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

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

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

Nr 16 (3) • 26. märts 2019

Maailmameistri
võistluste hõbemedal
toodi Põlvasse!
Soome linnas Kontiolahtis
toimusid 22.-25. märtsil laskesuusatamise Masters International Championships 2019,
kus osales 212 seeniorsportlast
14 maalt, nende seas ka Eesti
laskesuusatajad.
35-aastaste meeste vanuse
klassi 6 kilomeetri sprindis teenis hõbemedali Põlva Spordikooli laskesuusatamise treener
Marek Parksepp.
Palju õnne!

Rosma ristimetsa ei ähvarda
maharaiumine
Põlva-Peri kergtee tee-ehitus ei ohusta Rosma ristimetsa.
Põlva valla Rosma ja Peri
külade elanike poolt kauaoodatud kergtee ehitamine on
jõudnud projekteerimise etappi. Kergtee on äratanud ka ajakirjanduse ja rahvuskultuuri
kaitsjate tähelepanu, kuna see
möödub Kagu-Eesti suurimast
ristipuude kogumist. Kardetakse, et ristimets on tee ehituse
pärast ohustatud nagu aastatetaguse Põlva – Võru riigimaantee
rekonstrueerimisel juhtus.
Põlva Vallavalitsus seadis
juba 2017. aastal kergtee projekteerimistingimustes nõude,
et tee rajamisel tuleb arvestada
ristimetsaga. Ka hanketingimustes on see kirjas. Kergliiklustee ehitusprojektis on projekti geoalusele märgitud kõik
olemasolevad ristipuud, et nendega kindlasti arvestada.

Fotod erakogust

Kuna kergliiklustee tuleb
maanteele väga lähedale, praeguse maanteekraavi asemele,
on maanteeameti nõue põrkepiirde (mitte tara) paigaldamiseks asjakohane, et tagada
kergteel liikujate ohutus.

Talgukevad 2019 on alanud!
Igakevadiste talgute käigus on siiani tehtud ära väga palju
tööd ja tänu sellele on saanud meie elukeskkond puhtamaks ja
korrastatumaks. Talgute arv on üle-eestiliselt pidevalt kasvanud
ja näiteks Põlva vallas toimus eelmisel aastal tervelt 33 erinevat
talguüritust.
Üle 10 aasta vanune traditsioon jätkub ka käesoleval aastal ja
usutavasti tehakse vabatahtliku tööga taas ära palju vajalikku. Nii
nagu eelnevatel aastatel, on ka sel aastal Teeme Ära talgupäeva
meeskond andnud planeeritavatele talgutele ette mõned soovituslikud teemad.
Talgulisi kutsutakse üles sel korral rajama õue- ja tänavaraamatukogusid. Iseenesest oleks see lihtsalt ilmastiku eest kaitstud
koht (riiul, kapp vms.), kus inimesed saavad jagada lugemisvara,
mis muidu ehk lihtsalt prügikasti rändaks.
Koostöös Eesti Laulu- ja Tantsupeo Sihtasutusega on sel kevadel üheks üleskutseks korrastada oma kodukandis laulu- ja
tantsupeo tuleteekonnale jäävaid kultuuriväärtuslikke paiku.
Kolmanda teemana kutsutakse üles talgulisi muu töö kõrvalt
kaasa lööma ka nn. nurmenukutalgutel. Nurmenukutalgutega
soovivad Tartu Ülikooli teadlased kaardistada ja hinnata looduslikult kasvavate nurmenukkude elupaiku. Selleks avatakse aprillis spetsiaalne nurmenuku nutiveeb.
Talgute korraldamiseks on võimalik registreerida talgud Teeme Ära kodulehel ja vajalik töö ühiselt 4. mail või muul ajal ära
teha. Teeme Ära meeskond pakub omalt poolt nõu ja abi ürituse
korraldamisel. Väga palju huvitavat ja vajalikku infot on saadaval Teeme Ära kodulehel ja nii nagu ikka on kõigile registreeritud talgutele ette nähtud stardikomplekt. Lähem info http://www.
teemeara.ee/et.
Värskeid ideid ja toredat saabuvat (talgu)kevadet!
Ahti Bleive
Teeme Ära Põlvamaa koordinaator

