poolt meisterdatud kaart isale. Oravakeste ja
Siilikeste lapsed ja isad kogunesid kooli spordisaali sportlikult isadepäeva tähistama. Isad
liitusid koheselt tegevustega
ja kümnevõistlus sai hoo sisse. Pärast võistlusi ja ristsõna
lahendamist asuti einet võtma.
Emade poolt kaetud suupistelaud on rikkalik ja tervislik.
Märkamatult oleme juba
novembri keskpaika jõudnud
ja tasapisi kipuvad mõtted
jõuluaega. Illikukud soovivad
kõikidele head tervist, lõbusat
kadripäeva ja meeleolukat jõuluootust!
Inge Saksing
Jänkukeste rühmaõpetaja

Magus töötuba Vanakülas
Udune ja hall ilm otse nõuab meeltele
värskendust. Sellest tekkiski mõte valmistada üheskoos maiustusi. Maarja Prušinski otsis retseptid, valmistas ette vajalikud
toiduained ja täiskasvanud õppija nädalal
kutsusime huvilised Vanaküla raamatukokku-külakeskusesse magusasse töötuppa. Raamatukoguhoidja Are Nupp oli välja
pannud ka raamatuid erinevate hõrgutiste
valmistamise kohta.
Maiasmokki, nii vanemaid kui nooremaid, tuli kohale just nii palju, et jagunesime kolme rühma. Igasse rühma sai
juhendajaks täiskasvanu ja töö läks lahti.
Valmistasime kolme sorti maiustusi: rummipalle, Domino trühvleid ja šokolaadi
maiust müsliga. Rummipallide jaoks tuli
algul kolm tordipõhja väikesteks tükikesteks pudistada, seejärel sai hakata tainast
kokku segama. Domino trühvlite segu oli
juba varem valmis, sellest sai kohe hakata
pallikesi vormima, müslisegu tuli korralikult segada ja maitsestada, seejärel pallikesteks vormida. Osavamad pallikeste
vormijad olid Ain, Heili, Kuido ja Karoliine. Kõige põnevam, kuid ka täpsem töö
oli pallikeste ning kuivatatud ploomide
või aprikooside kastmine kuumutatud šokolaadi sisse. Seda tegid täiskasvanud.
Raamatukogus hõljus aga juba magus ja
isuäratav šokolaadilõhn.
Kui maiustused olid mõnda aega külmkapis jahtunud, asusime neid maitsma.
Olid väga head! Järelroaks magusale sobis
imehästi Ingridi küpsetatud soolane pitsa-
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pirukas. Suur tänu Merikesele, Merlele ja
Gretele, kes lapsi juhendasid ja kõigel silma peal aitasid hoida.
Parimaks maiuseks tunnistati Domino
trühvlid, mille valmistamise retsepti tahaksime jagada: 350 g Domino küpsiseid, 200
g toorjuustu, umbes 200 g šokolaadi. Purusta Domino küpsised köögikombainis,
lisa toorjuust ja sega kreemjaks. Trühvlid

jäävad suhteliselt kreemjad, kui nii kreemjaid ei soovi, võib toorjuustu veidi vähem
panna. Lase massil külmkapis taheneda,
vormi kuulikesed ja kasta sulatatud šokolaadi sisse. Puista üle kookoshelvestega.
Magus töötuba kosutas nii meeli kui ka
keha ja oli rõõmuks tegijaile.
Urve Grünberg
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Kultuur ja elu 7

Kaks meeleolukat kirjandustuuri Põlvamaal
1

1. Lastekirjanike tuur 9. oktoobril. Külalised
on jõudnud keskraamatukokku kohtuma Põlva
Kooli õpilastega. Anti Saare kõrval istub raamatuillustraator Marja-Liisa Plats, pilli puhub
Indrek Koff.
Edasi viib lustiliste tuuritajate tee Saverna laste
juurde. Tuuri peakorraldaja on Eesti Lastekirjanduse Keskus. FOTO ENE JAAMASTE

Biosensoorne energiatreening
Rosmal
Energeetilisuse tõstmine, biosensoorne tervenemine,
edukuse alused.
Nii rühmatreeningud kui individuaalõpe.
On sobilik kõigile, ka varasema treeningkogemuseta
osalejale.
Juhendavad Soome Biosensoorsete Praktikate Keskuse
õpetajad (Miller, Peterson) ja treener (Pärnoja).
Treeningsüsteem on välja töötatud Peterburi Biosensoorse
Psühholoogia Instituudis – treeningul õpitavate energeetiliste
harjutuste ja seisundite efektiivsus on viidud osaleja jaoks
maksimumini.
Aeg: teisipäeviti kl 17:30-20:30.
Koht: Johannese kool Rosmal.
Registreerimine ja lisainfo: ylle.parnoja@protonmail.com või
513 1366 (Pärnoja, OÜ Panus).

2

Raadio Marta – 100,7MHz
Nädala saatekava

2. Kirjandustuur “Sõnaränd” 7. novembril. Keskraamatukogu saalis kohtuvad Põlva Gümnaasiumi õpilastega Kätlin
Kaldmaa, Mudlum (Made Luiga), Peeter Sauter ja Jüri
Kolk. Edasi viib kirjanike tee Räpinasse. Tuuri peakorraldaja on Eesti Kirjanike Liit. FOTO ENE JAAMASTE

Laheda Rockiklubis meenutati Onu Bellat
13. novembril toimus Vana-Koiola Rahvamajas mälestusõhtu
varalahkunud rockiprofessor Onu Bella auks. Alates 2010. aastast oli ta Laheda Rockiklubi ainus lektor. Kümned klubiõhtud,
mida Onu Bella läbi viis, olid sisukad, vaimukad ja köitvad. Tema
kaasahaarav kõnestiil ja suurepärased teadmised muusikast ning
teistest eluvaldkondadest panid kõiki kuulama. Onu Bella käsitles
kõiki teemasid süvitsi, talle ei meeldinud pealiskaudsus. Tema
loengud oli tulvil teadmisi ja emotsioone. Selle eest oleme Onu
Bellale tänulikud.
Mälestusõhtule kogunesid rockiklubi liikmed ja kümned küla
lised. Õhtut aitasid läbi viia raadiomees Jaak Madismäe, näitleja
Merle Jääger ja laulja Meelis Hainsoo. Ühiselt meenutati värvikaid
episoode ja seiku seoses Onu Bellaga. Juttu ilmestasid vahvad
pildid ja videokaadrid, mida Jaak Madismäe oli arhiivist kaasa
toonud. Merle Jääger ehk Merca luges katkendeid Onu Bella raamatutest. On selge, et Onu Bella oli väga mitmekülgne inimene
– ta oli keemik, meelelahutustegelane, raadiomees, helilooja, kirjanik ja näitleja. Kui lisada siia veel tema hobid ja tegevused, siis
mõistame, et temas oli väga palju andeid. Onu Bellale meeldis kokata, teha aednikutööd, valmistada veine, reisida. Lisaks töötas ta
väikeloomakliinikus, omades teadmisi meditsiinist. Onu Bellale

