PÕLVA
VALLAVOLIKOGU
JA VALLAVALITSUSE
INFOLEHT
PMS 285
CMYK 90 / 48 / 0 / 0
RGB 0 / 115 / 207

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

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

Nr 24 (11) • 18. detsember 2019

Igal aastal jõulukuul on usinad päkapikud kutsunud lapsi koos peredega õuetrallile. Sellel aastal
teise advendi pühapäeval lustiti keskväljakul tantsupäkapikk Andre Laine tantsusammude saatel.
MTÜ Himmaste päkapikud küpsetasid pannkooke, raamatupäkapikkude juures sai mõistatusi lahendada, tõukerattapäkapikud jagasid rattatiire, päästeameti ennetuspäkapikud juhtisid tähelepanu
tule ja suitsuga seotud teemadele, noortekeskusega koos sai meisterdada endale päris oma päkapiku.
Peapäkapikk kutsus julgeid luuletusi lugema, otsimismängus osalejatel oli võimalus kuldseid šokolaadimedaleid hankida ja kokkuvõtteks oli üks tore päkapikkude pühapäev!
Janika Usin
Taavi Nageli fotod

Jõuluvana kirjutab:
“Kui Piilur-Päkapikud Moostest Jõulumaale tagasi jõudsid, ei olnud nad sealseid lapsi iseloomustades kiitusega kitsid. Ikka, et väga viisakad ja loevad juturaamatuid ja hoiavad oma lemmikloomi jne.
No ma tahtsin seda päris oma silmaga näha!
Võtsin Jõulueide ka kaasa ning Mooste kultuurimajast, pärast seda, kui tädi Maret oma sooja kalli
ära oli teinud, ma need lapsed kõik leidsingi. Kes kiirustas koolist, kes tuli koos kasvatajaga lasteaiast,
aga neid oli kohe päris palju! Ja missugused salmid ja lauluviisid oli neil Jõuluvanale selgeks õpitud!
Ja kui kenasti nad käitusid!
Kui ma alguses olin kaljukindel, et sellel talvel jõulupühasid ei tule ja ma ühelegi lapsele ei vii
kingitusi, siis pärast Mooste pisikeste põnnidega kohtumist olen ma küll teist meelt. Nüüd ma usun,
et lapsed peavad endiselt raamatut oma sõbraks ja lugemist selleks kõige õigemaks ajaviiteks. Sellepärast ma jõululaupäeval heade laste ustele koputangi, tulen nende juurde, kes mu jaoks uue loo on
õppinud ja kes kunagi ei tunnista, et ei armasta lugemist ja raamatuid, et õppida ei meeldi.”
Kirja saatis toimetusele edasi Sirje Vill

Põlva 2019
Foto Ragnar Vutt

Toredat pühadeaega ning uusi ideid, üksmeelt ja
rõõmsaid kordaminekuid uuel aastal!
Põlva vallavolikogu ja Põlva vallavalitsus

Põlva Linna Harratusteatri etendus “Jõuluvana mure” toimus Moostes 5. detsembril.

Ilutulestikust
Paljud omavalitsused on loobunud 2019/2020 aastavahetuse ilutulestike korraldamisest. Ka Põlva vallavalitsus arutas, kas
teha aastavahetusel tavapärane ilutulestik või leida sellele mingi
muu lahendus.
Otsustati, et sel aastal aastavahetuse ilutulestik maakonnakeskuses Põlvas siiski tuleb. See kestab 7 min, selles on 18 osa
ning maksab 2700 eurot ilma käibemaksuta. Järgmisel aastal küsime ilutulestiku korraldamise kohta inimeste arvamust.
Küll aga kostub juba praegu paugutamist ostukeskuste ja
kortermajade ümbruses, mis rikuvad avalikku korda, ehmatavad
kodanikke ja on ohtlikud paugutajale endale. Põlva politseijaoskond paneb lapsevanematele ja vastutustundlikele täiskasvanutele südamele, et nad selgitaks lastele ohtu ning mõtleks, milliseid “mänguasju” on sobilik oma lapsele osta.
Kui järgida müüjate antud soovitusi, toote kasutusjuhendit ja
valida lapse vanusele lubatud toote kasutamiseks sobiv koht, siis
ei satu ohtu ei lapsed ega avalik kord.
PT

2 Vallavalitsus, volikogu
Uue aasta alguses algab kaasava
eelarve ettepanekute kogumine
2020. aastal saab kaasava eelarve ettepanekud esitada vallavalitsusele 10.-25. jaanuarini..
Ettepanek tuleb esitada kas digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressile info@polva.ee või
paberkandjal allkirjastatuna aadressile Kesk 15,
63308 Põlva.
Kaasavasse eelarvesse oodatakse ettepanekuid avalikult kasutatava objekti rajamiseks või
parendamiseks. Elluviidav idee ei tohi tekitada
ebamõistlikke kulusid omavalitsuse järgnevate aastate eelarvetele.
Kaasava eelarve objektiks ei ole Põlva valla hallatavate asutuste, valla enamusosalusega äriühingute ja valla poolt asutatud sihtasutustega
seotud investeerimisettepanekud.
Ettepanek peab sisaldama:
1. esitaja nime, kontakttelefoni või e-posti aadressi, postiaadressi;
2. nimetust (lühike fraas, mis nimetab ettepaneku sisu);
3. idee kirjeldust, planeeritavat asukohta, eesmärki ja olulisust
(lühike kirjeldus, millisele Põlva valla vajadusele ettepanek vastab,
millise probleemi lahendab või millise uue võimaluse avab; mis on
ettepaneku eesmärk; miks on ettepaneku teostamine Põlva valla eelarvest vajalik ja oluline);
4. sihtrühma (lühike kirjeldus, kes saavad probleemi lahendamisest või uue võimaluse avanemisest otsest kasu; nimetada hinnanguliselt sihtrühma suurus, vanus jm olulised tunnused);
5. ettepaneku hinnangulist maksumust;
6. muud olulist infot, ideed iseloomustavat materjali (eskiis, joonis, foto, kirjeldust sellest, mida oleks idee hindajail lisaks oluline
teada).
Lisainfo: arenduse peaspetsialist Kaire Kalk
kaire.kalk@polva.ee
tel 799 9344

Detsembrikuu lehenumbriga koos jõuab postkastidesse
Põlva valla 2020. aasta kalender.
Infolehe ja ka kalendri postitus on tellitud igasse Põlva
valla postkasti. Mõlemad on saadaval ka Põlva Vallavalitsuses.
2020. aastal jätkab infoleht ilmumist samamoodi 1x
kuus. Kui teil on ettepanekuid või mõtteid kuidas infolehte
loetavamaks ja vajalikumaks teha, või mida võiks infolehes
veelgi kajastada, siis andke sellest teada aadressile ajaleht@
polva.ee.
Rahulikke pühi ja meeldivat koostööd uuel aastal!
PT

1. märtsist 2020 saab politseid
kutsuda vaid numbrilt 112
29. veebruaril 2020 suletakse riikliku otsusega jäädavalt seni
politsei kutsumiseks kasutusel olnud lühinumber 110.
Kuni sulgemiseni informeerib automaatteavitus helistajaid
nende kõne suunamisest hädaabinumbrile 112. Alates 1. märtsist
2020 kõnesid ei suunata ja automaatteavitus informeerib helistajat,
et number on suletud ja valida tuleks 112.
Politsei lühinumbri sulgemine lõpetab riikliku projekti ühtse
hädaabiteenuse loomiseks ja selle tulemusel jääb Eestis kasutusele üks hädaabinumber 112, kust saab kutsuda appi nii politseid,
päästet kui ka kiirabi. See lahendus on aidanud muuta inimeste
abistamist süsteemsemaks ja kiiremaks.
Üks oluline põhjus, miks abivajajatel tuleb eelistada numbrit
112 on kahtlemata kiirus. „Hädaabinumbrile 112 tehtud kõne tuleb meie süsteemi ilma suunamise ja automaatteavituseta. Teine
ja veelgi olulisem põhjus on see, et helistajate täpsem positsioneerimine on võimalik vaid hädaabinumbrile 112 valides,“ kirjeldas
Häirekeskuse Lõuna keskuse juhataja asetäitja Katrin Mikson.
Politseid saab numbrilt 112 kutsuda juba aastast 2015 ja enamik abivajajatest on selle muudatuse juba omaks võtnud.
Ühtlasi paneb Häirekeskus inimestele südamele, et üle vaadataks erinevad teavitusmaterjalid majutusasutustes ja avalikes infokanalites, kus peab olema kirjas hädaabinumber 112, mitte muud
numbrid.
„Pöörake tähelepanu, et erinevad stendid, voldikud, bülletäänid, reisi- ja matkajuhid, turismitaludes ning hotellides olevad
meelespead oleks kaasajastatud. Vale info võib maksta halvimal
juhul kellegi elu,“ ütles Mikson.
Lõuna regioonis on politsei lühinumbri valimine suur
Umbes pooled kõned numbrile 110 tehakse Tallinnas ja Harjumaal ehk Põhja regioonis. Teisel kohal on Lõuna-Eesti maakonnad, kust vanale politsei lühinumbrile tehakse 19% kõnedest.
Jõgevamaalt helistatakse peamiselt Jõgeva vallast, sellele järgnes
Põltsamaal ja Mustvee vald. Põlva maakonnast paistab valimisega
silma Põlva vald, kust tehti pooled kõikidest maakonna kõnedest.
Tartumaalt on peamiseks vale lühinumbri valijate asukohaks Tartu. Oma maakonna enamike valele numbrile helistajate enamusega
paistavad silma ka Valga, Viljandi ja Võru.
Häirekeskus
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Kogukonnad panustasid aktiivselt külaelu
mitmekesistamisse
Külad olid 2019. aastal taas
aktiivsed. Erinevatest programmidest ning meetmetest saadi
toetusi, nendest 12 omaosaluse
kaasfinantseeris vald.
Leader toetuse abil renoveeritakse Rosma veski katus ja
maakivist vundament, Kauksi
külla rajati mänguväljak, Taevaskoja külakeskuses valmib
käsitöötuba ja kööginurk ning
Kiidjärve park saab valgustuse.
Külaseltse toetas ka kohaliku
omaalgatuse programm, mille
toetuse abil sai Rasina piirkond
mobiilse korvpallikonstruktsiooni, Taevaskojas uuendatakse mänguväljakut ning soetatakse kangasteljed, Kähri
Seltsimaja soetas õuemööbli,
Orajõe küla rajas külaplatsile
varjualuse ning oma järge ootab välikäimla ehitus.
2019. aastal anti valla eelarvest kogukondliku arendustegevuse toetuseks 19 790 eurot.
2018. aasta novembris võttis vallavolikogu vastu kogukondlikuks arendustegevuseks

toetuse andmise korra, mille
kohaselt saavad alates 2020.
aasta 1. jaanuarist vallalt projektide omaosaluse toetust
küsida vaid MTÜd nendest
küladest, kus on valitud külavanemad.
Meie valla esimesest kaasavast eelarvest rahastatud vä-

litenniselauad jõudsid Eoste ja
Karilatsi külaplatsidele. Kevadel paigaldatakse tenniselauad
ka Himmaste, Taevaskoja ja
Lootvina külakeskustesse.
Lisaks välitenniselaudadele
mahtus eelarvesse ka välijõusaal Põlva-Himmaste kergliiklustee äärde ning koerte män-

guväljak Põlvas.
Ka 2020. aasta eelarvesse
on kavandatud 50 000 eurot,
mis ootab teie häid ideid!
Kaire Kalk
arenduse peaspetsialist
Fotol on uus välitenniselaud Karilatsi külaplatsil

Detailplaneeringud
Põlva Vallavolikogu 21.11.2019 otsusega nr 1-3/44 kehtestati
Põlva linnas asuva Pärnaõie tn 32 katastriüksuse, Soesaare külas
asuva Pärnaveere katastriüksuse ja osaliselt Tedre katastriüksuse ja
lähialade detailplaneering. Planeeringuala suurus on 7,8 ha ning lahendusega lubatakse osaühingu Peetri Puit tootmishoonet laiendada Soesaare külla kuni 6240 m2. Detailplaneeringu elluviimisega
kaasneb lisanduvate töökohtadega eeldatavalt mõõdukas positiivne mõju piirkonna majandusele. Suureneb ettevõtte tootmismaht
kuid tootmise iseloom ei muutu, arenev ettevõte piirkonnas loob
eeldused elanikkonna kasvuks ja pendelrände vähenemiseks. Ettevõtte laienemisel väheneb põllumajandusmaa pindala, suureneb
müratase ning muutub maastikuilme. Müra piirväärtust tootmise
laienemisel ei ületata ning häiringute vähendamiseks näeb planeering ette müratõkkevalli rajamise.

Detailplaneeringu ja selle kehtestamise otsusega saab tutvuda
Põlva valla veebilehel: www.polva.ee/detailplaneeringud.
Põlva Vallavalitsus annab teada, et kehtestas 04.12.2019 korraldusega nr 2-3/601 Põlva linnas Jaama tn 71a detailplaneeringu.
Detailplaneeringu lahenduse kohaselt on Jaama tn 71a katastriüksusele kavandatud püstitada esimeses ehitusjärgus üks laohoone ligikaudse pinnaga 350 m2. Maksimaalne lubatud ehitisealune
pindala Jaama tn 71a katastriüksusel on 2100 m2, hoonete suurim
lubatud arv on viis, maksimaalne kõrgus maapinnast kuni 12 meetrit ja lubatud on kuni 3-korruseliste hoonete püstitamine. Olemasolev kaubandushoone ning juurdepääsud säilitatakse.
Ehitus- ja planeeringuosakond

Miks kirjad ei jõua kohale?
Postkast on midagi sellist,
mis püsib aastaid või aastakümneid. Siiski tuleks aegajalt jälgida, kas postkast suudab „teenindada“ praeguseid
hoopis mahukamaid saadetisi.
Eestis on ligikaudu 600 000
postkasti, mille hulgast paljud
ei vasta nõuetele ja teevad kirjakandja töö raskeks, kui mitte
võimatuks.
Korrektne postkast teeb
kirjakandja töö lihtsamaks ja
aitab tellitud saadetistel postkasti kiiremini jõuda. Postkastidele kehtestatud minimaalsed
mõõtmed on 25x35x6 cm, kuid
soovituslik on kasutada märgatavalt suurema mahutavusega
postkaste. Postkasti postitamiseks ette nähtud ava minimaalsed mõõtmed on 2x23 cm.
Lisaks võiks postkast olla pealt
täidetav, et saadetisi poleks
vaja postkasti panemiseks kokku murda.
Postkasti asukoha juures
peaks jälgima, et sellele oleks
tagatud aastaringne ligipääs
ja et tee postkastini ning postkasti alune oleks takistustest
vaba (lumi, jää, jalgrattad,
lapsevankrid, suusad jne). Samuti peab postkast kaitsma
saadetist ilmastikuolude eest.
Ligi tuhandet postkasti teenin-

dav kirjakandja ei püsi kaua
tervena, kui tee iga postkasti
juurde on vesine, jäine või lumine. Seetõttu paneb Eesti Post
kõigile südamele, et inimesed
oma postkasti ümbrused korras
hoiaks.
Oluline on ka, et postkast
ning maja oleks korralikult
nime või numbriga tähistatud, sest tähistamata postkast
teeb keeruliseks kirjakandja
töö ning oodatud saadetised ei
pruugi kohale jõuda. Juriidilise isiku postkastile peab olema märgitud ka ettevõtte nimi/
nimed, et kindlustada posti
toomine neile ettevõtetele, kes
postkasti kasutavad.
Kortermajades tuleb postkast paigaldada kortermaja
välisukse vahetusse lähedusse.
Näiteks saab kasutada välisukse sisse paigaldatavaid postkaste, et tagada ligipääs ilma
välisust avamata. Juhul, kui
postkastid on paigaldatud trepikotta võiks kasutada universaalvõtit, mis tagab kogu maja
trepikodade
ligipääsetavuse
ühe võtmega.
Eramaja postkast tuleb paigaldada elamut piirava aia külge. Aia puudumisel on heaks
tavaks paigaldada postkast
krundi teepoolsele piirile. Hoo-

litseda tuleb ka selle eest, et
koduloomad (eelkõige koerad)
ei pääseks postkasti juurde või
teisele poole aeda, sest sellisel juhul on postikulleril õigus
keelduda postkasti teenindamast oma turvalisuse tagamiseks.
Külades
paigaldatakse
postkastid eeskätt põhimaantee
või suurema hooldatud tee äärde, koondades ümbruskonna
adressaadid ühte kohta. Kokkuleppel paigaldatakse postkast
elu- või asukohast mõistlikule
kaugusele, näiteks lähimasse
bussipeatusesse, küla infotahvli juurde või teeotsa. Alati tuleb
arvestada asjaoluga, et postikulleril oleks võimalus sõiduki
ajutiseks peatumiseks ning seejuures oleks tagatud peatuvate
sõidukite ja inimeste ohutus.
Juhul kui on soov oma postkasti asukohta muuta, siis tuleb
sellest teada anda postifirma
kodulehel asuva veebivormi
abil. Vajadusel võetakse inimesega ühendust, et postkasti
asukoht kinnitada või selle paigaldamist täpsustada. Kindlasti on oluline postkasti asukoht
teada anda ja kokku leppida,
sest vastasel juhul ei oska postikuller uut postkasti teenindada. Samuti ei ole Eesti Postil

Tähelepanu!
Eesti Posti Põlva kandekeskus palub Põlva linna
Ehitajate tänava piirkonna
inimestel üle vaadata oma
aadressandmed erinevate teenuspakkujate juures.
Endiselt saabub postisaadetisi aadressidele, mida
enam ei ole, sest tänava nimi
ja ka maja number on nüüd
muutunud..
Post on sunnitud need saadetised tagasi saatma põhjusel, et adressaati ei leita.

kohustust toimetada saadetisi
postkasti, mille paigutamine ei
ole kooskõlastatud.
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Põlva Spordikeskuse uuenenud ujula on
nüüd avatud
Pikk ehitusperiood on lõppenud ja ootame kõiki huvilisi taas
veemõnusid nautima. Sauna- ja veemõnusid saab nautida leili-,
auru- ja aroomisaunades, mullivannis ning kuumas jaapani vannis.
Lisaks saunadele ja basseinidele on uuenenud ka riietusruumid,
kus külastaja saab oma asjad turvaliselt kiibiga lukustatavasse kappidesse jätta. Nüüdsest on ujulas viibimise aeg piiramata.
Saunad kütame argipäevadel kuumaks alates kella 10st, nädalavahetusel 12st ning leili saab nautida kuni õhtutundideni välja.
Tule uudistama ja renoveeritud ujulaga tutvuma!
Ujula on avatud E-R kell 08.00 - 22.00 ja L-P kell 12.00 - 21.00.
23. detsembril on ujula avatud 08.00-19.00, 26. detsembril on
avatud 12.00-18.00 ja 31. detsembril kella 09.00- 13.00.
24. ja 25. detsembril on ujula suletud, 1. jaanuaril on ujula suletud.