Matuserongi peatumine teeserval kujutab kitsa teepeenra
pärast juba praegu ja ka pärast
põrkepiirde paigaldamist potentsiaalset ohtu. Lisaks veel
see, et praegu peaks ristipuuni jõudmisel ületama küllaltki
sügava maanteekraavi. Pärast
põrkepiirde paigaldamist on
võimalik matuserongil sisse
keerata Rosma kalmistu sissesõiduteele ja risti lõikaja
saab puudeni minna turvaliselt
mööda kergliiklusteed, mis on
maanteest piirdega eraldatud.
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ERRi 17. märtsi uudisloos esitati väide, et ametnike teadmatuse tõttu jäi ristimets ette ehitatavale kergteele ja seda ähvardas maharaiumine.
Põlva Vallavalitsus pöördus ERRi poole sooviga
saada selgitust, miks selline väärinfo uudistesse
jõudis.
ERRi ajakirjanduseetika nõunik Tarmu Tammerk
vastas:
“Loo autor selgitas, et ta kasutas selle lause
osas infot, mille sai keskkonnaametilt. Kuna loo
fookus oli ristipuudel laiemalt, ei pidanud autor
vajalikuks eraldi kommentaari küsimist Põlva
vallavalitsuselt. Selle olukorra lahendamiseks
võtame ERRi uudisteportaali tekstist välja lause:
“Esialgsete plaanide ja ametnike teadmatuse
tõttu ähvardas seda metsa maharaiumine.”
Loo autori kinnitusel oli tal soov tuua keskkonnaameti spetsialisti kommentaariga sisse positiivne noot, et teadlikkuse tõusuga seoses on võimalik ristipuid paremini kaitsta. Paraku tekitas
aga autori eelnev lause võimaluse, et vaataja
seostab “teadmatust” konkreetselt Põlva vallavalitsuse töötajatega, mida autor kahetseb.“

Vastse-Kuuste, Ahja ja Tilsi saavad
uue energiasäästliku tänavavalgustuse
Põlva valla tänavavalgustuse rekonstrueerimise
projekt sai Keskkonnainvesteeringute Keskuselt positiivse rahastamisotsuse.
2021. aastaks saavad Vastse-Kuuste, Ahja, Laheda
ja osaliselt Põlva piirkond kaasaegse ja energiasäästliku tänavavalgustuse. Endine Mooste vald osales projekti eelmises voorus, selle tulemusel on rekonstrueeritud Mooste aleviku tänavavalgustus, ning käesoleval
aastal uuendatakse tänavavalgustust Kauksi külas.
Tööde käigus vahetatakse olemasolevad valgustid
säästlikumate ja vähem valgusreostust tekitavate ledvalgustite vastu. Ümberehitustööd hõlmavad umbes
419 valgustuspunkti, uuendatakse amortiseerunud valgustite kaabeldus ja postid. Rekonstrueerimisega soovib Põlva vald saavutada olulist elektrienergiasäästu
ja paremat töökindlust. Aastas loodame kokku hoida
kuni 210,40 MWh elektrienergiat.
Abivallavanem Martti Rõigase sõnul peame me
suuna võtma kogu valla tänavavalgustuse kaasajas-

tamisele. Peamiseks eesmärgiks on vähendada valgustuse energiatarvet, ning alandada tänavavalgustuse
haldus- ja hoolduskulusid. Liitunud valdade tänavavalgustuse taristu hetkeolukord on kohati väga erinev ja
seega on plaanis näiteks Ahja alevikus välja vahetada
enamus olemasolevast tänavavalgustusest.
Käesoleval aastal alustab vallavalitsus projekteerimistöödega ja ehitustööd on kavas ellu viia aastatel
2020-2021.
Tänavavalgustuse uuendamise projekti kogumaksumus on üle 1,2 miljoni euro ja seda rahastatakse osaliselt Keskkonnainvesteeringute Keskuse vahendusel
Euroopa Liidu struktuurivahenditest.
Lisainfo:
Martti Rõigas
abivallavanem
tel 5304 1508
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Elamute toetus

