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Eesti Lõõtspilli Maestro
Heino Tartes sai
omanimelise trammi ...
Tallinna Linnatranspordi juhatuse esimehe Deniss Boroditši
sõnul on trammile lõõtsamaestro nime andmine ajendatud soovist
tunnustada rahvuslikke traditsioone ja nende kandjaid. Just tänu
Heino Tartese kui pillimehe, õpetaja ja pillimeistri tööle on läbi
ajaloo populaarne instrument viimastel aastatel taas kiirelt tuntust
kogunud ning elurõõmus lõõtspillimuusika vallutanud terve Eesti.
Tallinna Televisioon koos Põlva kui lõõtsapealinnaga korraldab Rahvalõõtsa nime kandvat üritust, millele elatakse kaasa
tuhandetes kodudes. Nii on igati loomulik, et Tallinna tänavatel
sõidab Heino Tartese, tõelise lõõtsavõluri nime kandev tramm.
Tramm Heino saadeti liinile 17. jaanuaril.
Tallinna Linnatranspordi AS otsustas anda muusikute nimed
kaheteistkümnele KT-6 trammile. Lisaks Neeme Järvi, Anne Veski
ansambel Smilersi ja lõõtsaamaestro Heino Tartese nime kandvatele muusikatrammidele, sõidab Tallinnas ka kuus retrotrammi,
mis on nimetatud Eestile oluliste riigimeeste ja sõjaväelaste järgi.
20 kaasaegset CAF trammi on saanud endale populaarsed naisenimed.

… ja raamatu
Reedel, 18. jaanuaril esitleti
Põlva Muusikakoolis raamatut
„Mees, kes tõi pealinna Põlvasse”, mis räägib nii pildis kui sõnas Eesti Lõõtspilli Maestrost
Heino Tartesest.
Heino loo kirjutas üles Sirje Vill, fotod pärinevad erakogust,
Sigrid Lutsarilt ja Riho Semmilt, väljaandmist rahastas Põlva
Vallavalitsus.
Huvilised leiavad raamatu peagi kõigist Põlva valla raamatukogudest.
PT

Lõõtspillikogukond eesotsas maestro Heino Tartesega
soovib lõõtsakuningas Karl Kikka 105. sünniaastapäevaks
asendada praeguse Põlva linna kesktänava ääres
asuva kuju pronksskulptuuriga.
Selleks on lõõtspillimängijad algatanud
annetuste kogumise.
Kui soovid toetada
Karl Kikka pronksskulptuuri valmimist
saad teha vabatahtliku annetuse
MTÜ Lõõtspilliselts kontole
EE521010220109838011.

Fotol Janne Suits ja Kristi Kool. Riho Semmi foto

Telekonkursi Rahvalõõts IV hooaja
võitjad on Kristi Kool ja Janne Suits
Seekordne telekonkurss kandis nime Rahvalõõts Pluss, sest lisaks lõõtspillile pidi iga osaleja kaasama ka teise pilli. Ka oli seekord hindamisse kaasatud žürii ning konkursi võitja selgus žürii
hinnete ja publikuhääletuse liitmise teel.
Žüriilt maksimumpunktid ja publikuhääletuselt teise tulemuse
said ning peapreemia – 1000 eurot – võitsid Kristi Kool lõõtspillil
ja Janne Suits rootsi päritolu pillil nyckelharpa.
II preemia pälvisid pillimehed Põlva vallast Ants Järv ja
Toomas Ojasaar, kes said maksimumpunktid publikult, kuid žürii
hindas neid kolmanda tulemusega. Sirli Aia ja Tõnis Tartes tulid
III preemia laureaatideks.
Peapreemia pani välja Põlva Vallavalitsus, II ja III preemia pani
välja COOP Põlva Ühistu.
Otepää Lihatööstus EDGARi eripreemia said vennad Markus
ja Karl Mattias Juhkam. Lisaks eelpoolnimetatutele osalesid kon-

kursi finaalis veel Ülle Kool ja Esta Ruusmann ning Avo Paap ja
Joel Mürk.
Kõik finalistid said lõõtsapealinnalt ka traditsioonilise kunstnik
Keiu Kullese valmistatud hõbesõle.
Pillimeeste etteasteid kommenteeris ja hindas žürii, kuhu kuulusid Põlva Muusikakooli direktor Ester Liblik, Eesti üks parimaid
akordioniste Henn Rebane ning rahvamuusik Margus Põldsepp.
Konkursisaateid ja finaalkontserti on võimalik järelvaadata
Tallinna TV kodulehel.
Finaalkontserdil osalenud Tallinna TV juhatuse esimehe
Taavi Puki sõnul on koostöös Põlva Vallavalitsusega korraldatav
telekonkurss Rahvalõõts ja Põlva lõõtspillipidu Harmoonika ühed
Tallinna Televisiooni vaadatumaid saated.
Lõõtspillimeeste ja -naiste aasta suurim kokkusaamine lõõtsapealinnas toimub 20. juulil lõõtspillipeol Harmoonika.
PT

Põlvamaa 2018. aasta parimad
Eesti Kultuurkapitali Põlvamaa ekspertgrupp ja Põlva Maakonna Spordiliit tunnustasid 11. jaanuaril Põlva maakonna parimaid
spordi- ja kultuurivaldkonna inimesi ning tervisedendajaid.
Põlvamaa Kultuuripärl 2018 tiitli pälvis tuntud lõõtspillimeister Heino Tartes suure panuse eest pärimuskultuuri säilitamisel ja
edasikandmisel Põlvamaal ning silmapaistvate esinemiste eest EV
100 sündmustel Euroopa pärandkultuuriaastal. 23. jaanuaril pälvis
Heino Tartes ka Eesti Rahvamajade Ühingu tunnustuse Kaheksakand 2018, mis omistatakse isikule pikajalise tegevuse eest kultuurielu edendamisel ning oskuste ja teadmiste edasi andmisel nooremale
põlvkonnale.
Kultuurkapitali Põlvamaa ekspertgrupi aastapreemia pälvis
lõõtspillipidu HARMOONIKA.
Kultuuri elutööpreemia pälvisid Reet Kappo ja Taima Nurm.
Aasta Tegu 2018 kultuuris kuulub MTÜ-le Virbel rahvusvahelise Erasmus koostööprojekti “Rahvapillide õppimise ja õpetamise metoodika koostamine ja praktikate vahendamine” toel valminud
rahvapärase viiuli, teppo-lõõtsa ja rahvakandle e-õpikute eest.
Aasta Tegija 2018 spordis on Ingrid Muuga Põlvamaa spordi
elu elavdamise eest.
Aasta tervise ja turvalisuse edendaja on Peeter Tigas.
Aasta võistkond on Põlva Serviti käsipallimeeskond koossei-

sus Jürgen Lepasson, Anatolii Chezlov, Kristjan Muuga, Hendrik
Varul, Ülljo Pihus, Raiko Rudissaar, Eston Varusk, Henri Sillaste,
Roman Aizatullov, Denis Lõokene, Siivo Sokk, Indrek Neeme,
Henri Hiiend, Mario Karuse, Carl-Eric Uibo, Sander Sarapuu,
Sergei Liubchenko, Martin Gristšuk, treenerid Kalmer Musting ja
Rein Suvi.
Aasta treener on Põlva Käsipalliklubi treener Kalmer
Musting, kes viis oma juhendatavad Eesti meistritiitlile neljas vanu
seklassis – C-, D- ja A-vanuseklassside noormehed ning mehed.
Aasta parima naissportlase tiitli pälvis orienteerumisklubi Põlva Kobras orienteeruja Annika Rihma.
Aasta noorsportlaseks neidude hulgas valiti orienteerumisklubi Põlva Kobras orienteeruja Johanna Laanoja ja noormeeste hulgas Põlva maadlusklubi Lapiti maadleja Hanno Käärik.
Aasta väike võistkond on orienteerumisklubi Põlva Kobras
N16 teatejooksu võistkond: Anete Saar, Geteli Hanni ja Johanna
Laanoja.
Põlvamaa sportlikum perekond 2018 on perekond Piirimaa
Tilsist: ema Jana, isa Kalju ning tütred Katrin, Karmen, Karina ja
Kätlin.
Põlvamaa spordi toetajaks aastal 2018 kuulutati AS Pinest.
PT
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Riigikogu valimised 2019
Põlvamaa Partnerluskogu projektitoetuste taotlusvoor on
avatud 1.-15. märtsini 2019.
Toetust saab taotleda meetmetest:
Meede 1 „Ettevõtlusele hoo andmine“
Meede 2 „Kogukondade ja kogukonnateenuste arendamine“
Meede 3 „Heakorrastatud ja turvaline elukeskkond“
Taotlused tuleb esitada e-PRIA keskkonda!
Taotlusi saavad esitada Põlva ja Kanepi vallas ning
endise Veriora valla territooriumil tegutsevad ettevõtjad,
mittetulundusühingud, sihtasutused ja
kohalikud omavalitsused.
Projektitaotluste hindamise tähtaeg
Põlvamaa Partnerluskogus on hiljemalt 11.juuni 2018.a
Täpsem info ja nõustamise kontaktid: www.partnerluskogu.ee.

Tänan Põlva valla inimesi, vallavalitsuse ametnikke
ning vallavolikogu liikmeid konstruktiivse ja meeldiva
koostöö eest Põlva valla üldplaneering 2029+
koostamisel.
Aitäh!
Planeeringu koostajate nimel Raimo Klesment,
OÜ Pärnu Instituut

Detailplaneeringud
Põlva Vallavalitsus teatab, et võttis 27.12.2018 korraldusega nr
2-3/804 vastu ja suunas avalikule väljapanekule Põlva linnas Energia tn
16 katastriüksuse detailplaneeringu.
Planeeringuala suurus on ligikaudu 3 ha ning see hõlmab Energia tn
16 katastriüksust, ulatub Energia tänav T1 katastriüksuse osale ja Energia
tänav T2 katastriüksuse osale.
Detailplaneeringu lahenduse kohaselt jagatakse senine hoonestamata
sihtotstarbeta maa kolmeks krundiks, millest igaühele on lubatud püstitada kuni kolm tootmise- ja/või äriotstarbelist hoonet. Planeeritud positsioonidele 2 ja 3 on lubatud püstitada maksimaalselt kuni 10 m kõrgused
hooned, positsioonile 1 maksimaalselt 5 m kõrgused hooned, samuti on
lubatud paigaldada päikesepaneele. Planeeritud kruntidele on juurdepääs
määratud Energia tänavalt. Lisaks antakse planeeringuga lahendus heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsuteede, parkimise ja tehnovõrkudega
varustamise kohta.
Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 25.01.2019 – 11.02.2019.
Paberkandjal detailplaneeringuga saab tutvuda tööpäevadel Põlva Vallavalitsuse ehitus- ja planeeringuosakonnas, aadressil Võru tn 1 Põlva (II
korrus). Digitaalselt on detailplaneeringu materjalid leitavad aadressil:
www.polva.ee/detailplaneeringud. Kirjalikke arvamusi detailplaneeringu
kohta saab esitada Põlva Vallavalitsusele avaliku väljapaneku ajal aadressil Kesk tn 15 Põlva linn Põlva vald või e-postiga aadressil info@polva.
ee.
Põlva Vallavolikogu 20.12.2018 otsusega nr 1-3/60 kehtestati osaliselt Põlva valla üldplaneering 2029+. Üldplaneering on koostatud 2017.
aasta haldusreformieelse Põlva valla haldusterritooriumile. Planeeringu
ala moodustavad Põlva valla koosseisus olevad asustusüksused: Aarna
küla, Adiste küla, Andre küla, Eoste küla, Himmaste küla, Holvandi küla,
Kiuma küla, Kähri küla, Lutsu küla, Mammaste küla, Meemaste küla,
Metste küla, Miiaste küla, Noorismetsa küla, Orajõe küla, Partsi küla, Peri
küla, Puskaru küla, Puuri küla, Põlva linn, Rosma küla, Soesaare küla,
Taevaskoja küla, Tromsi küla, Tännassilma küla, Uibujärve küla, Valge
soo küla ja Vanaküla.
Põlva valla üldplaneeringu 2029+ eesmärgiks on ruumilise arengu
põhimõtete edasine kujundamine, maa- ja veealade üldiste kasutamis- ja
ehitustingimuste, sh maakasutuse juhtotstarvete ning hoonestuse kõrgusja kauguspiirangute määramine planeeritaval alal. Planeeringuga määratakse valla arenguks oluliste sotsiaalobjektide ja üldkasutatavate maade
asukohad, asustuse ja ettevõtluse arengu suunamine, detailplaneeringu
koostamise kohustusega alad ja juhud, miljööväärtuslikud hoonestusalad,
maastike kaitse- ja kasutamistingimused, põhiliste teede ja tehnorajatiste
asukohad, puhke- ja virgestusalad. Planeeringuga on täpsustatud Põlva
järve ehituskeeluvööndit.
Põlva valla üldplaneeringu 2029+ põhilahendus sisaldab eelkõige
asustuse suunamise meetmeid, selleks on määratud tihe- ja hajaasustusalad, reserveeritud ruumikasutus ning määratud ehitustingimused.
Koostatud Põlva valla üldplaneering 2029+ planeeringulahendus tugineb
keskkonnamõju strateegilise hindamise aruandele. Mõjude hindamise
tulemusena selgus, et üldplaneeringu elluviimisega ei kaasne eeldatavalt olulist negatiivset keskkonnamõju. Erinevaid arengutega kaasnevaid
keskkonnamõjusid tuleb teadvustada ning rakendada vajalikke leevendusmeetmeid. Leevendusmeetmetega on planeeringu koostamisel arvestatud
ja planeeringuga kehtestatakse soovitused edasiseks arendustegevuseks,
mis aitaksid võimalikke keskkonnamõjusid leevendada või vältida.
Vältimaks olukorda, kus väärtusliku põllumajandusmaa tingimused
määratakse ennatlikult või oluliselt teistsugustena kui seadusandja poolt
jõustatavas õigusaktis, loobuti väärtusliku põllumajandusmaad käsitleva
teema kehtestamisest Põlva valla üldplaneeringus 2029+.
Põlva valla üldplaneeringu 2029+ kehtestamisel jäävad kehtima Põlva
Vallavolikogu 09.09.2015 otsusega nr 1-3/30 “Peri ja Himmaste külade
teede teemaplaneeringu kehtestamine” kehtestatud teemaplaneering ja
Põlva Vallavolikogu 18.12.2008 otsusega nr 147 “Ahja jõe ürgoru maastikukaitseala üldplaneeringu kehtestamine” kehtestatud üldplaneering.
Põlva valla üldplaneeringu 2029+ materjalid on kättesaadavad Põlva
valla veebilehel: www.polva.ee/uldplaneering2029.
Ehitus- ja planeeringuosakond