Leilisaun

Põlva muutub järjest kaunimaks, vol 6
Pihlaka 11

Palume lapsevanematel, kelle lapsed on vanuses 1-7-aastat,
ei käi lasteaias ning kes ei saanud osaleda 2019. aastal toimunud
koduste laste jõulupeol, järele tulla kommipakkidele enne 31. jaanuari 2020 vallavalitsuse sotsiaalosakonda Kesk tn 15, Põlva (E-N
8-17, R 8-16, lõuna 12-12.45).

Vanemlusprogramm
„Imelised aastad“

Põlva Spordikool

Aurusaun

Koduste laste jõulupidu

Janika Usina fotod

Piiri 10

Põlva vald korraldab juba kolmandat korda lapsevanematele,
kelle laps on vanuses 2-8 aastat vanemluskoolituse „Imelised aastad“. Koolitus toimub koostöös Tervise Arengu Instituudiga.
Vanemlusprogrammi eesmärk on aidata lapsevanemal ennetada ja toime tulla lapse käitumisprobleemide ning arenguküsimustega. Programmis omandatud praktilised oskused ja saadav tugi
võimaldavad lapsevanematel tulla paremini toime lapse kasvatamisega kaasnevate väljakutsete ja stressi tekitavate olukordadega.
Programm koosneb 16 nädala jooksul 1 kord nädalas (2-2,5
tundi) toimuvatest koolitustest. Gruppe on 2020. aasta I poolel
kokku kaks - Põlva ja Tilsi:
• Tilsi grupp alustab 21. jaanuaril 2020 algusega kell 18.00 Tilsi lasteaias Muumioru
• Põlva grupp alustab 22. jaanuaril 2020 algusega kell 18.00
Põlva Lasteaias Mesimumm
Ühes grupis on kokku 10-14 lapsevanemat, ühest perest eelistatavalt mõlemad last/lapsi kasvatavat vanemat. Lapsevanematega
töötavad kaks grupijuhti, kelleks on Helen Metsma ja Gerti Karilaid-Vidder.
„Imelised aastad“ programmi on võimalik ellu viia nii ennetusliku (vanematele, kelle lastel on ilmnenud probleemide esmased
sümptomid) kui ka probleeme käsitleva meetmena vanematele,
kelle lastel on avaldunud näiteks kohatine agressiivne käitumine,
hüperaktiivsus, hajutatud tähelepanuvõime, valetamine, sõnakuulmatus jne.
Vanemlusprogrammi toimumise ajal on korraldatud lapsehoid,
kus on võimalik lastel viibida ajal, mil lapsevanem osaleb koolitusel. Lisaks on korraldatud ka toitlustus. Koolitus on vanematele
tasuta.
Registreerida saab koolitusele kuni 3. jaanuarini 2020 pöördudes Põlva Vallavalitsuse lastekaitsespetsialistide Anneli Maseni,
tel +372 504 5530 / 799 9477, e-post Anneli.Masen@polva.ee või
Klarica Topperi, tel +372 5302 1668 / 799 9462, e-post Klarica.
Topper@polva.ee poole.
Sotsiaalosakond

Olgem noortele eeskujuks, mitte ainult sõnadega vaid ka tegudega

Ametkonnad tutvustasid oma ootusi üldplaneeringutele
vol 2
Selle aasta 12. juunil toimus Põlvas planeeringutega tegelevatele ametnikele, üldplaneeringute koostamise konsultantidele ja
volikogude liikmetele ametkondade teabepäev. Kokkuvõte päevast
ilmus augusti kuu Põlva Teatajas. Teine samalaadne kokkusaamine
toimus 24. oktoobril.
Seekord olid kõneks „jõulisemad“ teemad. Oma ootusi koostatavatele planeeringutele tutvustasid esindajad Päästeametist, Politsei- ja Piirivalveametist ning Kaitseministeeriumist.
Esmalt andis üldplaneeringute koostamisest Eestis ülevaate
Rahandusministeeriumi regionaalhalduse osakonna üldplaneeringute nõunik Tuuli Veersalu. Olukorras, kus 79-st omavalitsusest
61 koostab hetkel üldplaneeringut ning kõik startisid enam-vähem
ühel ajal, on hea teha erinevaid võrdlusi ja kokkuvõtteid. KaguEesti valdade seisust üldplaneeringute koostamisel annab ülevaate
juuresolev joonis. Veersalu rõhutas, et üldplaneeringu mõte on leida tasakaal erinevate vajaduste ja võimaluste vahel ning seda, et
üldplaneering ei ole võluvits millega lahendada kõiki probleeme.
Kuna üle 80% omavalitsustest koostab planeeringuid üheaegselt,
siis ühtpidi on see eelis, teisalt aga võimenduvad kõik probleemid.
Margo Lempu Päästeametist rääkis sellest, kui oluline on planeeringutega tagada tulekustutusvee saamise võimalused ning miks
peab vältima pikkade tupikteede planeerimist. Näitena saab siin
kohe tuua hiljutise tormi, mis murdis teedele palju puid. Kui tormimurd oleks suurem olnud ja külasse on ainult üks juurdepääsutee, siis abivajajateni jõudmine oleks võinud võtta mitmeid tunde.
Politsei- ja Piirivalveameti Põlva piirkonnavanem Katrin Satsi
tutvustas kuriteoennetuse võimalusi läbi keskkonna planeerimise.
Traditsioonilised kuritegevuse ennetamise meetodid keskenduvad
enamjaolt juurdepääsu piiramisele füüsiliste ja kunstlike tõketega

nagu lukud, turvasüsteemid, aiad ja väravad. Keskkonna kujundus
annab aga võimaluse muuta kasutatavad alad ohutumaks ja vähem
vastuvõtlikuks kuritegevusele, muutes sellega inimestele olemise
avalikul alal mugavaks. Arhitektuur, tänavate paigutus, avalikud
hooned ja teised väliruumid võivad mõjutada kuritegevuse taset ja
inimeste turvatunnet.Ülar Tooming Integreeritud piirihalduse büroost andis ülevaate riigipiiri väljaehitamisest. Põlva maakonnas
asub viis väljaehitatavat piirilõiku ning riigipiirilie juurdepääsemiseks ehitatakse maakonnas kokku ca 16,2 km teid. Et Põlva vallal
kokkupuude riigipiiriga puudub, siis rohkem pakkus riigipiiri puudutav ettekanne huvi Räpina ja Setomaa vallale.
Tiheda teabepäeva, lõpetas Kaitseministeeriumi esindaja Maris Freudenthal, kes selgitas riigikaitselistest ehitistest tulenevaid
piiranguid. Riigikaitselise objekti piiranguvööndi ulatus on linnas
ja alevikes kuni 300 m, külades aga kuni 2000 m, piiranguvöönd
tähendab seda, et ministeeriumi kooskõlastuseta ehitada ei tohi.
Samuti on vajalik Kaitseministeeriumiga kooskõlastada ehitised,
mis on kõrgemad kui 28 meetrit ja seda seepärast, et nii kõrge ehitis võib kaasa tuua riigikaitselise ehitise töövõime vähenemise.
Teada on vaidlused, kus tuulikud võivad takistada radarite tööd.
Kokkuvõtvalt võib öelda, et kõik osalenud ametkonnad on valmis
sisuliseks koostööks ning huvitatud parima võimaliku lahenduse
leidmisest. Esmalt üksteise ärakuulamine on hea algus koostööle
ametkondadega, näost-näkku rääkimine aitab probleemide lahendamisele kaasa rohkem kui kirjade vahetamine.
Tiia Zuppur
arhitekt-planeerija

Alkohol põhjustab probleeme, mida küll teatakse, kuid tagajärgedega võitlemine nõuab kulutusi maksumaksja rahast. 25 %
õpilastest muretsevad, et nende vanemad tarvitavad alkoholi. Kes
kaitseb neid lapsi?
Alkoholi aastakonverentsil esitleti aastaraamatut, kus antakse
ülevaade alkoholi turust, tarbimisest ja kahjudest Eestis. Alkoholitarbimine Eestis on kümne aastaga vähenenud 14,8 liitrilt 10.1
liitrile. Ühiskonnas on olnud edusammud, et me tarbime alkoholi
vähem aga me tarbime seda ikka veel palju.
Mõnevõrra vähem on langenud õlle tarbimine, mida 2007. aastal joodi 94,7l ja 2018. aastal 79,6 liitrit ühe täiskasvanud elaniku
kohta. Jookidest on kasvutrendis olnud vaid veini tarbimine, mida
2007. aastal joodi 8,6l ja 2017. a 14,8 liitrit ühe täiskasvanud elaniku kohta.
Alates 2018. aastast rakendusid mitmed riikliku alkoholipoliitika meetmed, kuid piirikaubandus ohjamine jäi alles 2019. aastasse. Riiklik alkoholipoliitika eeldab pikaajalist vaadet ja tarka
tasakaalu fiskaal- ning tervisepoliitika eesmärkide vahel.
Kuigi alkoholi tarbimine on viimasel aastakümnel Eestis vähenenud, on alkoholi liigtarbimine endiselt Eestis oluline enneaegseid surmasid ja terviseprobleeme põhjustav riskitegur. 2018.
aastal hukkus õnnetustes 127 alkoholijoobes inimest ja 496 inimest suri otseselt alkoholist põhjustatud terviseprobleemide tõttu.
Elanike hinnangul on suurimateks alkoholi liigtarbimisega seotud
probleemideks Eestis joobes sõidukijuhid, perevägivald ja terviseprobleemid. Küsitlusele vastanutest 88% olid kindlad, et alkoholi
tarbimise vähendamiseks on olulisim inimese enda käitumine ja
tahe.
Muutunud on inimeste hinnang oma alkoholi tarbimisekäitumisele. Vähenenud on täiskarsklaste osakaal kuid viina tarbimise
sagedused on vähenenud. Iga viies mees tarvitab alkoholi selliselt,
et see on ohtlik ja kahjulik tervisele.
29% õpilastele oli alkoholi pakkunud lapsevanem. 11-aastasele
16%, 13-aastasele 26% ja 15-aastasele 45%. Kaasaegse ennetuse
seisukohalt ei peeta sellist käitumist õigeks. Iga neljas laps hindas
oma vanemate alkoholitarvitamist probleemseks.
Noorte huviharidusele ja trennivõimalustele tehtud kulu on investeering tulevikku, kus on vähem alkoholisõltuvusega inimesi.
Täiskasvanutel on oluline olla noortel eeskujuks mitte ainult sõnades, vaid ka tegelikus käitumises.
Olgem täiskasvanutena oma lastele heaks eeskujuks!
.

Janika Usin
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Mis teid rõõmustas 2019. aastal?
Mind rõõmustas 2019. aastal, et valmis
Pihlapuu lasteaia arengukava ning koosloomise ja -tegutsemise vägi:
• sisukas ja eesmärgistatud koostöö lapsevanematega. Vahvad teemakuud, mille kodaminekuks teevad koostööd asutuse töötajad,
rühmaõpetajad ja lapsevanemad ning pisikesed pihlapõnnid.
• rahvusliku Pihlapuu idee- igal rühmal värvus, sellest lähtuvalt triibuseelikud jm kujunduselemendid lasteaias.
• Veebruaris toimus lasteaias I Sõbraolümpia. Novembris toimus juba V Uma Pido.
• Hea Algus 25. Pihlapuu tähistas tähtpäeva
kogemuspäevaga „Avatud meele ja kikkis
kõrvaga“ maakonna lasteaedade õpetajatele.
• Juunis korraldasime Põlva valla lasteaedade mänguhommiku „Lugu loodusest ja prügikastist“.
• Üle-eestiline „Maal elamise päev“ - lasteaia õuealal olid avatud tegevuskeskused nii
Pihlapuu lastele ja lapsevanematele kui ka
kõikidele huvilistele.
Meie moto „Ühes pihlakobaras igal marjal oma nägu, igal marjal oma vägi!“
Kaire Hääl
Põlva lasteaed Pihlapuu direktor
Suurim rõõm on renoveeritud õppehoone. Kogu oma sisu ja võimalustega.
Koit Nook
Põlva Kooli direktor
Muusikainimesena jäävad mulle eelkõige
silma loomulikult muusikasündmused. Olen
väga tänulik Põlva Kultuuri- ja Huvikeskusele selle eest, et jõulukuul andis oma võimsa
kontsert-etenduse Põlvas soome akordionišamaan Kimmo Pohjonen. Kõik on võimalik,
ka “kaugel” kagus. Nautida maailma tipptaset
meie oma kodukandi laval - see tundub esialgu uskumatuna. Ent sai teoks. Sügav kummardus kõrgkultuuri toomise eest Põlvasse.
Krista Sildoja
Meie kandi rahvast rõõmustas Jaanimõisa
külakeskuse kasutamisvõimaluse jätkumine.
Külateede enneolematus mahus remont.
44,5 km Jaanimõisa, Säkna ja Suurmetsa
külavaheteid said aastaringse sõidetavuse.
Täname Põlva vallavolikogu ja vallavalitsus
sellele kõigele kaasaaitamisel ja läbiviimisel.
Mälestuskivi paigaldamine Jaanimõisa kooli
100. aastapäevaks. Säkna rehehoone sai uue
põranda. Täname kõiki abistajaid ja toetajaid.
Jaanimõisa, Säkna ja Suurmetsa
külavanemad Rainer Siitoja,
Karin Hinrikus ja Kalju Paalman
“Uus” lõõtsamees, Euroopa pink, Euroopa
lipuvärvides pingid linnaruumis, jõuluehtes
keskväljak, tubli TILLU kohvik linna teises
otsas, uus LaStoria kohvik, uuenemas PESA
ja ujula, rõõmsad ja sportlikud inimesed.
Annely Eesmaa
avalike suhete spetsialist

Tänavu kevadel tähistasime Põlva Päevakeskuse 20. aastapäeva, kuhu olid lisaks
liikmetele kutsutud ka meie parimad sõbrad,
koostööpartnerid ja toetajad. Olgugi, et päevakeskuses on toimunud aasta jooksul palju
toredaid üritusi ja sündmusi, siis 20. aastapäeva tähistamist meenutatakse siiani.
Teine märgilise tähendusega sündmus
toimus just kaks nädalat enne Lõuna-Eestit
räsinud tormi, kui päevakeskuses oli Lõuna
päästekeskuse oeng tuleohutusest kodudes
ning Naiskodukaitse Põlva ringkonna poolt
loeng ohutushoiust ehk kuidas erinevate kriisidega toime tulla, näiteks kui kaob elekter.
Loodan, et see loeng aitas paljudel oma
kodudes ettevalmistusi teha ennem, kui
reaalselt tuligi sellega toime tulla lausa mitme päeva vältel.
Soovin kõigile ilusat jõuluootust ja toredaid kohtumisi jälle uuel aastal!
Anne Nook
Põlva Päevakeskuse juhataja
Märtsis tähistasime Ahjal sündinud rahvatantsujuhi Kristjan Toropi 85. sünniaastapäeva rahvatantsude päevaga, kuhu kogunes
10 tantsurühma Põlvamaalt, Tartumaalt, Viljandimaalt. Oli eriliselt soe ja kaunis pidu
koos rahvatantsulise hingamisega. Tantsuks
mängis Väägvere külakapell.
Eriline elamus oli ka juunis laulupeotule
vastuvõtmine ja teelesaatmine Ahja laululaval koos beebide-emmede, Ahja kooli õpilaste, kultuurimaja etlejate ja Ahja inimestega.
Kõige suurem rõõm oli minule ja kindlasti ka Ahja kultuurimaja külastajatele kultuurimaja alumise korruse renoveerimine,
mis valmis 1. novembriks, Ahja kultuurimaja 80. juubeliks. Tänusõnad Taggel OÜ-le.
Kaunist jõuluaja jätku!
Külliki Poroson
Ahja kultuurimaja juhataja
Rõõmu tegi:
* Põlva valla kollektiivid Tallinnas XXVII
laulu- ja XX tantsupeol “Minu arm”. Osales
üle 400 inimese - tantsijad (8 rühma), lauljad (9 koori) ning pillimängijad (5 kollektiivi).
* Harta korraldamisega seoses paljude toredate Põlva valla kodanikega suhtlemine.
* Spoku kasutusele võtmine taotluste menetlemiseks.
* Hea ja innustav koostöö haridusasutuste
juhtidega.
Aigi Tiks
haridus- ja kultuuriosakonna juhataja
Esimest korda ajaloos tehti meie koduteel tolmutõrjet.
Piia Roost
Mustajõe külast
Sellesse aastasse on päris palju toredaid
hetki jäänud, vastlapäev, jaanipäev, Põlva
valla suvemängud jne. Head üritused saavad korraldatud ainult tänu tublile ja ühtsele meeskonnale. Tahan tänada oma armast
kogukonda, kes on aktiivselt ürituste korraldamisel kaasa löönud või üritustest osa
võtnud.
Tiia Johanson
Tännassilma-Kähri -Puskaru külavanem