Volikogu istungilt
Põlva Vallavolikogu istung toimus neljapäeval, 21. märtsil
2019. Osales 21 volikogu liiget.
Volikogu andis nõusoleku Haridus- ja Teadusministeeriumile
tegevuskulutoetuse eraldamiseks eraüldhariduskooli Johannese
Kool ja Lasteaed Rosmal pidajale MTÜle Rosma Haridusselts.
Volikogu delegeeris Põlva valla ametiasutuse ülesannete täitmisega seotud andmekogude asutamise ja andmekogude põhimääruste kinnitamise Põlva Vallavalitsusele. Vallavalitsus on alustanud ettevalmistust toetuste taotlemise ja menetlemise keskkonna
SPOKU kasutuselevõtmiseks. Arutamisel on ka haridusteenuste
infosüsteemi ARNO kasutusele võtmine, et pidada arvestust alushariduse, üldhariduse ja huvihariduse vajajate ja teenuse tarbijate
kohta.
Tehti muudatusi sotsiaalvaldkonna õigusaktides.
Vallavalitsusele anti luba korraldada riigihange “Toitlustusteenuse tellimine Mooste Mõisakoolile”, mis hõlmab õpilaste toitlustamise korraldamist kolmel järgneval õppeaastal ning seoses
sellega võtta eelarveaastateks 2019–2022 rahalisi kohustusi kuni
102 000 eurot.
Tunnistati kehtetuks kaks ühinemiseelsete valdade üksikpuude
raiumise loa andmise korda, kuna uue Põlva valla heakorraeeskirja
alusel on selle korra kehtestamine delegeeritud vallavalitsusele.
Kinnitati Sihtasutuse Mooste Mõis põhikirja uus redaktsioon.
Järgmine vallavolikogu istung toimub 25. aprillil 2019.
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Põlva Haldusteenistus otsib:

• haljastustöölist Vastse-Kuuste piirkonda
(niitmine, väiksemad remonditööd)
• ehitus-remonditöölist ja haljastustöölist
Põlva piirkonda
Info: Rein Kamber, tel 5560 1587