Veebruari lõpus ja märtsi
alguses valime uue Riigikogu
koosseisu. Suuri muudatusi valija jaoks seekord ei ole – valimisperiood on ikka kümme päeva,
hääletada saab nii jaoskonnas kui
ka juba kümnendat korda elektrooniliselt.
Valimisjaoskondi on tänavu
vähem kui 2017. aasta kohalikel valimistel, mistõttu palume
vara
kult välja selgitada, kus
täpsemalt teie “kodujaoskond”
asub. Vajadusel tuleb appi kaardirakendus, mille leiate aadressilt https://valimised.rahvastiku
register.ee/.
Enne valimisi saadetakse
valijale tema registrijärgsele
elukoha aadressile valijakaart.
Valijakaart on vaid informatiivse
sisuga, seda ei ole vaja valimisjaoskonda kaasa võtta. Valijakaardil on andmed hääletamise
aja ja koha kohta. Valijakaardi
kättesaamine kinnitab, et isik on
kantud valijate nimekirja.
Kui paberil valijakaart ei ole
16. veebruariks kohale jõudnud,
tuleb selgituse saamiseks pöörduda Põlva Vallavalitsuse registrispetsialisti Kaia Sillaste poole
– kaia.sillaste@polva.ee; tel 799
9499; Kesk tn 15, Põlva). Kui
elukohaandmetega tekib probleeme, on nende kordategemine
lihtne – uue aadressi saab vormistada paari minutiga ka www.
eesti.ee veebilehel.
Isikutele, kes on eesti.ee keskkonnas oma ametliku e-posti
aadressi edasi suunanud, saadetakse elektrooniline valijakaart.
Valijakaart saadetakse kodaniku
portaalis määratud (edasi suuna
tud) elektronposti aadressile.
Paberil valijakaarti elektroonilise valijakaardi saanud valijale ei
saadeta.
Riigikogu 2019. aasta valimisteks on Põlva vallas moodustatud viis valimisjaoskonda:
Valimisjaoskond nr 1
Põlva Kultuuri- ja Huvikeskus,
Kesk tn 15, Põlva linn, kontakt
5411 0269. Piiriks on ühinemiseelse Põlva valla haldusterritoorium.
Hääletada saab:
• eelhääletamise päevadel 21.–
27.02.2019 kella 12–20.00
• valimispäeval 03.03.2019 kella
9–20.00
• toimub eelhääletamine väljaspool elukohajärgset valimisjaos-

konda, sh korraldatakse hääletamist valija asukohas, haiglas ja
ööpäevases hoolekandeasutuses
• toimub hääletamine valijatele,
kelle elukoha andmed on rahvastikuregistrisse kantud valla
täpsusega
Valimisjaoskond nr 2
Ahja Kultuurimaja, Illimari tn 6,
Ahja alevik, kontakt 5411 0270.
Piiriks on ühinemiseelse Ahja
valla haldusterritoorium.
Valimisjaoskond nr 3
Põlva Vallavalitsuse Laheda teenuskeskus, Tilsi küla, kontakt
5411 0271. Piiriks on ühinemis
eelse Laheda valla haldusterritoorium.
Valimisjaoskond nr 4
Mooste Kultuurimaja, Lasteaia tee 3, Mooste alevik, kontakt
5411 0272. Piiriks on ühinemis
eelse Mooste valla haldusterritoorium.
Valimisjaoskond nr 5
Vastse-Kuuste Kultuurimaja,
Pargi tn 4, Vastse-Kuuste alevik, kontakt 5411 0273. Piiriks
on ühinemiseelse Vastse-Kuuste
valla haldusterritoorium.
Valimisjaoskondades nr 2–5
saab hääletada:
•
eelhääletamise
päevadel
24.–27.02.2019 kella 12–20.00
• valimispäeval 03.03.2019 kella
9–20.00
Hääletamise aeg
21.–24. veebruaril kella
12–20.00 toimub eelhääletamine
maakonnakeskuses (Põlva Kultuuri- ja Huvikeskuses), kus vali
jad saavad hääletada väljaspool
oma elukohajärgset jaoskonda st
hääletada olenemata elukohast.
25.–27. veebruaril 12–20.00
toimub eelhääletamine kõigis

viies valimisjaoskonnas. Väljaspool elukohta (st hääletada
olenemata elukohast) saab hääletada eelhääletuse ajal vaid
valimisjaoskonnas nr 1 (Põlva
Kultuuri- ja Huvikeskuses). Samuti korraldab eelhääletuse ajal
valimisjaoskond nr 1 hääletamist valija asukohas, haiglas ja
ööpäevases hoolekandeasutuses
Asukohas hääletamiseks tuleb
jaoskonnakomisjonile
esitada kirjalik taotlus hiljemalt 27.
veebruaril kl 14.00.
Valimispäeval, 3. märtsil on
kõik valimisjaoskonnad avatud
kella 9–20.00, siis saab hääletada vaid oma elukohajärgses jaoskonnas.
Valijad, kelle elukoht on rahvastikuregistrisse kantud Põlva
valla täpsusega, saavad hääletada
vaid valimisjaoskonnas nr 1 (Põlva Kultuuri- ja Huvikeskuses).
Kodus hääletamine
Kui Te ei saa terviseseisundi või muu mõjuva põhjuse
tõttu hääletada valimispäeval
hääletamisruumis, võite taotleda hääletamist kodus. Kodus
saab hääletada valimispäeval,
3. märtsil. Kodus hääletamiseks
tuleb vallavalitsusele või elukohajärgsele jaoskonnakomisjonile
esitada kirjalik taotlus hiljemalt
3. märtsil kl 14.00. Taotluse võib
elukohajärgsele
jaoskonnakomisjonile esitada valimispäeval
9–14.00 ka telefoni teel.
Kodus hääletamise taotlus
peab sisaldama valija nime, isikukoodi, aadressi, sidevahendi
numbrit ja kodus hääletamise
põhjust (näiteks: terviseseisund,
kõrge iga, rasked teeolud, transpordivõimaluste puudumine).

Elektrooniline hääletamine
Elektrooniline hääletamine
algab 21. veebruaril kell 9.00 ja
kestab ööpäevaringselt kuni 27.
veebruar kella 18.00.
Hääletada saab aadressil
www.valimised.ee.
Tuletame
meelde, et valija peab veenduma, et tema arvuti on korras ning
ID-kaardi ja koodide andmine
teistele isikutele ei ole lubatud.
Elektroonilist häält on võimalik
eelhääletamise ajal muuta, sel
juhul jääb kehtima hilisem hääl.
Kui valija soovib ikkagi hääletada pabersedeliga, siis elektrooniline hääl kustutatakse. Valimispäeval oma e-häält enam muuta
ei saa.
Valima minnes võta kindlasti
kaasa isikut tõendav dokument!
Isikut tõendavad dokumendid on näiteks: ID-kaart, Eesti
kodaniku pass, diplomaatiline
pass, meremehe teenistusraamat,
juhiluba.
Põlva valla
valimiskomisjon
Põlva valla valimiskomisjon asub Põlva Vallavalitsuses
aadressil Kesk tn 15, Põlva linn
(vallasekretäri ametiruum).
Valimiskomisjoni kontaktid:
799 9472, 514 7690, info@polva.ee.
Riigikogu valimised on aeg,
millal saab oma hääle kuuldavaks teha. Valimistel on igal häälel jõud!
Eliko Saks
Põlva valla valimiskomisjoni
esimees
www.polva.ee/valimised

Volikogu istungilt
Põlva Vallavolikogu istung
toimus 20. detsembril 2018.
Volikogu otsustas eraldada
eraüldhariduskoolidele tegevuskulude katmiseks toetust
proportsionaalselt selles koolis
õppivate Põlva valla õpilaste
arvuga, 38 eurot kuus õpilase
kohta. Tegevuskulude katmise toetuse saamiseks sõlmivad
eraüldhariduskooli pidaja ning
Põlva vald lepingu.
Kehtestati osaliselt Põlva
valla üldplaneering 2029+. See
koostati 2017. aastal haldusreformieelse Põlva valla haldusterritooriumile. Planeering on
koostatud arvestades tollases
Põlva vallas planeeringu koostamise ajal kehtinud valdkondlikke arengukavasid ja külade
arengukavasid. Kehtestamata

jäetakse üldplaneeringu osa,
mis käsitleb väärtuslikke põllu
majandusmaid põhjusel, et kehtestamise ajaks ei ole selgunud,
milliste tingimustega sätes
tatakse väärtuslik põllumajandusmaa seadusandja poolt.
Volikogu kehtestas uuendatud ettevõtlustoetuse andmise
korra, mis reguleerib Põlva valla poolt uute töökohtade loomise toetamist ja eraldatud toetuse kasutamist. Toetuse eesmärk
on aidata kaasa jätkusuutlike,
kasvule orienteeritud väikeettevõtete arengule ja laienemisele
ning neis ettevõtetes uute töökohtade loomisele, arendades
selle kaudu väikeettevõtlust
Põlva vallas. Maksimaalne toetussumma on viie töökoha loomise korral 10 000 eurot. Korra
kohaselt on ettevõtjal alates

taotluse esitamise hetkest kuus
kuud aega, et soetada vajalikud
seadmed ning palgata kuni viis
töötajat.
Volikogu otsustas nimetada
Munitsipaalasutus Ahja Hooldekodu ümber Ahja Hooldekoduks ja kehtestas asutuse uue
põhimääruse.
Volikogu otsustas laiendada
aktsiaseltsi Põlva Vesi tegevuspiirkonda Põlva vallas järgmiselt: Põlva linn, Mammaste
küla, Rosma küla, Orajõe küla,
Himmaste küla, Peri küla, Andre küla uusarenduse piirkond,
Mooste alevik, Jaanimõisa küla,
Kauksi küla ja Rasina küla ning
määrata Põlva valla vee-ettevõtjaks aktsiaselts PÕLVA VESI
tähtajaga kuni 01.01.2028.
Volikogu otsustas delegeerida Põlva Vallavalitsusele

hädaolukorra seaduses, rahvastikuregistri seaduses ja perekonnaseisutoimingute seaduses
sätestatud maakonnakeskuse
kohaliku omavalitsuse üksuse
ja kohaliku omavalitsuse üksuse ülesanded.
Kehtestati maamaksumäärad Põlva valla haldusterritooriumil.
Võeti vastu Põlva valla
2018. aasta kolmas lisaeelarve
ja II lugemisel oli 2019. aasta
eelarve.
Volikogu otsustas maksta
ühekordset lisatasu vallavanem
Georg Pelisaarele ning kiitis
heaks Põlvamaa arengustrateegia 2035+.
Järgmine vallavolikogu istung toimub 31. jaanuaril 2019.
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Kokkuvõte eelmise aasta hajaasustuse
programmist
Möödunud aasta näitas taaskord
suurt huvi hajaasustuse programmi
vastu. Peamiselt oli mure kuivaks
jäänud salvkaevudega ja vee kaevust
majja toomisega, samuti tänapäevase
kanalisatsioonisüsteemi puudumine.
Teadupärast on hajaasustuse programm suunatud hajaasustusega piirkondadele ning selle eesmärgiks
on tagada maapiirkondades elavatele peredele head elutingimused
ja seeläbi aidata kaasa seal elanike arvu püsimisele. Programmi
toetuse abil on võimalik kaasajastada või välja ehitada majapidamise veevärk ja kanalisatsioon, teha korda koduõuest suurele teele
viiv juurdepääsutee või paigaldada autonoomseid elektrisüsteeme.
2018. aastal esitati Põlva vallas 41 taotlust, millest rahastati 25.
Nendest 11 majapidamist on lastega pered ning kokku on otseseid
kasusaajaid 92 inimest. 12 majapidamises parendatakse olemasolevat veesüsteemi või rajatakse uus puurkaev. Samuti saavad 12
kodu uue kanalisatsioonisüsteem ning remonditakse üks juurdepääsutee.
Möödunud aastal rahastatud projektide maksumus oli kokku ca
130 000 eurot. Riik eraldas veidi üle 43 000 euro, sama suur oli ka
vallapoolne ja taotlejate endi rahaline panus.
Põlva vald jätkab kindlasti hajaasustuse programmis toetuse
andmist. Programmis on oodatud osalema inimesed, kelle alaline

ja rahvastikuregistri andmete kohane elukoht on hajaasustusega
maapiirkonnas asuv majapidamine, millele projektiga toetust taotletakse. Toetust saab taotleda ka hajaasustuse piirkonnas paiknevale korterelamule. Nende puhul toetatakse juurdepääsuteede, vee- ja
kanalisatsioonisüsteemidega seotud tegevusi juhul, kui vähemalt
50% korterelamus elavatest leibkondadest on selle korterelamu
alalised elanikud.
Hetkel ei ole Rahandusministeerium 2019. aasta taotlusvooru välja kuulutanud, kuid tavapäraselt antakse sellest teada aasta
I kvartalis. Taotlusvooru avamisest ning toetuse taotlemiseks vajalikest dokumentidest teavitatakse Põlva valla Teatajas, valla koduleheküljel ning kindlasti Riigi Tugiteenuste Keskuse kodulehel
www.rtk.ee/toetused/toetuste-rakendamine/elukeskkond/hajaasustuse-programm.
Hajaasustuse programmist toetatavate tegevuste, toetuse taotlemisel vajalike tingimuste ja esitatavate dokumentide kohta info
saamiseks palume pöörduda vallavalitsuse ehitus- ja planeeringuosakonda.
Kontaktisik:
taristuspetsialist Aigi Jänes
telefon 799 9478, 53 050 775
e-post aigi.janes@polva.ee
Vastuvõtuaeg T 13-16

Põlva Kooli ehitusest
Põlva Kooli Kesk tn 25 õppehoone B
ja C korpuse ümberehitustöödega tehti algust möödunud aasta augustis. Käesoleval
hetkel saab öelda, et ollakse graafikus ning
töödega jõutakse ühele poole hiljemalt
juulis. Ehitustöö toimub AS Resand poolt
koostatud ehitusprojekti järgi ning ehitustööde teostajaks peatöövõtjana on Embach
Ehitus OÜ. Omanikujärelevalvet teostab
Inseneribüroo Telora OÜ eesotsas Põlvas
teada-tuntud mehega Einar Mitt.
Tööde järg on sealmaal, et hoone tugikonstruktsioonide parendustööd, uute välistrasside rajamine ja katusekatte vahetus
on teostatud. Samuti on paigaldatud uued
aknad ning toimub välisfassaadi soojustamine. Siseruumides viiakse läbi ruumide
kaupa nii eritööde teostamist ka viimistlustöid. Ehitushange on läbi viidud selliselt,
et peatöövõtja kohustuseks on paigaldada
kogu sisustus inventar ja seadmed remonditava hooneosa toimimiseks. Hoonete
remonttööde käigus juhtub sageli nii, et
alles konstruktsioonide avamisel saab
selgeks nende tegelik seisukord ning mis

Katastri kõlvikukaart koostatakse Eesti
topograafia andmekogu (ETAK) andmete
alusel. Kõlvikukaardile kantakse haritava
maa, loodusliku rohumaa, metsamaa, õuemaa ja muu maa kõlvikud. Kõlvikukaardi
andmete alusel arvutatakse vähemalt üks
kord aastas katastriüksuse kõlvikute pindalad. See tagab kõlvikute ajakohase seisu
katastriüksuse andmetes ja sellest tulenevalt ka ajakohased andmed maa maksustamiseks. Kõlvikuline koosseis on maksustamishinna aluseks ainult maatulundusmaa
sihtotstarbega katastriüksustel.
Alates 01.01.2019 läks maakataster
üle uuele kontseptsioonile, mille kohaselt viiakse sama piiripunktiga seotud
erinevate maatükkide andmed omavahel kokku, samuti viiakse loodusobjektil
kulgevad piirid vastavusse aluskaardiga.
Piiriandmete kokku viimisega muutuvad
piiripunkti koordinaadid ja nende järgi
arvutatakse uus katastriüksuse pindala,
mille tähistamiseks kasutatakse mõistet

Põlva linnastaadion sai kaasaegse valgustuse
2018. aasta septembris avati Põlvas, Metsa tänaval rekonstrueeritud linnastaadioni esimene etapp. Kuigi staadioni elektritööd
ning valgustuslahendus oli planeeritud rekonstrueerimise II etappi,
leiti ehitustööde käigus, et on igati mõistlik ja säästvam paigaldada valgustite kaabeldus ning betoonvundamendid staadioni jooksuraja äärtesse enne tartaankatte paigaldamist. Tööd teostati valla
omavahendite arvelt.
Staadioni valgustite ostmiseks ja paigaldamiseks esitas Põlva
Vallavalitsus EAS-i lisarahastuse taotluse. Projekt sai positiivse
otsuse ning rahastuse. Valgustuse kogumaksumuseks kujunes kokku 170 600 eurot, EASi toetus oli 123 000 eurot. Tööde teostaja leidmiseks läbiviidud riigihankel osales kolm ettevõtet. Kõige
odavama pakkumuse esitas Kagu Elekter OÜ, kellega sõlmiti ka
hankeleping. Kuna kõrgete metallpostide ja valgustite tarneaeg
võttis aega enam kui kaks kuud siis lükkusid ehitustööd hilissügisesse. Seetõttu lõpetati paigaldustööd alles eelmise aasta lõpus.
Vahetult aastavahetuse künnisel viidi läbi ka valgustite esmane
katsetus ning valgustugevuse mõõdistus. Mõõdistus näitas, et valgustugevus ning valguse jaotus staadionil vastavad projektis esitatud nõuetele.
Tööde käigus paigaldati ka kaasaegne juhtautomaatika, mille
abil on võimalik suurendada ja vähendada valgustugevust lähtuvalt
staadionil toimuvatele tegevustele. Kõige madalam valgusvoog on
kasutusel korrastustööde ajal ning kõige võimsam võistlusmängude korral.
Praegu, talvel, staadioni valgustus ei põle. Lumekate on nii
paks, et mingeid tegevusi staadionil teha ei saa. Suusaradu sinna
sisse ei aeta, sest see rikuks tartaankatet.
Loodame, et kevad toob kaasa ilusad, soojad ja pikad õhtutunnid, mil kõigil aktiivsetel või vähemaktiivsetel spordiharrastajatel
on võimalus oma tegevusi nautida uuel, valgustatud linnastaadionil.
Uno Kangro
ehitusspetsialist

Tööjärg on tulevases söögisaalis. Foto Põlva Vallavalitsus
võib kaasa tuua ehitustööde kallinemise
või ka odavnemise. Ka Põlva Kooli B ja
C korpuste ümberehitusel selgus vajadus
täiendavateks töödeks. Konstruktsioonide
avamisel selgus ka, et mõnede konstruktsioonide seisukord oli sedavõrd hea, et
puudus vajadus nende remondiks ehitus-

Riiklikes registrites uuendati maaga seotud
andmeid
01.07.2018 muudeti maakatastriseadust ning 1. jaanuarist 2019 lisati katastri
kaartide koosseisu katastri kõlvikukaart.