Hommikuprogramm “Parema meelega”
Muusika, uudised, ajalehe ülevaated
E-R 7:00 - 11:00
L-P 8:00 - 11:00
“Õnnesoovid” E - P 9:15
“Hommikumõtisklus“ P 8:00
Kirikuõpetaja Toomas Nigola.
“Fookus” ja “Fookus ekstra” E-K (vajadusel) 11:15
Vallatund “Põlva - vald ja tema inimesed”
N 10:00; kordussaated L 10:00 ja P 8:00
Vallasaate kultuuri- ja spordi-eri
R 10:15; kordussaade P 9:30

Onu Bella alias Igor Maasik. FOTO SCANPIX
meeldisid väga kassid ja neid oli tal rohkem kui üks.
Laheda Rockiklubi peab jätkama Onu Bellata, kuid mälestus
temast ei kustu kunagi.
Andres Määr
Vana-Koiola Rahvamaja juhataja

Valimised 2019. Tasutud poliitiline saade (üle nädala)
N 11:15; kordussaated N 17:15 ja L 11:15
Maaelu saade “Maapäev”
P 11:00; kordussaade N 15:00
“Heimar Lenk pühapäeva SHOW” P 10:00
kordussaated E 15:00 ja T 15:00
Muusikasaade “Šlaagriekspress” E, K 10:15
Muusikasaade “Slaavi PoP” T 10:15
Publitsistikasaade “Ajamasin” E 11:15
Loodussaade “Maagilised taimed” R 11:15; kordussaade P 12:15
“Kaugel ja lähedal” N 12:15
Pühapäeval kell 8:00 Hommikuprogramm kogu perele!
Jumalasõna, „Põlva-vald ja tema inimesed”, Vallasaate kultuuriteated, „Õnnesoovid”, “Heimar Lenk pühapäeva SHOW”, „Maapäev”.
Kuula „Martat“! Saad kõigest teada.

Kohtume raamatukogus, sest lugemine on lubatud igal aastaajal!
Raamatukogupäevade oodatuimaks sündmuseks VastseKuustes kujunes raamatukogu
suvelugemise klubi noortele
lugejatele korraldatud tunnustuspidu. Peo üllatuskülaliseks
oli naabervalla Kanepi kirjanik Helin Vill, kes tutvustas
peolistele oma uut lasteraa-

Helin Vill
matut „Nööbikese seiklused
Mesimuraka talus“, olles ise
kehastunud raamatu peategelaseks Nööbikeseks. Üllatus ei
piirdunud aga ainult kirjaniku
külaskäigu ja raamatututvus-

tusega, sest lisaks raamatukogu poolt antud kiidukirjale ja
järjehoidjale said tublid lugejad kingituseks raamatu – otse
autorilt ja pühenduse ning autogrammiga. Loomulikult ei
puudunud peolt ka limpsilaud,
kus noored lugejad said omavahel muljeid vahetada ning
kirjanikuga juttu ajada. Raamatupeo korraldamist toetas
Eesti Kultuurkapitali Põlvamaa
ekspertgrupp.
Vastse-Kuuste raamatukogu suvelugemise klubi liikmeks astus ja templeid läbiloetud raamatute kohta koguma
asus suve jooksul üle 20 noore
lugeja. Arvesse võeti aga ainult
nende lugejate tulemused, kes
jõudsid suve jooksul läbi lugeda vähemalt kolm raamatut.
Meie suvelugemise klubi 17
noort lugejat – neist 11 kodukoolist, 5 Tartu erinevatest
koolidest ning üks lugeja isegi Saksamaalt –lugesid kokku
läbi 247 raamatut, mis andis
välja 35 881 lehekülge. Klubis
osales lapsi 2. kuni 7. klassini.

Kohtume
raamatukogus
– lugemine lubatud igal aasta
ajal!
Mall Kõpp
Vastse-Kuuste
haruraamatukogu juhataja
FOTOD MALL KÕPP JA
INDREK ILLUS

Meie klubi rekordiomanik on
Vastse-Kuuste Kooli 7. klassi
õpilane Adele Aliis Anderson,
kes luges suve jooksul läbi 13
142 lehekülge, järgnesid Mia
Lisette Urm 4. klassist 5199 ja
Mariel Urm 5. klassist 5097 leheküljega.
Nii nagu meie suvelugemise klubi toimus teist korda, nii

proovis raamatukogupäevade
ajal meie juures teist korda
raamatukoguhoidja ametit ka
Põlva Vallavolikogu esimees
Lennart Liba – esimesel korral,
aastal 2016 küll Vastse-Kuuste
vallavanemana. Samuti nagu
on kahe aasta jooksul muutunud Lennarti igapäevatöö,
nii on muutunud ka maakon-

na raamatukogudes kasutatav
programm Urram. Meie vallavolikogu esimees oli aga väga
taibukas õpilane, sai Urramis
töötamise mõne hetkega selgeks ning tundub, et nautis nii
noortele kui eakamate lugejate
teenindamist ja nendega suhtlemist väga.
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Palju kaunist käsitööd Himmastes
Põlva Käsiööklubi eestvedamisel sai 3. novembril teoks Põlva valla käsitööringide suur ühine käsitööpäev Himmaste külakeskuses. Kutsusime käsitöörahva kokku, et üksteisega rohkem
tuttavaks saada, mõtteid ja ideid vahetada ja näha, mida teised teevad. Avasõnad ütlesid korraldaja poolt Põlva Käsitööklubi juhataja Mare Põld ja vallavalitsuse poolt abivallavanem Janika Usin,
kes ka ise käsitööga tegeleb ja sellelgi päeval oma MTÜ-ga Väärt
Värk väljas oli.
Käsitööringid tutvustasid end ja oma tegemisi, olid ka mõned
õpitoad.

Meie Põlva Käsitööklubi näituselaud oli esindatud lapitöö,
kudumise-heegeldamise ja veel paljude käsitööliikidega.

Põlva Päevakeskusesel oli palju kauneid maale eri tehnikates.
Põlva Perekeskus tõi välja erinevates tehnikates kunstiteosed.
Põlva Päevakeskuses on üks eriline vaip puuga, mida vastavalt
aastaajale kaunistatakse kas pühademunadega, jõulukaunistustega või siis värviliste sügislehtedega. Ka neil oli palju kauneid
maale eri tehnikates.

Himmastes tegutseva seltsingu Nobedad Näpud väljapanek
oli mitmekesine - alates lapivaipadest kuni heegeldatud loomakesteni.
Töötoas õpetas Ester Kuusing makrameetehnikas käevõrude sõlmimist.

MTÜ Väärt Värk annab uue elu päevinäinud mööblile.
Õpitoas sai tutvuda inglise pabertehnikas vanaema lilleaia lapitehnikaga. Tännassilma seltsing Rukkilill oli näitusele toonud eelkõige paberpunutised, märkmikud, karbid ja muudki
põnevat.

Oli ka kaugemaid külalisi - MTÜ Vana-Võromaa Käsitüü
esindajad oma kaunite meistriteostega.

Ka MTÜ Tegusad Totsid Ahjalt hoiavad au sees taaskasutust.

Päeva lõpus aga tuli üllatus lõõtsameister Heino Tartese näol.
Temaga ühines ka Johanna, kelle ema Tiia Johanson on seltsingu
Rukkilill eestvedaja.
Malle Mets
Põlva Käsitööklubi
Vastse Kuuste käsitöötuba tegeleb usinalt taaskasutusega.

