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Põlva valla kaasavasse eelarvesse
esitati 25 ettepanekut
Põlva valla kaasavasse eelarvesse, mille jaoks on 2019. aastal
valla eelarvest eraldatud 50 000 eurot, sai esitada ettepanekuid 15.
aprillini. Esitati 25 ideed 18 erinevalt isikult ja/või organisatsioonilt.
Kõige suurem osa ettepanekutest on seotud vabas õhus sportimise ja vabaaja veetmisega: välijõusaal Põlva-Himmaste-Eoste
kergliiklustee äärde, mänguväljakud Kauksisse ja Vanakülla ning
tehiskelgumägi Põlva linna. Soovitakse luua ka Mammaste tee
korvpalliväljakule talvine uisuvälja valmidus, täiendada Põlva
staadionit statsionaarsete treeningvahenditega ning soetada kunstmurukattega Põlva jalgpallistaadioni hoolduseks tehnikat.
Tehti ettepanek sünnitusvoodi ning loote ja ema jälgimisseadme soetamiseks Põlva Haigla sünnitusosakonnale.
Külade ühisettepanek oli paigaldada mitmete külakeskuste
juurde lauatennise välilauad. Ettepanekute seast võib leida veel
rattahoidjad, rippkiiged, trosslaskumise ja kaljuronimisseina. Soovitakse rajada ka tarastatud treeningplatsi koertele koos treeningvahenditega.
Heakorra ja avaliku ruumi parendamiseks tehti järgmised ettepanekud: puhastada Intsikurmu tiik, remontida Põlva endise
suvekohviku pargi trepp, korrastada keskväljaku äärne ala, viia
kruusatee tolmuvaba katte alla, rajada paadisild keskväljaku äärde vesijalgrataste laenutuse võimaluse loomiseks. Kaasava eelarve
abil soovitakse restaureerida Põlva Maarja kiriku aknad ja külguk-

Euroopa päev Põlvas
Euroopa Liit on aidanud märkimisväärselt
tõsta Eesti kaalu rahvusvahelisel areenil. Eesti
pole kunagi ajaloos olnud nii tugev otsuste mõjutaja maailmas kui Euroopa Liidu ja euroala
liikmena.
Tavakodanikule, sealhulgas noortele avas
Eesti ühinemine Euroopa Liiduga soodsamad
töö-, õppimis- ja reisimisvõimalused teistes liidu riikides. Eesti riigile on
15 aastaga välja makstud ligikaudu kuus miljardit eurot erinevaid toetusi
ELi struktuuri- ja investeerimisfondidest. Pärast 15 aastat Euroopa Liidu
liikmeks olekut võib öelda, et see on teinud Eesti suuremaks.
Põlva maakonnas tähistatakse Euroopa päeva teisipäeval, 7. mail kell
16 Põlva keskväljakul koos populaarse ETV saate „Reis ümber Eesti“
programmiga, mida juhib legendaarne ja armastatud Ivo Linna, muusikaliste vahepalade eest vastutab bänd Supernoova. Euroopa Liidu
telgis toimuva programmi külalisteks on Euroopa Parlamendi valimiste
kandidaadid. Muusikalise punkti panevad Antti Kammiste ja Ivo Linna
koos bändiga Supernova.
Kohal on Europe Directi teabekeskus oma tegevustega, platsil on ka
lasteala meisterdamiseks ja joonistamiseks.
“Aasta Valija” tiitli saaja selgub Kahoot! keskkonnas läbiviidava
interaktiivse viktoriini tulemusel (publik osaleb isiklike nutiseadmete
kaudu). Sündmuse tantsivad lahti JJ-Street Company tantsijad. Sün-

nipäevapannkoogid on kõigile külalistele tasuta!

Europe Direct Põlvamaa teabekeskus

sed. Avalikku ruumi ilmestava ettepanekuna soovitakse veemängu
(purskkaevu) igale liitunud valla veekogule kui sümboolset väravat
Põlvamaale sisenemiseks. Mooste mõisakompleksi tühjalt seisvasse teraviljahoidlasse soovitakse rajada ateljee ja näituste maja.
Kõikide ideedega saab mai alguses tutvuda Põlva valla veebilehel, samuti avaldatakse need maikuises Põlva Teatajas.
Kaasava eelarve protsess jätkub hindamiskomisjonis, kes hindavad ettepanekute teostatavust, kulutuste põhjendatust ja eelarve
läbipaistvust, mõju valla avalikule ruumile ning mõju kogukonna
ühistegevusele. Hindamise läbinud ettepanekud pannakse volis.ee
keskkonnas rahvahääletusele. Hääletada saavad vaid Põlva valla
elanikud, kellel on vanust vähemalt 16 aastat.
Rohkem infot kaasava eelarve kohta Põlva valla kodulehel.
Kaire Kalk
arenduse peaspetsialist
kaire.kalk@polva.ee

26. mail 2019 toimuvad Europarlamendi valimised
Miks peaks sel aastal teist korda valima minema?
Valimisaasta saab õige pea jätku, kui mai lõpus valime Euroopa
Parlamenti. Korralduslikult suuri muudatusi hääletaja jaoks ei tule –
seitsme päeva jooksul, 16.-22. maini saab valimisjaoskonnas eelhääletada ja e-hääletada, valimispäev on 26. mail. Küll aga on oluline
teada, et EP valimistel on üle-Eesti üks ringkond ehk valija saab langetada otsuse kõigi ülesseatud kandidaatide vahel. Õigus sõna sekka
öelda on Eesti kodanikel ning alaliselt Eestis elavatel ja selleks soovi
avaldanud teiste Euroopa Liidu riikide kodanikel.
Valimisjaoskondi on üle Eesti 444, paljud neist on liikuvad, mis
tähendab, et eelhääletamise ajal on jaoskond erinevates paikades.
Täpset infot leiab kõige lihtsamini kaardirakenduselt valimised.rahvastikuregister.ee. Valimispäeval saab hääletada jätkuvalt vaid oma
elukohajärgses jaoskonnas, samuti ei saa siis muuta varem antud ehäält.
Eestis, aga ka mujal Euroopas on valimistega seoses kõige suuremat segadust tekitanud Brexit – ka Eesti sai tänu Ühendkuningriigi EL-ist väljaastumisele ühe koha parlamendis juurde, kuue liikme
asemel peaks Brüsselis tööle hakkama seitse liiget. Missugune on
olukord juunikuuks, näitab vaid aeg. Täna saame kindlad olla ühes valimistel osalemine on võimalus Euroopas kaasa rääkida!
Priit Vinkel
Riigi valimisteenistuse juht

Miks meil on vaja Euroopa Liitu?
Selle aasta 1. maiks on Eesti kuulunud Euroopa Liitu 15 aastat.
Selle ajaga on EL-i loodud võimalused saanud meie igapäevaelu
osaks, lausa nii omaseks, et me ei seosta neid otseselt EL-i kuulumisega. Liit on 15 aastaga palju arenenud, aga põhialused on samad.
Tegemist on riikide liiduga, kus pannakse ühiste probleemide lahendamiseks seljad kokku ja jagatakse otsustusõigust. EL loodigi selleks,
et tegeleda teemadega, millega riigid üksinda nii hästi hakkama ei saa.
Näiteks on Eesti siseturg tänu EL-ile palju suurem – napilt üle miljoni
asemel on meie siseturul pool miljardit tarbijat. 96% eestlastest arvab,
et vaba liikumine on Euroopa Liidu kõige olulisem hüve. Üksi ei oleks
meil jõudu võidelda kliimamuutustega, sõlmida kaubanduslepinguid
EL-i mittekuuluvate riikidega nagu Ukraina või Jaapan, tagada hästitoimivat finantssüsteemi ega hoida stabiilset valuutat. Majanduslikult
on EL Eestile kahtlemata palju andnud.
Samuti on naiivne arvata, et saame üksi lahendada selliseid globaalseid probleeme nagu ränne või julgeolek. Euroopa Liidu tuumikusse kuulumine on meie iseolemise parim tagatis. Eesti mõju on seda
suurem, mida toimivam ja tugevam on Euroopa Liit. Just seepärast on
tähtis anda oma hääl ka Euroopa Parlamendi valimistel!
Keit Kasemets
Euroopa Komisjoni Eesti esinduse juht
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Reovee kohtkäitluse kontroll ning
kehtivast eeskirjast

Postkastidest
Enne 2019. aasta Riigikogu
valimisi saatis Siseministeerium hääleõiguslikele kodanike paberkandjal valijakaardid
rahvastikuregistris märgitud
elukoha aadressil. Saadetud
valijakaartidest sai ministeerium tagasi ligikaudu 7000 ja
enamus nendest tagastas Omniva märkusega „Puudub postkast“.
Vajaliku ametliku posti kättesaamiseks soovitame
inimestel oma kinnistule või
kortermaja trepikotta paigaldada postkast ja hoolitseda selle
eest, et postiljon saaks kirjad
postkasti panna (tagada ligipääs postkasti juurde, tühjendada postkast).
Tänasel päeval toimetatakse suurem osa ametlikust
postist inimesteni juba e-posti
vahendusel. Samamoodi on
võimalik portaalis eesti.ee tellida endale e-valijakaart.

Veel palume täisealistel isikutel kontrollida oma elukoha
andmeid. Seda on võimalik
teha portaalis eesti.ee esitades
päringu “Mina ja minu alaealised lapsed” või tulla vallavalitsusse registrispetsialisti juurde
(Kesk 15, Põlva).
Kui elukoha andmed on
muutunud, siis kindlasti korrastada need. Selleks tuleb
esitada elukohateade uute andmetega portaalis eesti.ee, saata
avaldus posti teel vallavalitsusse või tulla kohapeale.
Kaia Sillaste
registrispetsialist

Volikogu istungilt
Põlva Vallavolikogu istung toimus 18.04.2019.
Euroopa Parlamendi liikmete valimisteks moodustati viis jaoskonnakomisjoni ning nimetati nende esimehed, liikmed ja asendusliikmed.
Võeti vastu Põlva linnas Aasa tn 5a katastriüksuse detailplaneering ja suunati see avalikule väljapanekule.
AS Põlva Vesi tegevuspiirkonda lisati Ahja alevik ja osaliselt
Kosova küla ning laiendati ettevõtte tegevuspiirkonda Mammaste
külas.
Volikogu delegeeris maakorraldusseaduses märgitud omavalitsuse ülesanded Põlva Vallavalitsusele
Kiideti heaks Põlva maakonna arengustrateegia 2035+ tegevuskava aastateks 2019–2023.
Võeti vastu Põlva valla I lisaeelarve. Esimese lisaeelarvega
täpsustatakse riigi poolt eraldatud summasid. Põhitegevuse tulud
ja kulud suurenevad kokku 50 331 euro võrra.
Järgmine vallavolikogu istung toimub 16. mail 2019.

Detailplaneeringud
• Põlva Vallavalitsus teatab, et Põlva linnas F. Tuglase tn 10, 10a ja
10b asuvate katastriüksuste eskiislahenduse avalik väljapanek toimub
03.05.2019 – 03.06.2019. Planeeringuala suurus on 6579 m2. Planeeringu eesmärgiks on olemasolevate katastriüksuste liitmine, sihtotstarbe
muutmine elamumaast ärimaaks ja ehitusõiguse ning hoonestusala määramine äritegevuseks mõeldud hoonetele. Äritegevuseks kavandatakse
ruume seminari, suvekohviku, majutuse, haagissuvilate majutuse teenuse ja kämpingu korraldamiseks. Planeeringuga tehakse ettepanek kehtiva üldplaneeringu muutmiseks, lubades äritegevust elamupiirkonda.
Detailplaneeringu eskiislahendus on leitav aadressil: www.polva.ee/
detailplaneeringud. Kirjalikke arvamusi detailplaneeringu eskiislahenduse ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõu kohta
saab esitada Põlva Vallavalitsusele avaliku väljapaneku ajal aadressil
Kesk tn 15, Põlva linn, Põlva vald või e-postiga aadressil info@polva.ee.
Detailplaneeringu eskiislahenduse avalik arutelu toimub 13.06.2019
kell 16.00 Põlva Kultuuri- ja Huvikeskuse salongis Kesk tn 15.
• Põlva Vallavalitsuse 03.04.2019 korraldusega nr 2-3/161 kehtestati
Energia tn 16 katastriüksuse ja lähialade detailplaneerinu positsioonid
2 ja 3, positsioon 1 osas muudetakse lahendust ning seda menetletakse
edasi. Planeeringu kehtestatud osale moodustatakse seni hoonestamata
alale kaks toomise- ja ärimaa kasutusotstarbega krunti kuhu on võimalik
püstitada kuni 10 m kõrgusi hooneid mootorsõidukite remontimiseks ja
hooldamiseks ning tootmiseks. Tegemist on tootmispiirkonnaga kus planeeringu elluviimisel kaasnevad pigem positiivsed majanduslikud ning
sotsiaalsed mõjud. Olulist mõju looduskeskkonnale planeeringu elluviimisel ei kaasne.
• Põlva Vallavalitsus teatab, et Põlva Vallavolikogu 18.04.2019 otsusega
nr 1-3/24 võeti vastu ja suunati avalikule väljapanekule Aasa tn 5a katastriüksuse detailplaneering. Planeeringu avalik väljapanek toimub
10. maist – 10. juunini 2019. Planeeringuala suurus on ca 4500 m2 ning
planeeringuga kavandatakse Aasa tn 5a katastriüksusele ühe 4-korruselise ja ühe 3-korruselise korterelamu rajamist, kokku kuni 24 korterit.
Planeeringulahendusega on kindlaks määratud kahe kortermaja, neid
teenindavate parklate ja juurdepääsude asukohad ning tehakse ettepanek
muuta üldplaneeringuga lubatud kõrguspiirangut katastriüksusel 4 korruseni. Detailplaneeringu materjalid on leitavad aadressil: www.polva.
ee/detailplaneeringud. Kirjalikke arvamusi detailplaneeringu kohta saab
esitada Põlva Vallavalitsusele avaliku väljapaneku ajal aadressil Kesk tn
15 Põlva linn Põlva vald või e-postiga aadressil info@polva.ee.
Detailplaneeringu eskiislahenduse avalik arutelu toimub 13. juunil
2019 kell 14.00 Põlva Kultuuri- ja Huvikeskuse salongis Kesk tn 15.

Põlva vallas kehtib alates 01. oktoober 2018. a Põlva Vallavalitsuse määrus nr 2-2/14 „Põlva valla reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskiri“ (edaspidi eeskiri), mille alusel on reoveekogumisalal
reostuskoormusega 2000 ie (inimekvivalent) või rohkem omapuhastite kasutamine ning heitvee pinnasesse immutamine keelatud.
Kui reoveekogumisalal ühiskanalisatsiooni rajamine toob kaasa
põhjendamatult suuri kulutusi, võib reoveekogumisalal reostuskoormusega 2000 ie või rohkem kasutada lekkekindlaid kogumismahuteid.
Sellest nõudest tulenevalt viis Põlva Vallavalitsus koostöös
Keskkonnainspektsiooniga läbi reovee kohtkäitlussüsteemide
kontrolli sellistel kinnistutel, mis pole liitunud ühiskanalisatsiooniga. Esmajoones on teostatud järelevalve Põlva järve äärsete kinnistute ning Orajõe äärsete kinnituste osas. Jooksvalt planeeritakse
ülejäänud kinnistute kontrolli.
Lähtuvalt eeskirjast tuleb tiheasustusaladel olemasolevate
reovee kohtkäitlussüsteemidele taotleda kohtkäitlusluba. Taotlemiseks tuleb vallavalitsusele esitada kinnistu plaan koos olemasolevate reovee kohtkäitlussüsteemide koosseisu ning paigutusega,
samuti joogivee saamise rajatise paigutusega. Kinnistu plaan peab
haarama planeeritava süsteemi kuja, kuhu ei tohi jääda teiste olemasolevate või planeeritavate kohtkäitlussüsteemide või salv- ja
puurkaevude kujasid. Taotlusele tuleb lisada reovee kohtkäitlussüsteemide ehitamise tehnilised dokumendid või pädeva eksperdi
hinnangu reovee kohtkäitlussüsteemide nõuetele vastavuse kohta.
Põlva Vallavalitsus juhib tähelepanu ka asjaolule, et omapuhastite tühjendamist võib tellida ettevõttelt, kes on äriregistris
registreeritud purgimisteenust osutava ettevõtjana ning kes omab
lepingut vee-ettevõtjaga, kelle hallatavasse ühiskanalisatsioonisüsteemi reovesi purgitakse. Põlva valla vee-ettevõtja on aktsiaselts PÕLVA VESI ning purgimisteenuse osutajate kontaktid on
leitavad vee-ettevõtja kodulehelt.
Parim lahendus on liituda ühiskanalisatsiooniga, mida toetab
tänavu ka Keskkonnainvesteeringute Keskus (edaspidi KIK). KIK
ootab eraisikuid, kelle majapidamine asub enam kui 2000 tarbijaga reoveekogumisalal, taotlema toetust ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumiseks või reovee kogumismahuti paigaldamiseks.
Kogumismahutitele jagatakse toetust piirkondadesse, kus puudub

Foto on illustreeriv. Foto: Sven Arbet
ühiskanalisatsioon ning kus on teada, et seda lähima viie aasta
jooksul ei rajata. Vormistades vajalikud dokumendid on võimalik,
et kinnistuomanik saab juba sellel suvel ühenduse ühisveevärgi ja
–kanalisatsiooniga.
Seda, kas majapidamine asub rohkem kui 2000 tarbijaga reoveekogumisalal, saab kontrollida KIKi kodulehe otsingumootorist.
Taotlemine käib läbi e-toetuse keskkonna või KIKi kodulehelt
leitava vormi kaudu, mida on võimalik KIKi saata nii e-posti teel
(info@kik.ee) kui paberil (Narva mnt 7a, 10117, Tallinn). Toetuse summad jäävad sõltuvalt toetatavatest tegevustest vahemikku
1382-3792 eurot. Ühe kinnistu kohta võib esitada ühe taotluse. Toetust saab taotleda kuni vooru eelarve täitumiseni või kuni
31.12.2020. Rohkem infot taotlusvooru kohta saab KIKi kodulehelt või projektikoordinaator Kadri Haamerilt (kadri.haamer@kik.
ee, 6 274 183). Toetust antakse struktuuritoetuste perioodi 20142020 meetmest „Veemajandustaristu arendamine” ning Euroopa
Liidu Ühtekuuluvusfondi vahenditest. Meetme töötas välja Keskkonnaministeerium.
PT

Põlvamaa „Rohelisem märk” sai juurde kolm uut märgikandjat ja neli uut toodet
Märgikandjatega liitus kolm uut tootjat: FIE Marget Rüütli,
Tegram Projekt OÜ ja Livia OÜ.
Rohelisema märgi ettevõtja Kõlleste Garlic OÜ tootevalikusse lisandus uus toode – küüslaugumoos. Üllatuslikult mahedamaitselise
küüslaugumoosi tooraine kasvab Põlvamaa põldudel.
Uue ettevõttena lisandus märgikandjatega Livia OÜ. Ettevõte
toodab Ihamarus vallas naturaalne mett, mis on kõrge kvaliteediga ja
pärineb puhtast loodusest.
Tegram Projekt OÜ pälvis kaks märgitoodet – unikaalsed Tegram
käsitöötooted ja kinkekomplekt – korduvkasutatav kinkekarp ja kanepiseemneõli. Tegram käsitöötooted paistavad silma omapärase teostuse ja - lahenduse poolest.