Põlva Vallavalitsus on välja kuulutanud
avaliku konkursi
arhitekt-planeerija leidmiseks.
Kandideerimisdokumendid palume saata
hiljemalt 8. veebruaril 2019.
Täpsem info töökuulutuses
Töötukassa kodulehel ja valla kodulehel.

“ruumikuju pindala”. Muudatused tehakse
registri korrastamise eesmärgil ning need
ei too kaasa piiri muutumist looduses. Kinnistusraamatus uuendatakse andmed automaatselt, st maaomanik ei pea ise vastavat
tahteavaldust esitama.
Kuna katastriüksuste pindalad ja kõlvikuline koosseis võivad olla alates 2019
aastast muutunud, siis võib see tuua väikseid muutusi ka maamaksu suuruses võrreldes eelmise aastaga. Kõik maaomanikud saavad oma katastriüksuste suurusi ja
kõlvikulist koosseisu vaadata enne 2019.
aastat ja pärast 1. jaanuarit 2019 Maa-ameti geoportaalist aadressil https://geoportaal.maaamet.ee/est/Andmed-ja-kaardid/
Maakatastri-andmed/Katastriuksuse-kolvikute-paring-p631.html
Eelpooltoodud aadressil peab vastavasse kasti sisestama katastriüksuse numbri. Samal aadressil on saadaval kontaktid,
kuhu pöörduda küsimuste korral. Kõik
muudatused on tehtud Maa-ameti poolt ja
Põlva Vallavalitsus neid muuta ei saa.
Tiivi Parts
maaspetsialist

projektis näidatud mahus. Kokkuvõtvalt
saab öelda, et lepingus ette nähtud summaga, milleks on 3 318 315 eurot saavad
ehitustööd lepingulises mahus teostatud.
Jaan Purge
ehitusspetsialist

Alaealise töötamise
toetuse taotlemise
võimalusest
Tööandjad, kes pakuvad tööd
13–16-aastastele noortele, saavad Eesti Töötukassalt taotleda alaealise töötamise toetust, mille eesmärk on suurendada alaealiste töötamise võimalusi
ning soodustada nende tööharjumuse ja
-kogemuse saamist.
Alaealise töötamise toetus on perioodiliselt makstav toetus ja seda makstakse kalendriaasta esimeses kvartalis
eelmise kalendriaasta eest. Seega tuleb
2018. aasta eest alaealise töötamise
toetuse saamiseks taotlus esitada Eesti
Töötukassale hiljemalt 31.03.2019.
Alaealise töötamise toetuse taotlemise tingimustega on Teil võimalik tutvuda Eesti Töötukassa kodulehel.
Alaealise töötamise toetus on riigi
abi, mille kohta leiate rohkem infot
rahandusministeeriumi kodulehelt. Alaealise töötamise toetust kaasrahastatakse Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondist tervise- ja tööministri 04.12.2014
käskkirja nr 222 „Tööturuteenuste osutamine tagamaks paremaid võimalusi
hõives osalemiseks“ alusel.
Eesti Töötukassa

Muudatused Võru-Põlva-Tartu
vahelises bussiliikluses
OÜ Vahesaar andis teada, et sulgeb majandusliku mittetasuvuse tõttu alates 21. jaanuarist 2019 kaugbussiliinid nr 874 (Võru –
Põlva – Tartu – Põltsamaa) ja 876 (Võru – Põlva – Tartu).
OÜ Vahesaar loobub liini 876 Võru – Põlva – Tartu teenindamisest, olles seega juba mitmes vedaja, kes sõitjate vähesuse tõttu
antud liini teenindamisest loobub. Ettevõtja on ühistranspordikeskusele esitanud ka statistilised andmed sõitjate liikumise kohta,
et oleks võimalik hinnata vajadusest sellise liini järele. Sõitjaid
on tõepoolest äärmiselt vähe. Põhjuseks on tõenäoliselt, et samal
kellaajal on Põlvast võimalik sõita Tartusse mugava reisirongiga.
Tartust saab omakorda jätkata kiirrongiga sõitu Tallinna suunas.
Kuna ärajääva liini väljumine on samal ajal rongi poolt kaetud, ei
ole hetkel kuigi tõenäoline, et mõni ettevõtja sooviks vähese täituvusega liini teenindamist jätkata.
MTÜ Kagu Ühistranspordikeskus on korraldanud Põlva linnasisese bussiliikluse selliselt, et ka bussijaama ja Põlva kesklinna
piirkonnas elavad inimesed bussiga mugavalt rongile pääseksid.
Liini 876 hommikuse Põlva (06:25) – Tartu (07:25) reisi alternatiiv on järgnev:
06:25-06:34 Põlva bussijaamast raudteejaama suunas, liin 20
06:43-07:27 rong Põlva-Tartu
Tartu raudteejaamast Tartu linnaliinidega:
07:35 kesklinna suunas, liin 20
07:40 Maarjamõisa suunas, liin 25 (tasuta buss)
07:36 Jalaka tn suunas, liin 19
07:46 Lõunakeskuse suunas, liin 7
Liini 876 Tartu (08:05) – Põlva (09:00) alternatiiv on tööpäeviti järgnev:
liin 96B Tartu-Räpina-Värska-Koidula jaam-Orava
08:05 Tartu bussijaam - 08:40 Ahja
liin 76 Ahja-Valgesoo-Põlva
08:45 Ahja - 09:15 Põlva bussijaam
Liini 874 Võru (11:00) – Põlva (11:25) – Tartu (12:15) teenindamise võttis üle AS GoBus
Endale sobivaima sõiduvõimaluse leidmiseks kasutage
REISIPLANEERIJAT aadressil m.peatus.ee
Kagu Ühistranspordikeskus
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4 Vallavalitsus
Põlva Vallavalitsus on välja kuulutanud
avaliku konkursi
Põlva valla Noorsootöö Keskusele juhataja
(ajutiselt äraoleva töötaja asendaja) leidmiseks.
Kandideerimisdokumente oodatakse
hiljemalt 17. veebruariks 2019.
Tööle asumise aeg: esimesel võimalusel.
Täpsem info töökuulutuses
Töötukassa kodulehel ja Põlva valla kodulehel.

Sotsiaalosakonna teated
Titepidu
Eelmisel aastal sündis Põlva vallas 139 last.
2018. aasta esimeses pooles sündinud laste titepidu toimub
18. veebruaril algusega kell 15.00 Põlva Kultuuri- ja Huvikeskuses. Peole oodatud lastele ja nende vanematele saadetakse kutsed
lapse rahvastikuregistrijärgsele aadressile.
2018. aasta teises pooles sündinud laste titepidu toimub septembris. Info tel 799 9477, 799 9462
Kommipakid
Palume lapsevanematel, kelle lapsed said 2018. aasta detsembris kutse koduste laste jõulupeole, aga peol ei osalenud ja
ei saanud kommipakki, sellele järele tulla enne 31. jaanuari 2019
vallavalitsuse sotsiaalosakonda Kesk tn 15, Põlva (E-N 8-17, R
8-16, lõuna 12-12.45).

Laps alustab kooliteed 2019. aasta
sügisel
Põlva vallas tegutseb seitse
munitsipaalpõhikooli – Ahja
Kool, Kauksi Põhikool, Mooste
Mõisakool, Tilsi Põhikool, Põlva Kool, Põlva Roosi Kool ja
Vastse-Kuuste Kool.
Põlva vald, koolide pidajana peab tulenevalt põhikooli- ja
gümnaasiumiseadusest määra
ma igale koolikohustuslikku
ikka jõudvale lapsele, kelle
elukoht Eesti rahvastikuregistri
andmetel on Põlva vald, elu
kohajärgse munitsipaalkooli.
Põlva vallas on lapsele
elukohajärgse kooli määramine reguleeritud vallavalitsuse
määrusega. Nimetatud määruse
kohaselt esitab lapsevanem vallavalitsusele hiljemalt õppima
asumise aasta 1. veebruaril vormikohase taotluse. Rahvastikuregistri andmetel elab Põlva vallas 142 last, kes käesoleva aasta
1. septembril peaksid alustama

õppimist esimeses klassis.
Taotluse vorm lapsele elukohajärgse kooli määramiseks on
kättesaadav Põlva valla veebilehel http://www.polva.ee/blanketid ja vallavalitsuse kantseleis.
Taotlus tuleb esitada kõikidel
vanematel, kelle lapse elukoht
rahvastikuregistri andmetel on
Põlva vald ja saata see digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressile info@polva.ee või tuua
paberkandjal allkirjastatuna vallavalitsusse 1. veebruariks 2019.
Elukohajärgse kooli määramise
otsus avalikustatakse Põlva valla veebilehel www.polva.ee hiljemalt 1. märtsil 2019. Otsusest
teavitatakse vanemaid taotluses
märgitud kontaktidel.
Aigi Tiks
haridus- ja kultuuri
osakonna juhataja

Vanemlusprogramm
“Imelised aastad”
Põlva vallas toimus perioodil 30.08.2018-13.12.2018 vanemlusprogramm „Imelised aastad“.
„Imelised aastad“ on 2-8-aastaste laste vanematele mõeldud
tõenduspõhine vanemlusprogramm, mille eesmärgiks 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 kestis kokku 16 nädalat 1 kord nädalas (2-2,5h).
Koolitusel õpetati, kuidas last tunnustada ja julgustada, kuidas last
arendada mängu abil, kuidas kehtestada tõhusalt reegleid ja piire
ning kuidas lahendada konflikte. Koolituse ajal oli organiseeritud
lastehoid ja toitlustus. Koolituse lõpetasid 13 lapsevanemat.
Programmi rahastasid Tervise Arengu Instituut ja Põlva vald.
Põlva vallal on planeeritud uus „Imeliste aastate“ koolitus läbi
viia 2019. aasta sügisel.
Klarica Topper
lastekaitsespetsialist
TÄHELEPANU
kõik, kes kasutavad aiamaad Põlva linnas
aadressil J. Hurda tn 15!
Palume kevadisi töid aiamaal mitte alustada enne, kui olete
võtnud ühendust Sigrid Säinastiga, tel +372 5343 3450.
Borg Kinnisvara
www.borgkv.ee

Mida toob aasta 2019?
Kõik me soovime teada, mida uus aasta meile toob. Selleks mub lõõtspillipidu ”Harmoonika“, kus me suure au ja uhkusega
valatakse traditsiooniliselt vana-aasta lõpus tina ja uuritakse horos esitleme Eesti rahvuslikku lõõtspilli kogu Euroopale.
koope ning tehakse muid ennustusi. Heidame siin pilgu sündmus22. juulil on Himmaste mehe, ühe rahvusliku ärkamisaja rahtele ja teemadele, mida 101-aastane Eesti pakub ning mis saab toi- valuule- ja keeleteadlase Jakob Hurda 180. sünniaastapäev.
muma meie oma koduvallas Põlvas.
2.-4. augustini etendub Mooste folgikojas kolmel korral he2019. aasta on kuulutatud rahvusvaheliseks põliskeelte aas- lilooja Märt-Matis Lille ja lavastaja Taago Tubina muusikaline
taks. Sellest kantuna on aasta kuulutatud eesti keele aastaks. Eesti lavastus “Suidsusannasümfoonia”. Lavastuses osalevad Eesti Filkeelest kui riigikeelest räägiti esimest korda 4. juunil 1919. aastal harmoonia Kammerkoor ning Eesti Riikliku Sümfooniaorkestri 12
vastuvõetud aktis „Eesti Vabariigi valitsemise ajutine kord“. Eesti orkestranti; lisaks näitlejad ja pärimusmuusikud Mari Kalkun ja
keele ametlik riigikeele staatus kinnitati 1920. aastal Eesti Vabarii- Meelika Hainsoo. Sündmusega rõhutatakse UNESCO vaimse kulgi esimeses põhiseaduses.
tuuripärandi nimekirja kantud Vana Võromaa suitsusaunakultuuri,
Eesti keele aasta tegevused ja sündmused toimuvad terve aasta, samuti tutvustatakse Lõuna-Eestit ja eriti Mooste kanti kogu Eestiigas kuus on mõni keskne sündmus. Jaanuar on kirjanduse kuu, le ning ka väliskülalistele.
veebruar keeletoimetamise ja selge keele kuu, märts emakeelekuu,
Põlva valla kodukohvikute päev kogub tuure ja sellel aastal
aprill eesti keeleteaduse kuu, mai terminoloogia ja oskuskeele kuu avatakse koduaiad ja pakutakse toidunaudingut juba kahel päeval,
ning juuni keele staatuse ja maine kuu. Juuli on laulupeokuu, au- 10. ja 11. augustil.
gust rahvuskaaslaste kuu, september keeleõppe ja tõlkijate kuu,
Tarkusepäeval 1. septembril avame ümberehitatud ja kaasajasoktoober lugemise ja mängukuu, november eestikeelse teaduse ja tatud Põlva Kooli Kesk 25 õppehoone B ja C korpuse koos õuealakeeletehnoloogia kuu ning detsember eestikeelse hariduse kuu.
ga. Oleme üheskoos veel valmimise ootuses ja loodame, et kõik
Mitmed ettevõtmised kestavad terve aasta vältel. Maakondades edeneb uue õppeaasta alguseni sujuvalt.
toimuvad keelepäevad, kus tutvustatakse eesti keele riigikeeleks
Tegevusi ja sündmusi jagub aga terveks aastaks rohkesti, leidkujunemist ja riigikeele rolli. Käivitub intervjuude sari tuntud ini- ke kultuuri-ja spordikalendrist põnevaid pakkumisi, olge uue infomestega, kus nad räägivad oma suhetest eesti keelega ja eesti keele ga kursis ja panustage kodupaiga tegemistesse.
olulisusest. Kampaaniaga ,,Hakkame sõnu sättima“, teadvustatakHead eesti keele aastat!
se kaunist emakeelt sõna otsimisega, kus rahvast kutsutakse jagaJanika Usin
ma kõige ilusamaid sõnu.
abivallavanem
Aasta toob palju sündmusi,
nii juba meile traditsioonilisi
Laulu- ja tantsupeo tuleteekond Põlvamaal
kui ka uudseid ja suurejoonelisi.
UNESCO vaimse kultuuripärandi nimistusse kantud laulu- ja tantsupidude traditsiooni
algusest möödub 150 aastat.
2. juunil toimub Intsikurmus Põlvamaa laulu- ja tantsupidu ,,Sinule Eesti, Sinule Põlvamaa!“
27. üldlaulu- ja tantsupeo
“Minu arm“ tule teekond liigub
Põlvamaal 18.-19. juunil.
19.-21. juulini toimub Põlvas Euroopa maapiirkondade
Harta aastakohtumine. Hartasse kuulub üks maaomavalitsus
igast Euroopast riigist ja meie
võõrustada on 28 riigi delegatsioonid. Põlvasse on oodata ühtekokku ligi 300 külalist.
Samal ajal, 20. juulil toi-