FOTOD MERIKE VEREV, MARE PÕLD, TAIVI KALDMA

Loomulikult oli kohal ka meie “raudvara”, kauaaegsed käsitööõpetajad ja klubi eestvedajad - Asta Tagel ja Heli Raidla.
Pildil koos Janika Usinaga.
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Jalgpallitüdrukud on Eesti meistrid

Sporditulemused

FC LOOTOS

7. novembril jõudis lõpule tüdrukute U17 vanuseklassi liigahooaeg, kus tuli võitjaks Põlva FC Lootos, kellele järgnesid JK
Tabasalu ja Suure-Jaani United.
Liigahooaja lõpp kujunes vägagi põnevaks. Viimase vooru
kohtumised peeti juba oktoobri lõpus, pärast mida asus tabeli
tippu Lootos. Pidamata oli jäänud aga üks mäng, Suure-Jaani ja
Tabasalu vahel. See vastasseis oli medalite jagamisel otsustava
tähtsusega, sest Suure-Jaani jäi enne seda mängu Põlvast maha
kahe punktiga. Kohtumise ainus värav sündis avapoolajal ning
see tähendas, et neidude U17 meistrivõistluste kuldmedalid tulevad Põlvasse!
Esinelik mahtus lõpuks kolme punkti sisse – Lootos teenis 18
kohtumisega 38 punkti, Tabasalu sai kirja 37 punkti, Suure-Jaani

36 ja neljandana lõpetanud Tallinna Kalev 35 punkti.
FC Lootos U17 võistkonna koosseis hooajal 2018: Kärt Hüdsi (kapten), Keiju Planken, Indra-Liz Nemvalts, Kätlin Vassil, Ita
Lillo, Kati-Karoli Silla, Karmen Piirimaa, Sandra Haidak, Birgit
Rammo (vv), Marianne Veberson, Rebecca Kähr, Lisethe Lanno, Marianne Suur, Keitlyn Metsmaa, Alice Dedov, Elise Täär,
Ly Saarniit, Cristel Vasser, Kerti Peep, Janely Belausev. Treener:
Kaido Kukli
Tüdrukute U17 vanuseklassi esikolmikut ja parimat väravalööjat autasustatakse 9. detsembril toimuval noorte hooaja lõpetamisel Estonia kontserdisaalis.
Allikas:jalgpall.ee

Põlva noormehed võitsid turniiri Lätis
Novembrikuu
esimesel
nädalavahetusel
külastasid
põlvakad lõunanaabrite käsipalliturniiri Rudens Kauss vanuserühmadega 2002 ja 2005.
Noormehed
sünniaastaga
2002 ja nooremad alustasid
turniiri võidukalt ning kuni turniiri lõpuni jäid võitmatuteks.
Võidukas võistkonnas mängisid: Priit Luuk-Luuken, Mihkel Maspanov, Kermo Saksing,
Ken-Martti Holberg, Markus
Lina, Lauri Land, Robin-Sulev
Mahlakas, Tanel Kaimar Ritsmann, Sten-Silver Tigas, Patric
Kurvits, Gabriel Villako. Võistkonna treener on Rein Suvi.
Põlva teine võistkond koosnes noormeestest sünniaastaga
2005, kes saavutasid turniiril
III koha. Võistkonna parimaks
mängijaks valiti Alar Mattus.
2005 noormeeste võistkonna
treener on Kalmer Musting.

Helin Potter
Põlva Käsipalliklubi

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 ajaleht@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
kodulehel thttp://www.polva.ee/polva-teataja

• Lätis, Cesises toimus 27. oktoobril seeriavõistluse Nublust Nabiks
4. etapp kus osalesid ka Põlva Spordikooli maadlajad. Tulemused:
-29kg Kaspar Kört l koht, -41kg Romet Nõmme 5. koht, -75kg Peeter
Pragi 6. koht .
• 3. novembril toimus Rakkes seeriavõistluse Nublust Nabiks finaaletapp, kus Põlva poisid tõid koju mitu auhinnalist kohta:
-29kg Kaspar Kört l koht, -32kg Romer Bostan lll koht, -38kg Richard Pukk ll koht, -41kg Romet Nõmme 6. koht, -62kg Hanno Käärik
l koht ja -75kg Peeter Pragi lll koht.
Üldarvestuses (kõik kehakaalud kõikidel etappidel kogutud punktid)
jõudsid 250 noormaadleja konkurentsis auhinnalise 13 parema hulka
Kaspar Kört ja Hanno Käärik.
• Noormeeste D2 vanuseklassi Eesti karikavõistlustel käsipallis selgusid finaalturniirile pääsejad. 02.-04.11.2018 mängiti Kehra
Spordihoones ja 03.-04.11.2018 mängiti Viimsi Kool Spordihoones
noormeeste D2 (2007 ja nooremad) vanuseklassi karikavõistluste alagrupimängud käsipallis.
Kolmteist meeskonda oli jagatud kahte alagruppi, millest üks oli
seitsmeliikmeline ja teine kuueliikmeline alagrupp Alagruppide kolm
paremat mängivad karikavõistluste 1.-6. koha peale finaalturniiril
Põlvas 8.-9. detsembril 2018 .
Põlva Spordikooli kaks võistkonda mängisid Kehra alagrupis.
Põlva Spordikool 1 alistas suureskooriliselt kõik vastased ja pääses
esimesena finaalturniirile. Põlva Spordikool 2 saavutas 2 võitu ja
5.koha.
Põlva Spordikool

Selgusid maakonna parimad
rahvastepallis

Traditsiooniliselt algab koolinoorte saalispordi hooaeg rahvastepalliga, nii ka sellel aastal. 8. novembril kogunesid Mesikäpa Halli
maakonna koolide 4.-5.kl. tüdrukute ja poiste võistkonnad, kokku sai
neid 13.
Kõik teavad, et rahvastepallis „pihtasaanud mängija” lahkub väljakult ja nii jäävad lõpplahingut vormistama üldjuhul tublimad, ehk
kaptenid. Nüüd mängisime niimoodi, et mängijale pihtasaamisel viimane ei lahkunud väljakult, vaid visanud võistkond sai punkti. Geimi võitis võistkond, kes 4 minuti jooksul saavutas enam punkte või
kogus kõige kiiremini 10 punkti. Mängud peeti „parem kolmest”, ehk
mängu võitis võistkond, kes saavutas 2 geimivõitu. Seega mängus tegutsesid platsil kõik 6 (5 väljakul + 1 kapten) mängijat enamasti 4+4
(kolmanda geimi puhul veel 4) minutit. Mis tähendab, et kergelt ei
tulnud mäng kellelegi ja liidrite kõrval pidid pingutama ka need, kes
tavaliselt enamasti minuti-paari sees välja oleks löödud. Tulemused
olid üle aastete ühed tasavägisemad. Kolmandik 36-st mängust lõppes
tulemusega 2:1.
Tüdrukute kuue võistkonna konkurentsis saavutas esikoha Põlva
Kool 1 koosseisus Anette Vaino, Anne-Mari Rauba, Els Rahel Parhomenko, Helen Pundi, Getter Lepland, Angelika Lentsius, Eliisa Villako, Seleri Haidak, kehalise kasvatuse õpetaja Ulvi Musting.Järgnesid
Vastse-KuusteKool, Räpina Ühisgümnaasium, Krootuse Põhikool,
Põlva Kool 2 ja Kanepi Gümnaasium.
Poiste seitsme võistkonna konkurentsis peetud turniiri võitis geimipunktigi kaotamata Räpina Ühisgümnaasiumi võistkond. Järgnesid
Põlva Kool 1, Vastse-Kuuste Kool, Põlva Kool 2, Tilsi Põhikool, Kanepi Gümnaasium ja Krootuse Põhikool.
23. novembril toimub Võrus Eesti Koolispordi Liidu 4.-5.kl.
DUMLE rahvastepalli Lõuna piirkonna finaal, kus Põlvamaad esindavad Põlva Kooli ja Vastse-Kuuste Kooli tüdrukute võistkonnad ning
Räpina Ühisgümnaasiumi ja Põlva Kooli poiste võistkonnad. Pöidlad
pihku!
Ingrid Muuga
Põlva Maakonna Spordiliidu peasekretär