Suur rõõm oli, et saime hakkama üle-Euroopalise sündmuse - maapiirkondade harta
aastakohtumise korraldamisega ja meie vallas
leidus nii palju peresid, kes olid nõus majutama külalisi. Veel hiljemgi avaldasid osalenud
riikide linnapead siirast tänu. Võime uhked
olla, et kohtumine nii hästi korda läks.
Georg Pelisaar
vallavanem
Sügav kummardus ja kniks teile:
• Tilsi noored - mõistavad, löövad kaasa, on
naljakd, tegusad, lahedad
• koostöövõrgustik - Jane Lentsius, Tilsi Põhikooli üliäge meeskond - õpetajad, kokad,
töömees, Põlva keskraamatukogu ülivinged
toetajad, Põlva valla super noorsootöötajad ja
Annika, Aigi, Hanna-Grete ja Janika
• sõbrad, nõuandjad ja toetajad
Aastale tagasi vaadates on nii palju rõõmu
südames ja tänu, tegelikult on meil kõik hästi
ja liigume edasi paremuse poole, headel soovidel on tulevikku!!!
Ainika Mägi
Tilsi noorsootöötaja
Kõige eredamalt jääb 2019. aastat meenutama Maicel Uibo Doha MMil võidetud
hõbemedal. 2019. aastal läheb ajalukku Euroopa Maapiirkondade Harta aastakohtumise
korraldamisega. Nii tähtis sündmus õnnestub
tänu korraldajate ja partnerite suurepärasele koostööle ning pühendumisele. Harta 30.
aastapäeval Prantsusmaal, tunnustati Põlvat
suurepärase korraldamise eest!
Headmeelt valmistas mitmete projektide
valmimine - Põlva kooli ümberehitus, Põlva Muusikakooli kaasajastamine ja ujula rekonstrueerimine.
Sellel aastal tõstsime lasteaiaõpetajate
palgad kooliõpetajatega võrdsele miinimumtasemele.
2019 tähistati ka kahte tähtsat juubelit
Eesti ajaloos, Jakob Hurt 180 ja Laulu-ja
tantsupidu 150. Saab ainult uhkust tunda, et
Põlva vallast said peost osa väga paljud taidlejad.
Kõige suuremat rõõmu tegid ja hindamatu väärtusega on aga inimesed, kes iga päev
valla elanike heaks töötavad.
Janika Usin
Abivallavanem
Orkestriga on alati tore Põlva Päevade
laupäeva hommikul autokastis linna äratada,
mis on saanud mõnusaks ja lõbusaks traditsiooniks. Vaatamata ilmale ja varastele hommikutundidele pole orkestrantide meeleolu
kunagi alla keskmise ning seda entusiasmi
saame läbi muusika edasi anda. Mulle tundub, et igal aastal oleme pigem oodatud kui
vastupidi.
Reelika Raig
Põlva linna puhkpilliorkestrist

Kõige rohkem rõõmustas Harta suur kohtumine Põlvas, tõi palju värskust ja energiat
juurde.
Ka ujula uuendamine oli suur unistus, mis
selle aastaga teoks sai ning kõnetab paljusid
noori.
Lisaks on tore näha, et Põlva Kool on saanud
uue hingamise ja see mõjub koolikeskHea meel on, et 2019. aastal laekus tukonnale
väga positiivselt!
lumaksu valla eelarvesse natuke rohkem kui
me planeerinud olime ning saime oma plaaHanna Renata Kottise
nitud tegemised kõik tehtud.
Kertrud Kahar
Märt Eskor
gümnasistid
finantsosakonna juhataja

Aastal 2019 on mind kõige rohkem rõõmustanud
see, et meie kultuurikeskus on tasapisi ja paljulubavalt uue direktori Eerika Marki juhtimisel kujunemas kontserdimajaks. Meile on sellel aastal pakutud
rida suurepäraseid kontserte, mida seni ainult Tallinnas-Tartus nautida sai ja millest meie siin kohapeal isegi unistada ei julgenud. See on tore
jätk Ester Libliku poolt juba aastaid varem alustatud kammerkontsertide sarjale muusikakooli saalis.
Ühes maakonna- ja vallakeskuses peabki olema oma
kontserdimaja, olen selles kohe täiesti kindel. Kimmo Pohjaneni kontsert ainult kinnitas seda, et meil
on olemas tasemel helitehnika ja valgustus ning et ka
publikut on seni jagunud. Ees on ootamas isegi balletigala! Ka Põlva kultuurikeskuse kinosse on mul
viimasel aastal rohkem asja olnud, ka see rõõmustab.
Soovin jätkuvat edu kultuurikeskuse rahvale!
Liivi Maran
volikogu liige
Mooste Mõisakooli koolijuhina rõõmustas mind
2019. aastal kõige rohkem see, et uusi õpilasi liitus
kooliga sügisel tervelt veerandi jagu ja õpilaste arv
Moostes on nüüd jälle üle saja.
Rõõmsaks teeb ka see, et kõik õpetajad on meil
olemas. Kollektiiv on noor ja tegutsemistahet ning
energiat täis. Ettevõtlikust ning õppimisrõõmu jagub
igasse päeva.
Kui jõuluvanalt midagi soovida saaks, siis vajaksime jaanuarist osalise koormusega logopeedi oma ridasid täiendama. Siis saaks rahuliku südamega uuele
aastale vastu minna.
Ave Kikas
Mooste Mõisakooli koolijuht
Heal meel on, et 2019. aastal sai vald kahele suurele projektile, mis mõlemad panustavad keskkonnahoidu, vägeva toetuse – tänavavalgustusele 889 165 eurot
ning energiatõhusate hoolekandeasutuste rajamiseks 1
144 000 eurot.
Eriti hea meel on aga, et meie vallas hakati rakendama kaasavat eelarvet ning põlvakad olid ettepanekute esitamisel palju aktiivsemad kui näiteks suurlinlased tartlased.
Kaire Kalk
Arenduse peaspetsialist
Rõõmu teeb, et Porgandi sild sai korda. Koos külarahvaga sai koristatud teeääred ning silla ümbrus
rämpsust ja võsast, jõeäär sai puhtaks. Kohe ilusam!
Juubeliaastat jääb meenutama ka EV100 kivi mei
külas ja muidugi valla suvemängud, mis peeti Eoste
külaplatsil. Tore ja tegus aasta oli!
Andu Hanson
Eoste-Valgesoo külavanem
2019. aastal tegi vast enim rõõmu Jakobi Kooli
käivitumine: kõik need rõõmsad ja entusiastlikud õpilased, lapsevanemad ja õpetajad, kes selle koolikesega
end on sidunud.
Mitte vähetähtis pole mõistagi seegi, et käärkambri vastuvõturuum sai põhjalikult uuendatud ja viimaks
ometi on seal ühendus ka veevärgiga.
Toomas Nigola
Põlva Maarja koguduse õpetaja
Põlva Lasteaed Lepatriinu kollektiiv on kõige olulisemaks pidanud ühtset tiimi, ühiseid toredaid ettevõtmisi kolleegide, laste ja peredega.
Mina isiklikult tunnen kõige enam rõõmu sellest, et
olen saanud käesoleval aastal asuda tööle Põlva lasteaed
Lepatriinu suurepärases kollektiivis ning alustada üheskoos ettevalmistusi maja 50. juubelisünnipäevaks.
Kätlin Kaljas
Põlva Lasteaed Lepatriinu direktor
Põlva Haldusteenistusel õnnestus tööruume juurde saada ja neid kaasajastada. Saime
lisapinda Põlva Soojuse garaažide juures,
kus saame oma tehnikat hoida ja vajadusel
remontida. Rõõmu teeb ka uus väike traktor,
mille ostsime koos lisaseadmete – saha, harja
ja niidukiga. Nii saame oma jõududega rohkem töid tehtud.
Rein Kamber
Põlva Haldusteenistuse direktor
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Kuidas lõimida matemaatikat

Vastse-Kuuste koolipere on osalenud rahvusvahelistes projektides juba üle 15 aasta. Alustasime 2003. aastal Euroopa Liidu kandidaatriigina. Sel õppeaastal on käsil juba viies pikem koostööprojekt. Selleks on Erasmus+ projekt “Developing and Implementing
New Strategies in Maths Connected Curricular subjects” (“Uute
strateegiate väljatöötamine ja rakendamine matemaatika ning teiste õppeainete lõimimiseks”).
Projekti eesmärkidest lähtuvalt oleme senisest suuremat tähelepanu pööranud matemaatikale, otsinud võimalusi, kuidas matemaatikat teadlikumat teiste ainetega integreerida. Näiteks inglise
keele tunnis valmisid õpilastel matemaatiliste tehetega lauamängud, kunstiõpetuses tegeleti op-kunstiga, kehalises kasvatuses
analüüsiti statistiliselt jooksudistantsi tulemusi, käsitöös meisterdati hoolikalt mõõtes ja arvutades võtmehoidjad ja korrutustabelit
kinnistati hoopiski keksu- ja täringumängudes. Valminud tunnikavadest ja meetoditest on kokku pandud videod ja õppematerjalid,
millest paremad on kõigile vaatamiseks ja kasutamiseks üleval
projekti koduleheküljel.
17.-23. novembril saime oma partneritega kokku Itaalias. Kohtumisel osalesid 9. klassist Mattias Erik Liba, Ralf Malin, Tõnno
Järvis; 7. klassist Lisete Laan ja Ats Saamuel Marga ning 6. klas-

Tugila toetab noori
Noorte Tugila toetab noori, aidates neil oma
soovides selgusele jõuda. Lisaks kogemuste saamisele noorsootöö kaudu aitab Tugila noorel luua
kontakte haridusasutuste, organisatsioonide ja
tööandjatega. Noorte Tugila on osa noore haridustee jätkamist või tööturule sisenemist soosivast
võrgustikust.
Põlva Noorte Tugila toimetab Põlvamaa Noorsootöökeskustes. Tugila töötaja liigub Põlvamaa
viies noorsootöökeskuses ringi, suhtleb noortega ning aitab kaasa noorsootöökeskuste vahelise
koostöö arendamisele. Sel sügisel on noorsootöökeskustes kõige levinum sõna “kendama”. Nimelt
on see, Jaapanist pärit, käeline mänguasi osutunud
Põlvamaal, ja ka mujal Eestis, täielikuks hitiks.
Novembris ja detsembris leidis aset kolm kendama võistlust – Põlvas, Tilsis ja Moostes.
Lisaks ühisüritustele ja väljasõitudele teeb
noorsootöökeskus igapäevaselt tööd, et noored
tunneksid ennast noorsootöökeskuses ning kodukohas hästi, kaasates noori, suheldes nendega ning
suunates neid. Põlva noored on tublid ja aktiivsed
ning juba mõlgub noortel ja noorsootöötajatel
peas mitu lahedat ideed kuidas kogukonda veel
rohkem noortesõbralikumaks muuta.
Lisaks koolinoortele, pakub Noorte Tugila lahendusi ja ideid ka vanematele noortele. Sügisel
algas Põlva Noorte Tugila ja Eesti Töötukassa
Põlvamaa osakonna koostöö, mille raames koostati koolitusprogramm noorele, kes soovib saada
julgustust tööturule sisenemisel. Koolitusprogramm kannab nime Töövõti. Programmi eesmärk
on, et tööturule sisenev noor saaks julgustust ja
tuge. Programmi jooksul koostatakse Töötukassa
spetsialistide abiga CV, motivatsioonikiri, harjutatakse läbi töövestlus ning leitakse vastus igale
küsimusele ja murekohale. Algselt oli plaan läbi
viia ühekordne koolitusprogramm, kuid kuna
soovijaid oli võrdlemisi vähe, siis otsustati koos
Töötukassa Põlvamaa osakonnaga, et võimalus
osaleda sarnases koolitusprogrammis individuaalselt jääb alles.
Kui lugesid seda, ja tundsid, et sooviksid osaleda sarnases koolitusprogrammis, siis on võimalus ühendust võtta Põlva Noorte Tugilaga või Eesti Töötukassa Põlvamaa osakonnaga.
Maris Neeno

sist Karoliina Lihtsa. Õpetajatest käisid Itaalias Lisete Vals, Kersti
Lillo, Sandra Tikk ja Siiri Hommik.
Meie partnerkool Istituto Comprensivo Nicola D’Apolito asub
Cagnano Varanos, Apuulia provintsis, kaardi pealt otsides nn Itaalia saapa kannuse juures. Tegemist on väikelinnaga, kus elab umbes 7000 inimest ning suurematest turismimarsruutidest jääb see
kõrvale. Seega saime kogeda Itaalia väikelinna elu selle kõige ehedamal kujul.
Nicola D’Apolito on ühtluskool, kuhu on liidetud nii lasteaed
ja algkool kui ka põhikooli klassid. Õpilased on jagatud viie hoone
vahel ja kokku õpib koolis 700 last vanuses 3-14. Saime teada,
et Lõuna-Itaalias algab kooliaasta oktoobris, aga koolis tuleb käia
ka laupäeviti. Algkoolis kantakse koolivormi, kas sinist või roosat
kitlit. Õppeainete osas suuri erinevusi meie koolisüsteemiga polnud, kuid geograafiat, ajalugu, ühiskonnaõpetust hakatakse Itaalias
õppima juba algklassides. Lisaks on neil kohustuslik religiooniõpetus ning kõikides klassides rippus seinal krutsifiks.
Itaalias veedetud päevad olid täis aktiivset õppimist ja avastamist. Õpilased osalesid matemaatiliste mängude ja käsitöö õpitubades ning külastasid tunde. Ka õpetajad said lisaks projektikoosolekutel osalemisele võimaluse tunde vaadelda ning suhelda
kohalike õpetajate ja särasilmsete õpilastega. Ekskursioonide
käigus saime tutvuda Itaalia looduskaunite kohtade, kultuuri ja
vaatamisväärsustega, sealhulgas 2019. aasta kultuuripealinna Matera ja ajaloolise Alberobelloga.
Õpilased elasid peredes ja said lisaks koolile osa ka kohalikust
eluolust. Neid üllatas, et samas majas elasid lisaks emale-isale ka
vanavanemad, vahel ka onud ja tädid. Kõige sügavama mulje jättis
neile itaallaste emotsionaalsus ja äärmiselt soe külalislahkus.
Järgmine kohtumine toimub 29.03 - 04.04.2020 Vastse-Kuustes ja siis on projekti alateemadeks matemaatika lõimimine ajaloo
ja loodusainetega. Meile tuleb külla 21 partnerkoolide õpilast ja 11
õpetajat. Külalisõpilased peatuvad Vastse-Kuustes toredate ja ettevõtlike perede juures, kes on nõus meie sõpru Itaaliast, Kreekast
ja Türgist võõrustama. Suured tänud neile juba ette!
Sandra Tikk ja Siiri Hommik
Vastse-Kuuste Kooli õpetajad