Märgiga tunnustati FIE Marget Rüütli külmpressmeetodil valmistatud kanepiseemneõli, mille tooraine on kasvatatud ja toode on valmistatud Põlva vallas Põlvamaal. Toorainena kasutatakse sertifitseeritud õlikanepiseemne sorti Finola.
Põlvamaa Arenduskeskuse poolt alates 2009. aastast välja antavat
märki kasutab praeguseks üle 60 Põlvamaa ettevõtte. Põlvamaa Rohelisema märgi kohta leiab rohkem infot kodulehelt www.polvamaine.
ee. Järgmine märgitaotluste tähtaeg on 28.mai.
Kristel Koddala
Projektijuht
Põlvamaa Arenduskeskus
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Aprillis möödub 100 aastat nii
Eesti Vabariigi Asutava Kogu valimistest
kui esimesest Riigikogu kogunemisest
lekandeosakonna juhataja kümme aastat. 1944. aastal ta vahistati
ja viidi Siberisse. Peale vabanemist jäi ta Komi vabariiki elama
ja suri seal 1960. aastal.Vallavanem Georg Pelisaar süütas meie
kandist pärit kunagise rahvasaadiku mälestuseks sinimustvalge
mälestusküünla ja rääkis lastele, et nii omaaegne Asutav Kogu kui
Riigikogu praegu olid ja on rahva hääle kandjad ning selleks, et
rahvas saaks võimu teostada tuleb kindlasti valimas käia..
Jüripäeval, 23. aprillil aga tähistatakse üle kogu Eesti Riigikogu sünnipäeva, sest just sel päeval 100 aastat tagasi kogunes esimene Riigikogu koosseis. Seda tähistatakse jüritule lähetamisega
ööl vastu 23. aprilli, kui Paide vallimäel süüdatud vabadusleek
jõuab muistse märgutule kombel kõigisse toonastesse maakonnalinnadesse ja mujalegi Eestis, kaasa arvatud Toompeale.
Vastse-Kuuste Koolis toimus 5. aprillil Eesti Asutava Kogu valimistele ja Vastse-Kuuste kandis sündinud Asutava Kogu liikme
Alma Ostra-Oinasele pühendatud lahtine ajalootund.
Õpetaja Siiri Hommik rääkis kooliperele sellest, mis on Asutav Kogu ja mis on Riigikogu. Asutava Kogu ülesanne oli luua
Eesti riigile alus, võtta vastu põhiseadus ja maaseadus. Räägiti ka
esimestest demokraatlikest valimistest, mis toimusid kui riik oli
veel sõjaseisukorras. Eesti riigi esimesed valimised olid tolle aja
maailmas tähelepanuväärsed, sest valimisõigus anti ka naistele,
mis polnud veel sugugi iseenesestmõistev.
Õpetaja tutvustas ka Kiidjärve lähedal Padari külas sündinud
Alma Ostra-Oinast, kes tõusis esimese naisena Eesti Vabariigis
väga kõrgetele positsioonidele. Ta oli Asutava Kogu ning I, II,
III ja IV Riigikogu koosseisu saadik sotsiaaldemokraatliku partei
poolt. 1924. aastast oli Ostra-Oinas Tallinna linnanõunik ja hoo-

Tekst ja fotod
Annely Eesmaa

Meie Stuudio tantsijad Koolitants 2019 finaalis
13.-14. aprillil 2019 toimusid
Paide Muusika- ja Teatrimajas
Koolitantsu 2019 finaalkontserdid.
Koolitants saab 2019. aastal
veerandsajaseks.
Juhendajaid
ja koreograafe kutsuti üles loomatantse, lähtudes tantsus kõige
olulisemast – kehast, rääkima
kehakeeles. Koju paluti jätta
rekvisiidid ja keskenduda sellele, et tantsukunst lähtub eelkõige inimesest – tantsijast – laval.
Meie Stuudio tantsukooli ligi 90
tantsijat pääses finaali kokku 5
tantsuga.
Vanuseastmes 4.-7. klass sai
laureaadi tiitli Eesti ja rahvaste
tantsu kategoorias tants pealkirjaga „Väravamäng“.

EL toiduabi jagamine
toimub 7. mail ja 9. mail kella 10-13
Peri Sotsiaalkeskuses.
Abi saavad KOV toimetulekutoetuse saajad.
Ilusa ilma korral toimub
tasuta kasutatud riiete jagamine.
Info tööpäevadel kella 8-12
telefonidel 525 7220, 5342 0661

Titepeost
Sotsiaalosakond annab teada:
• 2018. aasta I poolaastal (jaanuar-juuni 2018) sündinud Johanna,
Kristo, Ville, Aaroni, Saskia, Tobiase, Maido, Raimondi ja Hermiine hõbelusikad ootavad sotsiaalosakonnas omanikke.
• 2018. aastal II poolaastal (juuli-detsember 2018) sündinud
laste pidu toimub 14.05.2019 kell 15.00 Põlva Kultuuri-ja
Huvikeskuses. Kutsed saadetakse rahvastikuregistrijärgsele
aadressile.

Lasteaia logokonkurss
Tilsi lasteaed Muumioru kuulutab välja lasteaia logo konkurssi. Konkursi tingimustega saab tutvuda lasteaia kodulehel http://
tilsilasteaed.ee/.
Anne Pugast
Tilsi Lasteaed Muumioru direktor

Head Põlva Kooli 1. klassi astuvad
lapsed ja laste vanemad!
OOTAME TEID TUTVUMA KOOLIGA
Lina tn 21 õppehoones õppima asuvad lapsed
12. juunil 2019, kell 16.30-18.00
Koolimaja tee 1 õppehoones õppima asuvad lapsed
13. juunil, 2019, kell 16.30-18.00
Lastele toimuvad tegevused klassides,
lastevanematele toimub samal ajal infotund aulas.
Lisainfo:
õppejuht Aigi Sikkal, 5819 0695

Otsime peremajutust
külalistele Euroopast

Tantsu autor ja juhendaja Andre Laine pälvis ka selle kategooria tantsuõpetaja tunnustuspreemia.
Fotol Väravamängu tantsijad.
Merit Kallas
Põlva Spordi- ja Tantsukool Meie Stuudio

18.-22. juulini toimub Põlvas Euroopa Maapiirkondade
Harta aastakohtumine. See toob meie valda väliskülalisi 28 Euroopa riigist vanuses 18-80 aastat.
.Harta traditsiooniks on, et kõik külalised majutatakse kohalikesse peredesse. See annab võimaluse erinevatel rahvustel
kohtuda ühise söögilaua taga, tutvuda üksteise kultuuri ja eluoluga ning sõlmida uusi tutvusi.
Seoses sellega otsime Põlva vallas peresid, kes soovivad
vastu võtta külalisi ning pakkuda neile magamiskohta ja hommikusööki.
Lisainfo tel 516 0435

Põlvamaa laste ja noorte
spordiklubid saavad taotleda tasuta
esmaabikohvrit
Projekt “Sajaga spordi eest” ootab avaldusi kuni 10. maini.
Benu Apteegi eestvedamisel toimuv projekt kutsub üles Põlvamaa
spordikoole ja -klubisid esitama taotlust treeninggruppide jaoks, kus
treenivad lapsed ja noored vanuses 3-16 eluaastat.
Esmaabikohvrit saavad taotleda erinevate spordialadega tegelevad
treeninggrupid, olgu selleks kergejõustik, jalgpall, võrkpall, korvpall
või muu ala. Taotlus tuleb täita hiljemalt 10. maiks aadressil www.
sajagaspordieest.ee. Kõigi laekunud soovide seast valib ekpertžürii
20. maiks üle Eesti välja 100 treeningruppi või klubi, kes saavad endale isikliku esmaabikohvri. Rohkem infot: www.sajagaspordieest.ee
Lisainfo:
Benu Apteek, tel: +372 51 21 131
press@benu.ee

Matmiste registreerimisest
Põlva Vallavalitsus on liitunud üle-eestilise kalmistute
veebipõhise infosüsteemiga Haudi, mis säilitab ja korrastab
maetute andmed kalmistutel.
Seoses sellega tuletame meelde, et kõik matmised Põlva
ja Rosma kalmistutele, sh urnide matmine, tuleb eelnevalt
registreerida Põlva Matusebüroos, Kesk tn 11. Büroo on avatud
E-R kell 9-13, kokkuleppel ka muudel aegadel tavapärase tööpäeva jooksul. Info telefonil 524 5949.
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Teeme oma vanad aknad korda!
Üleskutse saunaomanikele:
OSALE SAUNAGA!
Ahja Saunaralli 2019 kutsub oma meeskonnaga liituma
saunaomanikke, kes on 22. juunil valmis pakkuma
mõnusat leili saunarallitajatele.
Parimatele saunadele auhinnad!
Saun võiks asuda Ahja lähiümbruses (~20km raadiuses).
Võta meiega julgelt ühendust:
saunaralli@gmail.com
tel. 503 9457 / 5628 1001

Mooste mõisas peetakse suurt
folgipidu ja avatud uste päeva
3. ja 4. mail toimub Põlva vallas suur folgipidu, kui Eesti rahvamuusikatöötluste festival Mooste Elohelü tähistab 20. sünnipäeva.
“Reedel kuulame Folgikojas Fränderit ja Puuluupi, tantsime Maatasa muusikutega ühes jalad rakku ja teeme öise matka Mooste järve
äärde,“ räägib festivali projektijuht Liivi Tamm. „Meil on öösse mõeldud ka üllatused, kui matkaseltskonda tervitavad teel muusikud.“
Et festival tähistab juubelit, on ka laupäevane kontsertide kava
iseäranis tihe, esinejaid on nii oma vallast kui kaugematest Eesti
paikadest või kaugelt Prantsusmaaltki. Et kõik ära mahuksid, kõlab
muusika paralleelselt kahel-kolmel laval. „Kodulehel moostefolk.ee
on tutvustused väljas, et kuulaja saaks oma maitse järgi valiku teha.
Päevaprogramm on kohalikule elanikule tasuta,“ lisab Liivi Tamm.
Kodade päeva kirev kava
Lisaks tähistatakse laupäeval Mooste mõisa kodade päeva. „Mõis
vallarahvale valla. 4. mail toimuval kodade päeval saab sisse astuda
Mooste mõisa kodade ruumidesse, ise nende tegemistes kaasa lüüa
jne. Kindlasti tasub uudistada taaskasutuskoja kirbuturgu, mis tänavu
toimub festivali laupäeva hommikul. Siit leiab näiteks uued pastlad,
vana ehte, uhke nipsasja, põneva pilli või raamau,“ räägib Liivi Tamm.
„Samal ajal toimuvad Vanaajamajas Meelis Kihulase traditsioonilise
puutöö päevad, mis on avatud nii osalemiseks kui kõrvalt uudistamiseks. Toimub loeng ja Meelise ning tema sellide juhendamisel õpitakse erinevaid töövõtteid. Villakojas saab samas teada kodumaiste lambavillatoodete valmimise loo, sepikojas paneb kohalik sepp ääsile tule
alla. Põlva valla aasta tegijaks valitud Saviukumaja OÜ ja Savikoda
ootavad savisegusid uurima. Lisaks tasub uudistada MoKSi residetkunstnike stuudioid ja vaadata näitused. Avatud on Mooste rahvamuusikakool, kus toimuvad õpitoad.“
Setod ja võrokesed peavad hõimupidu
Elevust on tekitamas ka seto-võro hõimupidu, mis algab Veskiteatri hoovis pika laua taga 4. mail kell 15.00.
Setode ja võrokeste laulude, pilliviiside ja mängudega pidu veavad
eest Meelika Hainsoo, Celia Roose, Anna Hints, Tuule Kann, Krista
Sildoja, Karula naase’, Käokirjas, Kuldatsäuk, Sõsarõ, Väike Hellero,
Madara’ ja Liinatsuraq.
Esitatakse paarikaupa neid setode ja võrokeste laule, mis sarnanevad omavahel viiside ja sageli ka sõnade poolest, nii et üks laul võib
vahel olla lausa teise jätkuks. Nii saame aimu mõlema hõimu muusikapärandi ühisosast. „Alustame lauljate ärgitamisega, edasi kõlavad
karjaselaulude hõiked-huiked, mida võis kevadisel ajal meie väljadel
kuulda sajandeid tagasi. Järgneb veel karjalaste laule – nii nukramaid
kui trotslikumaid. Laua ääres istumise lõpetuseks pöördume aga tagasi lapsepõlve ühes selle hällilauludega,“ kirjeldab selle kontserdi
kava koostaja Urmas Kalla. „Unemaalt liigume mängumaale: õpime
laulumänge, mis on lõbuks nii lastele kui täiskasvanutele. Kui oleme
endid juba kord liikvele ajanud, siis laseme hoogsalt edasi: lõikus- ja
talgulauludega kiidame leivaandjaid ja söögitegijaid, kiigelauludega
anname kevadele hoogu juurde, lembe- ja pulmalauludega pühitseme
elukevadet. Järgmiseks võtame üles teekäigulaulud ja sammume mõisahoovi. Seal teeme mõned tantsutuurid,siis aga lõpetame kontserdi
mõne vägeva lugulaulu ja kojupöördumislauludega“
Päeva lõpetab võistluskontsert
Mooste Elohelü festivalil on aastaid mõõtu võetud selles, kes on
Eesti parima rahvamuusikatöötluse looja. Festivali kulminatsiooniks
on tänavugi võistluskontsert, kus lavale astuvad 16 ansamblit. „On
neid, kes üksi lava vallutavad, aga on ka pea 40-liikmeline kooslus.
Žüriil saab valik keeruline olema,“ arvab Liivi Tamm.
Žüriisse kuuluvad tänavu Ingrid Rüütel, Anne Erm, Tauno Aits,
Peeter Rebane ning Kristjan Priks. Kuniks otsust tehakse, esinevad
Folgikoja laval Aapo Ilves ja Marju Varblane ning seejärel toimub festivali ööpidu Veskiteatris, kus astub lavale ansambel Küi. Nii saavad
festivali muljed kokku võetud.
Lisainfo võistluskontserdi osalejate, päevakontsertide ja programmi kohta leiab veebilehelt moostefolk.ee.
Päevakontserdid ja töötoad on kohalikele elanikele tasuta.
Liivi Tamm
festivali projektijuht

24. mail toimub Eestis esimene ülemaaline akende restaureerimise päev VAATA VANA AKENT!, mis on julgustust saanud rootslaste
igal kevadel 30. mail toimuvast aktsioonist. Käesoleval aastal liitume Eestiski selle taastamist ning taaskasutust väärtustava liikumisega korraldades mai viimasel nädalavahetusel üle maa teabepäevi ja
koolitusi.
Miks peaks vanadele akendele üldse tähelepanu juhtima? Sellepärast, et puitaknad on vastupidavad ja kestavad teadliku hoolduse
korral aastakümneid. Eelmise sajandi alguses tehtud akendele valiti reeglina materjali hoolega ning aknad valmistati oskuslikult. Neid
teadlikult parandades saame tihti oluliselt parema tulemuse kui tänapäeval uusi tellides.