Põlvamaa meister käsipallis on
Põlva Serviti
Turniiri võitnud 2002 võistkond. PÕLVA KÄSIPALLIKLUBI

Veel enne kui Põlva Serviti asub detsembri esimestel päevadel

kaitsma Eesti karikavõitja tiitlit võideti vähendatud koosseisus Põlvamaa meistrivõistlused käsipallis 2018 Põlva Spordikooli 1 võistkonna ja Coop Põlva ees. Turniiri parimaks mängijaks valiti Tõnis Kase
Coop Põlvast.
Põlva Serviti mängis koosseisus: Hendrik Varul, Ülljo Pihus,
Henri Hiiend, Henri Sillaste, Sander Sarapuu, Jürgen Lepasson, Martin Grištšuk, Ivan Telepnev, Stanislav Kholodiuk. Meeskonna treenerid on Kalmer Musting ja Rein Suvi.
Maakonna meistrivõistlustel saavutas II koha Põlva Spordikooli
1 võistkond mängides koosseisus: Alfred Timmo, Mathias Rebane,
Christofer Viilop, Sander Nemvalts, Raimond-Eric Jaanus, Taniel
Sermat, Jaanus Peeter Rüütli, Ranar Pügi, Fred-Eric Kärblane, Kevin
Klaus. Meeskonna treener on Kalmer Musting.
Väärikale kolmandale kohale tuli Coop Põlva mängides koosseisus: Priit Jõks, Tõnu Jõks, Tõnis Kase, Markel Veiko, Marken Järv,
Otto Karl Kont, Andreas Rikken, Kaarel Raidmets, Nikita Ossimov.
Meeskonna treener on Kalmer Musting.
Samaaegselt Põlva maakonna meistrivõistlustega selgusid Eesti
2018.a. käsipalli karikavõistlustel meeste hulgas kõik neli finaalturniirile pääsejat. Poolfinaalides kohtub Põlva/Arcwood Põlva Servitiga ning HC Tallinn läheb vastamisi Viljandi HC-ga.
Eesti karikavõistluste finaalturniir toimub Põlvas Mesikäpa Hallis:
1. detsembril 16:00 Põlva/Arcwood – Põlva Serviti
1. detsembril 18:00 HC Tallinn – Viljandi HC
2. detsembril 13:00 pronksimäng
2. detsembril 15:00 finaal
Põlva Käsipalliklubi
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Põlva Keskraamatukogus
Põlva
• Pamela Maran esitleb oma uut raamatut “Eesti vanaemade lood ja
salatarkused” 4. detsembril kell 17 raamatukogu saalis. Kirjanik räägib,
kuidas ta aasta jooksul külastas üle Eesti 100 vanaema (ka Põlvamaal) ja
pani kirja nende lood sõjast ja armastusest ning vanad retseptid ja rahvatarkused. Esitluspäeval saab soetada raamatut soodsamalt ja teisi kirjastuse
Kuldnööbike raamatuid jõuluaja erihindadega.
• Põlva Kunstikooli õpilase Merily Järveotsa fotonäitus “Raamatud.
Raamatud. Raamatud” 30. novembrini lugemissaalis. Näitus kuulub noorteprogrammi “Kunst raamatukokku”.
• Raamatunäitus “Sõnadel on väge” 20. novembrist 15. detsembrini
näitusevitriinis. Pühendatud Hando Runneli ja Doris Kareva loomingule.
• Tartu Lastekunstikooli rändnäitus “Kirjanikud” 4. detsembrist 19.
jaanuarini lugemissaalis. Õpilased vanuses 8-15 joonistasid ja maalisid
tänavukevadise Tartu kirjandusfestivali Prima Vista jaoks portreid Oskar
Lutsust, Heiki Vilepist ja Mika Keränenist. Lapsed on kujutanud sulemeistreid vahetult ja iseloomulikult ning pakuvad meile omajagu silmarõõmu ja
lõbu, kohati ka mõistatamist.
• Tartu Linnaraamatukogu näitus “Aino Kallas 140” 17. detsembrist 31.
jaanuarini näitusevitriinis. Väljas on kirjaniku ja suurilmadaami teosed
ning valik raamatuid tema kohta. Näitust illustreerivad fotod ja põnevad
tsitaadid. Koostaja Eve Pormeister.
Ahja (raamatukogu ja Tuglase muuseum)
• Jätkusari “Muuseum muuseumis” 6. detsembril kell 10-11. Külas on
Põlva Talurahvamuuseum. Heidame pilgu vanade asjade kohvrisse, laulame lugulaule, otsime üles vanad jõulumuinasjutud ja osaleme tegelustoas.
Lastega lustivad Marge Luude Kaire Luksepp.
• Ene Tigase loodusfotonäitus “Hetk peatuseks” 28. novembrist 28. jaanuarini muuseumis.
• Väljapanek “Vana jõulukaart” Külli Vardja erakogust 28. novembrist
28. jaanuarini raamatukogus.
• Beebiring 7. ja 14. detsembril kell 11.30-12.30 raamatukogu lugemiskambris. Ring on mõeldud kuni kaheaastastele lastele koos vanematega. Tundides laulame, mängime rütmipille ja võimleme. Juhendaja Krista
Brusko.
• Käsitööringi Kullaketrajad kokkusaamine 7. ja 14. detsembril kell 9-12
muuseumis. Kavas jõulukaunistuste valmistamine. Juhendaja Malle Avarmaa
• Käsitööringi Tegusad Totsid kokkusaamine 30. novembril, 7. ja 21.
detsembril kell 13-15.30 raamatukogus. Vastavalt kavas jõuluehete, muinasjutulise talvevalgusti ja 2019. aasta kalendri meisterdamine. Juhendaja
Kaire Luksepp
Himmaste
• Põlva Muusikakooli ansambli FolkMelody kontsert 6. detsembril kell
16 külakeskuses. Juhendaja Heino Tartes.
• Salvrätitehnikas piltide valmistamine lastega 5. detsembril kell 16.
Juhendaja Lea Saan.
• Laste lugemispäev 7. ja 21. detsembril kell 17.
• Laste joonistuspäev 14. ja 28. detsembril kell 17.
• Käsitööringi tööde näitus 11.-20. detsembrini raamatukogus.
• Käsitööringi kokkusaamine 10. detsembril kell 18. Juhendaja Merike Verev.
• Linetants esmaspäeviti kell 19. Juhendaja Ene Risttee.
Kiidjärve
• Kultuuripärandiaastale pühendatud lugejamäng “Kui hästi tunnen
oma kodukohta Kiidjärvet?” 30. detsembrini.
• Kirjanduskohvik “Üks veski seisab vete pääl: Hando Runnel 80”
4. detsembril kell 14-16.
• Väljapanek Hando Runneli loomingust 20. novembrist 4. detsembrini.
Kiuma
• Neljapäevaklubi (kirjandusklubi) kokkusaamine neljapäeviti kell 11.
Peri
• Krabi külateatri etendus “Piimäpukijutu´” 9. detsembril kell 14 külakeskuse saalis. Pilet 5 eurot.
• Helkuri meisterdamise töötuba 3. detsembril kell 17. Osavõtt 1 euro.
• Jõulusalmide ja -raamatute väljapanek 3. detsembrist 6. jaanuarini.
Taevaskoja
• Käsitööringi kokkusaamine neljapäeviti kell 14-16
Vanaküla
• Raamatukogukohvik “Reisimuljeid Kanadast” 25. novembril kell
13. Muljeid vahendab Arvo Räpo.
• Piparkookide küpsetamise ja valmistamise töötuba 9. detsembril kell 13.
• Silver Kommussaare loodusfotode näitus 30. novembrini.
• Reigo Reimetsa fotonäitus “Peatu ja vaata lähemalt…” 3.-30. detsembrini.
Vastse-Kuuste
• Traditsiooniline jõulukuu käsitöö näitusmüük 3.-31. detsembrini.
Ootame käsitöid igas eas autoritelt!
• Maarja Küla kunstistuudio noorte kunstnike tööde näitus 5. detsembrini Vastse-Kuuste raamatukogus. Stuudio, mis alustas tegevust
käesoleva aasta mais, avab intellektipuudega inimestele uue võimaluse end
kunstialaselt harida ja väljendada. Näitus kuulub noorteprogrammi “Kunst
raamatukokku”.
Ürituste kava täieneb.
Jälgige infot aadressil www.raamat.polva.ee