Põlva Vallavalitsus korraldab kirjaliku enampakkumise järgmiste varade võõrandamiseks:
1. korteriomand asukohaga Meelespea-1, Kauksi küla, Põlva
vald (registriosa nr 2544138, katastritunnus 47302:002:0005, üldpind 50,4 m²) alghinnaga 2 000 (kaks tuhat) eurot, tagatisraha suurus 200 eurot;
2. korteriomand asukohaga Jaama 19-1, Vastse-Kuuste alevik,
Põlva vald (registriosa nr 2662738, katastritunnus 87201:003:0097,
üldpind 32,2 m²) alghinnaga 1 000 (üks tuhat) eurot, tagatisraha
suurus 200 eurot;
3. korteriomand asukohaga Jaama 19-4, Vastse-Kuuste alevik,
Põlva vald (registriosa nr 2663038, katastritunnus 87201:003:0097,
üldpind 28,6 m²) alghinnaga 1 000 (üks tuhat) eurot, tagatisraha
suurus 200 eurot;
4. Mooste alevikus asuva Õunaaia tee 4 kinnistu (registriosa nr
11843950, katastritunnus 47301:001:0552, üldpind 4727 m², sihtotstarve elamumaa 100%) alghinnaga 1 000 (üks tuhat) eurot, tagatisraha suurus 100 eurot;
5. Säkna külas asuva Söödahoidla kinnistu (registriosa nr
11843950, katastritunnus 47301:001:0552, üldpind 16 900 m²,
sihtotstarve tootmismaa 100%) alghinnaga 10 000 (kümme tuhat)
eurot, tagatisraha suurus 1000 eurot.
Kirjalikud pakkumised palume esitada kinnises ümbrikus
märgusõnaga “Vallavara müük koos vara nimetusega” hiljemalt
12.04.2019 kell 9.00 Põlva Vallavalitsusse aadressil Keldrikaela
tee 2, Mammaste küla, Põlva vald.
Pakkumine peab sisaldama järgmisi andmeid:
1. pakkuja nimi ja elukoht või asukoht;
2. sõnadega kirjutatud pakutud ostusumma;
3. pakkumise esitaja allkiri;
4. esindaja poolt pakkumise esitamise korral esindaja volitusi tõendav dokument.
Pakkumisele lisatud dokumendid peavad olema allkirjastatud.
Pakkumised avatakse 12.04.2019 kell 9.05 Põlva Vallavalitsuses
vallavanema kabinetis.
Enampakkumise võitja peab ostusumma tasuma täies ulatuses ühe kuu jooksul enampakkumise tulemuste kinnitamisest. Tagatisraha tasuda Põlva Vallavalitsuse pangakontole
EE021010402018689001. Tagatisraha, mis on tasutud isiku poolt,
kellega sõlmitakse leping, loetakse lepingujärgse tasu osaks. Teistele pakkumises osalejatele tagastatakse tasutud tagatisraha hiljemalt kümne tööpäeva jooksul pärast enampakkumise tulemuste
kinnitamist või enampakkumise nurjunuks tunnistamist. Tagatisraha ei tagastata enampakkumise võitjale, kui ta loobub lepingu
sõlmimisest.
Lisainfo:
Märt Eskor
finantsosakonna juhataja
Põlva Vallavalitsus
tel 799 9487, 516 5864

Põlva vald toetab 2019. a.
korterelamuid järgmistel remon
ditöödel: krundisisesed teed ja
platsid, välisvalgustus, elamu
välisfassaad (sokli ja välisseinte
remont, akende ja välisuste vahetus, rõdude remont) ja elamu
katus. Eramutel toetatakse värvimist. Toetuse saamiseks esitada
Põlva Vallavalitsusele taotlus
15. maiks 2019.
Elamute toetust antakse Põlva valla haldusterritooriumil
asuvatele korterelamutele elamu
ümberehitamiseks ja krundi korrastamiseks ning eramute värvimiseks. Toetust antakse valla
eelarves ettenähtud rahaliste
vahendite ulatuses. 2019. a. on
Põlva Vallavolikogu eraldanud
elamute toetuseks 50 000 eurot.
Korterelamutele
antakse
toetust järgmiste ehitus- või ümberehitustööde kulude hüvitamiseks:
1) krundisisesed teed ja/või platsid;
2) välisvalgustus;
3) elamu välisfassaad. Välis
fassaadi ümberehitamisel hüvitatakse tööde maksumus, millega
parendatakse hoone välisilmet ja/
või soojapidavust (sokli ja välisseinte remont, akende ja välisuste
vahetus, rõdude renoveerimine);

4) elamu katus.
Korterelamu toetuse taotlusele tuleb lisada:
1)
garantiikiri
korterelamu
seadusliku esindaja allkirjaga
omaosaluse katmise kohta;
2) projekt või tehniline kirjeldus
tööde mahu ja iseloomu kohta
krundisiseste teede ja platside
ning välisvalgustuse ümberehitamisel;
3) projekt välisfassaadi ja katuse
ümberehitamisel;
4) koopia pakkumiste läbivaatamise protokollist, millest nähtub
optimaalseima pakkumise valimine vähemalt kahe pakkumise
hulgast ning hinnapakkumiste
koopiad;
5) korteriühistu üldkoosoleku
otsus ümberehitustööde teostamiseks.
Toetust antakse kuni:
1) 20% krundisisese tee ja/või
platsi ehitus- või ümberehitustööde kogumaksumusest;
2) 50% välisvalgustuse ehitusvõi ümberehitustööde kogumaksumusest;
3) 10% elamu välisfassaadi ehitus- või ümberehitustööde kogumaksumusest;
4) 10% elamu katuse ehitus- või
ümberehitustööde kogumaksumusest.
Korterelamute ümberehitamise toetust makstakse kuni 200