Üleskutse osalemaks
Põlvamaa laulu- ja tantsupeo
rahvamuusikaorkestris
Eestimaa laulupidude traditsiooni 150. juubeliaasta on
käima lükatud. Paljud kohalikud sündmused toimuvad käesoleval aastal samast ideest kantuna. Nii ka 2. juunil toimuv
Põlvamaa laulu- ja tantsupidu “Sinule, Eesti – Sinule, Põlvamaa!”, mille kunstiliseks juhiks on Riivo Jõgi.
Põlvamaa peo ühe osa jaoks on meil soov koondada
kokku igas vanuses kohalikud pillimängijad, keda huvitab
rahvamuusika mängimine suures ühisorkestris. Vabariiklik
Rahvamuusikapidu toimub suvel Tallinna juubelipeo raames, seega on paljud pillimehed juba seotud ka repertuaariga, mida Põlvaski soovime ette kanda.
Orkestriga on oodatud liituma kõik, kel soov meie maakondlikul peol oma pillimänguga kaasa teha. Kaasalöömise
eelduseks on eelkõige soov ja tahe ning mõne meloodia- või
harmooniapilli valdamine. Kõlalise üldpildi jaoks oleks eriti
tore, kui kaasa teeksid viiulid, karmoškad, lõõtsad, mandoliinid, kandled jm rahvapillid. Värskuse lisamise nimel sobivad ka muud mitterahvapillidest kromaatilised pillid. Õppe
protsessi kiirendamisel tuleb kasuks noodist mängimise
oskus ning kõrva järgi mängimise varasem kogemus.
Kõik, kel pillimäng kauaks soiku jäänud, saavad võimaluse oma oskusi meelde tuletada ja teha seda läbi mõnusate
omamaiste rahvamuusikapalade koosmängimise. Kõik, kel
muude tegemiste kõrval jääb aega ka rahvamuusika mängimiseks, on samuti oodatud. Ühisproovid toimuvad kevade
jooksul Mooste Rahvamuusikakoolis sealse pilliklubi harjutusaegadel koos pilliklubi seniste liikmetega.
Lähema teabe saamiseks ja oma osalemissoovist teada
andmiseks kirjutage Mooste Rahvamuusikakooli eestvedaja
Krista Sildojale meiliaadressil: muusikakool@rahvamuusika.ee
Krista Sildoja

Hoidkem Põlvamaad ühtsena
Pärast haldusreformi on Põlvamaa kolm omavalitsust kindlasti
tugevamad, kui varem. Raha on rohkem ja personali kompetents kõrgemal tasemel kui enne. Kas vastavalt loodud tingimustele sünnib ka
rohkem uusi lennukaid ideid, näitavad juba lähikuud.
Sai ju Põlva, Kanepi ja Räpina valla sisse elamise periood esimese
aastaga läbi ja nüüd on jõudnud kätte aeg rajada teed tulevikku. Oleks
äärmiselt tähtis, et tuleviku teed minnes astuksid vallad ühte sammu.
Et üllaks eesmärgiks oleks mitte ainult koduvalla parem käekäik, vaid
kogu Põlvamaa areng ja alles hoidmine. Setode kaotus Võrumaale
peaks põlvamaalaste meeled ja mõistuse valvsana hoidma. 27000
elanikuga maakonna tähtsust on raske alahinnata. Eriti kui arvestada selle kandi kirevat ajalugu ja rikast kultuuri kaasajal. Just nimelt
on kultuur see, mis rahvast ühtsena hoiab. Kodukandi inimeste kõrge
vaimsus on see, mis sooja kodutunde alles hoiab.
Jakob Hurda päevil hoiti kokku kuulumist üksteisel külas käimisega, laulupäevadel kokku laulmisega, näitemängu tegemise või
rahvaluule kogumisega. Tänapäeval aitavad Põlvamaa ühtsust hoida,
Facebooki kontod, interneti portaalid, maakondlik ajaleht „Koit” ja
Kagu-Eesti raadiojaam „Marta Raadio”. Valusa konkurentsi ja piiratud reklaamituru tingimustes pole meediat lihtne elus hoida. Ometi ei
kujuta me Põlvamaad ette ilma oma lehe või raadiota.
Selle kirjatüki eesmärk on kutsuda põlvamaalasi üles õrna lapsukest, kohalikku meediat hellalt hoidma! Siinkandis on hulk säde
inimesi, kes ajalehele ja raadiojaamale rohkem kaastööd tehes, oma
vaimset potentsiaali rakendada saaks. Põlvamaal on juba terve rida
edukaid ettevõtteid ja nende juhtidest ärimehi, kes saaksid „Marta
Raadio” jaama materiaalselt toetada.
Tuletagem meelde, kuidas sündis Põlva seltsimaja. „1910. a. ehitati kogu kihelkonna ühisjõul vaid poole aastaga suur ja ilus seltsimaja,
mille projekti autoriks oli seltsi asutajaliige, taluperemees ja ehitusettevõtja Jaan Plado,” loeme Jakob Hurda nimelise Rahvahariduse
Seltsi koduleheküljelt. Lühidalt öeldes pani rahvas oma raha kokku,
talumehed vedasid palgid metsast välja ja Põlva sai tänaseni särava
seltsimaja. Jätkakem siis neid üllaid traditsioone, mille abil Põlvamaa
üles ehitati ja Eesti kultuurilukku kirjutati. Telligem ajalehte, kuulakem raadiot ja saatkem sinna rohkem õnnitlusi ning reklaami.
Heimar Lenk
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Gümnasistid visualiseerisid unistusi
Eks meid aeg-ajalt ikka vaevab mõte, et mida noored, kelle
jaoks me tulevikku kavandame, tegelikult tahavad ja millest unistavad. Ja ega seda muidu teada ei saa, kui tuleb nende endi käest
küsida.
Põlva Vallavalitsuse ehitus- ja planeeringuosakonna initsiatiivil toimus Põlva Gümnaasiumis põnev koolitus, mille käigus õppisid noored tegema mõtestatult märkmeid ja rakendasid koheselt
õpitut Põlva valla heaks. Lihtsad pildid, skeemid, seosed ja suure
pildi nägemine aitavad luua selgust ja tegutseda ühise eesmärgi
nimel. Visuaalne mõtlemine on eelkõige tööriist oma mõtete ja töö
korrastamiseks ning lihtsad ja esmased võtted selleks tegi selgeks
koolitaja Kati Orav.
Kati Orav on üks esimesi Eestis ja hetkel väheseid visuaalse
mõtlemise edendajaid, kelle missiooniks on aidata inimestel taasleida julgus kritseldada. Päeva esimeses pooles õppisime koos
lihtsaid võtteid, kuidas näiteks kahe joonega kujutada inimest või
kuidas kujutada aega, tervist, koostööd või hoopis
paberkotti. Lisaks saime
selgeks põhitõed protsesside visuaalseks kujutamiseks.
Päeva teises pooles
rakendasid noored vastõpitud teadmisi praktikas,
joonistades oma mõtteid ja
unistusi.
Mis on siis noorte soovid ja unistused?
Kokkuvõtvalt saab öelda, et meie noored on arukad ja realistlikud, neile on oma kodukant tähtis ja nad väärtustavad seda. Noored hindavad väga oma kooli ja huvihariduse võimalusi Põlvas.
Nende meelest on Keskväljak ilus ning Intsikurmu oma üritustega

on oluline koht. Kuigi tasuta ühistransport on tore, ei sõida bussid
alati sinna kuhu vaja ja siis kui vaja, pidades eelkõige silmas õpilaste võimalust osaleda huviringides ja treenigutel, seega tuntakse
puudust õpilaskodust.
Kui jõusaal ja ujula oleksid suuremad, kui koolipuhvet töötaks,
kui õpilasi kaasataks rohkem ja info jagamine nendega oleks parem ning kui Tillu kohvik koliks keskväljakule – oleks noorte jaoks
elu „lill“. Ja loomulikult mõtlevad noored keskkonnale, näevad vajadust turiste ligimeelitavate atraktsioonidele järele, tahaksid Põlvasse rohkem arste ning jätkuvat sünnitamisvõimalust.
Tiia Zuppur, arhitekt
Martti Rõigas, abivallavanem
Fotod Põlva Vallavalitsus

WasteArt – jäätmete taaskasutus
läbi kunsti ja käsitöö
Augustikuus alustasid kuus partnerit Eestist ja Lätist - kunstiorganisatsioon
MTÜ Mooste KülalisStuudio, keskkonnaorganisatsioon Institute for Environmental
Solutions, prügikäitlusfirma ZAAO, Tipu
looduskool MTÜ ja eritasandi omavalitsused Vidzeme Regioon ja Võru Vallavalitsus Eesti-Läti piiriülest koostöö projekti
“Reuse of Waste through Arts and Crafts”
(WasteArt) ehk „Jäätmete taaskasutus läbi
kunsti ja käsitöö“. Sellest aastast jätkab
partnerina rahvusvahelises projektis Põlva
Vallavalitsus, MoKS jätkab projekti sisulist koostööd viies läbi residentuure ja korraldades näitusi.
Projekti WasteArt peamine eesmärk
on avalikkuse teadlikkuse suurendamine
ning inimeste tarbimisharjumuste muutmine keskkonnasõbralikumaks läbi jäätmete
vähendamise, taaskasutuse ja ümbertöötlemise.
Projekti raames viiakse läbi taaskasutuskampaania “MITTE silmist, MITTE
meelest”, mis on suunatud laiemale avalikkusele. Kampaania kasutab kaasaegse
kunsti võimet ja erinevate kunstipraktikate
paljusust, et tõsta üldsuse teadlikkust inimtekkelisest prügist.
15. novembriks laekus rahvusvahelisele konkursile ühtekokku 138 projektiettepanekut üle maailma. Rahvusvaheline
žürii, kuhu kuulusid Rucka residentuuri
esindaja Līna Bērziņa (LV), nullkulu eksperdid Santa Krastina (LV) ja Maryliis
Teindeldt (EE), kunstiteadlane Kaspars
Vanags (LV), kuraator Indrek Grigor (EE),
aktivist ja organisaator John W. Fail (US/
FI), Eesti Maanteemuuseumi kuraator
Paavo Kroon (EE) ja MoKSi residentuuri esindaja, kunstnik John Grzinich (US/
EE), valisid välja 14 kunstiprojekti:
Mikael Hansen (DK) “Take a look at
yourself”,
Annechien Meier ja Gert-Jan Gerlach
(NL) “Microclimates Take Over”,
Justin Tyler Tate (US) “CubeFarm”,
Varvara Guljajeva ja MarCanet Sola
(EE/ES) “PlasticLand”,
Jacob Kirkegaard (DK) “Testimonium”,
Marta Moorats (EE) “Monomarine”,
Timo Toots (EE) “Elektrosauna”,

Põlva Gümnaasium pakub
õppimisvõimalust
täiskasvanutele
Alates 2018./19. õppeaastast alustas Põlva Gümnaasium (edaspidi PG) mittestatsionaarse õppe pakkumist. See tähendab, et PG
pakub võimalust omandada gümnaasiumiharidus täiskasvanuna.
Õpe toimub kahel päeval nädalas koolis ja ülejäänud materjal
omandatakse iseseisvalt kodus.
Seoses uue õppimisvõimalusega meie koolis küsitlesime PG
täiskasvanuõppes õppivat Cristo Kooli. Tal on naine ja kaks last
ning ta on töötanud juba 15 aastat Tartus meditsiini valdkonnas.
Cristo asus gümnaasiumiharidust omandama, sest soovib ennast
meditsiini alal edasi arendada. Ta valis just PG, kuna on ise Põlvas
koolis käinud ja see on talle lähedane paik. Kooliellu sisseelamine
nõudis alguses harjumist. Õnneks olid pere ja töökoht vastutulelikud. Lisatuge pakkusid õpetajad, koolitöötajad ja toetav klass.
Tema arvates annab suure panuse ka Eesti riik, kuna võimaldab
head haridust ka täiskasvanutele. Nüüdseks on ta kooli ja õppimisega täielikult ära harjunud.
PG täiskasvanuõppe õppeaasta koosneb neljast perioodist (PG
statsionaarne õpe koosneb kolmest perioodist). Näiteks käimasoleval teisel perioodil on neil tunniplaanis neli õppeainet: geograafia,
emakeel, inglise keel ja matemaatika. Cristo arvates ei ole õpe üksluine, kuna teemad on varieeruvad ning vahetuvad kiiresti.
Cristo arvates jääb tal kooli ja töögraafiku kõrvalt pere ja hobi
dega tegelemiseks vähem aega kui ta sooviks. Kodus õppimisele
kulub tal vahel kuni neli tundi. Tema jaoks valmistab kõige rohkem raskusi matemaatika. Vastupidiselt matemaatikale on eesti
keelega kergem, kuna sellest ainest on tal varasemalt õpitust kõige
enam meeles. Ta on kooli ja õppimise suhtes positiivselt meelestatud ning loodab, et lõpetab oma gümnaasiumitee, naeratus näol.
Cristo julgustab omalt poolt kõiki, kellel gümnaasium jäi mingil põhjusel lõpetamata või valikute tõttu sootuks läbimata, astuma
täiskasvanuõppesse.
Pirja Kindsigo, 10. G klass
Kaija Laaneväli, 10. H klass

Põlva Kunstikooli noorte
PURE MIND Võru Linnagaleriis
Näituse avamisel Võru Linnagaleriis 07.01.2019 küsis üks näitusekülastaja, et kas see on Põlva Kunstikoolile harjumuspärane
astuda üles näitustega Võrus.
Taoline mulje võis jääda küll, sest 2017. aasta jaanuaris esitles
Põlva Kunstikool oma õpilaste töid näitusel “Kollane päike valgel
taustal” Võru Linnagaleriis II korrusel. Tookordne näitus oli siiski
mahukam ning hõlmas endas töid 5-aastasest perioodist.
Seekordne näitus kuulub aga neljale kunstikooli noorele,
kellest kolm on tegutsemas endiselt vanemas rühmas. Arabella
Aabramsi on küll haridustee Põlva Kunstikoolist eemale viinud,
Kasper Lõiv, Gertrud Oberg ja Ita Lillo on aga kunstiga edasi tegelemas ka peale neljanda kursuse lõpetamist 2018. a kevadel. Ajaliselt on sündinud kõik näitusel eksponeeritud tööd aastal 2018. Seega on tegemist vaid ühe aasta ja paljulubavalt andekate noortega.
Näitusel on vaatajale väljas nii ekspressionistlikku õlimaali,
hillitsetud aga samas läbitöötatud pliiatsijoonistust, vabalt unistavat tušijoonist ning kaunist graafikat. Väljapanek Võrus on avatud
1. veebruarini.
Anne Prangel
Põlva Kunstikooli direktor

kiwa (EE) “0”,
Ansis Starks (LV) “secondsecond”,
André Avelãs (NL) “Trash Vodka”,
Elena Redaelli (NO) “Paper walls”,
Johanna “Hanuka” Lohren ja Gatis
Kreicbergs (LV) “Raising Monsters”,
Ieva Krumina (LV) “The Field of Desires” ning
Geraldine Juárez (SE) “Broken Promises”.