VASTSE-KUUSTE RAAMATUKOGUS
3. – 31. DETSEMBRINI
JÕULUKUU KÄSITÖÖ
NÄITUSMÜÜK
Näitusmüügile
on oodatud igas eas
autorite käsitööd

Meie näituselt leiate
südamsesoojusega tehtud
kauni kingituse

Põlvamaa XIII maaraamatukoguhoidja
päev Kiumas
Esimesest
maaraamatukoguhoidja päevast (suupärasemalt maapäevast)
Moostes sai tänavu juba 13 aastat. See
on omamoodi sümboolne arv, sest just nii
palju oli Põlvamaal varem valdu.Tore on
meenutada senipeetud tosinat maapäeva,
ühtlasi head koostööd kohalike raamatukogude ja vallavalitsuste töötajatega. 13.
maapäev jõudis järjega Põlva valda.
24. oktoobril kogunesid raamatukoguhoidjad ja nende sõbrad Kiumasse.
Esmalt vaadati üle õdus Kiuma raamatukogu, mille perenaine on Maie Nõmm.
Raamatukogus on juba 21 aastat koos
käinud Neljapäevaklubi, mis oma nimele vastavalt kord nädalas raamatute üle
arutleb.
Seejärel astusid kokkutulnud Kiuma
rahvamajja ja olid meeldivalt üllatunud:
nii nutikalt olid Ivi Raudsepp (Taevaskoja raamatukogu) ja Maie Nõmm ruumid
sügisviljadega kaunistanud! (Kõrvitsad,
peedid ja kapsad jagati pärast soovijatele.)
Koosviibimise avas Põlva Muusikakooli väga tubli akordioni- ja lõõtsaõpilane, omakülapoiss Mihkel Linnus. Tervitussõnad lausus Põlvamaa Omavalitsuste
Liidu esimees, Põlva vallavanem Georg
Pelisaar, kes nentis, et eestlased on raamatuusku. Ta toonitas, et raamatukogu ja
vallavalitsus on partnerid. Georg Pelisaar
palus raamatukoguhoidjatel raamatukoguteenust osutada ka neile, kes ise raamatukokku kohale tulla ei suuda. Samuti
palus ta raamatukoguhoidjatel, kes omakandi inimesi hästi tunnevad, vallavalitsusele toeks olla, et kõik abivajajad ka
abi saaks. Seejärel sai sõnajärje Kiuma
külavanem, MTÜ Püsivus juhatuse liige
Anti Rüütli, kes oli ette valmistanud mahuka ja huvitava ettekande omaaegsest
Kioma karskusseltsist Püsivus. „Ei ole
midagi uut siin päikese all!“ said kuulajad ohata, kui kuulsid, et 1939/1940. aasta haldusreformi järel likvideeriti kohalik
postkontor. Karskusseltsi liikmed elasid
mitmekülgset elu, mille hulka kuulus ka
uudisteoste üle arutlemine ja toona uudse liiklusvahendi – jalgrattaga – pikkade
vahemaade läbimine (sõideti koguni Pärnusse suurele karskusüritusele). Hea, et
seltsi kohta on palju materjali Põlva Talurahvamuuseumis.

Nominendid üleriigilisele tunnustusele Anne Ojaste ja Ainika Mägi.
FOTO ENE JAAMASTE

Maapäeva kavas on alati ka kolleegide tunnustamine. Eesti Raamatukoguhoidjate Ühing on ellu kutsunud
üle-eestilised konkursid aasta maaraamatukoguhoidja ja aasta kooliraamatukoguhoidja. Põlvamaalt olid sel aastal nominentideks esitatud kauaaegne Lahe
Raamatukogu juhataja Ainika Mägi ja
Põlva Kooli raamatukogu juhataja ning
Põlva Gümnaasiumi raamatukoguhoidja
Anne Ojaste. Mõlemad on tublid entusiastlikud raamatukoguhoidjad, kes palju
jõuavad. Ainika ja Anne pälvisid Põlva
Omavalitsuste Liidu tänukirja. Konkursside võitjad kuulutatakse aga välja alles
veebruaris ühingu aastakoosolekul, sinnani saame meie nominentidele pöialt
hoida.
Maapäevale tulles võtavad raamatukoguhoidjad alati kaasa palju lilli, sest
austatakse ka tööjuubilare. Tänavused
tööjuubilarid on Ene Jaamaste (Põlva),
Heli Adamson (Kanepi), Kati Maidla
(Peri), Kaili Rätsep (Leevi), Tiiu Ziugmann (Erastvere), Külli Tohvri (Vastse-Kuuste), Vaike Puuselg (Krootuse) ja
Kaie Koser (Mooste). Tööaastaid on neil
vahemikus 20–45.