Nutikas teistmoodi koolipäev
27. novembril toimus Mooste mõisakoolis nutikas teistmoodi
koolipäev.
Koolipäeva ettevalmistus algas juba augustis, mil meie kooli
õpetajad asusid HITSA toel digipädevusi arendama, et esialgu tõhustatult, nelja kuu vältel, arendada õpilaste digipädevusi.
Kokku toimus õpetajatele neli koolituspäeva, lisaks avaüritus
Ruusa põhikoolis ja lõpuüritus Kuldre koolis. Digikiirendi programmi, milles me sel sügisel osalesime, viib aastatel 2019-2020
ellu Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus, rahastab Haridus ja teadusministeerium.
Koolituse raames anti õpetajatele kodutöid, mille peamiseks
ülesandeks oli tunnis õpilastega digivahendite kasutamine, et areneks õpilaste digipädevused. Koolituspäevad pidid toimuma koolipäevadel. Kuidas seda korraldada nii, et õpilased ei kannataks?
Meile tulid appi meie ägedad lapsevanemad ja vilistlane, kes andsid kahel koolituspäeval tunde, mis muidu õpetajate puudumisel
oleksid ära jäänud. Need olid vahvad koolipäevad, sest samal ajal
õppisid koolimajas nii õpilased kui ka õpetajad. Aitäh, lapsevanemad, et te toetate õpetajate ja seeläbi oma laste arengut!
Koolituse käigus pidi kooli digijuhtkond koostama ja läbi viima
oma kooli õpetajatega arendusprojekti, mis lähtub õppijate digipädevuse kujundamisest. Olime koolis juba õppeaasta alguses kokku
leppinud, et trimestrite lõpus on meil teistmoodi koolipäevad. Nii
tekkiski idee ühendada kaks plaani ja korraldada 27. novembril
nutikas teistmoodi koolipäev. Õpetajate jaoks algas suurem ettevalmistustöö pärast sügisvaheaega. Koostasime töötubade plaani
ja valmisid ka tööjuhendid.
Mis siis toimus sellel nutikal teistmoodi päeval? Hommik algas kogu kooli hommikutunniga, mis toimub meil iga kolmapäeva
hommikul. Võtsime kokku trimestri tulemused ja kiitsime tublimaid. Etteastetega esinesid II ja V klassi musitseerimise tunni
õpilased ning III ja VIII klass, kes panid kogu koolipere tantsima.
Hommikutunnile järgnesid õppetundide asemel töötoad.
Mooste mõisakooli õpetajad olid ette valmistanud üheksa erinevat digivahendite kasutamise töötuba. Töötubade teemadeks
olid animatsioon, mõisa ajalugu, veebipusled, diplomi tegemine,
programmeerimine, robootika, lühifilmi tegemine, GPS-joonistamine ja muusikapala loomine. Olime endale appi palunud EMTA
doktorandi Elise Eimre, kes rääkis filmikunstist, Mari Kala Keskkonnaametist, kes viis läbi töötuba teemal “Kui palju kaalub minu
mobiiltelefon?” ja Töötukassa, kes viis läbi töötuba “Töömaailm”.
Õpilased jagasime digiloosiga õppeastmete piires gruppidesse,
nii et I kooliaste gruppides oli 9 õpilast ja II kooliastme gruppides
11 õpilast. III kooliaste oli üks suur grupp, kus jaguneti väiksemateks gruppideks vastavalt töötoa nõuetele. Igal grupil oli oma tunniplaan. 1.-3. klassi õpilastel oli koolipäev nelja ainetunni pikkune,
4.-9. klasside õpilastel kuus ainetundi pikk.
Kuidas meil päev õnnestus? Kõigepealt väärivad tänusõnu ja
kiitust meie kooli õpetajaid, kes valmistasid õpilastele huvitavad ja
kaasahaaravad töötoad. GPS-joonistamise töötoas valmisid imelised joonistused meie kooli logol olevast kassist, filmi töötoas aga
lühifilmid Mooste mõisakoolist. Kindlasti ei saa jätta tänamata
Kauksi põhikooli, kes laenas meile juurde Ozoboti roboteid robootika töötoa läbiviimiseks. Õpilastele see töötuba väga meeldis ja
nad oleksid kauem robotitega tegelenud, kui oleks vaid saanud.
Õnneks on meil olemas robootikaring ja loodan, et nii mõnigi õpilane leiab sinna tee. Palju saadi teada nii mobiiltelefonide valmistamisest kui ka sellest, kus neid maavarasid, millest mobiiltelefone
tehakse, leidub ning mis oleks õige üleliigsete vanade mobiiltelefonidega teha.
Nutika teistmoodi koolipäeva raames valminud töid saab näha
koolimajas ning filmid, animatsioonid ja muusikapalad tulid kooliperele esitlemisele kolmapäevastes hommikutundides. Kes aga
kolmapäevahommikutel meie koolimajja ei satu, saavad vaadata
virtuaalnäitust kooli kodulehel.
Õpilaste tagasiside antud päevale oli väga hea. Tagasisidet
andis 75% õpilastest ja päevale pani hindeks nelja või viie 92%
vastanud õpilastest. Õpilased said töötubadest väga palju erinevaid
teadmisi. Tagasisideküsitluses mainiti enim, et nad õppisid videot
tegema, animatsiooni koostama, programmeerima, jalutades joonistama, ning muusikat looma. Saadi rohkem teada mõisaaegsest
elust, videokunstist, karjäärinõustaja juurde minekust. Õpilastele
meeldis ka see, et nad tutvusid paljude toredate äppidega, said koos
õpetajatega õppida ning avastasid, et õpetajad on veel toredamad,
kui nad arvasid. Paljud õpilased jätkasid koduski omal käel äpis
muusika tegemist ning lühifilmide tegemist ja kokkumonteerimist.
Ma arvan, et kõige paremini võtab päeva edukuse kokku järgmine
tulpdiagramm:
Mis siis edasi? Kuna kokku oli 11 erinevat töötuba, siis kõik
õpilased ei saanud kõikides töötubades osaleda. Püüame lähtuda
õpilaste tagasisidest ja korraldada selliseid koolipäevi veel, sest nii
on võimalik arendada õpilaste üldpädevusi, sh digioskusi ning süvendada meie kooli tunnet, kus oleme üksteisest hooliv ja arenev
koolipere koos õpilaste, õpetajate, lastevanemate ning kõigi toetajate ja pöidlahoidjatega.
Külli Liblik
Mooste mõisakooli õppealajuhataja
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Väike väänik anna asu, et ma suureks
eal ei kasu

Õpetaja Grete ja Lasteaed Kaari võistkond Robotexil.
Autori foto

Aiaabilisega Robotexil
Vastse-Kuuste Lasteaed Kaari lapsed osalesid planeedi suurimarobootikafestivalil „Robotex International“, mis toimus
1. detsembril Tallinnas, Saku Suurhallis. Meie lasteaia kolmeliikmelisel võistkonnal oli see juba teine aasta Robotexist osa võtta.
Võistlusalaks oli valitud Insplay Roboliiga, mis on just sobilik
eelkooliealistele lastele. Ülesandeks oli välja mõelda oma esimene start-up idee. Meeskonnatöö sai alguse juba oktoobrikuus ning
lapsed otsustasid eelmisel aastal alustatud ideed täiendada. Lehekorjamisrobotist arendasid lapsed uue roboti, mis abistab erinevate õuetööga (lehekoristamine, lumekoristamine, muruniitmine,
lillekastmine, oksakorjamine) igal aastaajal. Nimeks sai robotile
„Aiaabiline“. Võistlusalal tuli lastel oma ideed tutvustada mentoritele ning vastata erinevatele küsimustele; Miks te roboti ehitasite?
Kellele on seda robotit tarvis? Kus kohast on võimalik saada raha
oma start-up idee teostamiseks jne. Lapsed said oma ideed tutvustada viiele mentorile. Insplay Roboliiga on küll võistlus, kuid osalejatest paremusjärjestust ei koostata, vaid innustatakse lapsi uusi
ideid välja mõtlema. Sellel aastal tänati kõiki lapsi individuaalselt
„Minu esimene start-up“ medaliga.
Laste mõtted Robotexil osalemisest:
Albert: „Mulle meeldisid näputrummid. Hea, et saime need
enda rühmas tööle. Õpetaja küsis sealt abi.“
Grettel: „Seal oli nii palju erinevaid ja ägedaid roboteid. Mulle
nii meeldis“.
Jander: „Mulle meeldis robotirong, tahaks seda lasteaeda. Aga
ma lähen varsti kooli, loodan, et kooliga saab ka minna Robotexile.“
Päev Robotexil oli meeldiv ja huvitav nii lastele, kui õpetajatele. Toetudes oma kogemusele soovime innustada kõiki robootikahuvilisi üritusel osalema. Esimesel aastal võib osalda lihtsalt
külalisena, et saada kogemusi. Järgneval aastal võtta vastu esimene väljakutse ja osalda roboliigas. Robotex on omapärane, hariv ja
mitmekülgne kogemus meie kiirelt arenevas ühiskonnas.
Grete Rebanets
Vastse-Kuuste Lasteaed Kaari õpetaja

Lasteaiauudised Ahjalt
Uuel õppeaastal avati Ahja
lasteaias kaks rühma: sõimerühm Jänkukesed ja aiarühm
Siilikesed.
Esmakordselt
lasteaeda
tulnud lapsed harjusid tasapisi lasteaiaeluga ja ümbritseva
keskkonna,
igapäevarutiini,
rühmakaaslaste ja täiskasvanutega. Iga päev on justkui uus
algus ja see on tore, sest avastamisrõõmu jagub igasse päeva.
Sügise sünnipäeva tähistamiseks sõitsime kogu lasteaiaga õppekäigule Valgesoo
rappa.
Siilikeste rühma jaoks kujunes õppekäik suurepäraseks
matkaretkeks. Lapsed kogesid
lisaks laudteele raba pinnasel
kõndimist ja said jõhvikaid
korjata nii suhu kui marjaämb-

risse. Siilikestel oli suur rõõm
kogeda külmavõetud marjade noppimist. Laste meelest
oli tegu külmkapimarjadega
:) Õppekäigul võrdlesime rabas kasvavaid puid metsas
kasvavatega ja leidsime palju
erinevusi ka alustaimestikus.
Kaasavõetud klaaspurki rändasid õppekäigul tuntuks saanud
erinevad rabataimed ja nii valmis meie rühma „aardelaegas“.
Parimaks meelelahutuseks oli
matkal puutüvedel ronimine ja
üllatuslik kohtumine vaskussiga. Elamus omaette oli muidugi uue ilme saanud vaatetorni
tippu ronimine.
Tormised
sügistuuled
murdsid Ahja pargis mitmeid
puid ja palju oksi. Siilikeste
rühma lapsed andsid oma panu-

Need sõnad lausus Pipi Pikksukk lastele,
kes ei taha suureks saada. Pihlapuu lasteaia
Pipi rühma lapsed tunnevad seda erakordset
last, porgandi värvi juuste, iseäraliku kleidi
ja kaks korda suuremate kingadega Astrid
Lindgreni „Pipi Pikksuka“ lugude põhjal.
Detsember oli lasteaias Pipide teemakuu
ning tegime plaane juba paar kuud varem selle nimel, et luua Segasumma suvila oma rühma. Samuti saime iga nädal korra kokku, et
harjutada etendust „Pipi tsirkus“ ning esineda kogu Pihlapuu lasteaiale. Kõik vanemad
olid kaasatud ja võtsid hinge ning südamega
vastutuse selle eest, et koos Pipi teemakuu
lasteaias ellu viia. Meie rühma meeskond
tundis sellest ainult suurt rõõmu. Emad-isad
olid sama elevil nagu lapsedki ja koostöö oli
imeline.
Olime nagu varajased päkapikud, kes
jõulukuu alguseks oma toimetamistega valmis said. Raamatu „Pipi Pikksuka“ põhjal
sündis Segasumma suvila,kus oli kõik nii
nagu Pipi kodus olema peab. Uhke suur Pipi
hobune, mille peale mahtus istuma isegi
kolm last (ühe pere ema ja isa tehtud), härra
Nilsson, kohver, saapad, nöörid Pipi patside
punumiseks, jõuharjutusteks suur kang, aardekirst kuldmüntidega, aknal vaatamas Pipi
ema Ingel ja palju muudki. Pipi kodu kõrvale
valmis suur uhke puidust mereröövlite laev,
mille meisterdas osavate kätega isa. Vanemad tegid seda kõike suure pühendumisega,
et pakkuda lastele mängurõõmu ja tulemus
oli seda väärt! Üks emadest õmbles kõikidele
tüdrukutele ilusad kollased põlled ning neist
said patside ja tedretäppidega armsad väikesed Pipid. Ega poisid Pipidest kehvemad
polnud, kõik olid tõelised kartmatud mere-

se pargi heakorratöödel. Et töö
üksluine poleks, siis puhkepausil said lapsed mahamurdunud
puutüvedel kõndida, ronida ja
hüppeid harjutada.
Isadepäeva tähistasime rühmasiseselt. Jänkukesed lustisid
koos isadega oma turvaliselt
koduses rühmaruumis, kus
lauldi, tantsiti ja mängiti liikumismänge muusikaõpetaja
Krista eestvedamisel. Isadele
loeti ette seda, mida põnevat
olid lapsed oma isa kohta arvanud. Rõõmus turtsatus isade
hulgast kuulutas iseenda äratundmist.
Siilikesed tähistasid isadepäeva õues koostööd arendavate mängudega, mille tulemusel selgus, et isad ja lapsed
on võrdväärselt osavad, kiired,
täpsed. Taskulampide valgel
otsiti lasteaia õuealalt kaardi
järgi vanasõnu, et harjutada

röövlid oma riietuse ja mõõkadega. Ikka tänu
vanematele. Pipid olid valmis külalisi vastu
võtma.
Segasumma suvilasse tulid külla kõik
Pihlapuu lasteaia rühmad: väikesed Kiisud, Tibud ja Kakukesed, natuke suuremad
Lotted, Vandersellid ja Sipsikud, suuremad
Pokud ja Mõmmid ning väikesed ja suured
Muumid. Pipid pakkusid oma sõpradele terve nädal põnevaid tegevusi: kontrollisime
laste teadmisi maailma tugevama tüdruku
kohta, pakkusime külalistele tantsu, laulu
ja palju mängulusti. Meie oma rühma emad
olid abis ja punusid Pipi patse ning osalesid
mängudes. Jõulukuu meeleolu lõid aga need
vanemad, kes kodus küpsetasid piparkooke,
mida Pipid lahkelt oma kõikidele sõpradele
jagasid. Kõik õnnestus kenasti tänu Pipi rühma emadele-isadele.
Nii nagu Pipil on palju sõpru, oli meie
teemakuusse haaratud kogu Pihlapuu pere,
kõik rühmad tutvustasid Pipit nädalateemade
kaudu lastele. Põlva raamatukogust sai võetud lausa kilode kaupa Pikksuka raamatuid,
et õpetajad saaksid neid lastele unejutuks ette
lugeda. Pihlapuu lasteaia seintel on kõikidele vaatamiseks laste joonistused punapäisest
plikast, ühistööd Segasumma suvilast, Pipi
sõpradest härra Nilssonist ja hobusest.Tommy ja Annika jäid Pipi rühma.
Kontrollisime ka õpetajate teadmisi ja
üllatus oli suur, kõik tundsid sama hästi Pipilota Viktuaalia Rullkardiine Piparmünta
Eefraimitütar Pikksukka nagu meiegi. See
tegi rõõmu ja näitas, et kõik Pihlapuu rühmad olid koos meiega Pipi lainel.
Lõpetasime oma teemakuu pikalt ette
valmistatud etendusega „Pipi tsirkus“, mida

orienteerumist ja vanasõnade
äraarvamist. Õhtu lõpetasime
tee, õunte ja küpsistega.
Enne kadripäeva külastas
Ahja lasteaeda Muuseum kohvris Karilatsi Talurahvamuuseumist. Muuseumipedagoogi
Marge juhendamisel tutvusid
lapsed kadripäeva kommetega ja said ise ka kombetäitmisel osaleda. Lapsed said aimu,
millist riietus kandis ja kannab
kadrisant, kuidas ta käitub ja
milliseid ande võib sisaldada
üks tõeline kadrisandikott.
Meie lasteaia Siilikeste rühma lapsed olid sel aastal esimesed osalejad RMK Kiidjärve
külastuskeskuse õppeprogrammis “Jõuluootus metsas”. Lapsed kuulasid huviga infot erinevate loomade talviste tegevuste
kohta. Matkarajal kohtuti nn
krokodillikuusega. Selle puu
korgimustrilist tüve oli mõnus

näitasime kogu Pihlapuu lasteaia perele.
Näitlejateks olid Pipi rühma lapsevanemad
koos õpetajatega, tegelasteks kassapidajakommipoe müüja, papagoi, lõvi, tiiger, elevant, kloun,Kange- Adolf, tsirkuse direktor,
Annika ja Pipi. Kõik rollid ikka„Pipi Pikksuka“ raamatust. Etendus ja loomade trikid
õnnestusid suurepäraselt, „Pipi tsirkus“ pani
Pihlapuu pere väikestel ja suurtel silmad särama ning näitlejad olid õnnelikud, et tegid
kõigil päeva rõõmsaks. Pipi küsiks kohe
„Kas number on juba läbi? Just nüüd, kui
meil lõbusaks läks“ ja hõiskaks „Paistab, et
täna on minu õnnepäev!“
Pihlapuu lasteaia Pipi rühma vanemaid
iseloomustab väga hästi Pipi Pikksuka ütlus:
„Tõesõna, nii peeni vanemaid pole kaugeltki
kõigil lastel“. Täiendades Pipi lauset:“Nii toredaid, imeliste ideede,osavate kätega, hakkajaid ja andekaid vanemaid pole kaugeltki
kõigil lastel.“
Kõik Pihlapuu lapsed teavad, missugune
on Pipi välimuselt ja et ta on maailma tugevam tüdruk aga tänu teemakuule kindlasti
palju muudki selle iseäraliku ja erilise tüdruku kohta. Siinkohal on sobilik meenutada raamatust proua Settergreni lauset „Pipi
Pikksukk ei käitu vahest küll alati nii hirmus
peenelt aga tal on hea süda.“ Lapsed teavad,
miks nii erilise välimusega ja maailma tugevamal tüdrukul on palju sõpru. Ta on lahke,
abivalmis, hakkaja ja oskab igas olukorras
lahendusi leida. Kõige tähtsam on tunda igast
hetkest rõõmu nagu Pipi ja alustada päeva
sõnadega „Mina saan alati hakkama!“

paitada ja kallistada ning saadi
teada, et niisugune välimusega
krokodillikuusk on väga haruldane. Lisaks laialdastele teadmistele mängiti tähelepanumänge ja tuletati meelde õpitud
tähti. Külastuskeskuses õpetati
meile jõuluehte tegemist ning
nägime erinevate loomade topiseid, mis tekitasid omajagu
elevust. Kõige tähelepanuväärsemaks sündmuseks oli programmi lõpus lõkkel vahukommide küpsetamine. Kiidjärvel
nägime ühtlasi ka selle aasta
esimest ehitud jõulukuuske. Nii
suured kui väikesed tänavad sisutiheda ja õpetliku programmi
eest Katit.
Käes on jõulukuu ja päkapikud hiilivad juba pikemat
aega akende taga ning lapsed
leiavad sussidest sinna poetatud komme ja muud meelepärast. Ka meil käib hoogne

Ülle Hindriksoo
Pihlapuu lasteaia Pipi rühma õpetaja
Autori foto

jõulukava õppimine ja harjutamine, sest ootame ju külla seda
kõige toredamat meest - Jõuluvana.
Jõulupidu toimub sel aastal meie lasteaias kahes osas:
majas sees toimub pidulik
kontsertetendus nung õuealal
lustime ja võimleme koos Päkapikkudega. No ja küllap ühineb meiega ka Jõuluvana.
Laulda tahaks, lennata,
naerda kõigest väest,
vaikselt seista, jõulutaat
kinni hoidmas käest.
Elab jõulumuinasjutt
küünlakuuse all,
roheline muinasjutt…
Imelisi jõulupühi soovivad
kõik Illikukud.
Lasteaed
suletud
24.26.12.2019 ja 01.01.2020
Inge Saksing
Jänkukeste rühmaõpetaja
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Vastse-Kuuste Lasteaed Kaari sai 30!