Üks, mis teeb vanast aknast omaette väärtuse on vanad, veidi lainetavad või mullitavad klaasid, mida jääb akende vahetuse käigus üha
vähemaks ja mis muutuvad seetõttu rariteetsemaks. Vana akna proportsioonid ja ruudujaotus sobivad vana maja ilme ja kabariitidega.
Peale proportsioonide võlu on kindlasti oluline teadmine, et puitaken pakub kogu hoonele loomulikku ventilatsiooni ja hästi restaureeritud aken on soojapidavuse seisukohalt täiesti piisav. Vähemtähtis
pole ka see, et puitaken on aastakümnete jooksul hooldatav, mida plastikakna kohta kahjuks öelda ei saa.
Tihti on sajandivanused aknaraamid paksu värvikihi all ja näevad
seetõttu räämas välja. Kui on näha, et puit on niiskunud ja värv kobrutab, ei tasu siiski arvata, et raam on läbinisti pehastunud ja kasutamiskõlbmatu. Teadmisi ja praktilisi kogemusi omandades on enamikul
meist võimalik akende restaureerimise tööga ise hakkama saada. See
nõuab küll aega ja kannatust, aga on tihti jõukohasem kui ükski teine
taastamistöö vana maja juures.
Akende korrapärane hooldus loob eelduse nende pikaealisusele,
säilitab hoone algupärase välimuse ja väärtuse ning on omanikule
kokkuvõttes ka kõige säästlikum lahendus.
Kui soovid akende korrastamisest rohkem teada, siis osale 24.
– 26. mail toimuvatel Vaata vana akent! sündmustel. Täpsema kava
leiad https://www.facebook.com/vaatavanaakent/
Põlvamaal on selleks võimalus 25.-26. mail Moostes Vanaajamaja töökojas Akende restaureerimise kursusel.
MTÜ Vanaajamaja
www.vanaajamaja.ee
Foto: Marje Eelmaa

Õpirände projektiga Portugalis
Tilsi põhikool liitus kaks aastat tagasi rahvusvahelise
Erasmus+ õpirände projektiga. Projekti nimi on „Hariduslike erivajadustega õpilaste arengu toetamine ja kaasamine“. Projekti raames on õpetajad eelnevalt külastanud
Hispaania, Hollandi ja Saksamaa koole.
1.-6. aprillil viibisid õpetajad Liiga-Maija Senina ja
Karin Kolbakov projekti viimasel kohtumisel Portugalis.
Meie võõrustajateks oli Agrupamento de Escolas Lapias
kool, mis asus Montelavaris.
Montelavari küla asub Sintra maakonnas Lissabonist
35 km kaugusel. Montelavar on umbes 4000 elanikuga
küla, mis laiub maalilise Sintra linna läheduses Sintra mäe
põhjapoolsel nõlval mõne kilomeetri kaugusel Atlandi ookeanist. Sealset kultuuri on mõjutanud põlisrahvaste erinevad hõimud (maurid, turdulid) ja Vahemere piirkonna
rahvad (roomlased, moslemid). Riigikeeleks on portugali
keel, mis sarnaneb 89% hispaania keelega.
Agrupamento de Escolas Lapias kool on riigikool, kus
õpib umbes 700 õpilast vanuses 3-15 aastat. Kooli juurde kuulub ka lasteaed, kus lapsed käivad 3-5 eluaastani.
Kooli minnakse 6-aastaselt. Koolipäev algab 8.15 ja lõpeb
17.00. Tunnid ja vahetunnid on erineva pikkusega. Tunni
pikkuseks oli 50-90 min ja vahetunnid vastavalt 10-30 minutit, lõuna algab 12.30 ja lõpeb 14.00. Vahetundide ajal
viibivad lapsed palju õues, kus mängitakse ja veedetakse
niisama aega. Mobiiltelefonid on koolis keelatud. Sularaha õpilased koolis ei kasuta, selleks on neil kaart. Selle
kaardiga registreerivad nad oma hommikuse kooli tuleku
ja mineku sissepääsu juures ning teevad kõik rahalised
toimingud kooli territooriumil. Koolihooned on hajutatud
mööda küla üksteisest 4-5 km kaugusele. Õpilased käivad
sinna ka kaugematest piirkondadest, isegi Lissabonist.
Õpilased tulevad kooli kas siis liinibussiga või vanemad
toovad ja viivad. Õppeaasta algab 15. septembril ja lõpeb
23. juuni.
Esmalt külastasime Rui Grácio kooli, mis on Agrupamento de Escolas Lapias koolikompleksi suurim. Siin anti
meile ülevaade üldharidussüsteemist Portugalis. Astmeliselt jaotuvad koolid eelkooliks (3-5-a lapsed), põhikooliks
(kolmeastmeline, kokku 9 aastat), keskkool (3 aastat) ja
kõrgkool (polütehnikumid ja ülikoolid). Kohustus käia
koolis kehtib põhikoolis 6.-15. eluaastani. Üldharidus on
riigis tasuta, va erakoolides. Päeva teine pool viis meid
Pero Pinheiro kooli, kus on koos nii lasteaed kui ka algkool (1.-6. klass). Käisime uudistamas erinevaid tunde
ning õpiruume ja jäime pikemalt vaatlema matemaatika
tundi, kus üheaegselt õppisid lapsed just neile määratud
tasemel liitklassis. Kassides õpib 25 õpilast.
Saime natuke tutvust teha ka ümbritseva romantilise
Sintra linnaga. Sintra kuulub UNESCO maailmapärandi
nimistusse, võludes oma romantilise arhitektuuriga. Ajaloolised mõisad, villad, arvukad kuninglikud lossid, astmelised aiad mäenõlvadel ja looduspargid. Linna kõige
ikoonilisemad vaatamisväärsused on mooride keskaegne
loss, Pena rahvuspalee ja Sintra rahvuspalee.
Teisel päeval saime jälle kokku Rui Grácio koolimajas. Põhjalik ülevaade erivajadustega laste õppekavast ja
neile vajaminevatest dokumentidest ning õppematerjalidest. Osalesime erinevates õppetundides, mis oli väga põ-

nev ja kasulik. Tegime koos erivajadustega lastega kaasa praktilisi ülesandeid.
Seekord oli selleks lähenevate lihavõtete puhul suhkrumandlite valmistamine ja nende pakendamine müümiseks.
Samal päeval külastasime ka mitmeid
tavaklasside tunde. Muusikaõpetuses
tegid lapsed meile uhkeid etteasteid.
Põnev oli see, et õpetaja kasutas õpetamisel Playstationi, mis oli lastele eriti
meelepärane.
Kord nädalas, teisipäeviti, lähevad
kogu selle kooli õpetajad koos lõunale, mis oli ääretult mõnus ja tore. Peale
lõunat läksime teise kooli, mis on selle
piirkonna suurim ja uhkeim, tähistama
rahvusvahelist autistide päeva. Seal
algas ringkäik laste tööde näitusega ja
sealsete tööde arutlusega. Käimas oli
ka laste tööde laat. Saime osa tunnist,
kus lapsevanemad koos oma erivajadustega lastega tegid koos praktilisi
ülesandeid. Uhke üritus lõpetati ühise
söömajaga. See kõik oli äärmiselt ilus
ja meeliliigutav.
Kolmapäeval toimus õppereis Lissaboni koos 3.-4. klassiga. Õppereisid toimuvad neil kord ühes perioodis.
Kuna peale 4. klassi hakkavad lapsed
õppima ka Portugali ajalugu, käiakse
tutvumas ajalooliselt olulisemate paikade, monumentide ja teiste ehitistega.
Seekord külastati Portugali kuninga
Fernando II laeva nimega Glória. Laev
seisab nüüd restaureerituna Taguse jõel
ja on kasutuses muuseumina. Giid tegi
laeva tutvustuse ja teadmiste kinnistamiseks viis koos lastega läbi näitemängu, mis oli väga vahva ja ka lastele

väga lõbus, kuid õpetlik. Peale seda
külastasime Santa Maria de Belem kirikut, mis on pühendatud Portugali meremeestele ja maadeavastajatele. Kunagised avastusretked said just selle kiriku
eest jõest alguse. Lapsed said kirikuga
tutvumise ajaks kõrvaklapid, millest
kõlas selle koha ajalugu seletav tekst.
Sellega õpperetk lõppeski, meie aga
liikusime edasi tutvuma veel imelise
Lissaboni linnaga. Meie tore teejuht
näitas meile tema arvates ilusamad ja
olulisemad kohad nagu Santo Antonio
kirik ja Praça do Comércio plats.
Õppereisi viimastel päevadel tegime tutvust käitumishäirega laste õppetöö korraldusega, dokumentatsiooniga
ja kooli juhtimisstruktuuriga. Õppetöö
korraldusliku poole pealt oli huvipakkuvaks 8. -9. klassi õpilaste kutsevaliku suunad. Neil õpilastel, kellel on
huvi õppetöö vastu madal, on võimalus
saada põhikoolist vajalikud praktilised
teadmised koos vastava tunnistusega
ning peale kooli asuda kohe tööle. Rui
Grácio koolil on baasväljaõppeks kolm
eriala: aiandus, kivitöötlemine (marmorkujude valmistamine) ja teenindus
(toitlustus, hotellindus, kaubandus).
Sealsete inimeste avatus ja sõbralikkus tegi hüvastijätu projektipartneritega emotsionaalseks. Nähtu ja kogetu innustab meid seda kasutama oma
edaspidises töös.
Karin Kolbakov
Tilsi Põhikooli HEV õpetaja
Foto erakogust
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Koostöösild Põlvamaa ja Segebergi lasteaedade vahel on
loodud
Põlvamaa ja Saksamaa Segebergi maakonna lasteaednike vahel
sai koostöö alguse juba 2017. aastal, kui kevadel külastasid Põlvamaa
lasteaedade juhid Segebergis lasteaedu ja sõlmisid esmaseid koostöökokkuleppeid. Sama aasta oktoobri esimesel nädalal olid Põlvamaal
visiidil lasteaedade juhid Segebergist.
Aprilli teisel nädalal külastasid Segebergi maakonda õpetajad
üheksast Põlvamaa ja Võrumaa Mikitamäe lasteaiast. Õppereisi eesmärgiks oli arendada Põlvamaa ja Segebergi maakonna partnerlasteaedade omavahelisi koostöösuhteid, luua õpetajatevahelisi koostöövõimalusi, tutvuda töökorralduse ja õppemeetoditega ning leida
partnerlasteaedu meie lasteaedadele.
Segebergi maakonna välissuhete ametnik Rüdiger Jankowski, kes
on Põlvamaaga partnerlussuhteid hoidnud ja arendanud üle 20 aasta,
oli kogu kohtumise korraldaja. Temale omasel rahulikul moel oli ta
kogu aeg meie jaoks olemas, küsimuste korral otsis kiirelt lahenduse.
Ta saatis meid kõikidel päevadel ja täitis ka giidi rolli.
Päevad partnerlasteaedades ja kohtumine metsalasteaias oli kogemusterohke
Jagunesime üheksasse lasteaeda. Olles kohapeal terve päeva, said
õpetajad näha süsteemset lapsest lähtuvat õppe- ja kasvatustööd. Näiteks, kuidas toimub projektiõpe, mille poole meie õppekasvatustöö
liigub; kuidas koostöös lapse ja lapsevanemaga valmib lapse arengumapp; miks on lastele nii vähe mänguasju mängimiseks; kuidas
arendatakse lastes loovust jne. Ühine tagasiside õpetajatelt oli: kogu
töö on üles ehitatud lapse iseseisvuse kasvatamisele - lihtsus, lapsele huvitav, loovust arendav, võimalikult looduslähedane jne. Samas
oli sakslastel küsimus meile, et meie oleme nn metsarahvas, meil on
palju metsa ja miks meil ei ole ühtegi metsalasteaeda. Imestus oli siiras. Selgitasime, et meil on sageli matkad, jalutuskäigud loodusesse,
kuid see ei ole sama. Õppetööd metsas viib läbi vastava väljaõppe
saanud inimene, kes õpetab lapsi loodust tundma, nägema, kuulama ja
kuulma ning kuidas loodusega ühes rütmis elada. Näiteks lapsed lähevad iseseisvalt matkarajale, teatud vahemaa tagant on punkt, kus nad
peavad teisi järgi ootama. Mida lapsed nägid, kuulsid, avastasid, seda
kuulevad õpetajad. Koolidest on tagasiside, et metsalasteaia lapsed on
iseseisvamad, otsusekindlamad, loovamad ja julgemad. See on just
see, mis on ka meie õppekava eesmärk. Saksamaal on metsa tunduvalt
vähem ja nad kasutavad igat võimalust kasvatada lapsi looduslähedaselt. Kadedust tekitas meesõpetajate rohkus, just rohkus. Saksamaal
on tavapärane, et lasteaiaõpetaja amet ei ole ainult naiste pärusmaa.
Õpetajate muljeid
Põlva Lasteaed Lepatriinu õpetajad Anne, Svetlana ja Sirje:
Meie partnerlasteaiaks on Kita Christiansfelde. Maja on ehitatud
1997. aastal ja ringsüsteemiga. Meid saatis õpetaja Torge, kes on üks
meesõpetajatest selles majas.
Õppesüsteem on vaba ja loov, laste iseseisvat mõtlemist ja tegutsemist soodustav. Suhteliselt uues majas on arvestatud laste vajadustega tegutseda erinevates loovustubades – puutöö, teater, maalimine,
looduskatsed jne. Maja südamikuks on ümmargune saal, kus toimuvad muusika - ja liikumistegevused, mida viivad läbi rühma õpetajad. Lastele on antud vabadus otsustada, olgu selleks siis söögialauas
endale toidu tõstmine, tegevuste valimine, õue minnes riietumine ja
paljus muus. Kogu maja laed on kaetud helikindla isolatsiooniga,
ruumides on hubaselt vaikne. Hoolikalt on läbi mõeldud mänguasjade valik. Nii õueväljakul kui ka toas on eelistatud looduslähedased vahendid, kasutatud värvimata puitu ja kive. Saksamaa seadusest lähtuvalt võivad lapsed lasteaias käia alates teisest elukuust
kuni kuuenda eluaastani. Ränderahvaste keelte lõimumist toetatakse
keelõpetaja tundides. Igapäevatöös kasutatakse palju projektipõhist
õpet ja iga laps lahkub lasteaiast põhjalikult läbi mõeldud arengumapiga, mis on koostatud koos lapse ja lapsevanematega.
Huvitavaks kogemuseks on raamatute ja mängude laenutamine
lapsevanematele ja see süsteem töötab väga hästi.
Põlva Lasteaed Mesimumm õppealajuhataja Ülle, õpetajad Maiki ja Krista:
Partnerlasteaiaks on KiTa Eris Arche. Meid ootas ees soe vastuvõtt. Tutvustati lasteaia töökorraldust, päevakava, näidati rühmaruume ning õueala. Lasteaial on tihe koostöö kõrvalasuva kooliga.
Lasteaia eripäraks on liikumine õppekasvatustöös – tegeldakse ratsutamisega ja igal rühmal on võimalus viibida liikumissaalis 1 tund
päevas. Palju kasutatakse õuesõpet ja õppimist väljaspool lasteaeda,
näiteks metsas.
Lasteaias on palju erivajadusega lapsi. Oluliseks peetakse märkamist, lapse arengu ja tervise toetamiseks teevad terapeudid, arstid
ja õpetajad tihedat koostööd. Eesmärgiks on, et laps oleks füüsiliselt
tugev, terve ja enesekindel. Rõhutatakse isetegemist, õppimist läbi
kogemuse ja tähtis on loovuse arendamine.
Õppereis andis meile võimaluse suhelda saksa keeles ja sellest
tulenevalt on plaan arendada saksa keele oskust. Saime vahetada
kogemusi ja kuulata õpetlikke lugusid, kuidas erivajadusega lapsi
kaasata tavalaste rühmas õppetöösse. Lasteaia direktor saatis meile
õppematerjale, mida saame oma lasteaia jaoks kasutada.
Tilsi Lasteaed Muumioru direktor Anne ja õpetaja Svetlana:
Partnerlasteaiaks on Kita Regenbogenkinder in Norderstedt.
Lasteaias tegeldakse teadlikult jäätmekäitlusega ja sorteeritakse
prügi. Igas rühmas on 3 prügikasti, kuhu lapsed sorteerisid prügi.
Rühmades on võimalikult palju vahendeid looduslikust materjalist.
Heaks näiteks on koostöö raamatupoega, kes annab lasteaiale tasuta tutvumiseks erinevaid raamatuid, hiljem on võimalus osta raamatuid lasteaial ja lapsevanematel.