Üks väljavalitud kunstiprojektidest:
Mikael Jansen. Take a look at yourself.

Žürii jälgis valikuprotsessis kunstikonkursi kutsungis toodud kriteeriume, hinnates kunstnike valikul ka nende varasemaid
töid. Samas peeti silmas ka tööde probleemipüstitust ja et need esindaksid erinevaid
kunstivaldkondi nagu fotograafia, installatsioon, heli, mood, virtuaal-reaalsus.
Väljavalitud projektidega töötavad
kunstnikud edasi ja valmistavad neid ette
näituseks, 2019. a kevad-talvel toimuvates produktsiooniresidentuurides Eestis
(MoKS, http://moks.ee) ja Lätis (Rucka
http://rucka.lv/). Residentuurides valmibki
rändav kunstinäitus, mille eesmärgiks on
tõsta üldsuse teadlikkust tarbimismajandusega kaasnevatest jäätmetest.
Projekti teise põhitegevuse, Prügiaudi-

Projekti „Reuse of Waste through Arts
and Crafts” (WasteArt) No. Est-Lat65 rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond, Interreg V-A Eesti– Läti (Est-Lat) programm
ja projekti partnerid. Projekt viiakse ellu
perioodil august 2018 – jaanuar 2021.
Projekti kogumaksumus on 344 452,87
eurot, millest ERF-i toetus on 292 784,92
eurot ning toetus Põlva Vallavalitsusele 78
007,47 eurot ning omaosalus 13 766 eurot.

ti käigus arendatakse 24 kooli ja lasteaia
baasil välja uudne meetod (WasteAudit
toolkit), mis annab hea ülevaate organisatsioonisisesest jäätmetekkest ja -käitlusest,
võimaldades organisatsioonil teadlikumalt
läheneda jäätmetekke probleemile.

Evelyn ja John GrzinichMTÜ
Mooste KülalisStuudio
Kaire Kalk
Põlva Vallavalitsuse
arenduse peaspetsialist
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Huvitav ja hariv projektinädal Mödlingis/ Viinis
Ausgewähltes Virtuelles Europa – Väljavalitud virtuaalne
Euroopa – on Põlva Gümnaasiumi saksa keele õppijate esimene
Erasmus+ projekt (2018-2020). Projekti partneriteks saksa keele
õppijad Austriast, Kreekast ja Itaaliast.
Projektis keskendutakse õpilaste ja õpetajate kohtumiste läbi
teiste rahvuste suhtes eelarvamuste vähendamisele, vältimisele
ning erinevate kultuuride suhtes teadlikkuse tõstmisele, tolerantsusele. Ka projekti läbivate teemade: turism, majandus, kultuur,
ajalugu, poliitika ja haridus käsitlemise kaudu püütakse projekti
eesmärke veelgi süvenenumalt saavutada.
Teisalt parendab erinevate meediate kasutamine digitaalsete
ja keeleliste kompetentside kasutamist ning õpilasvahetused-kohtumised aitavad kaasa kogemuste jagamisele ja võõrkeelsele suhtlemisele kõigil tasanditel. Nii on projektisammudes õppimisel ja
kasutamisel uudsemad liit- ja virtuaalreaalsuse äpid nagu HP Revel, Cardboard Camera jne.
Lisaks Erasmus+ projektile toimub paralleelselt ka samanimeline etwinningu projekt, kuna see võimaldab sooritada, kajastada
ja dokumenteerida kõik projektisammud.
Oktoobris toimus Mödlingis/Viinis juba projektijuhtide-õpetajate töökohtumine, kus arutleti konkreetsete projektikohtumiste ja
-sammude üle. Meie gümnaasiumist osalesid õpetaja Aimi Jõesalu
ja juhiabi Epp Volkov.
Esimene projektikohtumine õpilastele toimus 15.-21.12. 2018
ka Mödlingis/Viinis. Igale projektikohtumisele saab kaasa sõita 5
õpilast ja nendeks tublideks ja õnnelikeks osalejateks olid Karoli
Villako, Raito Piirisild, Uku Rätsep, Kaarel-Hannes Kallivere ja
Uku Sõrmus. Noorte tegevustest päevade kaupa saab lugeda pikemalt Põlva Gümnaasiumi projektide blogis https://pgprojektid.
wordpress.com/2018/12/27/huvitav-ja-hariv-projektikohtumine-modlingis-viinis/
Aimi Jõesalu
Põlva Gümnaasiumi saksa keele õpetaja
Osalevad koolid pidid tegema esitluse kodukoha firmade kohta.
Meie esitlesime Arcwoodi. Foto erakogust
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Gümnasistide kontsert-etendus „Vesi“
4. jaanuaril kell 19.00 toimus
Paide muusika-ja teatrimajas
Eesti gümnasistide poolt koostatud kontsert-lavastuse ,,Vesi”
esma
etendus, mis oli valminud
Eesti sajanda sünnipäeva puhul.
Konsert-lavastus
sündis
noorte kirjutatud tekstidest, mille teemaks oli vesi. Muusika
komponeeris Haldi Valdimäe
Viljandi Gümnaasiumist. Tekste
esitati lauldes, sosistades, lugedes ja räppides. Lisaks muusikasse vormitud lauludele olid
ka tantsud. Tantsud tehti samuti
projektis osalenud õpilaste poolt.
Et etendus oleks tänapäevasem,
olid mõnedel numbritel taustaks
ka teemakohased videod ja animatsioonid.
Esinejad läksid Paidesse kohale juba 2. jaanuaril, et kava
selgeks õppida ja usinalt laval
läbi harjutada, et esinemine ikka
õnnestuks. 2., 3. ja 4. jaanuar
möödusidki lavaproove tehes.
Esimestel kohtumistel novembris ja detsembris oli esinejatel
tekkinud juba ühtsustunne ning
üksteiste toetamine, mis aitas
väga palju kaasa esinemise õnnestumisele.
Põlva Gümnaasiumist osales seitse õpilast. Lisaks Põlva
ja Viljandi Gümnaasiumile olid
osalejad veel Nõo Reaalgümnaasiumist, Noarootsi Gümnaasiumist, Viimsi Gümnaasiumist,
Hiiumaa Gümnaasiumist, Pärnu
Koidula Gümnaasiumist, Läänemaa Gümnaasiumist ja Paide
Gümnaasiumist.
Esimest korda harjutati koos
Paide Gümnaasiumis juba novembrikuu vaheajal. Sellel kohtumisel oli ainult kaks tundi lavaproovi aega ning suurel laval
väga täpseid asju esinemisnumbritega paika panna ei saanud.
Kohtuti ka teine kord ning
seda Viljandi Gümnaasiumis detsembri esimesel nädalavahetusel, et veel kõik koos harjutada ja
läbi proovida. Pühapäeva pärast-

lõunaks saime etenduses olevate
numbrite järjekorra paika ja teha
ka etenduse õiges järjekorras algusest lõpuni läbi.
Meeldiv oli, et etendust käisid vaatamas esinejate tuttavad,
sõbrad, koolide direktorid ja ka
õpetajad. Väga hea tunde tekitas
see, et Paide muusika- ja teatrimaja saal oli rahvast peaaegu
täis.
Pärast etendust tuli hea uudis, et see ei jää ainukeseks esinemisvõimaluseks ja on võimalus veel korra esineda ning seda
Tartus. Teise esinemise aeg ja
täpsem koht selgub peagi. Seega,
kutsume kõiki, kellel vähegi huvi
kontsert-lavastuse vastu tekkis,
Tartusse vaatama.
Osalejate arvates võiks teha
veelgi rohkem esinemisi, ka
muudes linnades peale Paide ja
Tartu, sest suur töö on selja taga
ning tahaks tulemust näidata võimalikult paljudele inimestele.
Kuna osalejaid oli üle Eesti, siis

ei saa kindlasti kõikide vanemad
või sõbrad Tartusse etendusele
tulla, miks siis mitte minna neile
lähemale ja näidata, millise toreda kavaga on noored hakkama
saanud.
Kokkuvõtteks võib öelda, et
nii esinejatel, kui ka vaatajatele
oli noorte poolt kokku pandud
kontsert-lavastus väga sügavamõtteline ning meeleolukas.

Laura Koitsaar
üks etenduse teksti autoritest,
PG 12. klass

Fotod erakogust

Eriline aasta Rosma koolis: Waldorfpedagoogika 100 ning
Johannese Kool ja Lasteaed Rosmal 30
Johannese Kool ja Lasteaed Rosmal tähistab sel aastal lausa kahte tähtsat sünnipäeva.
Koos teiste waldorfkoolidega üle terve maailma tähistatakse juubelit Waldorf 100. 1919
aasta septembris loodi Stuttgardi lähistel esimene waldorfkool. Tänaseks on kogu maailmas loodud ligi 1100 waldorfkooli ja 2000 lasteaeda. Waldorfliikumine on maailma suurim
vabade koolide võrgustik. Waldorf 100 raames
raames saadavad waldorfkoolide õpilased üle
terve maailma üksteisele postkaarte, toimuvad
konverentsid ja loengud.
Teine tähtis juubel on aga Rosma koolil
endal, käesoleval aastal saab 30 aastat kooli pidava seltsi algusest. Rosma Haridusselts
(tolleaegse nimega „Väikese kooli selts”) asutati aastal 1989 ühena esimestest Eestis rajatud
waldorfkoolide algatustest. Sellest ajast saadik
on Rosma kool tegutsenud Põlva külje all, Rosma külas. Rosma kooli ja lasteaia lapsed koos
vanemate ning õpetajatega moodustavad omalaadse hariduskogukonna. Tegu on Põlvamaa
ainsa alternatiivset haridust pakkuva kooliga.
Rosma kooli esimeseks koolihooneks oli
eesti kooliuuendaja Johannes Käisi sünnikodu,
külakooliks ehitatud palkmaja Rosma külas,
kus hetkel tegutseb lasteaed. 1992. aastal alustasid lapsevanemad omaalgatuslikult Rosmale
uue koolihoone ehitamist. Selle projekteeris
spetsiaalselt waldorfkoolile heategevuslikus
korras kooli lapsevanem arhitekt Marika Saks.
1999. aastaks kasvas kool riiklikult tun-

nustatud õppekavaga ja waldorfpedagoogikal
põhinevaks põhikooliks. Kuna kool kasvas
jõudsalt ja vajas lisaruumi, siis andis Põlva
vald alates 2014 aastast Rosma Haridusseltsi
kasutada ka Himmaste Algkooli maja. Koolitöö toimubki praegu kahes majas. Algklassid
on Himmaste koolimajas ja alates neljandast
klassist toimub õppetöö Rosma koolimajas.
Majade vahelist liikumist ja kooliteed kergendab Põlva valla koolibuss.
Hetkel käib Rosma koolis ligi 100 õpilast ja
lasteaia kahes rühmas 36 last. Kooli ja lasteaia
missioon on pakkuda terviklikku waldorfpedagoogikat lasteaiast kuni põhikoolini ning võimaldada Kagu Eesti peredele valikuvõimalust
lapse haridustee kujundamisel.
Johannese Koolis ja Lasteaias Rosmal
väärtustatakse inimese terviklikku arengut.
Kool ja lasteaed tegutsevad kooskõlas looduse ja aastaaegade rütmidega. Mõlemad koolimajad ja lasteaed asuvad looduskaunis kohas,
luues suurepärased võimalused ka õuesõppeks.
Koolis on tsükliõpe (epohhiõpe) ja enne 9.
klassi hindeid ei panda, vaid kasutatakse kujundavat hindamist. Intellektuaalsete võimete
arendamise kõrval pööratakse suurt tähelepanu
loovuse ja sotsiaalsete oskuste kujundamisele.
Kooliellu jagub seega nii loovat lusti kui tahet
tugevdavat tööd ja õppimist.
Usume, et waldorfpedagoogika on vääriliseks jätkuks uuendusimpulsile, millele 100
aastat tagasi Rosma vanas koolimajas sündi-

nud-kasvanud Johannes Käis alguse pani. Rosma kohavaim on endiselt ärgas.
Liisa Maasik
Johannese Kool ja Lasteaed
Rosmal
juhatuse liige
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Mooste mõisakooli 2. klassi õpilased
leidsid sõbrad Ungarist
Mis seob omavahel Mooste Mõisakooli ja Ungari Lajosmizse kooli? Alates möödunud jõuluajast sõprus, sest mõlema kooli
2. klassi õpilased osalesid eTwinningu projektis “Let’s spread the
Christmas spirit”, mille käigus saadi omavahel tuttavaks ning tehti
üksteisele jõulukingitusi.
eTwinningu keskkonna kaudu sõpruskoolidega suhtlemine on
Põlvamaa koolide hulgas väga populaarne, kuid Mooste koolis oli
tegemist esimese omataolise projektiga. Selle vedajaks oli Mooste
poolt 2. klassi klassijuhataja Aili Vassil.
Mooste sõpruskool on Ungaris Lajosmizse linnas ainuke kool
ja seal õpib 880 õpilast vanuses 6-14 eluaastat. Igal klassil on 4-5
paralleelklassi. Võõrkeeltena õpitakse inglise ja saksa keelt. Kool
on spordikallakuga ja kõige populaarsemad harrastavad spordialad
on käsipall ja jalgpall. Enamik lapsi käib koolis jalgrattaga.
“Õppisime projekti käigus veidi lähemalt tundma Ungari riiki
ja maad, kuulasime nende muusikat ja tutvusime keelega. Tutvustasime iseennast ning uudistasime, kes on meie uued sõbrad. Jagasime omavahel pilte, kus iga laps tutvustas end paari lausega.
Seejärel meisterdasime kaunid nimelised jõulukaardid ning kirjutasime neile sisse inglise keelsed jõulusoovid,” räägib Aili Vassil.
“Et jõuluaeg oli juba ukse ees, oli järgmiseks ülesandeks kokku
panna postipakk oma uutele sõpradele. Sinna valisime parimaid
eestimaiseid maiustusi ja lisasime ka meie kooli kleepsusid kingituseks. Panime paki Ungari poole teele ja jäime ootama sarnast
pakikest sõpradelt.”
Suur oli rõõm, kui Ungari sõpradelt tuli teade, et jõulupakk
Moostest ongi kohale jõudnud. Ka ungarlaste kingipakk saabus
õigeaegselt. “Tundub, et meie kooli kaardimeistrid jätsid Ungari
sõpradele nii hea mulje, et uue aasta saabumisega jõudis meieni ka
uus üllatuspakk. Seega saime maiustada veel ja veel!” sõnab õpetaja Aili. “Lastele meeldis kogu ettevõtmine väga. Nad olid valmis
innukalt ideid teostama. Alguses oli meil plaan teha sõpradele ka

Skype kõne, kuid see jäi veel julguse taha. Sellegipoolest tegime
sõpradele juba videotervituse, kus soovisime eesti keeles häid jõule. Saime nendelt ka samasuguse tervituse vastu.”
Tema sõnul jätkub kahe kooli vaheline suhtlemine suure tõenäosusega ka tulevikus. “Ungari sõprusklassi väga tore õpetaja
Gabriella on selleks soovi avaldanud ja meie oleme ka huvitatud
suhtlemisest,” lisab Aili Vassil. “eTwinningu keskkond on väga
tore keskkond leida endale sõpru kogu Euroopast ning ka koos
vahvaid projekte teha.”
Kristina Traks
Mooste Mõisakooli infojuht-huvijuht
Foto: Aili Vassil

Vastse-Kuuste kooli jõuluetenduses osalesid
kõik õpilased

Vaeslapse osatäitja Sirelin Timmermann.