Südamlike hetkede järel oli taas aeg
pisut targemaks saada, sest ka see on
maapäeva eesmärgiks. Huvitava ettekande „Puust ja mõtsast Võro kirändüsen“ pidas Võru Instituudi projektijuht
Tiia Allas. Ta näitas Artur Adsoni, Jaan
Kaplinski, Jan Rahmani, Kauksi Ülle,
Ene Säinasti ja teiste autorite tekstide
põhjal, kui oluline on metsateema võrukeelses kirjanduses. Ja loomulikult meie
elus üldse. Kuna Kiuma kant on tihedalt
seotud Madis Kõivuga, kõneles Tiia ka
temast ja tema vennast Ants Kõivust, kes
avaldanud näidendiraamatu „Viiekõistõ
rüänurmõn“.
Kiuma rahvamaja seinal on JutuPeatuse silt, millelt saab nutitelefoni abil
kuulata katkendit Madis Kõivu ja Aivo
Lõhmuse näidendist “Põud ja vihm Põlva
kihelkonnan nelätõistkümmendämä aasta
suvõl” Tarmo Tagametsa esituses. See
näidend oli koos Kauksi Ülle luulekoguga “Kesk umma mäke” aastal 1987 teerajaks uuemale võrukeelsele kirjandusele,
mis seejärel jõudsalt arenema hakkas.
Siis oli aeg pöörata pilgud lavalaudadele, kus hakkas toimuma midagi sellist,
mille kohta kõik kohalolijad laususid
vaid ülivõrdes kiidusõnu. Põlva Muusikakooli kapelli neiud koos oma võrratult
huumorimeelse juhendaja Heino Tartesega võitsid hetkega kuulajate südamed!
Kontserdi järel olid kõik palutud
kohvilauda, mis oli kaetud Maie Nõmme
eestvedamisel.
Maapäeva ohjas asjakohaste ja südamlike sõnadega Helje Põvvat. Maapäeva korraldas keskraamatukogu koos
harukogudega. Toetas Eesti Kultuurkapitali Põlvamaa ekspertgrupp, suureks
abiks olid MTÜ Püsivus ja Neljapäevaklubi liikmed. Suur tänu kõigile!
Põlva Keskraamatukogu
Heino Tartes ja Põlva Muusikakooli
kapelli neiud. FOTO ENE JAAMASTE
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Helisev pühadetervitus
Marta Raadios
Tulemas on imeline aeg. Ootuse ja lootuse aeg. Ootame suurt
sünnipäeva. Loodame, et sel aastal tuleb ta veel pühalikum ja veel
kaunim, kui oli eelmine. Nüüd lähevad mõtted ikka sagedamine
lähedaste ja tuttavate peale. Mõnda pole ammu näinud, mõnele
võiks külla minna. Või vähemalt pühadeks ilusa kaardigi saata.
Siin tuleb Marta Raadio meile appi. Aasta kõige tähtsama püha
puhul võib teha heliseva raadioõnnitluse. Selle võib ette lugeda
saatejuht. Aga võib tulla ka stuudiosse ja ise lugeda. Kõik tuttavad ja sugulased ritta seada. Ka kena luuletuse saab juurde panna.
Nii kuulevadki kaugemal elavad lapsed läbi eetri ema ja isa häält.
Või vastupidi. Maailmas laiali elavad lapsed tervitavad Põlvamaa
vanemaid, tuttavaid või sõpru. Eetrist kostev tuttav hääl teeb hinge soojaks ja sombuse ilma valgemaks. Võib ka mõne ammuse
mälestuse või jõulumeenutuse eetrisse lugeda. Las kaasmaalased
kuulavad. Selleks tuleb helistada ja stuudio aeg kokku leppida.
Andke endast Marta Raadiosse teada:
Netiaadressidel meelis@martafm.ee või martafm@martafm.ee.
Telefonidel 799 4643 või 527 6782.
Stuudio asub Põlvas Kesk 42, Põlva 63304.
Õnnitlusi võib tuua ka Edu Keskuse plaadipoodi
„MusicBox“ Põlva Kesk 39.
Kohtumiseni!
Heimar Lenk

KIRIKUTEATED
Maarja koguduse kirikuteated
• Maarja kirikus igal pühapäeval kell 10 kirikus roosipärja palvus
ja kell 11 püha missa (jumalateenistus armulauaga). Pühapäeviti
kell 13 pastoraadis (Kesk 11 III korrusel) lastele pühapäevakool,
reedeti kell 18 noorteõhtu.
• Pühapäev, 25. november kell 11 kirikuaasta viimane pühapäev:
igavikupüha.
• Kolmapäev, 28. november kell 19 raamatuklubi (pastoraadis).
• Pühapäev, 2. detsember kell 11 advendiaja 1. pühapäev, kirikuaasta algus.
• Esmaspäev, 24. detsember kell 17 püha jõuluõhtu jumalateenistus.
• Jooksev info koguduses toimuva kohta leidub Põlva Maarja koguduse kodulehel. Kirik on kõigile avatud E-R 9-13 ning P 10-11,
muul ajal on soovitav külastamine eelnevalt kokku leppida.
• Iga kuu 2. pühapäeval on kirikulistele korraldatud transport Vana-Koiolast ja Tilsist. Huvilistel võtta ühendust Tuuli Võsaga telefonil 520 2944.
Mooste Baptistikoguduses
igal pühapäeval jumalateenistused kell 11.
• Laste Jõulupuu 16. detsembril
• Jõulupüha teenistus 23. detsembril
• Vana-aasta jumalateenistus 30. detsembril
• Lähem info koguduse kodulehel: mooste.ekklesia.ee
Põlva Püha Peetri koguduses
• Jumalateenistused igal pühapäeval kell 11 ja kolmapäeval kell 10
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97
Virve Kirotmaa
Säkna küla
95
Berta-Loreida Konsand
Miiaste küla
94
Heljo Ennok
Põlva linn
93
Viktor Stepanov
Säkna küla

ANTSU TAKSO
Invatakso,
eakate teenindus.
Liikumispuudega inimeste
transport
kanderaami või ratastooliga.
Vajadusel haige
saatmine.
Taksoteenus kuni 8 inimest
Tel 5750 2977 või
antsutakso@gmail.com

92
Valve Piho
Peri küla
91
Helgi Kottisse
Säässaare küla
Harri Piho
Mammaste küla
90
Salme Uibu
Roosi küla
Hilda Madismäe
Rosma küla
Meeta-Johanna Lutsar
Põlva linn

Korstnapühkimistööd
Eesti Kutsekoja litsentsiga
korstnapühkijalt.
Ametliku korrasoleku akti
väljastamine.
Korstnapühkijal oma redelkaasas.

Tel. 5191 6605

85
Juta Süld
Rasina küla

Detsembrikuu juubilarid, kes ei
soovi äramärkimist ajalehes,
palume sellest teada anda
hiljemalt 10. detsembriks

tel 799 9499

L 22. detsembril kell 20.00
JÕULUPIDU. Tantsuks ansambel”Lycille”. Avatud Jõuluvana
kingikott. Info ja kohtade broneerimine 5372 7732
MOOSTE KULTUURIMAJAS
P 2. 12. 2018 kell 15.00
Kogupere üritus 1. advendi
tähistamine
Tervituskõne. Kontsert. Tulede
süütamine alevi peakuuse juures.
Lastele maiustuste otsimine.
Mooste Kultuurimaja väikeses
saalis ja alevi peakuuse juures
Info: Maret Aruoja 516 0656
P 9. 12. 2018 kell 10.00 JÕULUTURG
Oodatud on jõuluajale sobilikud
kaubad. Kauplemine tasuta. Info
ja kauplejate registreerimine:
Maret Aruoja 516 0656
N 20. 12. 2018 kell 9.30 – 12.00
PÄKAPIKU KOOL. Erinevad
töötoad.
Info: Kadi Õunap 5225 1252