Põlvamaa lasteaedade delegatsioon koos Segebergi maakonnajuhtidega maavalitsuse trepil. Foto E. Tigas
Väga meeldis see, et lasteaed on väike ja kodune ning mänguväljaku maaala künklik. Lastel on võimalus turnida ja ronida puu otsa.
Õppetöö toimub õppekava alusel. Õpetajad koostavad nädalaplaani
ja ürituste kava, mille nad saadavad vanematele tutvumiseks. Oma
tegevused arutatakse läbi hoolekoguga. Suurt rõhku pannakse laste vabamängule, lapse arengule. Lasteaias puudub saal, kuid kokku
tullakse ühisesse ruumi, kus võimeldakse ja tehakse muusikat, mille
viivad läbi rühmaõpetajad, lõimides neid erinevate valdkondadega.
Eraldi liikumis- ja muusikategevusi ei ole.
Väärtustatakse tervislikku toitu, palju tarbitakse toorelt puu-,
juur- ja köögivilju. Võimalikult vähe kasutatakse toidus suhkrut .
Toit tuuakse lasteaeda kohale. Lapsed, kes lõunast koju ei lähe, saavad ka oodet. Peale kooli võivad ka õpilased (7-10 aastased) minna
lasteaeda, kus on võimalus õppida ning mängida.
Vastse-Kuuste Lasteaed Kaari õpetajad Grete, Kätlin ja Tiia:
Kolm õpetajat külastasid Pusteblume lasteaeda, mis kuulub Lebenshilfe KaltenKircheni organisatsiooni. Organisatsioon on suunatud laste erivajaduste varajaseks märkamiseks, arendamiseks ja
toetamiseks. Organistasiooni moto on „Es ist normal verschieden zu
sein“ („On normaalne olla erinev“).
Lasteaeda on integreeritud päevahoid, kus on kokku 9 rühma: 2
sõimerühma, 3 erivajadustega väikerühma (meie mõistes pervasiivsete arenguhäiretega laste rühma) ning 4 integratsioonirühma.
Lasteaias tutvustati meile ruume, mis on kohandatud vastavalt
laste vajadustele. Erivajadustega lapsed integreeritakse koos tavalastega ühte rühma, et lapsed oskaksid arvestada ka erivajadustega.
Lapsed tuuakse bussiga lasteaeda ja hiljem viiakse ka koju. Laste
päevad ei ole lasteaias väga pikad.
Edasi suundusime erivajadustega laste päevahoidu, kuhu lapsed
saavad tulla peale kooli. Seal leitakse neile tegevusi: teevad koos
süüa ja mängivad. Päevahoiu direktor kirjeldas meile ülevaatlikult
Saksamaa sotsiaalsüsteemi. Saime teada, et laste erivajaduste märkamine algab sünnist, mil spetsialistid/vanemad märkavad midagi
ebatavalist. Laps võetakse jälgimise alla spetsialistide poolt, tehakse
märkmeid, et selgitada välja lapse erivajadus ja selle aste. Lasteaia,
lapsevanemate ja spetsialistide vahel toimub pidev koostöö lapse jätkusuutliku ja lapsest lähtuva arengu toetamiseks. Edasi suundub laps
lasteaeda, kus tema erivajadusega tegeletakse. Iga-aastaselt toimub
lapsel uuesti erivajaduse kaardistamine spetsialistide poolt, arvestades rühmaõpetajate ja lapsevanemate hinnanguid. Vastavalt vajadusele ja muudatustele koostatakse uus raviplaan. Lasteaed pakub
logopeedi, terapeudi ja füsioterapeudi teenuseid. Lapsevanemaid
nõustatakse ning toetatakse rahaliselt. Kui laps lahkub lasteaiast jätkatakse tema erivajaduste toetamist koolitasandil.
Gümnaasiumi lõpetades on võimalus suunduda sotsiaalmajja,
kus on tema eluks kõik vajalik olemas. Sotsiaalmajas saab täiskasvanu viibida vähemalt 2 aastat. Kui ta siis ei ole veel valmis oma
ellu astuma, võib jääda ka kauemaks. Igal täiskasvanul on oma tuba
ja töökoht kus ta käib.
Tutvumine Saksamaa sotsiaalsüsteemiga oli väga huvitav ja inforohke. Sealsed pedagoogika eriala töötajad on rahul toimiva süsteemiga, mis tagab parima võimaliku viisi erivajadusega lapse arengu toetamiseks. Hästitoimiva süsteemi kujunemine on võtnud aega
50 aastat.

Kingituseks viisime „Eesti 100” raames laste tööde näituse
Näitusetöödega oli esindatud 11 lasteaeda Põlvamaalt, millest 5
Põlva vallast: Mesimumm, Lepatriinu, Kaari, Muumioru ja Pihlapuu. Näitus pandi üles näituseruumiks renoveeritud endisaegsesse
hobusetalli. Oma ala meistrid, kes näitust üles panid, suutsid luua
eriliselt ilusa ja ühtse terviku, saime ka ise nautida meie laste kätetööd. Näituse avas Segebergi maavanem Jan Peter Schröder, kes
siiralt rõõmustas koostöö üle ja et Saksa lapsed saavad vaadata Eesti
laste joonistusi ning meisterdusi. Maavanem usub, et loodud koostöösillal hakkavad kõndima nii õpetajad, lapsed kui ka lapsevanemad. Näituse eksponaadid jäid lasteaaedadele kingituseks.
Laul „Ärkamise aeg” puudutas hinge
Eesti kultuuri tutvustamiseks esinesime näituse avamisel väikese
etteastega. Laulud ja tantsud võeti väga soojalt vastu ja meie laulmine oli neile muljetavaldav. Laulu „Ärkamise aeg” sooviti mitmeid
kordi kuulata. Hiljem oli palju küsimusi, et kui kaua oleme koos
laulnud, kui tihti meil proove on toimunud. Kuuldes, et meie esimene kohtumine oli bussis ja et kõik proovid, mida oli kokku kolm,
toimusid sõidupauside ajal bensiinitanklates, oli imestus veelgi suurem. Saime teada, et see laul on nn vabadusesild, mis puudutas ka
sakslaste hinge. Tee peal sirutuspausidel etteastete õppimine liitis
ka meie seltskonda – ja tõsi see on, et tants ja laul ehitab sildu, loob
sõprust, annab häid emotsioone. Õpetajad said omavahel tuttavaks,
õppisid üksteist tundma ja jagasid kogemusi. Bussis toimus vahepeal
tõeliselt huvitav arutelu, näiteks kuidas kirjutada projekti „Progetiiger” HITSAle, kuidas teha lapsevanematega veelgi paremat koostööd, kuidas ... jne.
Meile korraldatud ametlikul tänuõhtul võttis sõna maakonna volikogu esimees Claus Peter Dieck. Ta avaldas tänu ja tunnustas meid
koostöö eest ning tundis siirast rõõmu selle üle, et kohtuvad mitte
poliitikud ja juhid, vaid ühe valdkonna töötajad. Ta lisas, et meil
on erinevusi, kuid sarnasust on rohkem kui me ise arvata oskame.
Oluline pole see, mis Eesti ja Saksamaa lasteaedu eristab, vaid see,
mis meil on ühist, mis liidab ja paneb vastastikku koostööd tegema.
Rüdiger Jankowski tänas meid huvitava näituse ja ilusa kontserdi
eest. Ta loodab siiralt, et lasteaedadevahelised koostöösuhted on jätkusuutlikud ja aitavad ühendada kahte maakonda. Eriliselt hea meel
on tal selle üle, et lasteaiad on üles näidanud head tahtmist ja motivatsiooni luua toimiv koostöö.
Õppereisi tulemusena on loodud õpetajatevahelised koostöösuhted. Tulevikku vaadates on koostöökohti mitmeid ja partnerlasteaiad leiavad ise parimad võimalused, kuidas jagada kogemusi või
siis ühisprojekti läbi viia. Lasteaiad, kel veel ei ole kindlat partnerit,
saavad need. Segebergi lasteaiaõpetajad plaanivad Eestisse vastuvisiidile tulla 2020. aastal ja siis on neil võimalus tutvuda meie tööde
ning tegemistega.
Ütlemine, et oma silm on kuningas, pidas paika – õpetajad said
näha, kuulda, kogeda. Muljeid on head ja väga head. Kas ja kuidas
meie lasteiaõpetajad neid kogemusi, ideid rakendama hakkavad, sõltub juba igaühest endast.
Ene Tigas
Õppereisi Eesti poolne korraldaja,
Põlva Lasteaed Lepatriinu direktor
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Kirjanduslik pühapäev Vanakülas
Kuigi kevadtööd on juba maarahval täies hoos,
kogunes pühapäeval Vanaküla raamatukogu-külakeskuse majja kenake hulk suuri ja väikesi kirjandushuvilisi kohtuma kirjaniku ja kirjastaja Epp
Petronega.
Juttu tuli „Minu” sarja kujunemisloost. Kolmes ilmunud raamatus „Minu Ameerika” jutustab
kirjanik hoogsalt kahe kultuuri erinevusest ja murettekitavatest valupunktidest. Kõik kolm raamatut käsitlevad erinevaid eluetappe. Kõigis neis ja
ka teistes tema raamatutes on läbiv keskkonda- ja
loodustsäästev eluhoiak. Kasvades ise üles maalapsena, on ta ka suur loomade- ja loodusesõber.
See kajastub loomulikult ka tema raamatutes. Küsmusele, et kas tuleb ka „Minu Ameerika 4” vastas
ta, et see on väga tõenäoline. Ta ütles „raamatul on
esialgu neli algust aga puudub veel ühtne siduv

joon. Mõttes on ka raamatu „Minu Setumaa” kirjutamine. Need kaks raamatut on praegu mõtetes
kuidagi omavahel läbi põimunud.” Ta lisab, et oma
talus Obinitsas on väga hea kirjutada. Kõige paremad mõtted tulevad pähe värskes õhus maatööd
tehes, kui puudub ahvatlev internet.
Epp Petronel oli kaasas hulk raamatuid koos
autogrammidega, mida huvilised said endale soetada. Lõpetuseks kogunesid kõik ühisele pildile ning
koosviibine jätkus kohvilauas maiustades.
Suur tänu Epule ja kõigile osavõtjatele toreda
pühapäeva eest.
Kohtumist toetas Eesti Kultuurkapitali Põlvamaa ekspertgrupp.
Tekst ja foto
Are Nupp

Põlvamaa kadunud vaated
9. aprillil tutvustas Aare Olander keskraamatukogu saalis oma uut raamatut „Põlvamaa kadunud
vaated“ (Kirjastus Tänapäev, 2018). Autor on suur
ajaloo-, mälumängu- ja fotograafiahuviline. Tema
sarjas “Kadunud vaated“ on seni ilmunud kuus raamatut ja on väga hea, et nende hulgas on ka Põlvamaa ajaloo käsitlus.
Raamatus on juttu Põlvast, Räpinast ja Võõpsust. Viimasest seetõttu, et enne esimest maailmasõda oli see asula praeguse Põlvamaa aladel suurim. Raamatu koostamisel olid Aare Olanderile
abiks mitmesugused kogud: Eesti Kirjandusmuuseum, Eesti Filmiarhiiv, Eesti Rahvusraamatukogu,
Põlva Talurahvamuuseum jpt. Väga palju materjali
sai autor Sirje Villa vahendusel Rein Villa loodud
suurest fotokogust. Suureks abiks oli Põlvast pärit
Toivo Lees, kes töötab Räpina Koduloo- ja Aiandusmuuseumis. Raamat käsitleb ajalugu keskajast
saadik. Fotosid on loomulikult tsaariajast tänapäevani välja, kõige uuemad (2017-2018) Aare Olanderi enda tehtud. Fotode juures on kommentaarid.
Aare Olander oli kohtumiseks kokku pannud
slaidiprogrammi Põlva fotodest (raamatu põhjal),
tuues vanade vaadete kõrval välja tänapäevased.
Praegusel drooniajastul on huvitav teada, et Põlvast
on juba ammustel aegadel tehtud aerofotosid. Muidugi võeti pilte ka kirikutornist.

Kohtumisel osalenutele, keda oli kiiduväärselt palju, avanes põnev maailm. Küllap teavad
paljud põlvalased fakti, et praegune raamatukoguhoone (kunagine seltsimaja) ehitati 1910. aastal
kirikukõrtsi varemetele. Raamatus on haruldane
pilt kõrtsist, millel dateering puudub. Kõige hiljem
peab Läänemaa Muuseumist pärit pilt olema tehtud
1909. aastal. 1971. aastast säilinud fotol kujutatakse täitevkomitee, hilisema maavalitsuse hoone
ehitust. Pildi teeb eriti vahvaks asjaolu, et sellel on
ühekorraga jäädvustatud tsisternauto ja hobusaan.
Lisaks ühiskondlike ehitiste saamisloole on kujutatud ka elamute sündi (Põlva jaamas, linavabriku juures jm). Pilte on ka suurtest korterelamutest.
Palju pilte on kultuurisündmustest. Muidugi tekitas
slaidiprogramm elevust ja keskustelu. Aare Olanderi jutu jätkuks kirjeldas Toivo Lees Põlva vanemaid
maju. (Loodetavasti saab koos temaga Põlva Päevade ajal taas meie kodulinnaga tutvuda).
Aare Olanderi sisseelamisvõime paikadesse,
mida ta kirjeldab, on imetlusväärne.
Raamatust „Põlvamaa kadunud vaated“ on
väga palju avastada.
Põlva Keskraamatukogu

Festival Orient toob Põlvasse Tuva
kurgulaulukoori ja šamaani
24. mail kell 19 kuuleb Põlva Kultuuri- ja Huvikeskuses erakordset šamanistlikku müstikat Lõuna-Siberist. Laval on korraga 22 kurgulaulikut, kes saadavad
end rahvuspillidel – Tõva Vabariigi parim esindus- ja
esitluskoosseis RAHVUSORKESTER TUVA. Õhtu
jätkub peale kontserti Seto stiilis järelpeoga ning selle
lõpetab šamanistlik riitus Hurda tiigi kaldal.
Festival Orient on ehk mõnevõrra erinev kõigist
teistest muusikasündmustest Eestis, seda mitmel põhjusel. Esiteks astuvad festivali raames üles ainult autentsed esinejad, kes oma kunsti õppinud traditsioonilist meister-õpilane liini mööda ja esindavad oma maa
ja rahva ehedamat ning hinnatumat kultuurivara, mida
tihtipeale kadumisoht ähvardab. Aga veelgi suurem eripära seisneb selles, et festivali korraldajad Peeter Vähi
ja Tiina Jokinen ei pelga ühtegi valu ega vaeva, et taolisi esinejaid erinevaist paigust leida. Nende otsingutest
on kasvanud välja mitmed suured ekspeditsioonid maailma kaugetesse ja raskelt ligipääsetavatesse paikadesse, millest on valminud ka armastatud telesaated.
Selleaastane festival, mis esmakordselt ka Põlvasse
jõuab, on võtnud üheks fookuseks Siberi avarused ja
seda asustavad põlisrahvad koos oma iidse kultuuriga.
Eelmisel aastal läbisid Peeter ja Tiina koos mõttekaaslastega 18 tuhat kilomeetrit Siberis ja Mongoolias ning
sattusid seal kokku enneolematult võimsa kurgulaulu
kooriga Tuvas, kes end ise rahvapillidel saadab, samuti
Tuva šamaan. Foto P. Vähi
mitmete suureväeliste šamaanidega.
Kurgulaulikud on küll Eestis ja ka Oriendil varemgi üles astunud, aga 22-liikmeline koosseis veel mitte.
Ei teadnud sellest enne ka festivali korraldajad, kuni nad täiesti juhuslikult Tuvas laagrisse jäädes üht rahvuslikus rüüs meesterahvast kohtasid, kes oma lõbuks laulda põristas end kohalikul keelpillil saates. Selgus, et tegu on Tuva kultuuri lipulaeva, rahvusorkestri kunstilise juhiga. Vastastikuse tutvumise järel kutsuti
eestlased järgmisel päeval ansambli proovi vaatama-kuulama, ja kuna tegu oli millegi nii ennekuulmatult
võimsaga, saigi teoks kurgulaulikute Balti tuur.
Koos Tuva orkestriga Eestisse jõudvate šamaanidega oli festivali korraldajate sõnul suuresti sama looga
tegu: ühes Tuva metsikus nurgas räägiti mitmest eriti võimsast teadjamehest, kes haigusi ravivad ja universumi tasakaaluga ühes taktis mõistvat käia. Kes otsib, see leiab, ning ka nende vägevate meestega sai
reisiseltskond lõpuks kokku ja veendus omal nahal, et tegu ongi päris ehtsate šamaanidega. Et aga taolistes
riitustes on muusika üks põhikomponente, tundus korraldajate sõnul enesestmõistetav kutsuda needsamad
nn taevased šamaanid ka festivalile esinema. Publik võib seda võtta kui muusikalist etendust, aga võib-olla
ka kui midagi enamat…
Orient Festivali kontserdid Põlva Kultuurikeskuses toimuvad:
24. mai kell 19 Rahvusorkester TUVA, kell 22 šamanistlik riitus.
8. juuni kell 18 Sakura Komachi (Jaapan)
Piletid on müügil Piletilevis ja Põlva Vallavalitsuse kassas. Lisainfo: kultuurikeskus.ee; festivalorient.com
Eerika Mark
Põlva Kultuuri- ja Huvikeskus