Jõuluootus algas Vastse-Kuuste koolis traditsiooniliselt ehitud kuuse ja advendihommikutega. Lapsed valmistasid jõulukaarte sõpradele saatmiseks ja meisterdasid jõulukaunistusi
koolimaja kaunistamiseks, lugesime jutte jõuluootusest, kuuse
tegemisest ja jõuluvana lauluvõistlusest Ann Aruvee koostatud
kogumikust „Siis kui sajab päkapikke”. Kolmanda advendihommiku lõpetasime ühiselt jõululaulude laulmisega. Usinad päkapikud jagasid kõigile piparkooke!
Jõululavastuse koostasime seekord S. Maršaki muinasjutu “Kaksteist kuud” ainetel. Suur ettevalmistustöö lõppes
21. detsembril kultuurimajas muusikalise etendusega. See on
lugu vaeslapsest, kes saadetakse tuisusel ööl metsa lumikellukesi otsima ja ta kohtub kõigi 12 kuuga. Meie etenduses sai
vaeslaps igalt aastaajalt kingituse: talvekuud pakkusid talverõõme, kevad lilli ja päikest, suvi maasikaid, sügis aiavilju ja metsaande.
Traditsiooniks on, et jõuluetenduses osalevad kõik õpilased:
näitlevad, laulavad, tantsivad, valmistavad kostüüme või dekoratsioone.
Lavastuses said sõnalise rolli 20 õpilast. Lisaks veel grupirollid: 1. klassi õpilased olid kevadekuulutajad-linnukesed,
2.- 3. kl tüdrukutest said lumehelbekesed ja jänkud kapsaaeda,
poisid aga keerutasid ringi tuulepoistena; 4.-5. klassi tüdrukud
tantsisid suvetantsu ja pidasid seenerallit, poisid hulkusid ringi
huntidena; vanema kooliastme tüdrukud ja poisid näitasid, kuidas kadri- ja mardisandid külas käivad. Kooli 88 õpilasest ei
jõudnud tänavu lavale 5, aga nemad andsid oma panuse dekoratsioonide valmistamisel. Seega võime
oma jõuluetendust pidada tõeliseks meeskonnatööks.
Sõnalise osa pani kokku õpetaja Maret
Raudvee. Et lavastuse laulud kõlaksid
hästi ja tantsud oleksid sütitavad, selleks
nägi palju vaeva muusikaõpetaja Kersti
Matson. Kostüümide ja dekoratsioonide
eest hoolitses kunstiõpetaja Kersti Lillo
koos oma õpilastest ja õpetajatest meeskonnaga.
Peo lõpuks jõudis kohale muidugi ka
jõuluvana, kellel jagus kingitusi kõigile.
Nii läks kogu koolipere heatujuliselt jõuluvaheajale.
Maret Raudvee
eesti keele ja kirjanduse õpetaja
2.-3. klassi tüdrukute “Lumetants”.
Fotod Indrek Illus.

Vaprusehelmed
Va p r u s e h e l m e d
on mõeldud krooniliste haigustega laste
raviprotsessiga toimetuleku
toetamiseks.
Erinevat värvi ja kuju
helmed tähistavad erinevate raviperioodide- ja võtete läbimist.
Nii valmib igal lapsel
haigusega võideldes
oma helmekee, mis
jutustab selle lapse lugu. Helmeste keeks sättimine aitab lastel vähendada kaost ja distressi,
mida traumad tekitavad. Lisaks
annab iga pärl helmekees killukese lootust.
Väike Sander, kes vaprusehelmeste idee Eestisse tõi,
vaatab meie tegemisi pilvepiirilt. Küllap ta on seal rõõmus,
nähes millise stardi ta vaprusehelmeste voolimismaratonile
andis.
Mind liigutas Sandri lugu
väga. Pikemalt mõtlemata sai
ühendust võetud MTÜ Vaprusehelmed tegusate eestvedajatega. Vajalik info ja õpetussõnad saadud, tuli veel ära oodata
polümeersavi, millest vaprusehelmeid voolitakse.
Kui detsembri alguses peaaegu 20 kg voolimissavi kooli

kohale jõudis, tutvustas iga
heategevusprojektiga liitunud
õpetaja Sandri lugu oma klassi
õpilastele. Seejärel võis voolimine alata. Sandri lugu koos
iga väikse helme voolimisega
õpetas meile empaatiat, headust, kaastunnet. Õpetas meid
märkama, kui tänulikud me
peame olema selle eest, mis
meil on.
Kui vahetult enne jõule
kõik valminud vaprusehelmed
minuni tagasi jõudsid, oli selge, et head on hea teha. Iga
tegija oli oma hoolivuse ja headuse helmestesse voolinud.
Ühtsuses peitub jõud! Aitäh
kõigile õpetajatele ja õpilastele, kes vaprusehelmeid voolisid!
Kristi Puna
Põlva Kooli õpetaja

„Kuni inglid sekkuvad”
Linna kohal on äike...
Horisontaalse ruumi kohal möirgab ägestunud vertikaal.
Trompetid. Trompetid ja tähistaevas.
Ei näe, ei kuule, on modru.
Johannese Kool Rosmal 8. klassi õpilased lõpetasid draama
tsükli 18. jaanuaril Uku Uusbergi näidendiga „Kuni inglid sekku
vad”. See oli julge valik, noored näitlejad seisid raske ülesande
ees, sest tegu on alltekstiderohke ja keeruka teosega. Proovides
jagus pisaraid, jagus naeru. Aga lõpptulemus oli vapustav.
Poolteist tundi etendust möödus vaatajale nagu linnulennul.
Sõnakõlksuks kujunenud väljend „tahaks veel vaadata” ei olnud
siin sõnakõlks. Olin veendunud, et näitlejaks peab sündima ja selleks tegevuseks peab väga andekas olema, aga nüüd on see eelarvamus murtud. Või siis valgustajaks. Rasmus Lepik (7. klass)
näitas harjumuspäraselt professionaalset taset. Õpetaja Diana Asur
suutis üheksa koolilast muuta kokk-astrofüüsikust kuni diplomeeritud klounini. Mihkel Mattis Mitt, Aurelia Talv, Elise Rosine
Boeke, Marianne Kahre, Keitlin Koppa, Andri Kepler, Mattias
Võsupärg, Kanut Kommusaar ja Nora Meldre tõid vaatajateni hinge raputava loo. Midagi justkui ei toimu, aga tegelikult toimub,
toimub väga palju.
Ja nagu oli kirjas kavalehel:
Inimesed ei tule enam selle pealegi,
et taevasse vaadata.
Ei tule õhtul, päeval ega isegi öösel.
Etenduselt lahkunud, jäi kummitama mõte: aga järsku inglid,
järsku nad ei sekkugi...
Liisa Maasik
Johannese Kool ja Lasteaed Rosmal õpetaja
Foto Kristiina Tohv
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Ütekõrraga Tilsin ja Euruupan

Otsime peremajutust
külalistele kogu
Euroopast

Täämbädsel pääväl tulõ õks ette, et elo vii perre kotust ja kodolähküst koolist muialõ ja latsõ opminõ tulõ tõistmuudu kõrralda. Nii juhtusi ka mi perrega – minevä aasta augustist detsembrini
ollimi kodomaalt kavvõl. Sõski alost üts mi perre latsist umma
koolitiid Tilsi põhikoolin.
Teno kooli toele ja sai mi tütär Ilo tuuga häste toimõ. Koolist
võtsõmi inne ärsõitu üten opiku’ ja tüüvihu’, e-koolist loimi, kukavvõl tõsõ’ latsõ’ klassiga omma’ ja klassijuhataja Evega vahetimi pia egä nätäl kirä vai paar. Vahva oll, et klassi latsõ’ naksiva
umavaihõl kirävaihtust pidämä.
Sändsel reisu-kodokoolil oll mitmit plusse. Reismine (nigu ka
elo üldse) pakk muidoki suurõperätsit võimaluisi kooliprogrammin opitut kinnistä. Viil saimi vabalt valli aigu, kuna lats koolitüüga tegeles. Ilo sai ka esi otsusta, mändsen järjekõrran tä ummi
ülesandit tege. Näütüses miildüsi tälle tegeldä egäl pääväl õnnõ
üte ainõga, a tuu-iist ütekõrraga pikembält. Opmist oll põnnõv
kõrvalt kaia ja mõnt asja ka üten tetä koolilatsõ noorõmbal sõsaral
Annil. Samal aol tundsõ Ilo puudust klassikaaslaisist ja uma oppajast. Jõulunädälil sai Ilo joba Tilsi koolin tõisiga kuun olla ja nüüd
om pääle naanu traditsiooniline koolielo.
Aiteh Tilsi põhikooli perele ja eriti oppaja Eve Hütile toetusõ
iist!
Triinu Laan
(artikli om kirotõdu reisuselle kodokeelen)

18.-22. juulini toimub Põlvas Euroopa Maapiirkondade Harta
aastakohtumine. See toob meie valda väliskülalisi 28 Euroopa riigist. Harta põhimõtteks on „People meet people“ – rahvas kohtub
rahvaga ja seda teostatakse nii, et kõik külalised majutatakse kohalikesse peredesse.
Seoses sellega otsime Põlva vallas peresid, kes on nõus pakku
ma magamiskohta ja hommikusööki külalistele Euroopast. Pere
võib vastavalt võimalustele majutada 1+ inimest.
Majutustingimusteks on:
- pesemisvõimalus
- kodune hommikusöök kolmel hommikul
- võimalusel transport majutuskohast Põlvasse
Kõigil, kel on võimalus peremajutust pakkuda, palume teada
anda 1. märtsiks aadressil harta@polva.ee või telefonil 516 0435

Lionsklubi Põlva Gloria
tegemistest
Möödunud jõulukuu oli heategevusklubi jaoks tihe.
Jõulukuuse küünalde süütamise ajal 2. detsembril pakkusime
kokkutulnutele teed.
8. detsembri jõululaadal Põlva Kultuuri- ja Huvikeskuses olime taas rakkes. Muidugi olid ettevalmistused jõululoteriiks tehtud
juba novembris. Huvi loterii vastu oli nii suur, et kahe tunniga oli
rohkem kui 200 loosi (maiustused, käsitööd, küünlad jpm) omaniku leidnud. Kui muidu pidid osalejad rahasumma välja andma, siis
üks loos ¬–
liulaud – leidis väikese omaniku luuletuse eest. Suur tänu kõigile, kes meie loosilaua juures peatusid ja ühtlasi heateo tegid!
Heategevusloterii loogilise jätkuna toetasime suurperesid Räpina, Kanepi ja Põlva vallas.
19. detsembri romantilisel õhtul liikusid Põlvas väikesed päkapikud, teenäitajaks laternad. Loodetavasti muutsime õhtu veel
mõnusamaks, sest pannkookidel ja teeveel oli väga hea minek.
Pannkookide küpsetamist alustasime väga hakkaja klubiliikme
Anu kodus ja jätkasime sujuvalt keskväljakul.
Aasta algul on uued tegemised.
Põlva Väikeloomakliinikus (Kesk 7) saavad kõik soovijad
teha annetuse hüpokoerte treenimise toetuseks. Hüpokoerad abistavad suhkruhaigeid lapsi ja võivad olla koguni elupäästjad! Lähemalt saab nende kohta lugeda http://www.lions.ee.
2. märtsil peame Põlva Kultuuri- ja Huvikeskuses klubi 20.
sünnipäeva. Sel puhul annab kontserdi Andrus Bonzo Albrecht.
Kõik huvilised on kontserdile palutud!
LC Põlva Gloria

2. veebruaril kell 10.30 toimub pärgade asetamine Põlva
Vabadussõjas langenute ausamba jalamile Tartu Rahulepingu
99. aastapäeva puhul.
24. veebruaril kell 10.30 toimub pärgade asetamine ja Eesti
Vabariigi 101. aastapäeva tähistamine Põlva Vabadussõja
mälestussamba juures.
Kell 11 toimub Eesti Vabariigi aastapäeva jumalateenistus
Põlva Maarja kirikus
Kell 13 toimub Põlva Kultuuri- ja Huvikeskuses vabariigi
aastapäeva kontsert: Mari Kalkun ja Mari Jürjens. Kontsert
on tasuta.

Kirikuteated:
Põlva Maarja koguduses:
• Igal pühapäeval kell 11 püha missa (jumalateenistus armulauaga).
• Reedeti kell 18 noorteõhtud pastoraadis (Kesk 11, III korrusel)
• Laupäeviti kell 11 pastoraadis soome keele ring
• Pühapäeviti kell 13 pühapäevakool lastele.
• 14. veebruaril kell 18 piiblitund pastoraadis.
Jooksev info koguduses toimuva kohta leidub Põlva Maarja
koguduse kodulehel.
Kirik on kõigile avatud E-R 9-13 ning P 10-11.
Iga kuu 2. pühapäeval on kirikulistele korraldatud transport
Vana-Koiolast ja Tilsist. Huvilistel võtta ühendust Tuuli Võsaga
telefonil 520 2944.
Põlva Püha Peetri Koguduses:
• armulauaga jumalateenistused kolmapäeval kell 10 ja
pühapäeval kell 11

Perega Gibraltaril. Foto erakogust

Põlva Kunstikooli õppurid pälvisid Narvas
tunnustuse

Gertrud Oberg. Foto erakogust

Narva Kunstikool korraldas 2018. aasta 7.-8.
detsembril Ida-Virumaa teemalise kunstikonkursi kõigile vabariigi huvikoolide õppuritele. Üle 150 osaleja ja
erinevate vanuseklassidega konkursi käigus tuli osavõtjal kohapeal etteantud teemal ja ajavahemikus teostada
joonistus või maal. Lisaks sisaldas konkursiprogramm
mitmeid ekskursioone ja galeriikülastusi.
Põlva Kunstikooli esindasid vanema õppeühma
noored Gertrud Oberg (16) ja Kasper Lõiv (17).
Gertrud Obergi joonistus tunnistati žürii poolt II koha
vääriliseks ning Kasper Lõivu maalid said eripreemia
ekspressionistliku käsitluse eest ning äramärkimise
sponsori - hotell Ingeri poolt.
Tööde teemad eri vanuseklassidele olid erinevad,
samuti oli antud vabadus kasutada eri meediume õlimaalist ja akrüülmaalist erinevate joonistustehnikateni.
Valminud konkursitööd vormistati näituseks, mis jäi
vaatajale avatuks jaanuari keskpaigani Narva Kunsti
kooli kolmel korrusel.
Põlva Kunstikool

Kasper Lõiv. Foto erakogust

Põlva Muusikakooli lauljaid saatis edu konkursil Solistica 2019
Eesti
noorte
lauljate
konkurss Solistica toimus 25.26. jaan. Kuressaare Gümnaasiumis Saaremaal.
Õpetajate Margot Suure
ja Riivo Jõgi juhendamisel
esindasid Põlvamaad Põlva
Muusikakoolist 4.-6. klassi
lauljate vanuseastmes Linette
Risttee, 7.-9. klassi vanuseastmes Sireli Salum ja 10.-12.

klassi vanuseastmes Andrea
Kuzilov.
Linette Risttee saavutas
oma vanuseklassis II koha ja
Sireli Salum III koha. Oma
vanusegrupis esines väga tublilt
ka Andrea Kuzilov.
Iga osaleja esitas ühe laulu.
Põlva lauljaid saatis klaveril
Riivo Jõgi.
Lõppvõistlusele pääses 4.-6.

klassist 18 lauljat, 7.-9. klassist
20 lauljat ja 10.-12. klassist 22
lauljat.
Lauljaid hindas žürii koosseisus Mikk Targo, Helin-Mari
Arder, Ahto Nellis, Leana Vapper-Dhoore, Stefan Airapetjan,
Kaia Saaremäe ja Jaan Sööt.
Põlva Muusikakool
Gert Lutteri foto

Linette Risttee

Põlva Teataja • Jaanuar 2019

Põlva
Keskraamatukogus

Kultuur ja elu 9

Savi südames

Põlva
• Sandra Jõgeva filmipäeviku „Avalikud ja salajased
märkmed“ esitlus 13. veebruaril kell 18 raamatukogu
saalis.
Betti Alveri auhinna laureaat tutvustab oma uut raamatut
– dokumentaalfilmi „Armastus ...“ tegemise ajal peetud
päevikut. Film pälvis Eesti Kultuurkapitali preemia.
Lugeja ees rullub lahti heast perekonnast pärit andeka
kunstiüliõpilase elukäik. See on lugu kunstist, alkoholist,
armastusest ja selle luhtumisest. Kindlasti saab kohtumisel vastuse küsimusele, mis on saanud filmi ja päeviku
kangelannast nüüd. Esitlusel näeb ka filmikatkendit ja
saab raamatut osta soodushinnaga. Raamatut esitleb kirjastus Koobakene.
• Einar Sirge näitus „Loodusfotod Eestimaalt“ 25. jaanuarist 10. märtsini lugemissaalis.
• Eesti keele aastale pühendatud raamatunäitus 6. veebruarist 9. märtsini näitusevitriinis. Koostöös Tartu Linnaraamatukoguga.
Ahja (raamatukogu ja Tuglase muuseum)
• Ulla Preedeni maalinäitus „Rahutu lummus“ muuseumis ja graafikanäitus “Lumm ja paine“ raamatukogus 1.
veebruarist 7. märtsini. Näituse juurde kuuluvad Andres
Lehestiku luuletused.
• Käsitööringi Kullaketrajad kokkusaamine 1., 15. ja
22. veebruaril kell 9–12 muuseumis. Kavas heegeldatud
fileepitsi valmistamine ja kinnitamine kanga äärde, kolmnurkse rätiku valmistamine erinevate heegeltehnikate
kombineerimise teel ja kalosside kaunistamine täpitehnikaga. Juhendaja Malle Avarmaa.
• Käsitööringi Tegusad Totsid kokkusaamine 8. ja 22.
veebruaril kell 13–15.30 raamatukogus. Kavas lauakatte/
kohamati ja dekoratiivse linnumaja valmistamine. Juhendaja Kaire Luksepp.
• Beebiring 8. veebruaril kell 11.30–12.30 raamatukogu
lugemiskambris. Juhendaja Krista Brusko.