R 21. detsember 2018 kell 14.00
Pensionäride jõulupidu. Tantsuks mängib ansambel Lahe Antz.
Esinevad: kitarriduo Tallinnast,
Värska svingtantsijad, Mooste
seltskonnatantsijad. Kaetud Kohvilaud. Info ja kohtade broneerimine: Maret Aruoja 516 0656
VANA-KOIOLA
RAHVAMAJAS
P 16. detsembril kell 13
JÕULUPIDU EAKATELE
Esinevad ansamblid „Folk
Melody“ ja „Andres & Andres“.
Külla tuleb jõuluvana
Bussiringid
12.00 Ridali - Lahe - Roosiküla
- Mustajõe - Mäni - Tilsi - Joosu Vana-Koiola
12.30 Pragi - Kööbi - Himma Vardja - Naruski - Vana-Koiola
R 28. detsembril kell 21
AASTALÕPUPIDU Tilsi
Põhikooli saalis. Tantsuprogrammis esinevad trupid SALIMAH,
SHOWSTEP, EASYLEGS CREW
ja NÕTKED & KARVASED.
Jalakeerutuseks mängib ansambel
POLERO. Diskot teeb DJ KEPU.
Õhtut juhib IVARI SAARE.
Avatud baar. Pilet 15.Laudade broneerimine 528 4859

PÕLVA KULTUURI- JA HUVIKESKUSES

80
Helgi Käo
Metste küla
Maimu Luts
Mammaste küla
Milja Mertens
Kärsa küla
Kaarel Treier
Rosma küla
Maimu Solna
Kärsa küla
Heivi Hani
Põlva linn
Leonhard Rämmer
Ahja alevik
75
Viive-Liivia Lints
Põlva linn
Helgi Reest
Nooritsmetsa küla
Gennadi Skrjabin
Himmaste küla
Tarmo Rannamäe
Põlva linn
Juhan Jurs
Põlva linn
Tiiu Orav
Mustakurmu küla
Vassili Mahla
Põlva linn
Lea Lokko
Ahja alevik
70
Tarmo Nõgel
Põlva linn
Inna-Regina Peetso
Põlva linn
Aime September
Põlva linn
Enn Vall
Põlva linn
Ellen Lukk
Orajõe küla
Tiia Karing
Vooreküla
Mati Tenno
Loko küla

N 13. detsembril kell 10.0015.00
JÕULULAAT
Info ja müüjate registreerimine:
5372 7732

N 20. detsember 2018 kell 17.00
Lasteaia jõulupidu
Info: Kersti Liloson 511 1285

P 2. detsembril kell 16 ja 17 „MAAILM,
RÕÕMUSTA“ . I advendi tähistamine.
Kell 16:00 Põlva Keskpargis jõulutulede süütamine
kell 17 kontsert „Maailm, rõõmusta“ Põlva
Kultuuri- ja Huvikeskuses, laval Heigo Rosin
(marimba), Kirke Niinemets (flööt), Jaagup
Jürgel (kitarr), Jüri Aarma (tuuleviiul, sõna).
Pilet kontserdile 5€, müügil kohapeal.
Tartu: Turu 30

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

Tartu: Anne 44

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

glasaken.ee

Heimar Lenk

„Marta Raadios” 100,7 MHz
Igal pühapäeval 10.00
Kordus E ja T kell 15.00
Maailma muusika pärlid, nostalgia
ja põnev päevapoliitika!
Helipuldi ja arvuti taga
Meelis Käo
Naudi muusikat ja mõtle kaasa!

Metsakeskus.ee

Ostame kasvavat metsa, põllumaad
ja metsakinnistuid hinnaga
kuni 10 000 eurot/ha.
Kinnistud võivad olla tehtud raietega
või asetseda piiranguvööndis.
Tel: 56 111 900

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

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

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

Elanike arv Põlva vallas
seisuga 01.11.2018
mehi 6984
naisi 7129
kokku 14 113 elanikku

Ajavahemikul
22.10.2018 – 15.11.2018
sündis Põlva vallas
4 tüdrukut ja 7 poissi.

T 4. detsembril kell 11 JÕULUVANA MURE.
Põlva Linna Harrastusteater.
Ühel päeval sai Jõuluvana laste peale pahaseks.
Siis, kui ta Jõulumaa postkontorist sületäie kirju koju tõi ja lugedes avastas, et ei jaksa laste
kingisoove täita. Kellele oli vaja mootorratast,
nahktagi, kauboisaapaid. Kellele mitu kasti
komme või sada eurot. Ühtegi korralikku palvet polnudki.. ühtegi “palun” ega “tänan” viisakat sõna. Ja nii Jõuluvana otsustas, et ei lähegi
sel aastal laste juurde. Nii algab etendus, mille
toob väikestele vaatajatele Hurda Seltsi harrastusteater.
Lavastaja: Sirje Vill. Mängivad: Ilmar Tagel,
Urve Järg, Anar Anijalg, Jan Mattias Kottise.
Pilet 5€ müügil Põlva Vallavalitsuse kassas,
enne etendust kohapeal.
L 8. detsembril kell 9 JÕULULAAT
Traditsiooniline jõululaat Põlva Kultuuri- ja
Huvikeskuses. Jõuluteemalised filmid lastele
kinosaalis kell 10 ja 11.30 (täpsem info kinokavas). Laadamelu eest kannab hoolt Ivari Saare.
K 12. detsembril kl 11 Laste- ja Noorteteater
Reky: “JÕULUVANAKS SAAMISE SALADUS”. Jõulud on imede aeg, mil isegi kõige
vähem muinasjuttudesse uskuvad inimesed
lapsepõlvest tuttavat jõulutunnet kogevad. Rääkimata lastest, kes igal hommikul akna juurde
vudivad ja sussi seest päkapikult üllatust ootavad. Etendus räägib imelisest jõuluootusest
viies vaatajad muinasjutulisele päkapikumaale.
Etenduse kestvus 1 tund.
Pilet 8 € müügil Põlva Vallavalitsuse kassas ja
enne etendust kohapeal.
K 12. detsembril kl 20 Draamanäidend ühes
vaatuses “PAPA”. Abja EHH-Teater.
Raivo Küti draamas “Papa” on nalja ja naeru,
tüli, riidu, näimist ja salatsemist. Ei puudu pisaraidki. Rahvapärased koomilised situatsioonid
vahelduvad märkamatult dramaatilistega. Võimendatud eluabsurdist kasvab välja poeesia,

VASTSE-KUUSTE
KULTUURIMAJAS
P 2. detsembril kell 15.00
ESIMENE ADVENT.
Vastse-Kuuste aleviku peakuusel
küünalde süütamine. Laulab Vastse-Kuuste segakoor.
L 8. detsembril kell 12 EAKATE
JÕULUPIDU.
Esinevad: Vastse-Kuuste Kooli
õpilased, Ahja naisansambel
Rukkirääk, rahvapilliansambel
Lõim, tantsurühm Võrust. Külla
tuleb jõuluvana. Üritusele palume
eakaid registreerida 3. detsembrini
telefonil 5693 7848
T 1. detsembril kell 13.45
Koguperefilm “Eia jõulud
Tondikakul“. Seiklusrikas laste
jõulufilm 10-aastasest Eiast, kelle
plaanid võtavad ootamatu pöörde,
kui linnatüdruk viiakse talvevaheajaks ürgse loodusega salapärasesse Lõuna-Eesti tallu.Filmi pikkus
90 min. Kinopilet 5 ja 3 eurot
N 13. detsembril
kella 10-14 JÕULULAAT.
Oodatud ostjad ning müüjad.
Info tel 5693 7848
kell 18.00 Käsitöötuba. Tehtavatest meisterdustest kultuurimaja
kodulehelt www.vkk.ee. Osavõtutasu 2 eurot.