Uus muusikalavastus toob ajatu suitsusaunamaailma teatrisaali
Eesti Filharmoonia Kammerkoor tuleb välja muusikalavastusega „Suidsusannasümfoonia“, mille muusika kirjutas
Märt-Matis Lill. Lavale seab
värske uudisteose Tarmo Tagamets Rakvere Teatrist ning
juhatab Kaspars Putniņš. Esitajatena on lisaks koorile kaasatud
pärimusmuusikud Mari Kalkun ja Meelika Hainsoo, ERSO
instrumentalistid ning näitlejad
Lauli Otsar, Sten Karpov (Endla
Teater) ja Agu Trolla.
Muusikalavastus jõuab publiku ette kolmel korral, 2.-4.
augustini Mooste Folgikojas
Anneli Ivaste fotol hetk proovist lavastusmeeskonnaga.
Vanal-Võromaal, mille suitsusaunakombestik on kantud UNESCO vaimse kulLavastusprotsessi hakkab juhtima Tarmo Taga
tuuripärandi esindusnimekirja (vt. www.savusann.
ee). Lisaks etendustele saab kohapeal tutvuda suit- mets, kes võrdleb „Suidsusannasümfooniat“ maailma loomise looga, mida raamib võromaine suitsususaunapärandi ning kohaliku käsitöö ja toiduga.
Muistsest suitsusaunakombestikust ajendatud saunakombestik. „Siin sünnitakse, käiakse pesemas
muusikalavastuses „Suitsusaunasümfoonia“ elustu- ja sinna minnakse õnnelikult ka surema. Aga olulivad loomis- ja kangelaslood olnud aegadest. Äsja ne pole mitte surm vaid taassünd, mis on järjepidev
valminud teos avab ukse teise reaalsusse ja viib jätk sellele, kuidas elame siin maailmas ja kuidas
vaatajad kaasa müütilisse esiaega, kus kivid olid saame maha pestud oma mured ja rõõmud,“ ütleb
Tagamets. „Aga see lugu ei ole kindlasti etnograaveel pehmed ja saunas loodi terve maailm.
filine sissevaade suitsusaunakultuuri, vaid meie tä„„Suidsusannasümfoonia“ jutustab elukaarest,“ napäev, mille keskmes on suitsusaun, ja kust võib
räägib helilooja Märt-Matis Lill, kes kahasse Taago leida isegi pisut sürrealismi teksti kujul.“
Tubinaga on kirjutanud ka libreto. „Lugu algab looVt. ka Märt-Matis Lille ja Tarmo Tagametsa
mislooga, elukaar teeb läbi sünni, haigestumise ja
surma. Ja teistpidi − ka tervenemise ja uuestisünni kommentaare: https://www.epcc.ee/vaata-ja-kuula/
ning ring hakkab justkui otsast peale.“ Lille jaoks suidsusannasumfoonia/
on suitsusaunakultuur uks teistlaadi aja- ja maailAnneli Ivaste
matajumisse. „Suitsusaun on väga eriline koht, kus
Kommunikatsioonijuht-toimetaja
ajatunnetus on teistsugune, seal olles aeg muutub,
Eesti Filharmoonia Kammerkoor
justkui peatub,“ lisab helilooja.

Kultuur ja elu 7

Põlva Teataja • Aprill 2019

Põlva Päevakeskus tähistas 20. aastapäeva
20 aastat ühele asutusele pole justkui mingi aeg. Samas kui mõelda, kui palju tunde on Põlva Päevakeskuses nende aastate jooksul
võimeldud, lauldud, tantsitud, käsitööd ja kunsti tehtud, sadu meetreid kangast kootud, õpitud, loenguid kuulatud ja ka pidu peetud ning
sünnipäevasid tähistatud. Kõik need tunnid, kuud ja aastad on aidanud päevakeskuse liikmetel pensionipõlve rõõmsamaks ja helgemaks
muuta.
Neisse aastatesse mahtunud tõesti palju – kellelegi meist ei ole
enam võõras tervisedendus, ravivõimlemine on andnud parema tervise ja liikuvuse, ohtusteemasid liikluses, kodus ja looduses on räägitud
väga tihti ning ka valla tegemistest oleme saanud hea ülevaate. Hiljuti
lõppes nutitelefoni- ja tahvelarvutiprojekt, kus kogusime teadmisi ka
selles valdkonnas.
Tantsud ja laulud on nii selged, et sellel aastal lähevad meie maja
kollektiivid ju lausa kahele memme-taadi peole. Aitäh selle aktiivsuse, rõõmu ja sõbralikkuse eest, mis kiirgab vastu igas keskuses käijas,
igas töötajas ja igas ruumis.
Lehitsedes 20 aasta kroonikat pildis ja arvutis, meenusid kõik meie
ühised tegemised, suurüritused meil ja mujal, vahvad ekskursioonid
Eestis ja piiri taga, iga-aastased traditsioonilised ühisüritused, silmailu ja naudingut pakkuvad käsitöö ja kunstinäitused, moedemonstratsioonid, tähtpäevade tähistamised, loengud ja seminarid, kohtumised
poliitikute ja vallaametnikega, palju korraldatud suurüritusi Põlva kultuurikeskuses ja maakonnas jne.
Mälestused neist, keda pole enam meiega, soojendavad südant
siiani. Sooja südamega meenutame ikka Armilda Kurge, Eha Kivi,
Enn Eskot ja paljusid teisi!
Kõigi nende aastate jooksul on meil töötanud ja töötavad ääretult
toredad ringijuhid, kelle väärtuslikud oskused ja õpetused on kuldaväärt tänini iga päev. Üle kümne aasta on töötanud juhendajad Urve
Kolbakov, Heli Raidla, Ilme Noorväli, Hille Post ja Epp Karro. Aastate jooksul on meid juhendanud veel Heli Puusta, Raine Lahtvee, Elvi
Õun, Kaire Limbak, Kaja Linde, Aime Palm, Epp Karro, Külvi Paide,
Milvi Vellner, Aimi Jõesalu, Õie Seeba, Tiiu Jurjev, Riina Kikas jpt.
Väga tublid on ka praegused ringijuhid Epp Metsaluik, Merle Põlluveer, Ene Risttee, Helje Põvvat, Ester Liblik ja Hanna-Grete Rüütli.
Suur tänu teile kõigile!
Tahan tänada samuti päevakeskuse töötajaid, keda te igapäevaselt
majas ei näe, sest nende hoole all on eakad ja üksikud inimesed, kes
vajavad abi igapäevaelus oma kodudes ja tihti ka väljaspool kodu,
olgu siis arsti juurde, apteeki, raamatukokku minemisel või muudel
asjaajamistel. Südamlik tänu teile kõigile: Kaja Puusta, Ljubov Vares,
Anu Rudissaar, Galina Pallon, Aita Peedel, Marge Reisenbuk, Aive
Pärna, Virgo Troon, Ruth Laks. Tänu Urve Kolbakovile on maja puhas
ja mis peamine, 2005. aastal rajatud talveaed on ikka õiteilus ja väga
hästi hoolitsetud.
Sõpru on päevakeskusel palju. Põlva Muusikakool ja lasteaed Lepatriinu on kõikide meie kõige kauaaegsemad ja truud sõbrad, sest nad
on aidanud nii palju päevakeskuse üritusi laste esinemistega kauniks

Põlva
Keskraamatukogus
Põlva
• Vanamuusikaansambli Rondellus loengkontsert „Noormees punase
mütsiga“ Madalmaade päritolu kuulsast Tallinna maalikunstnikust
Michel Sittowist (u 1469–1525) 8. mail kell 11 saalis. Tasuta. Toetab
Eesti Kultuurkapital.
• Epp Petrone uue lasteraamatu „Tere, meie Eesti“ esitlus 31. mail
kell 9.30 saalis. Kirjastuse Petrone Print raamatumüük 31. mail kell
10–18 fuajees.
• Mare Hundi illustratsioonide näitus „Risti-rästi läbi Eestimaa“
23. aprillist 28. maini lugemissaalis ja näitusevitriinis. Pildid Milvi
Panga raamatule „Mesikäpa esikäpad.“ (Vt ka Vanaküla)
• Näitus „Barbie-nuku 60 säravat aastat“ 3. aprillist 1. juunini lasteteeninduses.
• Pärimuskultuuri näitus koostöös Baltica festivaliga 30. maist 28.
juunini näitusevitriinis.

ja südantsoojendavaks muuta. Heino Tartes, kes kunagi ei ütle „Ei“,
suur aitäh sulle kõigi nende aastate eest! Lahedad mutid Lahedalt on
ikka nii lahedad, et ootame teid alati külla! Suured tänud lasteaed
Pihlapuule, Põlva Koolile, Külvi Paide laululastele, Põlva Haiglale,
Põlvamaa Puuetega Inimeste Kojale ja nende seltsidele, Põlva Avatud Noortekeskusele, Põlva Kolmanda Nooruse Rahvakoolile, klubi
Kuukiirele, riigikogulastele G. Pelisaar, T. Tamm, I. Luigas, Põlva
Kultuuri- ja Huvikeskusele, kohalikule ajalehele Koit ja seda nimekirja võiks veel kaua jätkata.
Elagu sõprus, mis on ja jääb igavesti!
Anne Nook
Põlva Päevakeskuse juhataja
Janika Usina fotod aastapäevakontserdist

Ahja (raamatukogu ja Tuglase muuseum)
• Ahja rõõmukuu laat 19. mail kell 10–14. Maikuu kolmandal pühapäeval toimub raamatukogu aias ja mõisapargis traditsiooniline kevadlaat. Kauplema on oodatud kõik, kel midagi huvitavat pakkuda:
väikeettevõtjad, käsitöömeistrid, talupidajaid, aednikud jne. Kavas
särtsakas kultuuriprogramm, näitused, lasteala ja palju muud huvitavat. Kontakt: 525 9436, ahja@raamat.polva.ee.
• Virtin Sohvi varakambri kingiabi emadepäevaks. Valikus ehted, käsitööseebid, kudumid, õnnitluskaardid jpm. Avatud raamatukogu lahtiolekuaegadel.
• Ahja käsitööringide kevadnäitus „Ma ise ilu tegija, rõõmu kalli kandija“ muuseumis 19. maist 19. juulini.
• Lii Jürgensoni maalinäitus „Sisekaemused“17. maini.
• Käsitööringi Kullaketrajad kokkusaamine 3. ja 10. mail kell 9–12
muuseumis. Kavas õuepottide kaunistamine mosaiiktehnikas ja lillepottide ümbrise punumine makrameetehnikas. Juhendaja Malle Avarmaa.
• Käsitööringi Tegusad Totsid kokkusaamine 10., 24. ja 31. mail kell
13–15.30 raamatukogus. Kavas pooleliolevate tööde lõpetamine ja
Belgia köites märkmiku (A5 formaadis) valmistamine. Juhendaja
Kaire Luksepp.
• Beebiring 6. ja 13. mail kell 12–13 raamatukogu lugemiskambris.
Juhendaja Krista Brusko.
Himmaste
• Laste lugemispäev 2. ja 23. mail kell 17.
• Laste joonistuspäev 7. ja 21. mail kell 17.
• Emadepäevakaartide meisterdamine koos Lea Saaniga 8. mail kell 16.
• Raamatuväljapanek „Kevad aias“ 6.–24. maini.
• Meie küla laste joonistuste näitus 27. maist 3. juunini.
• Käsitööringi Nobedad Näpud kokkusaamine 13. ja 27. mail kell 18.
Juhendaja Merike Verev.
• Line-tants esmaspäeviti kell 19. Juhendaja Ene Risttee.
Kauksi
• Lauluklubi kokkusaamine 15. mail kell 14.
• Reigo Reimetsa fotonäitus „Peatu ja vaata“ 23. aprillist 30. maini.
Kiidjärve
• Fotonäitus „Laine Nilbe 95“ 31. maini. Laine Nilbe (1924–1991)
töötas aastatel 1957–1991 Kiidjärve raamatukogu juhatajana ja oli kodukandi kultuurielu hing.
Kiuma
• Neljapäevaklubi (kirjandusklubi) kokkusaamine neljapäeviti kell 11.
Peri
• Meisterdame mõeldes emale 6. ja 7. mail.
• Nutivaba pärastlõuna tee, moosisaia ja muinasjutuga 15. mail kell 15.
• Naisteõhtu „Murueide rõõmupidu“ (toimumisaeg täpsustamisel).
• Väljapanek aiandusraamatutest 2.–31. maini.
Taevaskoja
• Taevaskoja küla talgud ja raamaturiiuli sisustamine vanas rongijaamas 4. mail alates kella 11-st.
• Käsitööringi kokkusaamine neljapäeviti kell 14–16.
Tilsi
• Mall Kõpu fotonäitus „Norra – fjordide ja trollide maa“ 15. maini.

Põlvamaa lasteaedade laulupäev
28. märtsil kogunesid Vastse-Kuuste kultuurimajja 3-7 aastased laululapsed, et koos veeta üks tore hommikupoolik. Juba neljandat korda toimus Põlvamaa lasteaedade laulupäev. Laulupäeval
osales 38 last 10 lasteaiast.
Kõik väiksed solistid astusid julgelt lavale, et laulda oma lemmiklaulu. Laulmise vaheaegadel sai lustida koos Maša ja Karuga.
Laste lauluoskust hindas muuusikaõpetajatest žürii, kes valis
välja 15 laululast esinema lõppkontserdile.
3-4 aastased lauljad
Adeele Järvele		
Mirtel Kähr		
Ronja Russak		
Grettel Alasild		
5-aastased lauljad
Elisabeth Hindrimäe
Noora Antonov		
Hetti Liblik		

Põlva LA Pihlapuu
Põlva LA Lepatriinu
Krootuse LA Pesapuu
Vastse-Kuuste LA Kaari
Kanepi Lasteaed
Põlva LA Mesimumm
Põlva LA Pihlapuu

7-aastased lauljad
Liisa Uutmann			
Laura Lisette Laur		
Kertu Kahar			
Desiree Alev			
Rosaly Susanne Toomemägi
Karl-Markkus Rebane		
Laureen Marie Piir		
Hannah Nurmoja			

Krootuse LA Pesapuu
Saverna LA Sipsik
Kanepi Lasteaed
Tilsi LA Muumioru
Räpina Loomemeja
Räpina Loomemeja
Räpina Loomemeja
Põlva LA Mesimumm

Kiidu- ja tänusõnad kõigile lauluõpetajatele tehtud töö eest. Et
teil ikka jaguks tahtmist ja lusti laste muusikalisi andeid arendada.
10. mail Põlva Kultuuri- ja Huvikeskuses kell 18.00 algaval
kontserdil on kõigil huvilistel võimalus laste laulu kuulata ja lastele kaasa elada. Olete lahkesti palutud.
Laulupäeva ja kontserdi korraldamist toetavad Eesti Kultuurkapital, Põlvamaa Omavalitsuste Liit ja Põlva vald. Täname toetuse eest.
Katrin Peil

Vanaküla
• Koristustalgud ja volbrilõke 30. aprillil kell 15 õuealal.
• Mare Hundi illustratsioonide näitus „Risti-rästi läbi Eestimaa“ 26.
maini.
• Põlva Kunstikooli keraamiliste skulptuuride näitus õuealal 15.
maist 30. septembrini. Juhendaja Mart Velsker.
Vastse-Kuuste
• Algklassiõpilaste kohtumistund kirjanik Mika Keräsega 2. mail kell
11. Toetab Eesti Kultuurkapitali Põlvamaa ekspertgrupp.
• Vanamuusikaansambli Rondellus loengkontsert „Noormees punase
mütsiga“ 7. mail kell 19. Tasuta.
• Lugemistund lastele 10. ja 24. mail kell 16.
• Rahvakultuuri Keskuse ja MTÜ Jutumaja rändnäituse „Et rada ei rohtuks“ avamine 31. mail kell 19. Lugusid näituse saamisest vestab Piret
Päär. Muusikalist külakosti pakub Andre Maaker. Toetab Eesti Kultuurkapital. Näitus jääb avatuks 30. juunini.
• Toomas Lapp´i fotonäitus Gröönimaast 2.–31. maini. Näitus on üks
osa Põhjamaade Ministrite Nõukogu Eesti esinduse rändnäitusest „Põhjala saared“.
Ürituste kava täieneb. Jälgige infot aadressil www.raamat.polva.ee
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Kevadkontsert Põlva Gümnaasiumis

Tilsi koolis
Tegusad ja käsitöölembesed viiendikud tegid mini-minifirma
Kõik algas sellest, kui postkasti tuli kiri, milles kutsuti 5.-6. klassi
õpilasi Tabasallu mini-minifirmade laadale müüma. Läksin klassi, küsisin, mida õpilased arvavad oma firma loomisest. Mõte meeldis väga
ning asutigi ideid koguma, mida meie firma müüa võiks.
Kuna 5. klassi tüdrukutele meeldib väga keraamikaring, siis otsustasime, et võiks hakata tegema keraamilisi esemeid. Lõpuks jõudsime
mõtteni teha kinkekomplektid, milles seebialus, hambaharjatops ning
ilusa sõnumiga tikitud rätik. Mõeldud, tehtud!
Kunstitunnis kavandati seebialused ning hambaharjatopsid, tehnoloogiatundides ja vabal ajal koos lastevanematega tegeleti keraamikaga, informaatikatunnis kujundati logo ja visiitkaart. Poisid asusid
tehnoloogiatunnis tegema lõikelaudu ilusa sõnumiga. Lõpuks tuli veel
komplektid pakendada. Tegevust jätkus mitmeks kuuks.
Lõpuks saabuski 5. aprill ning oli aeg minna Tabasalus toimuvale
mini-minifirmade võistlusele Tabamini. Laat toimus Tabasalu Ühisgümnaasiumis. Kokku oli tulnud 16 mini-minifirmat. Kõik olid palju
vaeva näinud, oli väga põnevaid ja ainulaadseid tooteid. Müüjate tegevust, kaupa ja müümisprotsessi hindas žürii, kuhu kuulusid inimesed ettevõtetest ja Junior Achievement Eesti organisatsioonist.