Lepatriinud annavad teada
... et uus aasta toob suured pidustused Põlva kõige esimesse
lasteaeda Lepatriinu. Lasteaed avati Põlvas küll märtsis 1952, aga
suursündmus – esimene eriprojektiga lasteaiaks planeeritud maja
ehitati valmis 10. veebruariks 1970. Jah, maja võeti küll vastu ilma
planeeritud lastebasseinita, ajutiselt, kuid töö läks käima. Lapsi
mahutati 280 kohale 320, tööl olid rõõmsad, noored ja teotahtelised kasvatajad, nii mõnelgi neist ka pedagoogiline haridus. Üks
noorikutest töötab tänagi meie kollektiivis – õpetaja Mare Värton.
Lasteaia ajalugu saab õige pea näha ja katsuda ajalootoas.
Lasteaia 5. sisehindamise perioodi /2019 - 2022/ üldteema on
„Lepatriinu Liisu meenutab, jäädvustab ja lustib“ (1952-2022)
ning 2019/2020 õppeaasta teema: „Meie kodu lugu ehk Lepatriinu
maja 1970-2020“.
Maja suursündmust – 50 aastat – tähistame kohe mitmeti:
1) Lastele ja lastega koos suur TORDIPIDU toimub 10. veebruaril lasteaia saalis;
2) Reno Olle ja BALLITANTSUD – 12. veebruaril kell 17.00
Mesikäpa Hallis. Reno Olle ja ka tema kolm poega on kõik käinud
Lepatriinu lasteaias. Nüüd õpetab Reno koolieelikutele peotantsusamme.
3) Lepatriinu 50. juubeli AKTUS-KONTSERT – 14. veebruaril
kell 15.00 lasteaia saalis;
4) Meie MARE – 50 aastat tööl Lepatriinu lasteaias - märtsis
2020;
5) PEREPÄEV „Meie kodu lugu“ 15. mail päevajuhi Indrek
Vaheojaga. Oodatud on kõik lapsed, vanemad, vilistlased, endised
töötajad, kogukond = kõik sõbrad!
Veera Kutser
õppealajuhataja

Sünnipäevapeo korraldusmeeskond.
Sel aastal täitus Vastse-Kuuste lasteaed Kaari 30. tegevusaasta.
Pisikesest kaheteistkümne lapsega lasteaiast on kasvanud tore kolme rühma ja 54 põnniga lasteaed.
Oma sünnipäeva tähistasime 22. novembril kostüümipeoga
„Muinasjutumaa”. Ettevalmistused peoks algasid aga palju varem...
Septembris kogunes lasteaiapere kokku, et pidada plaani, kuidas oma sünnipäeva tähistada. Kindlasti oli plaan kutsuda peole
mõned head sõbrad, tuttavad ja endised lasteaia töötajad ning jätta
uksed avatuks kõigile soovijatele. Ühiste mõttetalgute tulemusena
otsustasime lisaks sünnipäevapeole avada lasteaias üheks õhtuks
kadripäevakohviku ja kõige selle teostamiseks paluda ka lastevanemate abi. Mõeldud – tehtud! Moodustasime kaks gruppi, kus
igast rühmast üks õpetaja ja lastevanemate esindaja. Nüüd alustasid kuueliikmelised meeskonnad tööd ideede ja nende teostamise
nimel.
Sünnipäevapeo meeskonna koostöö tulemusena avanesid 22.
novembri õhtul kultuurimaja uksed tõelisele muinasjutumaale!
Valge lume alla mattunud karukoobas, kus sai kuulata Karuoti
loetud muinasjuttu ja patjadel pikutada! Uhke piraadilaev, mille
juures ootasid lapsi Piraat ja Pipi, et koos otsida üles peidetud varandus! Metsanurgas istusid sõbralikult koos Hunt, Punamütsike ja
Vanaema, kes aitasid lastel looduslikest materjalidest meisterdada.
Ja ükski muinasjutumaa ei saa olla muinasjutumaa ilma pisikestele
PRINTSESSIdele vajaliku sära ja glamuurita!!! Proovimist ootasid ehted, uhked kingad, kübarad, käekotid ning valmistamist pärlikee sünnipäevalapsele. Kõike seda juhendas Metshaldjas. Avatud
oli juuksurisalong, kus soovijad said uhked uued soengud. Kohale
olid tulnud näomaalijad, kellel jagus tööd terveks õhtuks. Muidugi
ei puudunud ka fotograaf, kes jäädvustas toredaid hetki ja uhketes
kostüümides külalisi.
Külalisi võttis vastu sünnipäevalaps Kaari ehk direktor Katrin
Peil. Esinesid Päikesejänkud, Päikesepõnnid ja Päikeselapsed.
Laulu „Muinasjutumaa” esitasid õpetajad. Häid soove ja toredaid
kingitusi jagasid peole tulnud sõbrad.
Peale õnnitlusi kutsus Kaari kõiki külalisi torti ja kringlit sööma. Muidugi ei puudunud ka uhke peolaud, mille katsid meie kallid lapsevanemad! Siinkohal oleks paslik tänada korraldusmeeskonda, lapsevanemaid ja külalisi – tänu Teile oli meie pidu väga
vahva!
Sünnipäevapidu sai küll peetud, aga sellega polnud peomelu
Kaaris veel läbi! Esmaspäeva, 25. novembri õhtul, muutus lasteaia söögisaal kõigile avatud hubaseks kohvikuks. Müügiletid olid
heast-paremast lookas, mängis mahe muusika ja laudadel võbelesid küünlad. Esinejatena astusid üles lasteaia vilistlased, praegused
lapsed, lapsevanemad, õpetajad. Samal ajal, kui täiskasvanud paitasid oma meeli maitsvate küpsetiste ja elava muusikaga, toimus
kõrvaltoas lastedisko. Külastajaid jagus kohvikusse, diskotuppa,
koridori... Terve maja oli külalisi täis! Küsite, kust me toidud tellisime? Eks ikka oma tublidelt lastevanematelt! Nüüd teame, kui
head kokad nad on! Meie kohvik oli menukas ja aeg möödus lau-

sa linnulennul - letid tühjenesid, rahvas vähenes ja kohvik sulges
oma uksed. Pisut väsinud, kuid rõõmus seltskond seadis ruumid
korda, et järgmisel päeval alustada argitoimetustega ja rahulolutundega hinges meenutada õnnestunud üritusi. Aitäh korraldusmeeskonnale! Aitäh, kallid lapsevanemad! Aitäh, esinejad! Aitäh
kõigile, kes ei pidanud paljuks tulla esmaspäeva õhtul meie kohvikusse! Nimelt - Kadripäevakohviku tulu kasutame lasteaia õueala
mänguvõimaluste rikastamiseks.
Tiia Raudvee
Vastse-Kuuste Lasteaed Kaari õpetaja
Pildigaleriid lasteia sünnipäevast saate vaadata facebook lehelt
Vastse-Kuuste vald 1990-2017.

Arhiivifoto lasteaed Lepatriinu kodulehelt. 1970. aastal oli lasteaias rühmi 12, neist 2 ööpäevast, lapsi kohal 230, personali
71 töötajat.

Eriti salajane QR-koodi
matk Mooste Tammetõrus

Rõõmsad sünnipäevalised.
Novembris on teadagi isadepäev. Sel puhul korraldas SIILIKESTE rühm Mooste Lasteaed Tammetõrus eriti sajalase matka.
Üritus algas SIILIKESTE rühma tragide nelja-viieaastaste laste tantsulise etteastega õues. Kes vähegi soovis, võis kaasa tantsida. Seejärel alustati matkaga, mis viis lasteaia territooriumilt välja. Matk toimus õhtusel ajal ja et õues oli juba pime, siis kuulus
matkasellide varustusse loomulikult taskulamp. Teiseks hädatarvilikuks abivahendiks oli aga nutitelefon. Kuna tegemist oli ikkagi sajalase matkaga, siis olid vahepunktides olevad ülesanded ja
vihjed edasiliikumiseks peidetud QR-koodide taha, mida sai avada
üksnes nutitelefoniga. Selleks, et teada saada, mida teha või kuhu
liikuda, tuli skanneerida nutitelefoniga QR-kood ning seejärel lugeda ekraanile ilmunud teksti. Asjaolu, et pimedas ei olnudki eriti
lihtne nutitelefoniga sellisel viisil toimetada, lisas matkale üksjagu
põnevust.
Matka lõpus kogunesid kõik tublid nutimatkajad lasteaia saali,
kus sai maiustada SIILIKESTE rühma laste poolt päeval küpsetatud õunakoogi ja maitsva taimeteega. Kuna tegemist oli isadepäevaga, siis tuli isadel teistele ka oma tantsuoskust demonstreerida.
Saali seinad olid kaunistatud erinevate QR-koodidega. Ühel
seinal olid QR-koodide taha peidetud salmikesed isadest. Teisel
seinal olid aga mõistatused, mille õiged vastused olid peidetud samuti QR-koodide taha. See andis lapsevanematele võimaluse veelkord proovida, kuidas QR-koodi taha peidetud sõnumeid avada.
Kui eelnevalt oldi sellelaadilise ürituse suhtes üpris umbusklikud, siis tagasiside üritusele oli laste ja ka lapsevanemate poolt
väga positiivne. Kõikidest rühmadest tuli kiidusõnu ning muuhulgas tunti huvi, millal järgmine selline üritus toimub. Laste sõnul oli
matk põnev, lahe, huvitav, super ning toodi ka välja seda, et nii tore
oli isadega koos tantsida ja kooki süüa.
Laura Bendt
Siilikeste rühma õpetaja
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Kaks elamust jõulukuus
Kirjutan lähtudes põhimõttest, et head asjad ei
jääks ütlemata. Jagan muljeid kahest sündmusest,
millest mul õnnestus osa saada ning mis jätsid südamesse järelküpsema ohtralt tarkuseteri.
3. detsembril toimus Põlva Gümnaasiumis eesti keele päev. Auväärsete keeleteadlaste ettekannete läbiv sõnum oli, et meie keel on tohutult rikas.
Seda kinnitasid ka gümnasistide mõtisklused eesti
keelest ja meelest. Meil on ikka ja jälle põhjust nii
imetluse kui ka imestusega küsida – mis maa see
on?
Mõelge ise - riigi läbimiseks ühest servast teise kulub viis tundi. Aga see, mida räägib saarlane,
pole võrukesele enam arusaadav. Kui saarlane ütleb näiteks, et «üts karumurelane lobotas põntil»,
siis võib võrukene talle vastu vaielda, et «üts sipõrlanõ lehmäs kinkol». Tegelikult käib jutt ühest
ja samast tegelasest - sipelgast, kes künkal laiskleb. Meie murdepärand on hoomamatu varandus.
Ainuüksi Lõuna-Eesti keelemurre viitab vähemalt
kümnele alaliigile. Keel rikastub ka laensõnadega
teistsest keeltest. Näiteks Eesti kirjandusklassikute
loomingus kohtab saksapäraseid laene. Keeleuuendusi loovad muutused ühiskonnas (rööprähklemine) ja tehnika arengus (särtsutõuks).
Seega tuleb oma keelt hoolega õppida, et anda
kirjakeelele see, mis kirjakeele kohus ja tarvitada
kõnekeelt kogu tema nüansirikkuses. Küllap saab
meie emakeel siis hakkama ka selle va londonikeele pealetungiga, mille üks rikastunud keelenäide
kõlab nii – ära ständi mu fiiti peal, höörtib täiega!
Minu lugupidamine kogu keelepäeva meeskonnale. Kuuldu oli igati silmiavav ja värskendas ka

isiklikku suhet armsa emakeelega.
Teine sündmus, mida jagan tuleb hoopis teisest
ooperist. 7. detsembril Vana-Koiola Rahvamajas
toimunud kontsert «Jõulud jõuavad...» pakkus advendiajale kohase muusikaelamuse. Viitega eelmisele teemalõigule ütlen selges eesti keeles - bis! ja
bravo! Kui üks kontsert tekitab kaaluta oleku tunde,
tõmbab kananaha selga ja toob klombi kurku, siis
on see üks vägev elamus. Tunniajalise programmi
täitsid ansambel Krüüsel (juhendaja Bibi Perlov) ja
Võru segakoor Hilaro (dirigent Silja Otsar).
Pean tunnistama, et kuni nimetatud kuupäevani
ei teadnud mina kollektiivist Krüüsel midagi. See
Paldiskis sündinud suurepärane kooskõla on korjanud auhindu Eesti rahvamuusikatöötluse festivalilt
Moisekatsi Elohelü ja andnud ka kirikukontserte.
Ja ma loodan väga, et läbi juhendaja Bibi Perlovi,
kelle saatus on nüüd juhtida ka Vana-Koiola Rahvamaja, hakkab Krüüselit siin lõunanurgas sagedamalt kuulda saama.
Vana-Koiolas kogetu tõi meelde episoodi Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva kontsert-etenduselt.
Selles episoodis palub noor reporterineiu peatada
turismibussi ja jookseb tee äärsesse väiksesse rahvamajja. Sees avaneb talle suur kontserdisaal, kus
Eesti Riiklik Sümfooniaorkester mängib Olari Eltsi
juhatusel Heino Elleri «Kodumaist viisi». Tsiteerides klassikuid: «Ainult parsil elab luule, ainult
vommil sigib suur idee, kõik meie kultuur on tulnud laudast ja aganikust». Ja nii on, et tõeliselt suur
kunst elab väikestes madalates rahvamajades.
Margit Õkva

Ülemisel fotol ansambel Krüüsel, alumisel Hilaro koor. Fotod Vana-Koiola rahvamaja FB
lehelt.

Karilatsi külal oli tegus aasta
Jälle aasta mööda läinud, rõõmud-mured kaasas käinud! See fraas
on kõikidele tuttav ja sisu üheselt mõistetav. Karilatsi Küla Seltsile
on olnud aasta 2019 meeldejääv ja teguderohke. Kõik planeeritud tegevused on külas toimunud koos külarahvaga, lasteaed Kaari ja Vastse-Kuuste kool on ka korraldanud oma üritusi meie juures ning veel
oleme võimaldanud külarahvale korraldada suguvõsa kokkutulekuid
külaplatsil. Nüüd avaneb teile ülevaade ühe tavalise väikese küla elust
kahes vallas.
Iga uus aasta algab meil aastapäevapeoga, seekord siis 13., kus
teeme kokkuvõtteid möödunud aastast ja täname tublimaid tegijaid.
Neid on meil paarikümneringis ja neil on suurepärane võime rahvast
kaasata oma tegemistesse.
Eesti Vabariik 100 raames toimus mõni päev enne Eesti Vabariigi
aastapäeva Vastse-Kuuste kooliõpilaste jalgsimatk Karilatsi külaplatsile, kus tehti lõket ja korraldati erinevaid võistlusi (orienteerumis
võistlus, maastikumäng, teatevõistlus jne.) Kogu sündmust jäädvustas
Andreas Hämäläinen drooniga ja turvas liikluspolitsei, sest puudub
kergliiklustee Leevijõelt Karilatsini ning see teelõik on ohtlik liiklemiseks.
Karilatsi Küla Selts tähistas Eesti Vabariigi aastapäeva hommikuse lipuheiskamisega külaplatsil päikesetõusul ja õhtul grillisime koos
peredega, kel selleks oli soovi. Sel hommikul oli traditsiooni austamas
koos meiega Põlva abivallavanem Janika Usin ja osales ka riigikogu
liige Tarmo Tamm. Aitäh neile selle eest, et viibisid sel erilisel hetkel meiega. See koosolemise traditsioon tekitab ühtsustunnet ja annab
jõudu ning tahtmist asju paremaks muuta.
Kiiresti läheneva kevade hirmus korraldasime ära talvise spordipäeva, sest märtsis on sageli nii vähe lund, et pole võimalik suusatada
ega uisutada, kuid mäest laskumist tuubidega oli võimalik teha. Seekord oli libedust palju, kuid suusatada ei saanud ja käisime külalastega
Mammaste spordibaasis tuubidega mäest alla laskmas.
Traditsiooniks on saanud meil volbriöö tähistamine. Siis liiguvad
ringi nõiad luudadega, tantsitakse ning lustitakse koos laste ja peredega. Seekord ei õnnestunud valida kõige kaunimat kostüümi, kuna neid
oli mitmeid ja kõik olid käsitööna külanaiste enda valmistatud. Seega
olid kõik tegijad võitjad! Iga aastaga tuleb nõidasid peole rohkem ja
rohkem ...
Kindlasti ei puudu meie tegemistes „Teeme ära” üritus. See oli
justkui kevadele ärkamise päev. Kõikjal oli hulgaliselt lehti, prahti,
igasugust taarat ja mutimullahunnikuid. Alustasime koos lastega prahi kogumist meie küla läbivate teede äärest ja jõudsime lõpuks külaplatsile. Korrastamist vajas võrkpalliväljak, kus rohi tärkas läbi valge
liiva, mullahunnikud tuli laiali ajada ning grillkoda ja ait korrastada.
Talgusupp ja vorstikesed käisid asja juurde.
Igal aastal on olnud Vastse-Kuuste kevadlaat meie jaoks esimene väljakutse, kuhu valmistame ikka uusi ja uusi suupisteid, kuid õlis
küpsetatud koduseid lihapirukaid ei suuda veel miski asendada. Laatadelt teenitud raha kogume külamaja ehituseks ja suve jooksul käime
tavaliselt kolmel laadal.
Juunikuusse tuli nii palju tegemisi ja mõtlesime, et päevi ei jätku.
Kõige enne valmistusime Kõivualutse laadaks, kuhu tuli meisterdada meie tublidel perenaistel suurepäraseid suupisteid, et neid edukalt
müüa.
Järgnes kohustus teha video, kuna olime Põlvamaa aasta küla, mis
iseloomustaks meie tegemisi ja esitada see ERR-ile. Tuli valmistuda hindamiskomisjoni vastuvõtuks ja teha plaane, kus ja kuidas vastu
võtta Maapäeval Rakverest saabuvat delegatsiooni.