milles kinnistub tõeks peategelaste seni täitumatud unistused.
Lavastaja: Andres Linnupuu. Osades: Arvo
Lamp, Kersti Sillaots, Raivo Kutser, Ülle Rõigas.
Piletid hinnaga 5€ müügil Põlva Vallavalitsuse
kassas ja enne etendust kohapeal.
N 13. detsembril kl 11 Räpina Valla Kultuurikeskuse ja Räpina Muusikakooli muusikaline
jõuluetendus “KADUNUD SAAPAD”
A. Arike, K. Rüütli „Jõuluvana kadunud jõulusaapad“ ainetel. Lavastaja: Maarja-Lill Mahlakas, konsultant: Helje Põvvat, muusika: Margot
Suur, kunstnik: Marika Lukk, kostüümid: Diana Pehk, heli: Mati Lukk
Osades: Arhanna Sandra Arbma, Angelo Raoul
Lombardo, Minna Emilie Vürst, Anfred Vürst,
Gete-Ly Haamer, Tairi Tolmik, Erle-Mai Pabusk, Victoria Jürgenson, Liis-Marielle Kokmann, Maarja-Lill Mahlakas.
Piletid 3€ müügil enne etendust kohapeal. Info,
kohtade broneerimine tel. 796 1363
P 16.detsembril kl 17 KLUBI KUUKIIR
puhkeõhtu. Esineb Värskast pärit tantsuansambel Ojar ja Einar. Pääse 5€, klubi liikmetele
3€, müügil kohapeal.
K 26. detsembril kl 14 ja 18 “RING RING
BUMERANG” 29. E STuudio aastalõpukontsert.
E STuudio aastalõpukontserdi esimene osa kannab pealkirja PARADIIS, kus tehakse veelkord
kummardus Eestile ja lõppevale juubeliaastale.
Kontserdi teises osas kantakse ette aastalõpukontsertide lõpushowle vääriline kontsertkava
RING, RING, BUMERANG, kus publikuni
jõuab tantsunumbreid sisaldav kontsertlavastus
17-st surematust ABBA hitist.
Laval E STuudio koorid ja solistid, Elleri tütarlastekoor ja muusik Arno Tamm.
Pilet 15€ müügil Piletilevis, Piletimaailmas ja
Põlva Vallavalitsuse kassas.
R 28. detsembril kl 20
SUUR AASTALÕPUPIDU.
Põlva Kultuuri- ja Huvikeskuses toimuv traditsiooniline aastalõpu pidu. Õhtu õnnestumise
eest kannavad hoolt IVO LINNA ja ansambel
SUPERNOVA! Undergroundilaval bluesiduo
Andres Roots ja Anneli Kadakas. Silmailu pakuvad SHOWSTOPPERS KABAREE tantsijad. Majapoolt tervitavad ans ÖBÖBÖŠ, Meie
Stuudio ja Tantsuklubi Maarja tantsijad. Avatud
baar, fotonurk. Keskkööl ilutulestik.

R 14. detsembril kell 19.00
Kinoõhtu „Elu hammasratastel“
Skandaalse pop-duo Respekt solisti Kerdo lapsepõlv ei olnud roosiline. Alkohoolikutest kasuisad ja
pidev kodutu tunne on jätnud oma
jälje. Tema unistus saada kuulsaks
lauljaks on ainus kindel asi, mis
teda saadab. Artisti elu on aga täis
takistusi ja ahvatlusi.
Kinopilet 5 ja 4 eurot
T 18. detsembril kell 19.00
Kokkamisõhtu Kõivokõstega.
Valmib “Kohupiima-kõrvitsa”
kook. Osalustasu 2 eurot
K 19. detsembril kell 11.15
Teatritrupi HeaMaik
jõuluetendus „JÕULUVANA
KOTT“. Pilet 1 euro
N 20. detsembril kell 18.00 Käsitöötuba. Tehtavatest meisterdustest kultuurimaja kodulehelt www.
vkk.ee. Osavõtutasu 2 eurot.
R 21. detsembril kell 12 Vastse-Kuuste Kooli JÕULUPIDU
kell 20.00 Vastse-Kuuste piirkonna MTÜ de, külaseltside ja huviringide JÕULUPIDU. Tantsumuusikat teeb Ain Arula. Peopilet
väljaspool ühinguid peolistele 10
eurot. Info tel 5693 7848
3.- 28. detsember
Maalikunstnik Epp Nõgese
tööde näitus-müük.

PILET novembris 15€ / detsembris 20€. Müügil Piletilevis ja Põlva Vallavalitsuse kassas.
Pilet enne üritust kohapeal 25€. Uksed 19:30.
NB! Kava võib täieneda ja ette tulla muudatusi
Vaata lisa ja jälgi meie tegemisi kodulehel kultuurikeskus.ee / Põlva Kultuuri- ja Huvikeskuse FB lehel
KINO
E 3.12

T 4.12

N 6.12

L 8.12

P 9.12

T 11.12

N 13.12

P 16.12

T 18.12

K 20.12

kl 18.00 Kogupere „PÄHKLIPUREJA JA
NELI KUNINGRIIKI“
kl 20.00 Õudusmärul „OPERATSIOON
OVERLORD“
kl 18.00 Kogupere „PÄHKLIPUREJA JA
NELI KUNINGRIIKI“
kl 20.00 Märul, õudus „OPERATSIOON
OVERLORD“
kl 18.00 Kogupere „PÄHKLIPUREJA JA
NELI KUNINGRIIKI“
Kl 20.00 Märul, õudus „OPERATSIOON
OVERLORD“
kl 10.00 Animaseiklus “MUUMID JA
TALVINE IMEDEMAA“
kl 11.30 Komöödia, seiklus, animatsioon
„PISIPÄKK“
kl 16.00 Seiklus, kogupere „EIA JÕULUD
TONDIKAKUL“
kl 18.00 Seiklus „ROBIN HOOD“
kl 18.00 Seiklus, kogupere „EIA JÕULUD
TONDIKAKUL“
kl 20.00 Seiklus „ROBIN HOOD“
kl 18.00 Seiklus, kogupere „EIA JÕULUD
TONDIKAKUL“
kl 20.00 Seiklus „ROBIN HOOD“
kl 16.00 Animatsioon, kogupere „ELLIOT,
KÕIGE VÄIKSEM PÕHJAPÕDER“
kl 18.00 Märul, ulmefilm, seiklus
„SURELIKUD MASINAD“
kl 18.00 Animatsioon, kogupere „ELLIOT,
KÕIGE VÄIKSEM PÕHJAPÕDER“
kl 20.00 Märul, ulmefilm, seiklus „SURE
LIKUD MASINAD“
kl 18.00 Animatsioon, kogupere „ELLIOT,
KÕIGE VÄIKSEM PÕHJAPÕDER“
**kl 20.00 Märul, ulmefilm, seiklus
„SURELIKUD MASINAD“

NB! Kava võib täieneda ja ette tulla muudatusi
Vaata lisa ja jälgi meie tegemisi kodulehel
kultuurikeskus.ee Põlva Kultuuri- ja Huvikeskuse FB lehel