Tilsi Põhikooli Käsitööinglid Tabamini mini-minifirmade võistlusel. Foto erakogust
Sellel võistlusel saavutasime 3. koha. Olime väga rõõmsad, sest
vaeva oli kõvasti nähtud ning tööd oli tehtud südamega. Tabamini mini-minifirmade võistlus andis meile indu juurde, seega saab meie 5.
klassi mini-minifirma Käsitööinglite toodangut osta ka edaspidi, näiteks juuni alguses toimuvatel Põlva Päevadel.
Liina Vagula
Tilsi Põhikooli 5. kl klassijuhataja

Esikoht nutispordi finaalvõistluselt

8.aprillil selgitati Haapsalus selle hooaja parimad nutisportlased üle Eesti. Põlvamaalt oli pääsenud finaali Tilsi Põhikoolist 8
võistlejat (5 õpilast ja 3 õpetajat), Krootuselt 3 ja Räpina ÜGst 1.
Tihedas konkurentsis teenis Priit Pajumäe Tilsi koolist 6.-7.
kl poiste arvestuses III koha. Täiskasvanute arvestuses saavutasid
Tilsi kooli õpetajad Olev Veberson II ja Liina Vagula III koha.
Võisteldi ka võistkondlikult, seda kolmes arvestuses, sõltuvalt
õpilaste arvust koolis. Tilsi ja Krootuse osalesid väikeste koolide (alla 80 õpilase) arvestuses. Tilsi PK õpilased saavutasid selles
arvestuses kindla esikoha ja Krootuse teenis väga tubli kolmanda
koha. Täiskasvanute ja keskkoolide arvestuses saavutas Tilsi kooli
õpetajate võistkond väärt teise koha.
Uued võistlused nutisportlastele algavad juba uuel õppeaastal,
seniks aga saab seda keskkonda kasutada enda oskuste treenimiseks erinevatel teemadel.
Davis Kostõgov
matemaatikaõpetaja

28. märtsil toimus Põlva Gümnaasiumis õpilaste algatuslik kevadkontsert. Kontserdi korraldasid kolm 11. klassi õpilast: Olev Paju,
Robin Põvvat ja Johannes Sonberg, kes tegid seda oma praktilise uurimistöö raames. Kontserdil esinesid varem korraldajatele oma esinemissoovist märku andnud õpetajad ja õpilased.
Esinejaid oli paljudest eri valdkondadest. Õhtu juhatas sisse
kaasahaaravat muusikat mängiv Põlva Gümnaasiumi bänd 5 Times
Crazy. Sellele järgnevalt astus üles räppar MC Arual, kes esitas omaloominguna valminud lugusid. MC Aruali nime kannab meie kooli 12.
klassi õpilane Laura Koitsaar. Muusikaga jätkas õpetajate Veronika ja
Iuliia klaveriduo, kes esitasid lõbusa klaveripala. Üles astusid veel ka
lõõtsamängija Villem, kes mängis tempokaid rahvamuusika palasid
ning Alo ja sõbrad, kes esitasid tuntud hitte. Tantsulist vahepala pakkusid Põlva Gümnaasiumi rahvatantsijad Aveli Asberi juhendamisel
ja omaloomingulist tantsu esitavad Anabel Oja ja Liis Peddai. Kõik
etteasted olid väga omanäolised, hästi läbi mõeldud ning näitasid koolipere pühendumust.

Küsisime ka korraldajate arvamust kevadkontserdi õnnestumise
kohta. Neil tekkis idee korraldada selline üritus eelmise aasta kevadel.
Kõigi kolme hobiks on muusika ja seetõttu tundus neile kontserdi korraldamine sobiv mõte. Kõige suuremaks proovikiviks pidasid nad aja
planeerimist ja esinejate proovidega arvestamist. Samas jäid nad kontserdi lõpptulemusega ise rahule ning said probleemidega hästi hakkama. Küsimusele, kas korraldaks kunagi uuesti, vastasid nad veidi
kõhklevalt - jah, kuid teeks mõningaid asju teisiti. Näiteks planeeriks
paremini aega, teeks kindlaid plaane ja suhtleks rohkem esinejatega.
Korraldajad koostasid tagasisideküsitluse, mille nad ka kooliperele
edastasid. Tagasiside oli positiivne ning enamikule külastajatest kontsert meeldis. Korraldajad oleksid oodanud kontserdile küll rohkem
rahvast, kuid nentisid fakti, et reklaami oleks samuti võinud rohkem
olla.

Teistmoodi kunstitunnid

Sõida tasa üle silla ehk ilus
emakeel Vastse-Kuuste koolis

Meie õpilastele meeldivad sellel aastal kunstitunnid väga. Neid
on õpilaste sõnul lausa nädalas liiga vähe. Suurematel vaid üks
tund nädalas.
Just sellel aastal on meil olnud suurepärane võimalus maalida
molbertitel ning kasutada uudseid kunstitarbeid. Tavapärane laua
peal joonistamine ei tundugi enam huvitav.
Lisaks on olnud võimalus osaleda erinevates koolisisestes projektides. Joonistati oma klassikaaslasi, naljapäeva puhul tegid õpilased näituse oma toredate õpetajate karikatuuridest, mis tekitas
palju elevust.
Oleme algatanud ning osalenud mitmes rahvusvahelises eTwinningu kunstiprojektis. Esimesel poolaastal meisterdas 2. klass
jõulukaarte koos Ungari kooliga. Enne naistepäeva tegid erinevad
klassid koos Hispaania kooliga projekti kuulsatest naiskunstnikest
maailmas. Tutvuti maailma kunstiloominguga ning rakendati oma
oskusi läbi erinevate tehnikate, millest valmis ühisnäitus.
Meie suureks rõõmuks külastas meid tänu koostööle MoKSiga
(Mooste Kunstikeskusega) ka Jaapani suurepärane kunstnik Omata Tomoko, kes viis läbi 2. ja 3.klassis sisuka õpitoa ning oli väga
üllatunud , nähes meie loodud näitust, milles oli eeskujuks võetud
ka Jaapani looming.
Nüüd kevadtrimestril on käimas juba meie kolmas eTwinnigu
projekt. Seekord koos Poola ja Bulgaaria kooliga. Projekti eesmärgiks on luua koos õpilastega audiovisuaalne sõnaraamat võõrkeele
õppimiseks.
Samuti on praegu koolis käimas eesti keele õpetaja Kadi Õunapi algatatud koostööprojekt kunstiõpetusega ehk meie oma
iga-aastane joonistamis- ja kirjutamisvõistlus, mille teemaks on
seekord „Muinasjutumaa“. Õpilased kirjutavad jutukese ühest väljamõeldud maast ning joonistavad selle kohta ka pildi. Näitusele jõudnud töid hindab žürii ja lisaks heale hindele on parimatele
jaoks ka auhinnad.
Mooste Mõisakool on tõesti „mõnusate mõtete kool“.

Aili Vassil
Mooste Mõisakooli kunstiõpetaja
Foto erakogust

Kaija Laaneväli ja Pirja Kindsigo
Põlva Gümnaasiumi 10. klassist

Vastse-Kuuste kooli üks traditsioone on emakeelenädal märtsikuus. Eesti keele aasta raames on märtsikuu seekord ka emakeelekuu. Nii jagunesid meie emakeelenädala tegevused tervele kuule.
Sellel aastal pöörasime tähelepanu emakeele ilule, sügavusele
ja rikkusele. Vaatasime ja kuulasime Eesti Keele Instituudi keelekilde eesti keele sõnavara päritolu kohta, õpilased said teada, kust
tulevad uued sõnad, kuidas sõnad tähendust muudavad. Uurisime
kõnekäändude ja väljendsõnade tähendusi. Et asi ikka selge oleks,
joonistasid õpilased toredaid humoorikaid pilte nende kohta.
Kõnekäändude ja väljendite tundmist nõudis ka klassidevaheline viktoriin „Eesti keel ja eesti meel”. Lisaks oli vaja teada tuntud kirjanikke, rahvussümboleid ja tunda rahvakalendrit.
Nooremas rühmas olid võidukad 5. kl (Mariel, Kirke, Karoliina) ja 6. kl (Ats, Mattias, Lisete) võistkonnad võrdsete punktidega. Vanemas rühmas oli teistest üle 7. klassi tüdrukute võistkond
(Adele Aliis, Piibe, Kristel).
Emakeelepäeva tähistasime etteütlusega. Veatult kirjutas etteütluse 4 õpilast: Herman Jakob Anderson 2. klassist, Geidi Uustalu
3. klassist, Kirke Laan 4. klassist ja Anete Mäeorg 5. klassist.
Märtsikuu jooksul oli võimalus oma mõtteid eesti keelest ja
eesti keele kiituseks avaldada ka luulekeeles.
Emakeelekuu lõpetasime juba aprillikuus väikeste luulelavastustega. Õpilaste lemmikautoriks kujunes Ellen Niit ( „Rongisõit”,
Jänku jenka”, „Imeline autobuss”). Tore oli 1. klassi F. Kotta „Hiirejaht” (pildil), päevakajaliselt kõlas kollaaž Contra kooliteemalistest luuletustest. Lõpukõne pidas 9. klass Wimbergi luuletuse
„Maanteede eesti keel” abil. Wimberg on luuletusele lisanud märkuse: kristjanjaagulikel motiividel etlemiseks koolidele emakeelepäevaks. Emakeelenädalal oli meie õpilastel võimalik Wimbergi
Vastse-Kuuste raamatukogus ka oma silmaga näha ning kuulda.
Räägime siis ilusas päris eesti keeles, et keel jääks püsima!
Maret Raudvee
Vastse-Kuuste kooli õpetaja
Foto autor Indrek Illus
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Kogemuspäev Pihlapuu lasteaias
Hea Algus alustas tegevust 1994. aastal Avatud Eesti Fondi algatusel ja toel lasteaedade arendusprogrammina, mille eesmärgiks on
lapsekeskse metoodika levitamine Eestis. Hea Alguse missiooniks on
õpetajate professionaalse arengu ning lapsevanematega koostöö kaudu võrdsete hariduslike võimaluste loomine kõigile eesti lastele toetudes lapsekesksele kasvatusele ja demokraatia põhimõtetele. http://
www.heaalgus.ee/
Pihlapuu lasteaed, siis veel nimetusega lastepäevakodu Mudila,
oli Eestis esimeste programmiga liitujate seas. Programmiga liitumine
tähendas koolitusi rühmameeskonnale aga ka materiaalset tuge rühmaruumide korrastamiseks. Asutusse tuli tööle mänedžer, kes koordineeris koolitusi, remonditöid, uue mööbli hankeid. Algselt koosnes rühmameeskond kahest õpetajast ja kahest õpetaja abist. Selline
töökorraldus ning sihipärane ja süsteemne tugi programmi poolt oli
oluline, et uudne lähenemine saaks teostuda. Eestis on lapsekeskse
lähenemisviisi ellukutsumisel olnud Hea Alguse programmil oluline
roll. Esimesed sammud sellel teel aitasid kaasa õpetamise ja õppimise
mõtteviisi muutusele lasteasutusetes.
Tolleaegse Mudila juhi Anne Pugasti eestvedamisel liitusid 1994.
a Hea Alguse programmiga ja asusid läbima erinevaid koolitusi õpetajad Helle Ehasalu, Malle Adamson, Liivi Põld, Mai Tammvere (pildil).
Asutuse teised rühmad liitusid järk-järgult. Täna lähtuvad Pihlapuu
lasteaia 10 rühma õppe- ja kasvatustöö korraldamisel ja läbiviimisel
Hea Alguse programmi põhimõtetest ning kõik õpetajad on läbinud
lapsekeskse metoodika rakendamise koolitused.
Lapsekesksus, lapsevanemate kaasamine ja nende aktiivne osalemine lasteaia tegevustes ning lastele valikute võimaldamine erinevate
tegevuskeskuste abil oli uudne, võõras ja isegi veidi hirmutav, meenutavad õpetajad veel tänagi.
Juubeliaastaga seoses korraldas Pihlapuu lasteaed reedel, 29.
märtsil maakonna lasteaiaõpetajatele kogemuspäeva „Avatud meele
ja kikkis kõrvaga“. Kogemuspäeva eesmärk oli jagada pedagoogilisi teadmisi ning praktilisi oskusi õppe- ja kasvatustöö läbiviimisest
1,5-7-aastaste lastega. Kogemuspäeva teema ja tegevuste aluseks valisime Piret Raua raamatu „Kõrv“.
Kogemuspäev algas hommikuringiga. Hommikuringi ülesandeks
oli luua päevale turvaline algus ning äratada huvi järgnevateks tegevusteks. Koostegutsemist alustasime mänguga, mis tuletas meelde
kuulamise olulisust ning info muutumist läbi erinevate suhtlusolukordade. Aga enne kui lastega asuda uut teemat käsitlema on oluline kaardistada, mida lapsed juba teavad, mida tahavad selle teemaga
seoses teada saada ning kolmas samm on peale teema läbimist küsida
neilt, mida nad tegelikult teada said. Selle Hea Alguse koolitustelt saadud mudeli tuletasime meelde kogemuspäeval osalenud õpetajatele.
Õppimise aluseks on lapse huvi ja turvaline ning mitmekesine õpikeskkond. Tuginedes kogemuspäevaks valitud raamatule raamatule
etendasid õpetajad loo, millest lähtuvalt oli ülesehitatud ka keskuste
tegevused. Keskustes liikumist toetas legend, mille osalejad said loosi
teel.
Kogemuspäeval olid avatud järgmised keskused: kirjakeskus- juhendajad Nele-Triin Saago ja Egle Linnus; kunstikeskus - juhendajad
Helle Ehasalu ja Pille Kaarsalu; matemaatika ja lauamäng – juhendajad Jaanika Kivi ja Ulvi Stanevitš, loovmängu keskus – juhendajad Ülle Hindriksoo ja Mari-Liis Kasak, liikumiskeskus – juhendajad
Nele Risttee, Jaanika Kogri ja Kätlin Vaher ning teaduskeskus – ju-