Karilatsi küla kohvikutepäeva naiskond.
Karilatsi külaplatsil toimus traditsiooniline jaaniõhtu ja ikka 23.
juunil ning esimest korda mängis tantsuks meie enda küla ansambel.
See oli tõeline üllatus! Meelelahutust pakkusid rahvatantsijad rühmast
Vihista-Viisku ja korraldati mitmesuguseid võistlusi, millest kõige huvitavamaks kujunes paarisvõrkpalliturniir ja võitjad said rändkarika.
29. juunil toimusid Põlva valla suvemängud, kust meie võistkond
ei tahtnud puududa. Ja oh imet, võitsimegi ära! Nüüd on meil kohustus korraldada järgmised Põlva valla suvemängud Karilatsi külaplatsil. Meie küla noored on tublid ja sportlikud ning huvituvad mitmetest
spordialadest.
Meie külast 9 inimest kuulusid Põlvamaa XIII Maapäeva delegatsiooni koosseisu ja osalesid 26.-28. juulini Räpinas toimunud üritustel. Kõige meeldivamaks kujunes Räpina kirikus toimunud kontsert,
kus mängis Rivo Jõgi orkester ja laulis Tõnis Mägi. See oli väga, väga
ilus! Kõik päevad olid sisutihedad ja osaleda tuli nii võistlustes kui
viktoriinis, mis puudutas kogu Eestimaad. Viimasel päeval anti üle
Maapäeva Manifest Maaelu ministrile, et maaelu ikka paremaks muuta.
Põlva valla kodukohvikute päev toimus 10. ja 11.augustil. Meie tegime oma kodukohviku Jutu talu aeda, sest leidsime, et koht oli sobiv
külastajatele. Olime üritusega väga rahul, kuid külastajad ei jõudnud
meie juurde esimesel päeval, sest Põlva ümbruses oli veel kokku 19
kohvikut ja meie olime 20-ndad. Selle päeva tegevused olid meil hästi
läbimõeldud, köögis tegutses 10 kokkajat, olid esinejad ja lastenurk.
Kokkuvõtteid tehes jõudsime järeldusele, et pole mõttekas kohvikute
päeva korraldada kogu valla ulatuses, vaid seda tuleks teha piirkondlikult ja ikka ühel päeval, mitte kahel järjestikusel päeval.
Meie külaseltsi tegevused jätkusid ökofestivaliks valmistumisega.
Ökofestival on üritus, mis tuleb meie oma külasse ja oleks rumalus,
seda suurepärast võimalust mitte ära kasutada. Karilatsi Küla Seltsi
10 perenaist valmistasid ökofestivalil müümiseks erinevaid pirukaid,
saiakesi, plaadikooke, hapendasid kurke, valmistasid mahla jne. Kogu
tulu teenime ikka eesmärgiga ehitada oma külamaja.
Kaasava eelarve rahadest saime lauatennise laua ja 28. septemb-

ril, mis oli kuulutatud Kodukandi
liikumise poolt maal elamise päevaks, tegime valmis aluse, kuhu
väljas lauatenniselaud paigaldada. Tänasel päeval on see laud
paigas ja veel on meil teinegi
lauatennise laud, mille kinkis Kanepi vald. See laud on veekindlast
vineerist ja hetkel seisab aidas kevade ootuses.
II Riigikogu vabatahtlike nädalal soovis meid külastada ja
aidata riigikogu liige Ivari Padar.
Ta töötas koos kahe külamehega

mõne tunni ja peagi oli valmis
väga meisterlikult tehtud keldriuks. Hr Padar kutsus külastama Riigikogu tööruume ja Navi
külaseltsimaja. Töö käigus oli
meeldiv vestelda ka poliitilistel
teemadel ja seaduste koostamise
keerukusest.
Karilatsi küla lapsed jõudsid Lootvina jõulupessa 11.
detsembril, kus jõulutaat jagas
kingitusi ja jõulumemm tutvustas väikest looma ja linnufarmi.
Jõulutaadi tütreke näitas piparkookide tegemist ja oma „kommivabrikut.”
Karilatsi Küla Selts tänab
oma pikaajalist sponsorit COOP
Põlva Tarbijate Ühistut meeldiva
koostöö eest.
Meie erilised tänusõnad kuuluvad ka Riigikogu liige Tarmo
Tammele raha annetamise eest.
Täname Põlva ja Kanepi Vallavalitsusi, kes on meid toetanud
ettevõtmistes ja võimaldanud
saavutada soovitud tulemusi.
Aasta 2019 oli meie külaseltsile eriliselt meeldejääv ja
tegevusterohke. Kõik plaanitu
sai teoks ja soovime kõikidele
vabaühendustele ning vallaesindajatele meeldivat koostööd ning
uusi huvitavaid ettevõtmisi.Aitäh külarahvale ja ikka koos uutele tegudele!
Maie Asur
Karilatsi külavanem
Fotod Karilatsi küla FB
lehelt

Töö kiidab tegijaid.
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20 aastat Põlva Rahvakooli

Lugemisisu programm Mooste ja
Vastse-Kuuste ja raamatukogus
„Lugemisisu“ programm ootab 5–10aastased lapsi!
1.– 4. klassi õpilased saavad
raamatukogust valida lugemiseks põnevat uudiskirjandust.
Läbiloetud raamatud tuleb kirja
panna lugemispassi, kus on ka
loomingulised lisaülesanded loetu kinnistamiseks ja oma lugemiskogemuse jagamiseks. Kõik koolilapsed,
kes loevad kevadeks läbi viis raamatut ja on kenasti lugemispassi täitnud,
saavad lugemisdiplomi.
Lasteaialapsed saavad lugemisprogrammis osaleda rühmana oma
õpetaja juhendamisel. Lugemisisu programmi peakorraldajad on Eesti
Lastekirjanduse Keskus ja Soome Instituut.
Tulge aga lugema!
Põlva Keskraamatukogu

Põlva
Keskraamatukogus
Põlva
• Foklorist Janika Oras kõneleb pühapäeval, 12. jaanuaril kell 13 raamatukogu saalis teemal „Laulikud ja laulu vägi enne ja nüüd“.
• Kirjanikule, füüsikule, filosoofile ja maalikunstnikule Madis Kõivule
pühendatud näitus 3. detsembrist 25. jaanuarini näitusevitriinis. Lisaks
raamatutele on väljas fotod erakogust ja Eesti Draamateatri lavastusest
„Põud ja vihm Põlva kihelkonnan nelätõistkümnendämä aasta suvõl“, lavastaja Priit Pedajas, esietendus aprillis 2019. Teatrifotode autor Heikki
Leis. Näitust ilmestab ka Madis Kõivu maal.
• Maalinäitus „Georg ja karu“ 26. novembrist 31. jaanuarini keskraamatukogu lugemissaalis. Väljas on Eneli Mattuse ja Kasper Lõivu maalid.
Koostöös Põlva Kunstikooliga, juhendajad Mart Vester ja Katrin Roots.
Ahja
• Põlva Kunstikooli graafikanäitus aastatest 2016–2019 1. detsembrist 20.
jaanuarini raamatukogus ja muuseumis.
Himmaste
• Veeda koolivaheaja päev raamatukogus mängides, lugedes ja meisterdades. Ole kohal 3. jaanuaril kell 12! Koostöös Lea Saaniga.
• Laste joonistuspäev 8. ja 22. jaanuaril kell 17.
• Laste lugemispäev 16. ja 30. jaanuaril kell 17.
• Loosi küla näiteringi „Haigemaja“ 26. jaanuaril kell 13 külakeskuses.
Pääse 5 eurot.
• Raamatuväljapanek „Alusta uut aastata tervislikult“ 6.–31. jaanuarini.
• Käsitööring Nobedad Näpud 6. ja 20. jaanuaril kell 18. Juhendaja Merike Verev.
• Linetants kolmapäeviti kell 19. Juhendaja Imbi Aarna.
Kiidjärve
• Aastaalguse teisipäevak 14. jaanuaril kell 14–16. Uue aasta plaanide pidamine.
Kiuma
• Kirjandusklubi Neljapäev kokkusaamine neljapäeviti kell 11.
Peri
• Tegevuspärastlõuna „Nobedate näppudega uude aastasse“ 2. jaanuaril
kell 15.
• Etnomemm jutustab lugusid August Jakobsoni raamatust „Suur onu ja
väike vennapoeg“ 9. jaanuaril kell 15.
• Rahvakalendri teemapärastlõuna „Meisterdame tõnnivakka“ 16. jaanuaril kell 15
• „Oiu-roiu rotil pulmad…“ 23. jaanuaril kell 15. Saabuva rotiaasta puhul
loeme luuletusi hiirtest ja rottidest.
• Jutuklubi õhtu „Kiikame küünlapäeva“ 30. jaanuaril kell 17.30.
Taevaskoja
• Käsitööring neljapäeviti (alates 9. jaanuarist) kell 14.
• Mall Kõpu fotonäitus „Norra – trollide ja fjordide maa“ 3.– 30. jaanuarini.
Tilsi
• Meisterdamisnädal lastele 6.–10. jaanuarini.
• Ettelugemine lastele „Jaanuarijutud“ kolmapäeviti (alates 15. jaanuarist)
kell 14.
• Ülevaade uudiskirjandusest täiskasvanutele 30. jaanuaril kell 12. Kohvilaud.
• Udmurdi kunstniku Nikolai Bõkovi graafikanäitus „Inimene – lind“ 6.
detsembrist 17. jaanuarini. Lisaks valik raamatuid Udmurtia kohta.
• Udmurdi harrastuskunstniku Larissa Bõkova maalinäitus „Lillede aeg“
20. jaanuarist 1. märtsini.
Vanaküla
• Harrastuskunstnik Anne Eelmäe maalinäitus „Rõõm värvides“ 22. jaanuarini.
Vastse-Kuuste
• Lugemis- ja nuputamistund lastele 8. ja 22. jaanuaril kell 16.
• Kohtumine kirjaniku, ajakirjaniku ja kirjastaja Inga Raitariga 23. jaanuaril kell 19. Võimalik osta külalise raamatuid soodushinnaga. Toetab
Eesti Kultuurkapitali Põlvamaa ekspertgrupp.
• Meelis Kihulase puutöönäitus „Vaka all“ 10. jaanuarist 25. veebruarini.
Väljas on painutatud kerega esemed (karbid, vakad, sõelad).
Ürituste kava täieneb, vt www.raamat.polva.ee

1999. aastal asutati J. Hurda nim. Põlva
Rahvahariduse Seltsi juurde Põlva Rahvakool, mille eesmärgiks on täiskasvanute
vabahariduslik koolitus. Rahvakooli juhatajaks kinnitati Rein Vill, 2007. aastast on
koolitusjuhiks Niina Siirmann.
Aastatel 2005-2008 osales rahvakool Eesti
Vabaharidusliidu kaudu Euroopa Liidu tõukefondide projektis „Õppimine parandab
elukvaliteeti“. Projekti raames toimusid
kursused: Käsitöö ja olme, Naine muutuvas
ajas, kodu-uurimine, kangakudumine, inglise keele, arvuti- ja kodukultuurikursused.

2008-2013 oli rahvakool kaasatud europrojekti „Täiskasvanute koolitus vabahariduslikes koolituskeskustes“. Lisandusid
kursused: Suhtlemisoskuste arendamine,
Eesti kirjakeel, Eesti keel mitte-eestlastele,
Vene keel taasalustajatele, raamatuköitmise
ja pärimuskultuuri kursused, kodanikukoolitus ning kursused turismiettevõtjatele ja
korteriühistu juhatuse liikmetele.
2012. aasta tunnistati Põlva Rahvahariduse Seltsi Põlva Rahvakool täiskasvanud
õppija nädala raames Põlvamaa kõige koolitussõbralikumaks organisatsiooniks.

2017. aastast on rahvakool kaasatud Euroopa Sotsiaalfondi projekti „Prioriteetsete
võtmepädevuste arendamine 2016-2020“.
Projekti raames toimuvad tasuta keelekursused.
Niina Siirmann
Põlva Rahvakooli juhataja
Vasakpoolsel pildil 2013. a eesti kirjakeele kursuse lõpetajad ja parempoolsel
pildil 2019. vene keele kursusel osalejad.
Autori fotod

“Põud ja vihm” Eesti Draamateatris sooduspiletiga
Madis Kõivu 90. sünniaastapäeva tähistamiseks on Põlva Keskraamatukogus 25. jaanuarini väljas ilus koostöönäitus Eesti Draamateatriga, kus on näha ka kümmekond fotot Madis Kõivu ja Aivo
Lõhmuse näidendi „Põud ja vihm Põlva kihelkonnan nelätõistkümnendämä aasta suvõl“ lavastusest Eesti Draamateatris, fotode autor
on Heikki Leis. Ühe Kähri küla talu lugu kasvab ühe maa, ühe keele
ja lõpuks terve Euroopa looks.
Leitsakuliselt rauge suvepäev ja -öö sisaldab tohutult palju: aastate tagant esile kerkivaid mälestusi, vaenutsemist ja ihasid, nalja ja
aasimist, viljalõikust ja sõja algust. Priit Pedajase kohtumised Madis
Kõivu tekstidega on alati kaasa toonud tähelepanuväärseid lavastusi.
Nii ka seekord. Pille Jänese kujundatud põuakollasel laval mängivad
Draamateatri meisterlikud näitlejad Kaie Mihkelson, Martin Veinmann, Tõnu Oja, Vire Valdma, Laine Mägi, Mait Malmsten, Harriet
Toompere või Hilje Murel, Taavi Teplenkov, Tiit Sukk, Marta Laan,
Pääru Oja, Teele Pärn, Karmo Nigula, külalisena Amanda Hermiine
Künnapas. Eheda ja lopsaka võru keele aitas näitlejatel selgeks õppida Sulev Iva Võru Instituudist, aga nende vaatajate tarvis, kes võru
keelest aru ei saa, tõlgitakse lavastus kirjakeelde – lava kohal tahvlil
näidatakse tiitreid.
„Põud ja vihm“ pole kahjuks väljasõidulavastus, see on loodud
Eesti Draamateatri lavaruumi, kus pöördlava toob üha esile uusi
mängupaiku, põrandapinnad vajuvad-kerkivad ja läbi saali ulatub
pikk sildlava. Küll aga on Põlva ja Võru kandi inimesed väga oodatud Draamateatrisse sooduspiletiga. Märgusõnaga “Põlva” saate mai
lõpuni „Põua ja vihma“ etendustele osta 12-euroseid sooduspileteid

Piletimaailma müügipunktidest või Eesti Draamateatri kassast; piletid saab eelnevalt broneerida, kirjutades Eesti Draamateatri müügijuhile elen.jaaska@draamateater.ee.
Ene Paaver

Foto lavastusest “Põud ja vihm”. Mamma - Kaie Mihkelson,
Friedrich - Mait Malmsten. Draamateater

Kirjanduslik pidu Pipiga
Vastse-Kuustes
11.-17. novembrini toimus traditsiooniline Põhjamaade kirjanduse nädal, kus on aastaid osalenud ka Eesti raamatukogud. Käesoleval aastal oli nädala teemaks “Pidu Põhjalas” ja laste lugemisvaraks mitme põlvkonna lemmikkirjaniku Astrid Lindgreni raamat
“Pipi Pikksukk”.
Vastse-Kuuste Kooli 1.-4. klassi õpilased olid 15. novembril oodatud kirjanduslikule peole Pipi endaga! ) Hobune oli Pipil
Kiidjärvelt tulles küll juba Koorveres ära väsinud ja aasale sügisesi kõrrekesi nosima jäänud, aga härra Nilsson oli kenasti kohal. )
Koos Pipiga lauldes, rehkendades, lugedes, õigekirja harjutades,
meisterdades, viktoriiniküsimustele vastates ja võimlemisharjutusi tehes sai see vahva pidu päris kiiresti otsa.Aitäh sulle, Pipi, et
meiega nii laheda peo maha pidasid!:) Ootame sind ikka külla!
Pidu Pipiga sai teoks koostöös Kristaga Kiidjärve raamatukogust.
Mall Kõpp
Vastse-Kuuste haruraamatukogu juht
Autori foto