Sügisel 2014 hakkasid koos käima keraamikahuvilised Põlva vallast ja
kaugemalt. Nelja aastaga on kujunenud tore sõpruskond, kelle ühine huvi
liidab erinevas eas ja erinevate tegevusaladega naisi. Õpime ja õpetame
üksteist heade praktikatega ning käime õppimas tarkusi keraamikutelt.
Oleme ammutanud teadmisi Räpina Loomemaja keraamiku Helemall
Maaski juures, Raplamaal TaevaniMaani Meistrikojas ja Atla Mõisakeraamikas, Viljandimaal Olustvere Mõisa keraamikakojas ja Mulgi Savikojas ning Rakveres Linnuvoolija (keraamik Kaisa Laas) juures. Meeldivas
seltskonnas südamelähedase hobiga tegelemine annab palju positiivset
energiat, mis aitab argimured unustada.
Meie tegutsemine saab toimuda suuresti tänu Põlva valla tegevustoetusele, mis annab võimaluse külastada huvipakkuvaid keraamikakodasid
õppe-eesmärgil ja soetada uusi vahendeid.
Ruth Raudsepp
MTÜ Mammaste Hääd Alostajad juhatuse liige
Piltidel: (vasakul) Olustvere Mõisa keraamikakojas koopiatrükiga tassi
meisterdamas, maroreeringu- ja skrafiitotehnikas tööd valmisid Räpina
Loovusmajas, (all) pokaale ja vaase meisterdasime Taevanimaani
Meistrikojas valmisid pokaalid ja vaasid. Fotod erakogudest.

Krabi Külateater meelitas Vastse-Kuuste rahva
piimapuki juurde
See mõnus „vana halli aja“ kohtumine toimus
Vastse-Kuuste raamatukogus 11. jaanuari õhtul. Piimapuki jutud tõid raamatukokku päris palju publikut,
nii et raamatukogu mitte just suurtes ruumides oli
päris tegemist kõigi jutukuulajate mahutamisega piimapuki lähistele. Tugev aplaus etenduse lõppemisel
oli parimaks tõenduseks, et kõigi jaoks oli väga kosutav väljuda tunnikeseks „feispukist“ ja kuulata tõelisi mahlakaid külauudiseid tõelise piimapuki juures.
Seda enam, et näidendi autori ja lavastaja Marje Mürgi poolt kirja pandud lood põhinevad päriselus juhtunud lugudel. Mahlakust etendusele lisasid muidugi
võru keel ning suurepärased näitlejatööd. Loomulikult mängis autor ja lavastaja ka ise näidendis kaasa.
Aitäh Krabi Külateatrile toreda teatriõhtu eest!

Himmaste
• Laste lugemispäev 7. ja 21. veebruaril kell 17.
• Laste joonistustund 12. ja 26. veebruaril kell 17.
• Käsitööringi kokkusaamine 4. ja 18. veebruaril kell 18.
Juhendaja Merike Verev.
• Linetants esmaspäeviti kell 19. Juhendaja Ene Risttee.
Kiidjärve
• Täiskasvanute kokkusaamine „Mida on oodata
sea-aastalt?“ 5. veebruaril kell 14–16.
• Lipu heiskamine 24. veebruaril Kiidjärve pargis.
Kellaaeg täpsustamisel.
• Eesti keele aastale pühendatud näitus „Minu vanim
raamat, lemmikraamat ja autori autogrammiga raamat“ lugejate koduraamatukogudest 24. veebruarist 6.
märtsini.
Kiuma
• Neljapäevaklubi (kirjandusklubi) kokkusaamine neljapäeviti kell 11.
Peri
• „Joonistame emakeelt“ - lapsed on oodatud joonistama 1. veebruarist 1. märtsini.
• Sõbrapäeva tähistamine koos noortega raamatukogus
14. veebruaril alates kella 15st.
• Lõbus õhtupoolik täiskasvanutega „Sea-aasta põrsapõli“ 21. veebruaril kell 17.30.
• Liulaskmise päev Peri mäel 26. veebruaril algusega
kell 12. Kelgud kaasa!
Taevaskoja
• Käsitööringi kokkusaamine neljapäeviti kell 14–16.
Vanaküla
• Lipu heiskamine 24. veebruaril kell 10. Järgnevad
matk ja kohvilaud.
• Mall Kõpu fotonäitus „Norra – fjordide ja trollide
maa“ 10. veebruarist 10. märtsini.
Vastse-Kuuste
• Lugemistund lastele 8. ja 15. veebruaril kell 16.
• Sõbrapäevakohvik 14. veebruaril kell 16–18. Ootame
sõpru!
• EV100 viktoriin: raamatukogus saab 18.–28. veebruarini vastata Eestit ning kodumaakonda ja -valda puudutavatele küsimustele. Õigesti vastanutele auhinnad!
• Fotonäitus „10 aastat Vastse-Kuuste noortekat“
5.–28. veebruarini. Piltide autorid Alina Vals ja Andreas
Hämäläinen.
Ürituste kava täieneb.
Jälgige infot aadressil www.raamat.polva.ee

Mall Kõpp
Vastse-Kuuste raamatukogu juhataja
Foto etendusest Indrek Illus

Tähistasime koos EV100 ja Euroopa kultuuripärandi aastat
Naisteklubi Kolmapäev ja Vastse-Kuuste raamatukogu koostöö kohalikule rahvale kultuurisündmuste
ja koolituste korraldamisel on kujunenud juba traditsiooniks. Möödunud aastal raamatukogus korraldatud sündmuste sari oli mõeldud
EV100 ja Euroopa kultuuripärandi
aasta tähistamiseks.
Sarja juhatas sisse 25. aprillil
toimunud muusikaõhtu, mille sisustas haarava vestlusega Eesti sümbolmuusikast tuntud helilooja, muusikapedagoog ja muusikaajaloolane
Alo Põldmäe. Kuulasime huviga helilooja arutlust, miks meil ja Soomel
on sama viisiga hümn, mis teoseid
võiks pidada Eesti sümbolmuusikaks ja keda sümbolheliloojateks.
Vestlust illustreerisid rohked muusikanäited külalise esituses.
14. septembril kogunesime kuulama Eesti Vabaõhumuuseumi teadusdirektorit, populaarse raamatu
„Eesti argielu. Teekond moodsasse
maailma“ autorit Heiki Pärdit. Õhtu
kandis pealkirja „Talupojast eurooplaseks: Eesti argielust viimase 150
aasta jooksul“. Oli väga huvitav ja
hariv teada saada, kuivõrd just 20.
sajand on eestlaste elu ja olemist

põhjalikult muutnud, kuidas eestlased viimase 150 aastaga keskaegsetest talupoegadest moodsateks eurooplasteks on muutunud.
1. novembril oli meie külaliseks
pühapaikade uurija ja tutvustaja,
paljude artiklite ja raamatute autor Ahto Kaasik, kes rääkis teemal
„Eesti looduslikud pühapaigad –
juured ja vägi“. Saime hulgaliselt
huvitavaid teadmisi looduslikest pühapaikadest, mis talletavad koha- ja
perepärimusi, uskumusi, tavasid ja
teadmisi.
2. detsembri pealelõuna kujunes raamatukogus eriliseks, sest
Vastse-Kuuste rahvas sai praktiliselt esimesena tutvuda Jüri Uljase
trükisooja raamatuga „Eesti seltside
100 aastat“. Raamatuesitlusele lisandus väga sisukas ja faktiderohke
huvitavate slaididega illustreeritud
loeng Eesti seltsitegevuse ajaloost.
Naisteklubi Kolmapäev projektide raames Vastse-Kuuste raamatukogus toimunud EV100-le ja
Euroopa kultuuripärandiaastale pühendatud sündmuste korraldamist
toetas Eesti Kultuurkapitali Põlvamaa ekspertgrupp.

Alo Põldmäe

Heiki Pärdi

Ahto Kaasik

Jüri Uljas

Tekst ja fotod
Mall Kõpp
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Bussiga Mammaste Tervisespordi
keskusesse kelgutama ja suusatama
Alates 1. veebruarist kuni 31. märtsini 2019 on pilootprojektina käigus uus bussiliin 20 J, millega saab sõita Põlva Bussijaamast Mammaste Tervisespordikeskusesse ja hiljem ka tagasi.
Kasutage tasuta võimalust aktiivseks liikumiseks Põlva valla
spordiradadel. Suusavarustuse ja rõngaskelkude laenutus on avatud kella 20.00ni. http://tervisespordikeskus.ee/hinnakiri/
Tulge julgesti!
Sõidugraafik 01.02.2019 - 31.03.2019
Väljumise kellaaeg 			
Peatus
18:20		
19:50		
PÕLVA BUSSIJAAM
18:21		
19:51		
KOOLI
18:22		
19:52		
PÕLVA KESKUS
18:24		
19:54		
LINA
18:25		
19:55		
SELVEHALL
18:27		
19:57		
JAAMA
18:30		
20:00		
TERVISESPORDIKESKUS
Väljumise kellaaeg			Peatus
18:35		
20:05		
TERVISESPORDIKESKUS
18:38		
20:08		
JAAMA
18:39		
20:09		
SELVEHALL
18:41		
20:11		
LINA
18:43		
20:13		
PÕLVA KESKUS
18:44		
20:14		
KOOLI
18:45		
20:15		
PÕLVA BUSSIJAAM
Janika Usin
abivallavanem

Spordi- ja liikumissündmused:
2. ja 3. veebruaril Ahja Spordihoones
23. rahvusvaheline noorte jalgpalliturniir LOOTOS CUP
10. veebruaril kell 11.30 Põlvas Mesikäpa Hallis
Eesti meistrivõistlused maadluses
10. veebruaril Mammaste Tervisespordikeskuses
Eesti Suusaliidu noortesarja II etapp suusakrossis
16.-17. veebruaril Põlvas Mesikäpa Hallis
Saalijalgpalliturniir Põlva CUP 2019
21. veebruaril kell 10 Moostes
Vabariigi aastapäeva liikumisretk
21. veebruaril kell 11 Vastse-Kuustes
Tervisematk Karilatsi küla peoplatsile
23. veebruaril Mammaste Tervisespordikeskuses
Mammaste karikas murdmaasuusatamises
23.-24. veebruar Hatiku järve ääres
Eesti meistrivõistlused suusaorienteerumises

Sporditulemused
• 15.-16.12.2018 mängiti Kehra Spordihoones tütarlaste A (2000
ja nooremad) vanuseklassi karikavõistlusi käsipallis. Põlva
Spordikooli tüdrukud kaotasid finaalis väga närvilises ja tasavägases mängus ühe väravaga Reval Sport /Tallinna Spordikool võistkonnale ja said hõbemedalid. Võistkonnas mängisid Maarja Kongi, Teele Utsal, Selma Rein, Laura Noormets, Rutt Kahre, Greete
Märtson, Liisa Teppo, Anhelika Lodeson, Tuuli Ilus, Gendra Vahtra, Kristi Vaino, Salme Rein, treener Maie Utt. Turniiri resultatiivseimaks mängijaks osutus 28 väravaga Teele Utsal.
• 13. jaanuaril toimus Kohtla-Järvel Nublust Nabiks seeriavõistluse l etapp ning 2010 a. ja nooremad võitlesid Kuldkarukese karika eest. Kuldkarukese karika sai Rain Tigas -29kg kehakaalus
ja pronksmedali võitis Robert Spilik -35kg kehakaalus. Nublust
Nabiks seeraivõistlusel saavutas Peeter Pragi -75kg kehakaalus
lll koha.
• Põlva maakonna lahtised meistrivõistlused suusaorienteerumise sprindis ja lühirajal toimusid 12.-13. jaanuaril Mammaste
Tervisespordikeskuses. Lisaks Eesti parematele võtsid võistlustest
osa ka mitme Läti klubi orienteerujad. Sprindis olid meie parimad:
N12 klassis I koht Johanna Oras; II koht Luisa Nõmmik; 4. koht
Maarja Oras. M12 II koht Markus Juhkam; M16 klassis 4 .koht
Samuel Kolsar; 6. koht Mattias Maidla; N16 klassis 5. koht Geterli
Hanni; N18 klassis III koht Kairiin Märtson; 5. koht Lorely Kõrvel, 6. koht Johanna Laanoja.
Lühirajal olid meie parimad: N12 klassis I koht Johanna Oras; II
koht Luisa Nõmmik; 4. koht Maarja Oras; M12 6. koht Markus
Juhkam; M14 klassis 4. koht August Jakobson; M16 klassis 6.
koht Samuel Kolsar; N16 klassis 6. koht Geterli Hanni; N18 klassis II koht Kairiin Märtson, 4. koht Anete Saar, 5. koht Lorely Kõrvel, 6. koht Johanna Laanoja.
• 19. jaanuaril toimusid Keila Tervisekeskuses Eesti/Soome juuniorite meistrivõistlused vabamaadluses. Meie medalivõitjad
on: -65kg Hanno Käärik ll koht; -68kg Anabel Oja lll koht; -92kg
Markus Kriiskütt lll koht.
• Haanjas sõideti laupäeval, 19. jaanuaril, suusaorienteerumise
tänavuste Eesti meistrivõistluste lühemad distantsid – sprint ja
sprinditeade. Kaunis talvises looduses oli rajameister Taivo Timmusk ette valmistanud väga põnevad ja tehnilised rajad. Sprindis
olid meie parimad: N14 klassis 5. koht Johanna Oras; M16 klassis
5. koht Mattias Maidla; N18 klassis 4. koht Anete Saar, 5. koht
Kairiin Märtson, 6. koht Lorely Kõrvel; N20 klassis 4. koht Birgit
Russka; M20 klassis 6. koht Kevin Jaaska.
Sprinditeates võitsid N18-20 klassis hõbemedalid Kairiin Märtson
ja Lorely Kõrvelning pronksmedali Anette Saar ja Birgit Russka.
M14-16 klassis said 4. koha Mattias Maidla ja Samuel Kolsar.
• Eesti meistrivõistlusetel käsipallis A-klassile juhib peale I
etappi täiseduga Põlva Spordikooli võistkond. Põlva Spordikool
juhib ka noormeeste D vanuseklassi Eesti meistrivõistlusi käsipallis
Põlva Spordikool

Põlvamaa 2018. aasta parimad

Parim väike võistkond OK Põlva Kobras N16 teatejooksu võistkond: Geteli Hanni, Anete Saar ja Johanna Laanoja.
Alumisel pildil Aasta parim naissportlane OK Põlva Kobras orienteeruja Annika Rihma.