Minifirma MeeIlu üks parimatest!
11. aprillil 2019 toimus Tallinnas SEB Pangas “Eesti parim minifirma 2019” finaalvõistlus.
Finaalvõistlusel osales 12 parimat minifirmat 11 erinevast koolist
üle Eesti. Minifirmade puhul on tegu 7.-9. klassi õpilaste õpilasfirmadega, kelle tooteideed ja teostus ei jää sageli õpilasfirmade omale alla.
Eesti selle õppeaasta 398 õpilasfirmast on 63 põhikoolis tegutsevad
minifirmad.
Põlva Kooli minifirma „MeeIlu“ saavutas suurepärase III koha.
Minifirmasse kuulusid (pildil) Katleen Šchmeiman (8.b), Eeva Peršin
(8.c), Getter Miida Kask (8.c) ja Merit Tigas (8.a).
Põlva Kooli minifirmad on olnud kolmel viimasel aastal minifirmade konkursil väga edukad. Aastal 2017 MF Puujuurikas I koht,
aastal 2018 MF Kristallselge I koht.
PT
Foto erakogust

hendajad Mai Tammvere ja Liisi Haljasmäe. Hommiku- ja lõpuringi
juhtisid Mai Tammvere ja Kaire Hääl.
Keskuste töö aluseks olid kuulmise ja kuulamisega seotud tegevused – erinevad loovmängud, teaduskatsed, koostöö ülesanded, käelised tegevused, mida mitmekesistasid robootika vahendid nagu lego
WeDo või Matatalabi kasutamine.
Tegevuskeskuste läbimise järel kogunesid osalejad taas saali. Algas lõpuring, kus õpetajad Kätlin ja Nele esitasid laulu „Kuula“, mille
järel sai iga osaleja öelda, mida ta tänasest kogemuspäevast „kaasa võtab“. Osalejad tõid esile koostöö ja meeskonnatöö olulisuse, valdkondade lõimimise tähtsuse, loomingulisuse ja ideede rohkuse, ühe teema
käsitlemise võimaluse ülemajaliselt erinevates vanuses lastega ...
Lähtudes Eesti Rahvusringhäälingu üleskutsest oli kogemuspäeval osalejatel võimalus kirjutada kõige eestilikum sõna. Kogutud sõnad sisestasime keskkonda www.err.ee/keeleaasta, kus laekunud sõnadest enamesitatud sõnad pannakse rahvahääletusele alates 2. aprillist
ning hääletada saavad kõik soovijad. Kogemuspäeval pakuti välja
järgmised sõnad: Eesti, mets, aastaajad, emamaa, sinimustvalge, öö,
pööriöö, ööhääl, õnn, sõber, sõprus, nori, kodukakk, rukkirääk, särasilm, kullake, ema, helde.
Lillede ja Pihlapuu lasteaia tänukirjaga said tunnustuse Mai
Tammvere, Helle Ehasalu, Anne Pugast, Liivi Põld ja Malle Adamson.
Siin sobib tuletada meelde ütlust: „Kes ei suuda muuta oma mõttemalle, ei suuda eales muuta tegelikkust ning ei saavuta seetõttu mitte
mingisugust edu.“ (A. Sadat)
Kokkuvõttev lõpuring lõppes ühislaulu ja pidupäevatordiga. Kogemuspäeval osales 26 õpetajat maakonna 11 lasteaiast.
Kaire Hääl
Põlva Lasteaed Pihlapuu
direktor

Koostegemise rõõm Kauksis
„Puud annavad käest kätte tuult
Ja inimpõlved teatepulka.
Kes väike tarkust kogub truult,
See sobib varsti suurte hulka“.
/Lehte Hainsalu/
Nagu väikesest puust kasvab suur, nii sirgub igast lapsest
koolilaps. Üks Kauksi kooli raditsioonidest on koolieelikute
kaasamine kooli õppetöösse.
See algas juba ammu, kui koolieelikud käisid üks päev nädalas
koolis õppimas. Töö jätkus, kui
Kauksisse loodi päevahoiurühm.
Koolilapsed käisid lastehoius
mardipäeval ja lastehoiust tulid
kooli kadrid. Me oleme koos tähistanud jõule, emadepäeva ja
käinud ekskursioonidel.
Ja nii me jõudsime robootika
kui ühistegevuse juurde.
Kuna meie maailm muutub
iga aastaga elektroonilisemaks ja
digitaalsemaks, siis pakkusime
ka Mooste Lasteaed Tammetõru
Kauksi rühma lastele digioskuste
õpetamist. Alustasime veebruaris
lihtsamatest asjadest, mis lastele
meeldisid ja silmad särama panid. Töösse on kaasatud ka kooli
nutiringi õpilased. Koos katsetame ja õpime. Igal kolmapäeval
toimuvad põnevad tegevused
digividinatega. Meil on sellised
elektroonilised ja robootilised

vidinad nagu BeeBot, Ozobot, Dash ja Dot, leiutamiseks
Makey Makye. LEGO WeDo
2.0 komplekti abil saab ehitada
liikuvaid mudeleid. Kasu koostööst on mõlemapoolne. Väikesed lapsed saavad tutvuda koolieluga ja meie õpilased saavad
olla juhendaja rollis.
Robootika tunnid võimaldavad iga ainetunni muuta mängulisemaks. Robotid arendavad
loogilist mõtlemist ja parandavad
keskendumisvõimet. Robootika
arendab peenmotoorikat, mis on
käte ja silmade oskus koos tegutseda. Robootiliste vahendite
abil on lapsel võimalik hakata
mõtlema rohkem käike ette. Ja
koos on lihtsalt lõbus tegutseda.
Kes teab, ehk õnnestub nendel
lastel kord robootika võistlustest
osa võtta.
Kasvataja Maike:
Oleme koolist saanud väga
häid ideid erinevate õpimattide koostamiseks ja Bee-Botiga mängimiseks. Neid mõtteid
oleme usinalt kasutanud ka oma
igapäevastes õppetegevustes lasteaias.
Samuti oleme saanud proovida Ozoboti jaoks valmistatud
erinevaid radasid ja õppinud neid
ka ise joonistama. Ozobotile eri-

nevate koodide joonistamine on
meie lastele veel natuke keeruline, aga eks õppimine ja harjutamine teeb lõpuks meistriks.
Kuna meie rühmas ei ole tahvelarvutit, siis on meil hea võimalus
käia koolis õppimas Ozoboti juhtimist ka arvutiga. Lastele on erinevad tegevused robotitega väga
meeldinud ja ootame huviga
edaspidiseid kohtumisi ja põnevaid tegevusi robootika vallas.“
Lasteaiarühma robootikatun-

nid kestavad õppeaasta lõpuni.
Mõlemapoolne soov on seda
tööd jätkata ka järgmisel õppeaastal. Plaanis on veel ühine
spordipäev, perepäev ja lahtiste
uste päev.
Ilusat kevadet ja meeldivat
koostöö jätku!
Irina Ševtšenko
robootikaringi juhendaja
Foto I. Ševtšenko

Jutuvestja 2019

Põlva Koolis toimus 12. aprillil maakondlik konkurss Jutuvestja
2019. Selle aasta teema oli “ Lustakas laps”. Osavõtjaid oli kolmest
koolist, kokku 11 õpilast.. Põlva Kooli esindasid:
1. kl - Mattias Kähr 1. b juhendaja õp. Katrin Veskioja
2. kl - Karl Marten Ojaste 2. a juhendaja õp. Marely Kasemets
3. kl - Berit Vasser 3. d juhendaja õp. Eha Kraav
4. kl - Anti Tohva 4. a juhendaja õp. Annika Uibo
5. kl - Alari Maidla 5. a juhendaja õp. Maarika Asi-Lang
6. kl - Isadora-Janett Turba 6. d juhendaja õp. Imbi Vent
6. kl - Marcus Adamson 6. b juhendaja õp. Viive Rätsep
Žüriisse kuulusid Aili Kolsar, Sirve Valdmaa (Põlva Keskraamatukogu), Jan-Mattias Kottise (Põlva Riigigümnaasium) ja endine
Mammaste Kooli raamatukoguhoidja, kes rääkis lustakaid lugusid
oma ema ja iseenda lapsepõlvest.
Tunnustati kõiki jutuvestjaid ja kõik said tänukirja ja raamatu.
Sai ka kehakinnitust - rosinakringlit ja morssi.
Oli tore pärastlõuna!
Anar Anijalg
Põlva Kooli õpetaja
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Elmo Oidermaa püstitas uue
Eesti teivashüppe rekordi
70-aastane Elmo Oidermaa püstitas 11. aprillil 2019 Võru Spordikeskuses,
M70 vanuseklassi teivashüppes uue Eesti rekordi. Tulemusega 2,91 m ületas ta
esimese katsega senise, ligi 20 aastat kehtinud rekordi 2,90 m, mille 2000. aastal saavutas tuntud teivashüppaja ja kergejõustikutreener Martin Kutman. Rekordihüppe fikseerisid Põlva kergejõustikutreener Toomas Kivend ning Võru
kergejõustikutreener Heini Allikvee.
Elmo Oidermaale kuulub veel teinegi kehtiv seenioride teivashüpperekord.
2017. aastal lõi ta varasemalt samuti Martin Kutmani püstitatud rekordit, ületades M65 vanuseklassis kõrguse 3,02 m. Ka siis edestas ta Martin Kutmani
rekordit täpselt ühe sentimeetriga. Elmo Oidermaa toona antud lubadus hakata
sentimeetri haaval Eesti rekordit purustama on tänaseks seega teoks tehtud.
Elmo Oidermaa hakkas teivashüppega tõsisemalt tegelema 10 aastat tagasi,
olles seni tegelenud kergejõustikuga üleüldiselt, sh osalenud kümnevõistlustel.
Eakas mees on Eesti Kergejõustikuveteranide Assotsiatsioon liige ning osalenud viimastel aastatel aktiivselt mitmetel teivashüppevõistlustel, kus on saavutanud ka silmapaistvaid tulemusi.
Jaanika Mirka

Usinad jooksjad
liituvad aktsiooniga
“Teeme lapsele pai”
Lastekaitsepäeval, 1. juunil toimub uuendatud Põlva linnastaadionil 4. lastejooks Usin jooksja. Traditsioonilisele jooksurõõmule
eelneb sellel aastal eeskujuliikumine “Valge Õhupall”, mis kutsub
kõiki emasid ja isasid ning vanavanemaid üles katkestama laupäeval, 1. juunil kell 11.11 üheks minutiks kõik muud tegevused, et
teha oma lapsele pai.
Paid vajavad kõik nii väikesed kui ka suured. Laste hoidmine
ja kaitsmine on lapse varajases eas lapsevanemate jaoks loomulik
ning väga oluline osa. Igal tehtud pail on eriline hoolivust ja turvatunnet loov tähendus ning seda sõltumata vanusest. Üks pai võib
tähendada rohkem kui tuhat sõna…
Ootame kõiki usinaid paitegijaid staadionile kella 10.30- 10.55,
et jagada osalejatele valgeid õhupalle. Kell 11.00 alustame üheskoos pallidega rongkäigus staadioniringil liikumist. Tehes lapsele pai anname talle edasi selge sõnumi – me märkame üksteist ja
hoolime üksteisest, seepärast on lihtne meeles pidada ka aktsiooni
toimumise erilist kellaaega 11:11. Paidest tehakse pilte ja videoklippe, hetkede jagamisel sotsiaalmeedias on teretulnud postitustele viidete #lapselepai, #teemepai ja #valgeõhupall lisamine.
Kell 11.30 alustame lastejooksu vanuserühmade startidega.
Aega ei võeta ja kohti ei selgitata. Lastele jääb jooksurõõm ja jätkub traditsioon, et kõikide jooksjate vahel läheb loosimisele reis
neljale Rootsi.
Jälgige reklaami!
Janika Usin

Sporditulemused

Elmo Oidermaa. Foto erakogust

• Eesti meister 2019 noormeeste A-klassis (sünniaasta 2000
ja nooremad) on Põlva Spordikool.
“Tiitel ei tulud kergelt, tegime lubamatult palju tehnilist praaki, kuid õnneks suutsid poisid end siiski kokku võtta ja lõpuni
võidelda. Kiidan poisse, et nad alla ei andnud, sest võistkonnana
koos võistlesid nad viimati jaanuaris kui oli meistrivõistluste esimene etapp. Vahepealsel ajal mängisid Mathias Rebane ja Alfred
Timmo juba Põlva Serviti koosseisus, osad poisid mängisid Coop
Põlva koosseisus ning on ka poisse, kelle mänguaeg ongi sel hooajal piirdunud A-klassis mängimisega. Seega kokkuvõttes olid
poisid tublid,” kiitis Kalmer Musting oma poisse.
Eesti meistrivõistluste parimaks väravavahiks valiti konkurentide treenerite poolt Põlva puurilukk Christofer Viilop. Võistkonna parim mängija on Alfred Timmo, kes oli ka Põlva resultatiivseim mängija, visates kümnes kohtumises kokku 65 väravat,
Eesti meistrid 2019 A-klassis on: Nikita Ossimov, Taniel Sermat,
Mathias Rebane, Kevin Klaus, Christofer Viilop, Kris-Norman
Lavrikov, Ranar Pügi, Fred-Eric Kärblane, Jaanus-Peeter Rüütli,
Raimond Eric Jaanus, Sander Nemvalts, Alfred Timmo. Võistkonna treener on Kalmer Musting.
• Põlva Spordikooli neiud A-vanuseklassis (2000 ja hiljem sündinud mängijad) saavutasid meistrivõistlustel tubli II
koha.
Konkurentide poolt tunnistati turniiri parimaks mängijaks
Teele Utsal ning turniiri parimaks kaitsemängijaks Selma Rein.
Põlva võistkonna parimaks mängijaks kogu turniiri põhjal tunnistati Liisa Teppo. Meistrivõistluste II koht saavutati koosseisus:
Maarja Kongi, Selma Rein, Kristi Vaino, Gendra Vahtra, Greete
Märtson, Teele Utsal, Laura Noormets, Liisa Teppo, Rutt Kahre,
Anhelika Lodeson, Tuuli Ilus, Salme Rein. Võistkonna treenerid
on Maie Utt ja Tamur Tensing.
• Põlva Spordikooli noormehed B-vanuseklassis (2002 ja
nooremad) saavutati meistrivõistlustel väärikas II koht.
Põlva võistkonna parimaks mängijaks kogu turniiri põhjal
tunnistati Lauri Land. Meistrivõistlustel II koht saavutati koosseisus: Markus Lina, Sten-Silver Tigas, Gabriel Villako, TanelKaimar Ritsmann, Priit Luuk-Luuken, Lauri Land, Taavi Vool,
Ken-Martti Holberg, Robin-Sulev Mahlakas, Mihkel Maspanov,
Kermo Saksing, Patric Kurvits. Võistkonna treener on Rein Suvi.
• 29.-31. märts toimus Tallinnas Euroopa suurim maadlusturniir Tallinn Open, millest võttis osa üle 2000 võistleja 29
riigist. Põlva poistest jõudsid poodiumile ja said medalid :poisid
sünniaastaga 2008 a. ja nooremad: -45kg Romet Nõmme lll koht;
+50kg Aart Loid V koht; poisid sünniaastaga 2002-2003a. -92kg
Markus Kriiskütt V koht; -110kg Rudolf Pragi lV koht
• 13.04 toimusid Viljandis XXl K. Kõivu mälestusvõistlused
vabamaadluses. Lisaks Eesti paremikule osalesid veel maadlejad
Lätist, Leedust ja Soomest. Meie medalivõitjad: -29kg Rain Tigas
l koht, -32kg Romer Bostan l koht, -125kg Rudolf Pragi l koht,
-38kg Richard Pukk ll koht, -38kg Tristan Leppik lll koht, -44kg
Romet Nõmme lll koht, -70kg Jürgen Hansen lll koht
Põlva Spordikool
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Põlva Kultuuri- ja
Huvikeskuses

Ahja
Kultuurimajas

R 03.05 kell 19 Põlva spordi- ja tantsukooli
Meie Stuudio XIII kevadkontsert LAVALT LAVALE.
Pilet 7€ müügil kohapeal / koolieelikud tasuta.

7. mail kell 10.00
Lasteteater “Lepatriinu” etendus
“Kõige helgem päev”

R 10.05 kell 18 EMADEPÄEV. Põlvamaa lasteaedade
laulupäeva finaal ja Aasta Ema tunnustamisüritus.
Solist ADEELE SEPP.
Esinevad Põlvamaa laste laulupäeva finalistid ja Adeele
Sepp. Põlva Naiskodukaitse tunnustab maakonna tublisid
emasid ning annab üle Põlvamaa Aasta Ema tiitli.
Sissepääs tasuta.