Väike särts kulub alati ära!
Naisteklubi Kolmapäev poolt oktoobri alguses täiskasvanud
õppija nädala ajal korraldatud „särtsutund“ oli sissejuhatavaks
mälu ja aju virgutuseks, mis eelnes pikemale vaimse tervise koolituse moodulile „Mälu ja tähelepanu“. Täie hooga läksid mälutreeningu tunnid käima novembrikuus, viimane kord saadi kokku detsembris. Koolitus oli väga inspireeriv, osalejad omandasid
teadmised aju töö protsessidest, said teada, mis on kasulik aju töö
vormis hoidmiseks ning õppisid tundma mälutehnikaid.
Teadmised vaimsest tervisest on väga olulised, sest mõjutab ju
vaimne tervis ka meie füüsilist tervist ja heaolu, meie toimetulekut igapäevaelu pingetega, töö tulemuslikkust, võimet anda panust
oma kogukonna ja ühiskonna heaks.
Koolituse viis läbi mälutreener Pille Rekker, kelle mälutreeningu tunnid olid väga motiveerivad, sisukad ja lõbusalt asjalikud.
Koolituse korraldamisele pani õla alla Põlva vald – aitäh!
Mall Kõpp
Naisteklubi Kolmapäev
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Põlva spordi- ja tantsukooli
Meie Stuudio särav hooaja algus

14. detsembril toimusid Viljandis rahvusvaheline M. Kleini mälestusvõistlused vabamaadluses, kus: -29kg Kaspar Kört I koht,
-35kg Romer Bostan III koht, -80kg Carlos Oras III koht, -92kg
Markus Kriiskütt I koht, -120kg Rudolf Pragi I koht, -74kg Hanno Käärik II koht, -74kg Jürgen Hansen IV koht. Foto erakogust

Sporditulemused
• 12. novembril toimus Tartus Eesti meistrivõistluste Lõuna regiooni
esimene etapp võrkpallis U14 tüdrukutele, kus osales 16 võistkonda.
Põlva Spordikooli esimene võistkond saavutas tubli III koha, teine võistkond tuli 10. kohale. Esimeses võistkonnas mängisid Anelle
Kukk, Eliisa Villako, Heti-Liis Maask, Kadi Mandel, Getter Lepland,
Janette Kund. Tüdrukute treener on Ingrid Mandel.
• Soomes toimus 23.-24. novembril maadlusturniir Helsinki Open, kus
osales 467 maadlejat 12 riigist.
Täiskasvanutes said kulla kaela kehakaalus -125kg Hannes Käärik ja
kehakaalus -97kg Armin Heinaste ja pronks kehakaalus -125kg Rudolf Pragi. Noortest jõudis poodiumile Ott-Oskar Kütt, kes saavutas
2009-2010 vanusegrupis kehakaalus -27kg lll koha. Maadlejate treener on Elar Hani.
• 16.-17. novembril toimusid Põlvas Eesti noorte meistrivõistlused
laskmises B-vanuseklassile.
Harjutuses 30 lasku ringmärki spordipüstolist saavutas 36 võistleja
hulgas tubli 5. koha Steffi Salu. Steffi tuli 5. kohale ka harjutuses 30
lasku ilmuvmärki spordipüstolist. Treener on Maire Tiisler.
• 22.-24. novembril toimus Kehras D2 vanuseklassi (2008. aastal ja
hiljem sündinud mängijad) Eesti karikavõistluste A-finaalturniir käsipallis, kus mängiti kohtadele 1.-6. Alagrupiturniiridelt pääsesid Põlva Spordikooli mõlemad võistkonnad A-finaali. Finaalis võitis Põlva
Spordikooli 1 võistkond oma teist võistkonda tulemusega 22:10, HC
Kehrat 20:17, Võrut 27:11 ja Aruküla 27:15. Kaotus tuli vastu võtta
Tallinna Käsipalliakadeemialt 24:28. Seega kokuvõttes tubli II koht.
Võistkond mängis koosseisus Kermo Kuklase, Hardi Soidla, Kristofer
Vaino, Kristofer Pundonen, Joonas Leis, Oskar Härmits, Rainet Vool
ja Kevin Piir. Võistkonna parimaks mängijaks valiti Kermo Kuklase. Meie teine võistkond sai turniiril 2 võitu, 1 viigi ja 2 kaotust ja
saavutas igati väärika 4.koha. Võistkonna parim mängija oli Gabriel
Haabma. Võistkondade treener on Henri Sillaste.
• 15.12 toimus Järvamaal Koigis lastekarika finaal etapp vaba - ja naistemaadluses kus: -32kg Rain Tigas l koht, -42kg Tristan Leppik ll koht
ja -47kg Romet Nõmme l koht
Viie seeriavõistluse etapi kokkuvõttes pääsesid 11 parema maadleja
hulka Rain ja Romet.

Põlva Spordikool

Meie Stuudio tantsukooli väsimatud tantsijad on alustanud
hooaega suurepäraselt. Selja taha on jäänud mitmed esinemised
ja võistlused nii kodumaal kui ka väljaspool. On ammu teada, et
Meie Stuudio perekond puhkab tantsides ;). Novembrikuu viimased nädalavahetused veetsimegi Tallinnas, Tartus, Võrus ja Leedus
Klaipeda linnas.
Meie Stuudio igavesti noorte rühm osales taas Tallinnas Estraadi- ja rahvaste tantsude festivalil. Rõõmuhõiskeid ja kiidusõnu saadi hulgi ning ühtlasi oli see soojenduseks eesootavale Lithuanian
Cup 2019 meistrivõistlustele.
Leetu Klaipedasse tuli kokku tuhandeid tantsijad Eestist, Lätist, Leedust, Valgevenest, Venemaalt, Moldovast, Ukrainast ja
Poolast. Meie Stuudio tantsukool oli võistlustules kolmes kategoorias (Show, Street Dance Show, The Best Adults Gold) kokku
kuue tantsuga. Tagasi Põlvasse sõideti kolme hõbeda, ühe pronksi
ja kahe viienda kohaga. Tantsustuudiote ja -koolide üldarvestuses
tuli Meie Stuudio tantsukool 3. kohale.
Nädal hiljem Tartus toimunud Spotlight Challenge tantsuvõistlusel osales Street Dance Show väikegrupp, kes tegi puhta töö ja
tulemuseks poodiumi kõrgeim koht autasustamisel.
Võrus peetud Estonian Dance Organization (EDO) Dance
Blaze reitinguvõistlusel oli Meie Stuudiot esindamas neli rühma

kolmes kategoorias (Show, Street Dance Show, HipHop) ning mõned soolotantsijad. Nagu kirjutas ka Andre Laine, medaleid ja karikaid sadas tantsijatele igas kategoorias. Kokku said neli tantsurühma ja soolotantsijad 4 kulda, 5 hõbedat ning 3 pronksi.
Kas pole mitte uhke? Ja just uhked olemegi oma tantsijate üle.
Aitäh tantsijatele ja teie peredele! Olete väga oodatud 30. detsembril Meie Stuudio tantsukooli jõulupeole Moostesse. Jälgige
reklaami.
Etteruttavalt võib öelda, et hooaja teine pool tuleb veelgi tantsulisem. Võetakse osa Kuldse Karika tantsufestivalist, Koolitantsust, Happy Dancers Baltic Cup tantsuvõistlusest, EDO reitingturniiridest ja Riias peetavast Latvian Open 2019 võistlusest.
Mõnusat advendiaega!
Merit Kallas
Põlva spordi- ja tantsukool Meie Stuudio
Fotol: üleval reas vasakult paremale Meie Stuudio Meritähed,
Meie Stuudio Pärlid ja all reas vasakult paremale Meie Stuudio Merekarbid, Meie Stuudio Merikilpkonnad ja Meie Stuudio Meduusid.
Fotode autorid on Andre Laine, Kanni Kallastu ja Ilona LuukLuuken.

Rakendispordist
Rakendisport on äärmiselt
põnev ja kiiresti populaarsust
koguv spordiala Eestis. Rakendivõistlus koosneb kolmest
osast: koolisõit, maraton ja
täpsussõit. Kutsar istub kaarikul, mille ette on rakendatud
üks, kaks või neli hobust/poni.
Võistluse lõpptulemuse otsustab
karistuspunktide hulk, mis on
kogutud kolme osa peale kokku.
Kutsaril on abiliseks ´groom´inimene, kes abistab kutsarit
kõigis vajalikes tegevustes ja
maratoni ajal „ripub” vankri
taga ning hoiab seda tasakaalus
pööretes ja kurvides. Rakendisport on üks Maailma Ratsaspordi Liidu FEI kureeritavatest
alades.
Juba pikka aega on sellega
tegelnud sõitja Ülar Raudsepp
Voorekülast, groom e kaardilugeja on Kristina Lotamõis, ühel
võistusel oli ka Kaie Valdmaa.
Võisteldakse hobusega Friidom.
Sellel aastal on olnud rakendisportlastel olnud 6 starti.
Startide arvu on Raudsepp piiranud just Friidomi vanust silmas
pidades – 15aastaseks saav hobune on oma arengu tipul, et ta
seal kestaks tuleb teda säästa.
2019. aasta algas Raudsepa-

le Maailma Ratsaspordi Liidu
võistlustel kohe võiduga. See oli
spordiaastale hea algus. Teine
esikoht saadi Lätis, Baltikumi
ühel olulisemal võistlusel. Kui
2018. aastal oli Friidom Eesti
meister, siis sellel aastal kaotati maratonil tiitel konkurendile
ühe sekundiga ja tulemuseks jäi
2019. aasta Eesti Meistrivõist-

luste hõbemedal.
Kuuest stardist viiel oldi pjedestaalil. Kõige kehvemini läks
Poolas, kus 35 kraadises kuumuses kolmandal võistluspäeval
eksisime tõkkega ja sinna hea
positsioon Poolas ka jäi.
2020. aastaks on juba plaanid tehtud. Meeskonnal on olemas maailmameistrivõistluste-

le pääsuks vajalikud punktid.
Võistlused toimuvad Prantsusmaal Pau’s. Samuti saaksime
minna Ungarisse noorhobuste maailmameistrivõistlustele
oma noore hobusega Robin’s
Crusador’iga.
Ülar Raudsepp
Foto erakogust
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Teated 11
„KULLAD“
Näitus Põlva Kultuuri- ja Huvikeskuses

Põlva Kultuuri- ja Huvikeskuses
L 28. dets kell 20 AASTALÕPU(P)BALL!

Põlva Kultuuri- ja Huvikeskuses toimuv traditsiooniline aastalõpupidu,
mis täis glamuuri, tantsu ja tulesära. Õhtu õnnestumise eest kannavad hoolt ansamblid MAHAVOK, E STuudio säravad lauljad ja TIIT
KIKAS, KALLE SEPP, KADI VIJA TRIO, MADIS ARRO ja REMINDERS, RENO OLLE staartantsijad jt. Avatud baarid ja fotonurk.
Keskkööl ilutulestik. Pidu kolmel korrusel üle südaöö!
Pilet 20€ (kuni 30. november) / 25€ (al 1. detsember) / 30€ (sündmuse
päeval) müügil Piletilevis, Põlva Vallavalitsuse kassas, enne üritust
kohapeal.
P 15. jaan kell 17 Kuldse ea klubi Kuukiir. Puhkeõhtu.
Pääse 5€, klubi liikmetele 3€
T 21. jaan kell 19 Komöödiateater. PIMEKOHTING
Jäta eelarvamused ja tule Pimekohtingule!
Kes ei ihkaks enda kõrvale seda ainsat ja õiget! Aga kui elu pole sind
veel unistuste kaasaga kokku viinud, jääb üle riskida pimekohtinguga.
Pimekohting on nagu vene rulett, kus võid kaotada elu, või hoopis
võidukas bingomäng, mis teeb sind hoobilt rikkaks. Iial ei tea, kas
kokkulepitud kohas ja kokkulepitud ajal ootab sind tütar või ema. Kui
asi kapitaalselt kihva keerab, trehvad unistuste printsi asemel hoopis
oma eksabikaasat. Samas võid komistada jackpotile – sent surmale
võlgu miljonäri näol, kelle varandusele saad ilma suurema vaevata
käpa peale panna.
Ka selle loo tegelased pole loobunud otsimast oma teist poolt. Milline
on läbi nutivahendite loodud kujutluspilt, keda oodatakse, millisest
kaasast unistatakse ja milline on reaalsus? Kas kehvem loodetust või
hoopis parem? Soov õnne leida ei olene vanusest, kehakujust ega
rahakoti paksusest. Elu ongi ju üks suur loterii ja selle õnnelik võitja
võid olla just sina!
Pimekohtingus leiab tapvat riski ja joovastavat seiklust – see on meie
ajastu olulisim sotsiaalne innovatsioon. Seepärast visake telefonid
käest ja sulgege Facebook, sest tänapäeva suurim väljakutse on
humoorikas „Pimekohting“! Seda nägemata pole teil enam pisimatki
lootust õnnelikuks paarisuhteks! Kaks näitlejat – Marika Korolev ja
Henrik Normann – vahetavad käigupealt kostüüme ja parukaid ning
astuvad üles kaheteistkümnes erinevas rollis.
Autor: Ivo Parbus, lavastaja: Rednar Annus, kunstnik: Riina Andersen,
grimm: Hille Leiten ja Mare Bachman
Laval: Marika Korolev ja Henrik Normann
Etenduse kestvus: ca 2h, vaheaeg 20min.
Piletid hinnaga 17€ ja 15€ (õpilane/ tudeng/ pensionär) saadaval
Piletilevis, Piletimaailmas, Põlva Vallavalituse kassas ja enne etendust
kohapeal.
K 29.jaan kell 11 Viljandi Laste- ja Noorteteater Reky. HUNT
KRIIMSILMA TALVETEMBUD. Eesti muinasjuttude ainetel
Hei, mina olen hallivatimees, võsavillem, susi, metsakutsu või kui
soovite Hunt Kriimsilm. Eesti metsade põlisasukas. Kõik mind natuke
pelgavad, ikkagi hunt, kuid mind ei ole vaja karta, sest ma olen
mõnus ja lihtsalt muhe vend. Elan paksus põlislaanes, kus suvel lilled
lõhnavad mesimagusalt ja linnud siristavad lakkamatult pikki trillereid
aga talvel tormab metsa käre pakane ning kaanetab kõik jõed ja järved
kinni. Nii ma siis seal metsas elan, toimetan ringi ja vembutan aga
vot sellel aastal on mul uus väljakutse. Nimelt ühel päeval hulkus
metsavahel ringi teatrirahvas, otsisid hunti, nalja kah. No ja siis nägid
mind ja kutsusid oma lavastusse hunti mängima, kuidas see mul välja
tuleb, eks tulge ise kohale ja vaadake. Võib-olla viskan teile mõne
tembugi. Aa, oleks äärepealt unustanud, seal etenduses mängivad mu
metsaasukast sõbrad ka kaasa.
Näeme siis teatris ja võta sinna ka oma sõbrad kaasa!
Lugupidamisega, Teie Hunt Kriimsilm
Lavastaja: Kadri Paldra
Etenduse pikkus: 50 minutit. Soovituslik vanus al. 3. eluaastast.
Pilet hinnaga 8€ on müügil Põlva Vallavalitsuse kassas ja enne etendust kohapeal.