Aasta noorsportlane noormeeste hulgas Põlva maadlusklubi
Lapiti maadleja Hanno Käärik.
Alumisel pildil Põlvamaa sportlikum perekond Piirimaa Tilsist:
ema Jana ning tütred Katrin, Karmen, Karina ja Kätlin.
Taavi Nageli fotod
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Põlva Kultuuri- ja
Huvikeskuses

Ahja
Kultuurimajas

L 2. veebruar kell 19
kontsert / simman 3 G-Duuri Mandoliini
Nostalgiakontsert, kus saab kuulda armastatud laule ja
jutte ansambli “Anna Minna”, “K.O.I” aegadest ning
sekka ka uut ja värsket repertuaari.
Mandoliinidel solistid Andrus Paabut, Rain Pori ja Kaido
Kaha. Saateansamblis Arne Haasma (akordion), Aksel
Mängli (viiul) ja Lauri Saare (bass). Kaastegev Eesti
Mandoliinide Orkester.
Pärast kontserti simman ansambli UNTSAKAD saatel.
Avatud puhvet.
Pilet 10€ müügil Põlva Vallavalitsuse kassas. Kohapeal
enne kontserti 15€.

7. ja 21. veebruar kell 18-19.30 Seltskonnatantsuklubi “Tantsusõbrad” elava
muusika saatel, lõõtsal Ene Priks. Tantsime
vanu seltskonnatantse meilt ja mujalt. Info
5372 7732

P 17. veebruar kell 16 Rockmuusikal ROKIAJASTU
Rockiklubisse on oodata maailmakuulsat bändi Arsenal ja
solisti Stacee Jaxxi, kellel on plaan alustada soolokarjääri.
Oma õnne ja kuulsust lauljana on tulnud Los Angelesse
otsima ka maatüdruk Sherrie, kes satub juba esimestel
minutitel suurlinnaga pahuksisse. Õnneks kohtab ta
säravat Drewd, kes unistab samuti suurte lavade vallutamisest ja kutsub teda tööle Bourboni Roomi. Samal ajal
plaanib linnapea Whitmore tülgastava Bourbon Roomi
kinni panna ...
MTÜ Kungla Noortetrupp toob vaatajateni filmil „Rock
Of Ages“ põhineva muusikali, mis sisaldab rokiklassikasse kuuluvaid laule, hoogsaid tantse ning emotsioone täis
näitemängu.
Laval: Andre Pundonen, Anna-Kaisa Nõmme, Carol
Põldsaar, Emma Laureen Paul, Greete Riik, Heliisa Mets,
Kaidar Kängsepp, Karl Kirt, Kristina Korobova, Kristo
Põldsaar, Lauri Tiirats, Margo Metsoja, Marietta Juurikas,
Reelika Savi, Romet Lepik, Siiri Põldsaar, Steven Elvet,
Timmu Viilup.
Lavastajad: Siiri Põldsaar, Margo Metsoja, Karl Kirt
Pilet 5€ müügil kohapeal. Kestus 2 h ja 15 min vaheajaga.
P 17. veebruar kell 17 Klubi Kuukiire PUHKEÕHTU
Pääse 5€, klubi liikmetele 3€, müügil kohapeal.
P 24. veebruar kell 13 Vabariigi aastapäeva kontsert.
Laval kaks naist, Eesti muusikamaastiku kaunishinge ja
Mari: MARI KALKUN ja MARI JÜRJENS
Kontsert on TASUTA.
NB! Kava võib täieneda ja ette tulla muudatusi
Vaata lisa ja jälgi meie tegemisi kodulehel kultuurikeskus.ee / Põlva Kultuuri- ja Huvikeskuse FB lehel
KINO
R 1.02 Kell 18.00 Seiklus, kogupere „KOERA KODUTEE“
Kell 20.00 Draama, ulme, müsteerium „KLAAS“
T 5.02 Kell 18.00 Seiklus, kogupere „KOERA KODUTEE“
Kell 20.00 Draama, ulme, müsteerium „KLAAS“
N 7.02 Kell 18.00 Seiklus, kogupere „KOERA KODUTEE“
Kell 20.00 Draama, ulme, müsteerium „KLAAS“
R 8.02 kell 18.00 Komöödia, seiklus, anima „RALF LÕHUB
INTERNETTI: LAMMUTAJA RALF 2“
Kell 20.30 Draama, ajalugu, biograafia
„MARY, ŠOTLASTE KUNINGANNA“
P 10.02 Kell 16.00 Komöödia, seiklus, anima „RALF LÕHUB
INTERNETTI: LAMMUTAJA RALF 2“
Kell 18.30 Draama, ajalugu, biograafia
„MARY, ŠOTLASTE KUNINGANNA“
N 14.02 Kell 18.00 Komöödia, seiklus, anima „RALF LÕHUB
INTERNETTI: LAMMUTAJA RALF 2“
Kell 20.30 Draama, ajalugu, biograafia
„MARY, ŠOTLASTE KUNINGANNA“
R 15.02 Kell 18.00 Märul, ulme, seiklus „ALITA: SÕJAINGEL“
Kell 20.30 Draama, märul, põnevik
„KÜLM TAGAAJAMINE“
T 19.02 Kell 18.00 Märul, ulme, seiklus „ALITA: SÕJAINGEL“
Kell 20.30 Draama, märul, põnevik
„KÜLM TAGAAJAMINE“
N 21.02 Kell 18.00 Märul, ulme, seiklus „ALITA: SÕJAINGEL“
Kell 20.30 Draama, märul, põnevik
„KÜLM TAGAAJAMINE“
R 22.02 Kell 18.00 Animatsioon „LEGO FILM 2“
Kell 20.00 Draama „TÕDE JA ÕIGUS“
P 24.02 Kell 15.00 Animatsioon „LEGO FILM 2“
Kell 17.00 Draama „TÕDE JA ÕIGUS“
N 28.02 Kell 18.00 Animatsioon „LEGO FILM 2“
Kell 20.00 Draama „TÕDE JA ÕIGUS“
NB! Kava võib täieneda ja ette tulla muudatusi
Vaata lisa ja jälgi meie tegemisi kodulehel kultuurikeskus.ee ja
Põlva Kultuuri- ja Huvikeskuse FB lehel

3., 10., 17. veebruar kell 11-12.30
Täiskasvanute Peotantsuklubi
“Pühapäevitajad”, tantse õpetab Birgit
Kivimurd Võnnust. Info 529 6114
25.-27. veebruar kell 12-20
Riigikogu valimiste eelhääletus
kultuurimajas

Vastse-Kuuste
Kultuurimajas
1.-28. veebruar
Fotonäitus. “Minu vanavanemad.”
“.Erinevate nägude ja saatustega meie
vanaemad ja vanaisad”
1. veebruar kell 18
Vastse-Kuuste Noorteka 10. aastapäev
7. veebruar kell 16.30
Käsitöötuba. Meisterduste kohta täpsem
info kodulehelt www.vkk.ee.
Osalustasu 2 eurot
7. ja 8. veebruar kell 19
Vastse-Kuuste kultuurimaja näitering
Aravu rahvamajas etendusega “Lutsu
lood. Kalevi kojutulek. Valimised”.
Teatripääse 5 /4 eurot.
8. veebruar kell 19
Film “Klassikokkutulek 3. Ristiisad”.
Kinopääse 5 /3.50 eurot
12. veebruaril kell 13.45 Film lastele
“Maadeavastaja Pulkson”.
Kinopilet 3 / 4 eurot.
14. veebruar kell 16-20
Koduleibade näitus ja degusteerimine.
kell 19.00 laulab folkloorirühm Kõivokõsõ.
14. veebruar kell 16.30
Käsitöötuba. Meisterduste kohta täpsem
info kodulehelt www.vkk.ee.
Osalustasu 2 eurot
15. veebruar kell 12-15
Koduleibade näitus-degusteerimine.
15. veebruar kell 19
Film “Johannes Pääsukese tõeline elu”.
Kinopilet 5 / 3.50 eurot
21. veebruar kell 11
Eesti 100 Tervisematk Karilatsi Küla Seltsi peoplatsile. Start Vastse-Kuuste Kooli
õuelt. Kõik huvilised oodatud!
21. veebruar kell 19
LendTeatri etendus “Sadam”.
Pilet 5 eurot.
26. veebruar kell 19
Kokkamisõhtu Kõivokõstega. Täpsem
info kodulehelt www.vkk.ee .
Osalustasu 2 eurot
28. veebruar kell 16.30
Käsitöötuba. Meisterduste kohta täpsem
info kodulehelt www.vkk.ee.
Osalustasu 2 eurot
28. veebruaril kell 19.30
Vastse-Kuuste kultuurimaja näitering
Misso rahvamajas etendusega “Lutsu
lood. Kalevi kojutulek .Valimised”.
Pilet 5 / 4 eurot.

Mooste Kultuurimajas
5. veebruar 2019 kell 13
Sea-aasta alguse tähistamine
Meisterdame koos sea-aasta mängu ja
õnnenotsu. Erinevad võistlused. Auhinnad. Juhendaja Anne-Ly Piirisild
Info 516 0656, Maret Aruoja
19.-21. veebruar 2019 kell 9-15
Aili Tammela loodusmaalide näitusmüük. Info: 516 0656, Maret Aruoja
21. veebruar 2019 kell 10
Eesti Vabariigi aastapäevale pühendatud liikumisretk. Algus kultuurimaja
ees. Ootame igas eas osalejaid.
25.-27. veebruar 2019 kell 12-20
Riigikogu valimiste eelhääletus

Vana-Koiola
Rahvamajas

Raadio Marta – 100,7MHz
Nädala saatekava

Hommikuprogramm “Parema meelega”
Muusika, uudised, ajalehe ülevaated
E-R 7:00 - 11:00
L-P 8:00 - 11:00
“Õnnesoovid” E - P 9:15
“Hommikumõtisklus“ P 8:00
Kirikuõpetaja Toomas Nigola.
“Fookus” ja “Fookus ekstra”
E-K (vajadusel) 11:15
Vallatund “Põlva - vald ja tema inimesed”
N 10:00; kordussaated L 10:00 ja P 8:00
Vallasaate kultuuri- ja spordi-eri
R 10:15; kordussaade P 9:30
Valimised 2019.
Tasutud poliitiline saade (üle nädala)
N 11:15; kordussaated N 17:15 ja L 11:15
Maaelu saade “Maapäev”
P 11:00; kordussaade N 15:00

12. veebruaril kell 19
LAHEDA ROCKIKLUBI
Kohtumisõhtu muusikuga:
MEELIS „HAINZ“ HAINSOO
Pilet 5€.
Lisainfo 528 4859.

“Heimar Lenk pühapäeva SHOW” P 10:00
kordussaated E 15:00 ja T 15:00

15. veebruaril kell 20
RAHVALIK ÕHTU
ansambliga „MAHMÕR“
Huumoriga kostitab MARGUS ABEL
Pilet 10€.
Info ja laudade broneerimine 528 4859

Publitsistikasaade “Ajamasin” E 11:15

27. veebruaril kell 19
LendTeatri etendus „PASJANSS ehk
ALATU KÄTTEMAKS“
Pilet 7€, õpilastele ja pensionäridele 5€
Kohtade broneerimine 528 4859

Pühapäeval kell 8:00
Hommikuprogramm kogu perele!
Jumalasõna, „Põlva-vald ja tema inimesed”, Vallasaate kultuuriteated, „Õnnesoovid”,
“Heimar Lenk pühapäeva SHOW”, „Maapäev”.

Muusikasaade “Šlaagriekspress” E, K 10:15
Muusikasaade “Slaavi PoP” T 10:15

Loodussaade “Maagilised taimed” R 11:15;
kordussaade P 12:15
“Kaugel ja lähedal” N 12:15
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ÕNNITLEME
VÄÄRIKAID
JUUBILARE
100
Elli Lainoja
Orajõe küla
98
Ella Kisman
Mammaste küla
96
Tamara Pärna
Põlva linn
95
Laine-Elfriide Klaus
Kanassaare küla
94
Lehte Rebaste
Aarna küla
93
Helga Uprus
Põlva linn
Elmine Jõgila
Põlva linn
92
Aino Lego
Põlva linn
91
Endla Simmul
Põlva linn
Eha Roiland
Põlva linn
Leida Feigenbaum
Kiidjärve küla
90
Koidula Paide
Leevijõe küla
Argadi Kanarik
Mammaste küla
Oskar Loks
Põlva linn
85
Ellen Seeba
Põlva linn
Elviine Heinmaa
Nooritsmetsa küla
Eo-Rinaldo Männiste
Rosma küla
Aino Kaiv
Mooste alevik
Marta Kuus
Põlva linn
Liidia Kaart
Põlva linn
80
Natalja Kütt
Põlva linn
Vello Kolk
Põlva linn
Ülle-Liis Sööt
Põlva linn
Helvi Kuusik
Põlva linn
Madis Horn
Puuri küla
75
Anne Muuga
Lootvina küla
Ene Õkva
Leevijõe küla

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

Põlva valla elanike arv
seisuga 01.01.2019
mehi 6966
naisi 7124
kokku 14090 elanikku.

Helgi-Agate Loid
Miiaste küla
Albert Tilk
Adiste küla
Enno Austa
Tilsi küla
Maimu Rammo
Adiste küla
Helin Kangro
Terepi küla
Urve Järg
Põlva linn
Aime Lokk
Mõtsküla
Anni Melts
Põlva linn
Elma Peets
Põlva linn
Aino Jaanus
Põlva linn
70
Veera Haav
Mõtsküla
Mart Oina
Aarna küla
Eneken Kirotar
Põlva linn
Leili Rosin
Põlva linn
Maile Kiisman
Põlva linn
Anne Sing
Kiisa küla
Saima Urm
Põlva linn
Mall Otsing
Kanassaare küla
Alise Lill
Rosma küla
Leo Suits
Kauksi küla
Silva Karu
Ahja alevik
Taagi Veiko
Põlva linn
Nikolai Rullik
Peri küla
Tamara Soots
Tilsi küla
Toomas Tobreluts
Puuri küla
Emilie Hallop
Põlva linn
Kalle Kuusiste
Põlva linn
Vernhalt Kiho
Vanamõisa küla
Ellen Toode
Põlva linn
Veebruarikuu juubilarid,
kes ei soovi äramärkimist
ajalehes, palume sellest
teada anda
hiljemalt 10. veebruariks
tel 799 9499

Ajavahemikul
14.12.2018 – 23.01.2019
sündis Põlva vallas
8 tüdrukut ja 8 poissi

MTÜ Leevijõe üldkoosolek
toimub 4.veebruaril kell 19
Vastse-Kuuste lasteaia ruumides.
Päevakorras:
1. MTÜ Leevijõe tulevik? Jätkame või lõpetame?
2.Jätkamise korral praeguse juhatuse tagasiastumine
ja uue valimine.
3. Külavanema valimine
MTÜ juhatus
Info: Janno Simso, tel 511 9116

TASUTA KURSUS
PÕLVA RAHVAKOOL (Kesk 16, Põlva) kutsub
elukestvas õppes vähem osalenud täiskasvanuid
INGLISE KEELE KURSUSELE
Kursus algab veebruaris ja toimub õhtuti.
Info ja registreerimine:
polva.rhs@mail.ee; tel 5190 4396