9. ja 23. mai kell 18.30-20.00
Seltskonnatantsuklubi “Tantsusõbrad”
Ene Priksi pillihelide saatel

P 19.05 kell 17 Klubi Kuukiir PUHKEÕHTU.
Pääse 5€, klubi liikmetele 3€
E 20.05 kell 11 Viljandi Laste- ja Noorteteater Reky:
SÖÖBIK JA PISIK.
Kirjanik Thorbjorn Egner`i lugu kahest kummalisest
mehikesest - Sööbikust ja Pisikust, kes elavad hambaaugus. Nad on nii tillukesed, et ilma suurendusklaasita ei
ole neid üldse näha. Teater toob mehikesed lavalaudadele,
kus nende tegemised lastele nähtavaks saavad.
Pilet 8€ müügil Põlva Vallavalitsuse kassas, Piletimaailmas ja tund enne etendust kohapeal.
*Soovituslik al 3. eluaastast. Kestvus 50 min.
N 23.05 kell 18 Põlva Muusikakooli keelpilliorkestri
KEVADKONTSERT
Põlva Muusikakooli keelpilliorkestri kevadkontsert
pühendusega klassikalise muusika tippteostele. Koos
orkestriga astuvad üles muusikakooli noored instrumentalistid. Kavas: Ketelbey, Mozart, Laur, Ravel, Strauss,
Tšaikovski jpt. Sissepääs tasuta.
R 24.05 kl 19 ÜRGVÄELINE TUVA. Tuva Rahvusorkester (Tõva Vabariik, Venemaa)
Festivali Orient ja kontserdisarja “Muusika 101 Eestimaale” raames jõuab Põlva Kultuuri- ja Huvikeskuse lavale
erakordne shamanistlik müstika Lõuna-Siberist, kus laval
korraga 22 kurgulaulikut, kes saadavad end traditsioonilistel instrumentidel. Tõva Vabariigi parim esituskoosseis,
kelle sarnast Eestis pole veel esinenud.
*Õhtu jätkub peale kontserti Seto stiilis järelpeoga ning
selle lõpetab šamanistlik riitus Hurda tiigi kaldal.
Pilet 10€ / 8€ müügil Piletilevis, Põlva Vallavalitsuse
kassas, enne kontserti kohapeal.
T 28.05 kell 18 REIN RANNAPI LAULUDE ÕHTU.
Põlva Muusikakooli lauluosakonna iga-aastane kevadkontsert, mis sel korral keskendub Rein Rannapi loomingule. Juhendajad Margot Suur ja Riivo Jõgi. Kaastegev
saateansambel koosseisus: Riivo Jõgi, Sander Aasaväli ja
Peeter Änilane. Pilet 5€ / 3€ müügil kohapeal
N 30.05 – P 02.06 30. PÕLVA PÄEVAD
Kava leitav Põlva Kultuuri- ja Huvikeskuse kodulehelt,
FB-st, Põlva Päevade flaieritelt.
R 31.05 kl 23:59 PÕLVA ÖÖ. Underground.
Põlva Päevade ÖÖ programmi raames astuvad ühel laval
üles kaks ehtsat rock´n´rolli koosseisu: THE TRI-TONES
ja CHICK’N’BAND.
Pilet 10€ müügil kohapeal.
NB! Kava võib täieneda ja ette tulla muudatusi
Vaata lisa ja jälgi meie tegemisi kodulehel
kultuurikeskus.ee ja Põlva Kultuuri- ja Huvikeskuse
FB lehel

10. mail kell 18.00
Ahja Kooli emadepäeva kontsert
20.-22. mai kell 12.00-20.00 Euroopa
parlamendi valimiste eelhääletus
26. mai kell 9.00-20.00
Euroopa parlamendi valimised

Mooste Kultuurimajas
2. mai 2019 kell 13.00
Ootame õpilasi õpituppa
Teema: kaelakee valmistamine
Juhendaja Anne-Ly Piirisild
Info: 516 0656, Maret Aruoja
4. mai 2019 kell 11.00
Lauatenniseturniir Jaak Villemsi
mälestuseks.
Oodatud on lapsed, noored, täiskasvanud!
Info ja registreerimine:
Margus Petersell, 5115 5008
7. – 10. mai 2019 kell 9.00 – 15.00
Emadepäevale pühendatud
sallide ja rättide näitus galeriis
Tasuta.
14. mai 2019 kell 10.00
Spordihommik mudilastele
Liikumisretk ümber Mooste järve,
erinevad liikumismängud ja võistlused
Info: 5160656, Maret Aruoja
16. mai 2019 kell 10.00
Mooste Mõisakooli laste etendus
„Sinikelluke“ väikeses saalis.
Lavastaja Edda Prükk. Tasuta.
Info: 5160656, Maret Aruoja

Vana-Koiola
Rahvamajas
16. mail kell 19 Mooste Veskiteatri
ETENDUS „Charley tädi“
Pilet 5€
24. mail kell 19 Tilsi laululaval
LAHEDA 15. LAULU- JA
TANTSUPÄEV
Esinevad Laheda piirkonna kollektiivid.
Külalistena astuvad lavale lauljad ja
tantsijad Lätimaalt ning Lasva meeskoor
Võrumaalt.
Kell 21 TANTS Laheda ansambliga
„Kuues Päev“
Avatud kohvik

KINO Põlva Kultuuri- ja Huvikeskuses
N 2.05
P 5.05
T 7.05
N 9.05
P 12.05
T 14.05
N 16.05
R 17.05

Kell 18.00 Komöödia „VINTIS VANEMAD“
Kell 20.00 Märul „TASUJAD: LÕPPMÄNG“
Kell 18.00 Komöödia „RANNAPARM“
Kell 20.00 Krimikomöödia „STOCKHOLM“
Kell 18.00 Krimikomöödia „RANNAPARM“
Kell 20.00 Krimikomöödia „STOCKHOLM“
Kell 18.00 Komöödia „RANNAPARM“
Kell 20.00 Krimikomöödia „STOCKHOLM“
Kell 18.00 Animatsioon „SUUR SEIKLUS“
Kell 20.00 Draama „ELU TÄHTEDE KESKEL“
Kell 18.00 Animatsioon „SUUR SEIKLUS“
Kell 20.00 Draama „ELU TÄHTEDE KESKEL“
Kell 18.00 Animatsioon „SUUR SEIKLUS“
Kell 20.00 Draama „ELU TÄHTEDE KESKEL“
Kell 18.00 Seiklus „POKEMON:
DETEKTIIV PIKACHU“
Kell 20.00 Põnevik „LA LLORONA NEEDUS“

P 19.05 Kell 18.00 Seiklus „POKEMON:
DETEKTIIV PIKACHU“
Kell 20.00 Põnevik „LA LLORONA NEEDUS“
N 23.05 Kell 18.00 Seiklus „POKEMON: DETEKTIIV
PIKACHU“
Kell 20.00 Põnevik „LA LLORONA NEEDUS“
P 26.05 Kell 18.00 Kogupere „ALADDIN“
Kell 20.00 Märul, põnevik, krimi
„JOHN WICK 3: PARABELLUM“
E 27.05 Kell 18.00 Kogupere „ALADDIN“
Kell 20.00 Märul, põnevik, krimi
„JOHN WICK 3: PARABELLUM“
K 29.05 Kell 18.00 Kogupere „ALADDIN“
Kell 20.00 Märul, põnevik, krimi
„JOHN WICK 3: PARABELLUM“

Vastse-Kuuste Kultuurimajas
2. mai kell 19.00
Mooste Veskiteatri etendus “Charlie
tädi”. Pilet 5.00 €
3. mail kella 18-21
Koristustalgud „Teeme ära“
Tuulemäe aleviku lõkkeplatsi ja kultuurimaja ümbruse koristustalgud. Kaasa kindad,
rehad, aiakäärid. Talgulistele talgusupp ja
tee.
4. mail kell 12.00
Maakonna line-tantsijate žanripäev
Oodatud üritusele Põlvamaa line-tantsu harrastajad. Rühmi palume registreerida linetantsupäevale 29. aprilliks tel 5693 7848.
9. mai kell 18.00 Käsitöötuba.
Info tehtavast kultuurimaja kodulehel www.
vkk.ee. Osalustasu 2 eurot.
10. mail kell 17.00 Emadepäeva kontsert
Esinevad Vastse-Kuuste Kooli õpilased
14. mail kell 13.45 Kino lastele
Film“ Gilberdi karm kättemaks“.
Film räägib 11-aastasest Gilbertist, kellel on
tõsine munaallergia. Aga jube lapsehoidja
Doris, kes on samas ka poisi tädi, söödab
talle meelega mune sisse. Sel puhul on
parim kaitse rünnak.
Kohutavalt naljakas film põhineb Sten Erik
Lunde auhinnatud lasteraamatul ”Eggg”.
”Gilberti karm kättemaks” on lugu sõprusest
ja julgusest olla sina ise.
Kinopilet täiskasvanutele 4 € ja lastele 3 €.

Mooste Folgikojas
Festival XX MOOSTE ELOHELÜ
3. mail kell 19 avamine
4. mail kell 19 võistluskontsert

Põlva Muusikakoolis
Teisipäeval, 30. aprillil kell 18
Kristi Raiase laulukontsert
Pilet 5/3 € tund enne algust kohapeal.
Neljapäeval, 9. mail kell 15
kontsert-etendus “Pipi läheb kooli”.
Esinevad Merit Männiste, Andreas Lend
ja Kirke Karja. Pilet 5/3 € tund enne algust
kohapeal.
Teisipäeval, 14. mail kell 14-18
avatud uste päev.
Neljapäeval, 30. mail kell 18
Rahvusooper Estonia meeskvintett ja
Põlva Muusikakooli neidude ansambel
Blue-S Riivo Jõgi juhendamisel.
Pilet 5/3 € tund enne algust kohapeal.

17. mail kell 19.00 Kinoõhtu:
Film “Uju või upu”.
Tõelised mehed, ükskõik millised nad ka
ei ole ja mis raskustega nad ei võitle, ei
anna kunagi alla. Kui nad midagi juba pähe
võtavad, siis tõsiselt ja neid ei takista miski:
ei aeg, raha ega teiste arvamus.
Nii just Prantsusmaal lugu lahti rullubki:
seitsmest mehest koosnev kamp otsustab
põgeneda täiskasvanute igapäeva halli elu
eest täiesti ootamatul viisil – moodustades
meeste sünkroonujumise meeskonna.
Kinopilet 4€ ja 3€.
20. - 22. mai kell 12-20.00 Euroopa Parlamendi valimiste eelhääletus.
23. mail kell 19.30 Teatrietendus:
Vastse-Kuuste näiteringilt O. Lutsu näitemängud „Kalevi kojutulek“ ja „Valimised“ viimased etendused. Pilet 4 €.
24. mail kell 18-21 Fruktodisaini õpituba
Õpime erinevatest toorainetest lõikama välja
erinevaid kaunistusi. Õppepäeva läbiviija
Päevalille perenaine Signe Aid. Osalustasu
20 eurot.
26. mail kella 9 -20 Euroopa Parlamendi
valimised.
31. mail kell 12.00 Eakate pärastlõuna
Oodatud on kõik eakad huvilised kultuurimajja mõnusalt juttu ajama, lõõtspillimuusikat kuulama ning laste etendust vaatama.
Osalustasu 2 €.

Raadio Marta – 100,7MHz
Nädala saatekava

Uudised
09:00; 10:00; 11:00; 12:00; 14:00; 15:00; 17:00
07:00 – 11:00 Hommikuprogramm
ETKNR
09:15 Õnnesoovid
ETKNR
10:00 Vallatund “Põlva – vald ja tema inimesed” N
10:15 Põlva valla kultuuri- ja spordierisaade
R
10:15 Šlaagriekspress (muusikasaade)
E, K
10:15 Slaavi PoP (muusikasaade)
T
15:10 Heimar Lengi Show* 		
E, T
15:10 Maapäev (Pereraadio maaelusaade)*
N
Puhkepäeviti
08:00 – 10:00 Hommikuprogramm
L, P
08:00 Hommikumõtisklus, Toomas Nigola
P
09:15 Õnnesoovid
L, P
09:30 Põlva valla kultuuri- ja spordierisaade*
P
10:00 Heimar Lengi Show		
P
10:00 Vallatund “Põlva – vald ja tema inimesed”* L
11:00 Valimised 2019* 		
L
(tasutud poliitiline saade üle nädala)
11:00 Maapäev (Pereraadio saade)
P
12:15 Maagilised taimed * (loodussaade)
P
17:00 Õhtukontsert “Nightlive”
P

KIRIKUTEATED
• Põlva Maarja kirikus
igal pühapäeval kell 11 püha missa (jumalateenistus armulauaga).
Reedeti kell 18 noorteõhtud pastoraadis (Kesk 11, III korrusel),
pühapäeviti kell 13 sealsamas pühapäevakool lastele.
Lapsevanemad, kes soovivad panna oma lapse sügisel tööd alustava kristliku põhikooli
1. klassi või maikuus toimuvasse eelkooli, saavad infot aadressil polva@luterlik.edu.ee.
25. aprillil ja 16. mail kell 17 toimuvad Kesk tn 11 III korruse saalis ka kooli tutvustusõhtud kõigile huvilistele
Kirik on kõigile avatud E-R 9-13 ning P 10-12.30.
Iga kuu 2. pühapäeval on kirikulistele korraldatud transport Vana-Koiolast ja Tilsist.
Huvilistel võtta ühendust Tuuli Võsaga telefonil 520 2944.
Jooksev info koguduses toimuva kohta leidub Põlva Maarja koguduse kodulehel www.
eelk.ee/polva.
Mooste baptistikoguduses
• Jumalateenistused igal pühapäeval kell 11
• Laste pühapäevakool 2. ja 4. pühapäeval kell 11
Jooksev info koguduse kodulehel www.mooste.ekklesia.ee
Põlva Püha Pe etri koguduses
• Jumalateenistus igal pühapäeval kell 11.00
• Hommikupalvus kolmapäeviti kell 10.00
• Õhtupalvus teisipäeviti kell 18.00
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ÕNNITLEME
VÄÄRIKAID
JUUBILARE
96
Margareta Lävi
Lahe küla
95
Aino Malmet
Põlva linn
94
Ludmilla Hirmo
Kauksi küla
Vaike Pärn
Ahja alevik
92
Juta Padar
Leevijõe küla
Paul Ristioja
Põlva linn
Lehte Landrat
Puuri küla
Alide Vihman
Põlva linn
Ferdinand Laar
Padari küla
AleksandraMägi
Kähri küla
Maimo Kruusement
Põlva linn
Milde-Elfriede Kahar
Põlva linn
Adele Kõrda
Põlva linn
91
Kalev-Johannes Kirsimägi
Jaanimõisa küla
Helena Võru
Mustajõe küla
Eino Huik
Loko küla
90
Zinaida Koromnova
Põlva linn
Vaike Plakk
Eoste küla
85
Anna Muoni
Lootvina küla
80
Mare Põllukivi
Mammaste küla
Juhan Ankro
Põlva linn
Kusta Kautlenbach
Metste küla
Viive Vasser
Andre küla
Endel Mosen
Põlva linn
Eha Mušinets
Vastse-Kuuste alevik
Ahto Herne
Põlva vald
Mairi Õis
Mooste alevik

Elanike arv seisuga
01.04.2019
mehi 6848
naisi 7053
kokku 13 901 elanikku

Maie Lentsius
Tännassilma küla
75
Toivo Kaar
Põlva linn
Liia Taimer
Mammaste küla
Bernhard Kullmann
Himmaste küla
Raivo Renter
Põlva linn
Külli Vaino
Põlva linn
Rutt Lepasson
Põlva linn
Reet Vares
Mooste alevik
70
Heino Pindek
Himmaste küla
Enno Toss
Põlva linn
Elmo Oidermaa
Vastse-Kuuste alevik
Hele Kalpus
Kärsa küla
Ilme Müürsepp
Põlva linn
Anatoli Šolkov
Põlva linn
Ain Tohv
Põlva linn
Taivo Pärniste
Põlva linn
Margit Tobreluts
Puuri küla
Andres Kadak
Põlva linn
Edda Prükk
Rasina küla
Virve Truuts
Põlva linn
Kaja Kiudorv
Põlva linn
Viive Austa
Tilsi küla
Helbe Aun
Mooste alevik
Silvi Pihlap
Põlva linn
Ülo Neerot
Mooste alevik
Valdur Uibu
Roosi küla
Maikuu juubilarid,
kes ei soovi äramärkimist
ajalehes, palume sellest
teada anda hiljemalt 10. maiks
tel 799 9499

Ajavahemikul
22.03.2019 – 17.04.2019
sündis Põlva vallas
1 tüdruk ja 8 poissi.

Leevijõe küla üldkoosolek
toimub 23. mail 2019 kell 19.00
Vastse-Kuuste raamatukogus.

Päevakorras on külavanema valimine.
Peale valimisi arutelu:
Leevijõe küla arenguperspektiivid; Küla ajalooprogrammist sh
mõne mustandlõigu näitamine küla droonivideost.
Kohapeal algatatud küsimused.
Oodatud on kõik Leevijõe küla elanikud
ning kinnistuomanikud.
Üldkoosoleku kokkukutsumise algatusrühma nimel
Maldur Muttik, tel 5594 0794.

MTÜ Orajõe Selts

üldkoosolek toimub
laupäeval, 4. mail 2019 kell 10:00
Mammaste Tervisespordikeskuses.
Päevakord:
2018. a ülevaade ja
majandusaasta aruanne;
2019. a tegemised;
jooksvad küsimused
Info: Ariana, 517 4694

Lootvina ja Logina küla ning
MTÜ Kodukant Lootvina
üldkoosolek toimub 4. mail 2019 kell 16.00
Lootvina külakeskuses

Päevakorras:
1. Tagasivaade 2018. aasta tegemistele.
2. Lootvina ja Logina külade arengukava kinnitamine
(eelnevalt võimalik tutvuda kodulehel).
3. MTÜ Kodukant Lootvina 2018. a majandusaruande
ülevaade ja kinnitamine.
4. Jooksvad küsimused.
Külamaja talgud kell 12.00 ja peale koosolekut saunaõhtu!
Täpsem info www.lootvina.ee

Külavanem Tõnu Lumi, 5341 0974

Rosma küla
üldkoosolek

toimub 8. mail kell 19.00
Veski Puhkemajas.
Päevakorras on külavanema
valimised.
Kogukonna aktiivgrupp

Ljubov
Vares
Südamlikud õnnesoovid
juubelisünnipäeva puhul!
Sinu hooldatavad