KINO JAANUARIS
R 3.01 Kell 18.00 Komöödia, seiklus, animatsioon „LUMEKUNING		
GANNA 2: ELSA JA ANNA UUED SEIKLUSED“
Kell 20.00 Ulmemärul „STAR WARS: SKYWALKERI TÕUS“
P 5.01 Kell 16.00 Komöödia, seiklus, animatsioon „LUMEKUNINGAN
		
NA 2: ELSA JA ANNA UUED SEIKLUSED“
Kell 18.00 Ulmemärul „STAR WARS: SKYWALKERI TÕUS“
T 7.01 Kell 18.00 Komöödia, seiklus, animatsioon „LUMEKUNIN
		
GANNA 2: ELSA JA ANNA UUED SEIKLUSED“
Kell 20.00 Ulmemärul „STAR WARS: SKYWALKERI TÕUS“
P 12.01 Kell 16.00 Animatsioon „CLARA JA VÕLUDRAAKON“
Kell 18.00 Komöödia, draama „CATS“
T 14.01 Kell 18.00 Animatsioon „CLARA JA VÕLUDRAAKON“
Kell 20.00 Komöödia, draama „CATS“
N 16.01 Kell 18.00 Animatsioon „CLARA JA VÕLUDRAAKON“
Kell 20.00 Komöödia, draama „CATS“
R 17.01 Kell 18.00 Kogupere „DOKTOR DOLITTLE“
Kell 20.00 Draama, sõda „1917“
P 19.01 Kell 16.00 Kogupere „DOKTOR DOLITTLE“
Kell 18.00 Draama, sõda „1917“
N 23.01 Kell 18.00 Kogupere „DOKTOR DOLITTLE“
Kell 20.00 Draama, sõda „1917“
R 24.01 Kell 18.00 Animatsioon, kogupere „SALMA SUUR SOOV“
Kell 20.00 Draama, märul, õudus „UNDERWATER“
P 26.01 Kell 16.00 Animatsioon, kogupere „SALMA SUUR SOOV“
Kell 18.00 Draama, märul, õudus „UNDERWATER“
N 30.01 Kell 18.00 Animatsioon, kogupere „SALMA SUUR SOOV“
Kell 20.00 Draama, märul, õudus „UNDERWATER“
R 31.01 Kell 18.00 Animatsioon „MASKEERITUD SPIOONID“
Kell 20.00 Draama, märul „PROXIMA“
Rohkem infot www.kultuurikeskus.ee

Kaur Ilvese foto
PÕLVA KULTUURI- JA HUVIKESKUS ESITLEB

Esmakordselt Põlvas, Rahvusooper
Estonia säravad balletiartistid
BALLETIGALA
14. mail 2020 kell 18.00
Ühe õhtu jooksul jõuab kultuurikeskuse lavale kaunis klassika
ja põnev kaasaegne repertuaar: ettekandele tuleb Tšaikovski balleti
„Luikede järv“ teine vaatus ning numbrid kaasaegsest tantsurepertuaarist. Esinevad rahvusballeti solistid ja trupp.
„Luikede järve“ tõi 2016. aastal Estonias lavale Toomas Edur.
Tema sõnul on „Tšaikovski muusika surematu ja peamiselt tänu
sellele on „Luikede järv“ tänaseni säilinud. Naispeaosalisele on
„Luikede järv“ tõeline väljakutse, kuna kehastada tuleb kahte vastandlikku karakterit: üks on tundeline ja unistavalt häbelik, kes ootab oma elu armastust, teine jõuline ja salapäraselt võrgutav.
“Usun, et igas naises on rohkem ühte või teist poolt või võrdselt mõlemat. Prints Siegfried otsib armastust ja ideaale ning leiab
need sealt, kust poleks osanud oodata – ta kohtab metsas imekaunist neidu, kes on päeval sunnitud luige kuju võtma. Odette’i päästmine kurja võluri Rothbarti käest on justkui ideaalide ja unistuste alalhoidmine igapäevamaailmas. Sel teekonnal leiab Siegfried
enda ja puhta armastuse, mis suudab murda Rothbarti needuse.
Mõnes mõttes ongi „Luikede järv“ Siegfriedi lugu.. Minu versioonis on balletil õnnelik lõpp – kurjus taandub suure armastuse ees.
Nii mõnigi lavastus on saanud õnneliku lõpu, kus Odette vabaneb
lõpuks nõidusest ja temast saab inimene.“ mainib RO Estonia koreograaf ja lavastaja Toomas Edur.
Piletid müügil Piletilevis, detsembris ja jaanuaris soodsama
hinnaga 17€ ja 12€. Lisainfo: kultuurikeskus.ee
Eerika Mark
Põlva Kultuuri- ja Huvikeskuse direktor

Vastse-Kuustes
N 9. jaanuaril kell 18.00 KÄSITÖÖTUBA
Meisterduste täpsem info kultuurimaja kodulehelt www.vkk.
ee Osalustasu 2 eurot
R 17. jaanuaril kell 19.00 KINOÕHTU. Tragikomöödia
“Britt-Marie oli siin “.
Kuuekümne kolme aastane Britt-Marie ei ole tegelikult
üldse passiiv-agressiivne vinguviiul. Ta on lihtsalt kultuurne
inimene, kelle hing kisendab, kui ta näeb mustust, kriime või
valesse sahtlilahtrisse pandud nuge-kahvleid. Ta on äsja jätnud selja taha nelikümmend aastat kestnud abielu ja pannud
koduperenaise ameti maha. Ainus töökoht, mida talle pakutakse, asub Borgis, majanduskriisist räsitud alevis, kus kõik
ärid peale ühe õllehaisuse pitsabaari on uksed kinni pannud.
Britt-Marie vihkab jalgpalli, aga jalgpall on ainus rõõm, mis
Borgi elanikele veel jäänud on…. Selles loos küllaga sooja
huumorit ja sügavat kurbust. Kinopilet 4 ja 3.50 eurot
N 23. jaanuaril kell 18.00 KÄSITÖÖTUBA.
Meisterduste täpsem info kultuurimaja kodulehelt www.vkk.
ee. Osalustasu 2 eurot
R 24. jaanuaril kell 13.45 KINO LASTELE “Pääsuke
Manau”.
Pääsuke, täpsemalt piiritaja ehk piirpääsuke Manou, kasvab
siiras usus, et on kajakas. Ta püüab iga hinna eest ujuma õppida, kala püüda ja lennata nagu suured tugevad kajakad. Ühel
hetkel ta aga mõistab, et temast ei saa kunagi tõelist kajakat.
Kinopilet 5 ja 3 eurot.
E 27. jaanuaril kell 19.00 Kokkamisõhtu Kõivokõstega.
Tutvume vene köögiga. Vareenikud. Osalustasu 2 eurot
Vastse-Kuuste kultuurimaja soovib kõigile oma maja
sõpradele head vana-aasta lõppu ja
kordaminekuid uuel aastal!

Ilme ja Riho Kuld astusid eesti kunstiellu 1960. aastate keskel modernismilaines. Aastakümnete pikkusel loomingulisel teel
on Kullad rännanud koos, teineteist toetades nii igapäevaelus kui
loomingulises valdkonnas.
1965 ERKI lõpetanud Ilme Kulla lüürilised naisfiguurid on
alati pälvinud suurt publikumenu. Ilme Kuld on oma loomingus
ülistanud naise keha, ent paljudes töödes on naisakt ka kujund, mis
väljendab inimlikke tundeseisundeid kõige laiemas diapasoonis.
Väga meisterlik materjalitunnetus ilmneb nii marmoris kui puuskulptuuris. Puu kui elav materjal on alati õnnestunult eksponeeritud kõigis oma eripärades. Nii mõnedki tema teosed on valatud
pronksi. Ta on töödelnud edukalt ka erinevaid kivimeid, marmorit,
dolomiiti jm. Mitmed Ilme Kulla skulptuurid on esitatud etüüdlike
ideekavanditena ja mõjuvad just nii elavalt ning värskelt. Viimaste
kümnendite jooksul ühiselt Euroopas osaletud skulptuurisümpoosiumide käigus on nimetusväärne osa tema figuraalsetest skulptuuridest jäänudki välismaale, eriti Prantsusmaale.
1962 ERKi lõpetanud Riho Kuld on oma vabaloomingus kujutanud figuraalseid gruppe rütmilises liikumises („Akvalangistid“
(1965), „Enne vihma“ (1971), „Jalgratturid“ (1971). EKM). Ta on
loonud ka rea suuremõõtmelisi dekoratiivskulptuure, kus erandlikult Eesti skulptuuris on jäädvustatud tabavalt liikumishetk.
Näiteks „Linnud“ (1966), raudplekk, Kurtna linnukasvatusjaama keskuses ning avalikud teras-skulptuurid Košice linnaruumis
Slovakkias. Riho Kuld on tallinlastele tuttav valge „Raadiotuviga“ (1975) Tallinna raadiomaja seinal. Ta oli 1960. aastail Edgar
Viiese kõrval üks olulisemaid eesti skulptuuri uuendajaid, tuues
näitustele pooleldi abstraheeritud dünaamiliselt pingestatud kompositsioonid. Riho Kulla barokselt mänglevas liikumises skulptuurid on aastate jooksul teinud läbi mitmeid arengustaadiume, ent tänagi mõjuvad nad eelkõige oma elegantsete rikkalike struktuuride
ja täpse kompositsiooniga. Tema loominguga on eesti skulptuuris
esindatud ka põhjamaades üldiselt küllaltki erandlik kooslus keerukast liikumisest ja täpselt komponeeritud dünaamilisest jõust.
Ilme ja Riho Kuld on võtnud osa paljudest skulptuurisümpoosioneist nii Eestis kui ka välismaal. Need innovaatilised üritused
on mõjunud mõlema skulptori loomingule värskendavalt ja hoidnud kõrgel loomingulist vitaliteeti, ent tihtipeale on valminud teosed jäänud ka kaugustesse ning eesti kunstiajaloo jaoks dokumenteerimata.
Kuldade teosed on olnud alaliselt esindatud Pärnu Uue Kunsti
Muuseumi näitustel ja mõlema kunstniku teosed on esindatud ka
Kumu Kunstimuuseumis Tallinnas.

Ahjal
. L 21. detsembril kell 20.00 JÕULUPIDU

Esinevad Reno Olle peotantsijad ja Inga Roosi tantsustuudio, tantsuks ansambel “Dolores”. Broneerimine 5372 7732
P 12. jaanuaril kell 13.00 LAULUKLUBI
Kõigile, kellele meeldib laulda, akordionil saadab Ene Priks
N 2., 16., 30. jaanuaril kell 18.30
Seltskonnatantsuklubi “Tantsusõbrad”
Tantsime vanu seltskonnatantse nii Eestist kui mujalt,
lõõtspillil Ene Priks. Alati oodatud ka uued huvilised!
Pühapäeviti kell 11.00 Peotantsuklubi “Pühapäevitajad”
(uus grupp soovi korral kell 12.30)
Info 529 6114 Birgit Kivimurd

Moostes
L 4. jaanuaril 2020 kell 11.00 KOOLIVAHEAJA LAUATENNISE TURNIIR
Oodatud on lapsed, noored, täiskasvanud. Sissepääs tagumisest
uksest. Info ja registreerimine: 515 5008 Margus Petersell
N 16. jaanuaril 2020 kell 16.00 Mooste Mõisakooli
MINI PLAYBACK SHOW. Info: Airi Lehemets
K 22. jaanuaril 2020 kell 13.00 Külas AHHAA Teaduskeskus
- KVARK Teadusteater
Näha saab müstilisi värvusreaktsioone, udupahvakaid, ilutulestikku ja plahvatusi. Seda kõike informatiivses aga lõbusas
võtmes! Tasuta. Info 516 0656, Maret Aruoja
N 30. jaanuaril kell 11.00 TERVISEHOMMIK
Ootame osalema huvilisi vanuses 60+
Info ja registreerimine 516 0656, Maret Aruoja

Mooste Folgikojas
18. jaanuaril kell 17. 00 Lõõtsapealinn Põlva 5. sünnipäevaKONTSERT-SIMMAN
Piletid tund enne algust kohapeal.
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ÕNNITLEME
VÄÄRIKAID
JUUBILARE
96
Magda Lepvalts
Lahe küla
Asa Maidla
Põlva linn
95
Aleksander Suokas
Ahja alevik
94
Vilma Viljalo
Kauksi küla
93
Lehte Peterson
Ahja alevik
Leontine Vaasa
Rosma küla
Vilma-Rosilda Saarnit
Peri küla
92
Erna Kure
Valgesoo küla
Endel Puik
Põlva linn
Helju Oberg
Põlva linn
Leida Landrat
Põlva linn
91
Jelena Bogdanova
Valgesoo küla
Maimu Müller
Põlva linn
Hilja Veskioja
Põlva linn
Vaike Joovik
Vastse-Kuuste alevik
90
Elvi Kokk
Vana-Koiola küla
85
Tertu Juks
Põlva linn
Adele Käis
Puskaru küla
Tõnis Turi
Põlva linn
Vaike Veeorg
Ahja alevik
Urve-Siiri Sarv
Kauksi küla
Veera Varend
Tilsi küla

Vello Podekrat
Vastse-Kuuste alevik
Helga Sammas
Roosi küla
80
Ene Nilbe
Põlva linn
Eha Rae
Põlva linn
Eha Zeiger
Põlva linn
Tõnis Keerberg
Meemaste küla
Maire Peil
Kiidjärve küla
75
Peeter Nagel
Põlva linn
Peeter Järv
Põlva linn
Hilja-Beffie Kostabi
Põlva linn
Andres Jaamaste
Mammaste küla
Ivar Treier
Põlva linn
Agnessa Treier
Rosma küla
Toivo Suurmets
Kauksi küla
Tõnu Valdmaa
Naruski küla
Hans Tarv
Tännassilma küla
Eha Käis
Mammaste küla
70
Helgi Valner
Põlva linn
Aare Valner
Jaanimõisa küla
Arvo Rammo
Aarna küla
Rein Telkinen
Himmaste küla
Ülo Simso
Vastse-Kuuste alevik
Malle Kiristaja
Põlva linn
Lembit Kottisse
Säässaare küla
Jaanuarikuu juubilarid,
kes ei soovi äramärkimist
ajalehes, palume sellest
teada anda hiljemalt
10. jaanuariks tel 799 9499

Kirikuteated
Põlva Maarja kirikus
Maarja kirikus igal pühapäeval kell 11
ja kolmapäeviti kell 9 püha missa
(jumalateenistus armulauaga).
Pühapäeviti kell 13 pühapäevakooli
tunnid vana pastoraadi III korrusel.
L 21. detsember kell 17.00
Elina Nechayeva jõulukontsert
P 22. detsember kell 11.00 Neljanda
advendipühapäeva missa. Pärast missat
Põlva Maarja koguduse mudilaskoori
advendikontsert.
T 24. detsemberkell 17.00 Püha jõuluõhtu jumalateenistus
K 25. detsember kell 11.00 Kristuse sündimise püha missa
N 26. detsember kell 11.00 Teise jõulupüha missa
P 29. detsember kell 11.00 Püha perekonna püha missa
T 31. detsember kell 17.00 Vana-aastaõhtu missa
K 1. jaanuar kell 11.00 Jeesuse nimepäeva missa. Uusaasta
P 5. jaanuar kell 11.00 Jõuluaja 2. pühapäeva missa
E 6. jaanuar kell 9.00 Kolmekuningapäeva missa
P 12. jaanuar kell 11.00 Kristuse ristimise püha missa. Leeripüha
Maarja kirik on kõigile avatud E-R 9-13 ning P 10-12.30.
Jooksev info koguduses toimuva kohta leidub Põlva Maarja koguduse kodulehel polva.eelk.ee.
Kähri kirikus
24. detsembril kell 17 jõuluõhtu teenistus
Põlva Püha Peetri koguduses
• Jumalateenistus igal pühapäeval kell 11.00
• Hommikupalvus kolmapäeviti kell 11.00
• Jõuluaja teenistused:
24. detsembril kell 16.00 ja 25. detsembril kell 13.00
31. detsembril kell 16.00 ja 1. jaanuaril kell 13.00
Mooste baptistikoguduses
Jumalateenistused igal pühapäeval kell 11.
Pühapäevakool 1. ja 3. pühapäeval.
Jooksev info kodulehel mooste.ekklesia.ee
Põlva Elu Sõna koguduses
Igal pühapäeval kell 16:00 on koguduse koosolek Võru tänav 23.

HELMI FILATOVA
1936-2019
ANTS KASEMETS
1937-2019

STEN KINK
2009-2019

VÕNNU
KIRIKUS

Kartulisalv OÜ asub
Tasuja talus Kärsa külas
Põlvamaal Tartu-Räpina mnt
ääres, Ahja Olerexist 1km
Räpina suunas)
Info: tel 513 2310 või
www.kartulisalv.ee

24.12 kell 16:00
püha jõuluõhtu
25.12 kell 11:00
1. jõulupüha armulauaga
31.12 kell 16:00
vana-aastaõhtu armulauaga

LAAGRID
PROBLEEMSETELE
TEISMELISTELE

pühapäevased
jumalateenistused kell 11:00

Avalda soovi:
laagrid@trainableup.com

ESI T LEB

21.12 PÕLVA KIRIK kell 17
L AVA L K A K E E L P I L L I K VA RT ET T &
K Ü L A L I S E S I N E JA NA RA H V U S VA H E L I S E LT
T U N N U STAT U D T E NO R A N D R E I B O G AC H

Igavikku lahkusid:

ALEKSEI
MALAŠKIN
1944-2019

Vajadusel kauba kojuvedu,
lisandub 5€ tellimuse
maksumusele!

ÜleEesti

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

NAIMA EDESI
1936-2019

Lisaks veel:
Tasuja vikerforelli
(otse tiigist)- 7€/kg
(~1,6 kg-...)

PÜHADETURNEE

Ajavahemikul 25.11.2019 – 12.12.2019 sündis
Põlva vallas 5 tüdrukut ja 6 poissi.

VALDUR
PINTSAAR
1938-2019

Lisaks pakume:
Lapikut sibulat- 2€/kg
Taliküüslauku “Ljubaša”-6€/kg
Soo talu mett- 8€/kg
(pakitud 1kg ämbrisse)

na echayeva
EliN

Elanike arv seisuga 01.12.2019
mehi		
6796
naisi		
6990
kokku
13 786

VIRVE AINSALU
1931-2019

Pakume:
“Laura”- Punase koorega
kollane kartul
“Gala”- Keskmise muredusega kollane kartul
“Vineta”- Hea kartulipüreeks
(jahusem kollane kartul)
Kartul on pakitud 25kg võrku
10€/võrk (0,40€/kg)

S E L L E A A STA JÕU LU DE TÄ H T SÜ N DMU S

HINNAD VAHEMIKUS 16–25 EUR

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

Koosolekule on oodatud kõik
Tännassilma, Kähri ja Puskaru
külade elanikud.
Päevakorras:
1. Majandusaasta aruande kinnitamine
2. MTÜ liikmemaks
3. Jooksvad küsimused
Koosolek toimub Kähri Seltsimajas.
Info Tiia Johanson 5349 5116

Talvevarud
Kartulisalvest!

K U T S U VA D

INFO JA PIIRATUD ARV PILETEID

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

MTÜ Kähri Seltsimaja
üldkoosolek
toimub 21. jaanuaril
kell 18.00

Põlvas
21. jaanuaril
kell 19

P I I R AT U D A RV P I L E T E I D M Ü Ü G I L

28.12 Mooste Folgikoda kell 17