eurot ühe korteri kohta.
Korterelamutele toetuse andmisel eelistatakse:
1) korterelamuid, millise krunti
läbivat teed kasutavad teiste elamute juurde sõitvad transpordivahendid;
2) korterelamuid, millele on eelnevatel aastatel eraldatud vähem
toetust ühe korteri kohta.
Korterelamutele toetuse väljamaksmine toimub pärast tööde
teostamist korterelamu poolt esitatud arve alusel, millele on lisatud teostatud tööde vastuvõtuakti
ja tööde teostaja esitatud arve
koopiad. Välisfassaadi ja katuse
ümberehitamisel korral on nõutav ehitusteatise ja ehitusprojekti
olemasolu ning krundisisese tee
(avalikkusele ligipääsetav eratee) ümberehitamisel ehitusteatise olemasolu.
Juhul, kui korterelamu, mis
on jäänud nõuetekohase taotluse
järgselt toetamata, finantseerib
töid täies mahus ise ja on tööde
teostamisel kinni pidanud käesoleva korra nõuetest, siis võidakse anda talle vastavatele töödele
ettenähtud toetus kahe järgmise
aasta jooksul.
Korterelamu ümberehitamiseks ja krundi korrastamiseks
toetuse saamiseks esitab korte-

relamu seaduslik esindaja taotluse Põlva Vallavalitsusele (edaspidi valitsus) hiljemalt 15. mail.
Toetuse taotleja peab võtma
vähemalt kaks hinnapakkumist.
Teatud töödel on vajalik projekt.
Finantsosakond vaatab esitatud taotlused läbi ning teeb valitsusele ettepaneku toetuse andmise kohta. Otsuse toetuse andmise
või sellest keeldumise kohta teeb
valitsus 30 päeva jooksul.
Eramutele antakse toetust
eramu värvimiskulude hüvitamiseks. Eramu värvimiskulu toetuse saamiseks esitab eramu omanik taotluse valitsusele. Taotlus
peab sisaldama:
1) kinnitust maja värvimise kohta;
2) värvi ostmist tõendavaid maksedokumente.
Eramu värvimiskulude toetust antakse kuni 50% kulude
maksumusest, kuid mitte rohkem
kui 200 eurot.
Eramutele toetuse väljamaksmine toimub pärast tööde
ja valitsuse ametniku kontrolli
teostamist.
Toetuse taotluse blanketid
leiate Põlva valla kodulehelt
http://www.polva.ee/blanketid/
elamutoetus.
PT

Detailplaneeringud

Veebruarikuu lõpus ehmatas linnakodanikke kobraste ulatuslik tööpõld üsna Põlva kesklinnas, järve suubuva oja kaldal.
Vallavalitsus pöördus Keskkonnaameti poole nõu saamiseks, kuidas oleks õiguspärane edasi talitada. Vastuses märgitakse, et tegemist on kohaliku elu küsimusega ja ulukite üle
otsustamine on kohaliku omavalitsuse pädevuses.
Põlva Vallavalitsus annab teada, et on andnud loa kobraste
arvukuse piiramiseks Põlva linnas, et vähendada ulukikahjustusi linna territooriumil.
PT

Põlva linnas Energia tn 16 katastriüksuse ja lähialade detailplaneeringu avalik
väljapanek korraldati 25.01 – 11.02.2019 ning avalik arutelu 15. märtsil 2019. 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. Avaliku väljapaneku ajal esitati ühe isiku poolt
mitu arvamust, mis kõik puudutasid planeeringu positsiooni 1. Esitatud arvamustes
sooviti, et positsioonile 1 oleks lubatud üksnes kuni 4 m kõrguste hoonete ja haljastuse püstitamine või juhul, kui lubatakse kuni 5 m kõrguste hoonete püstitamist, siis
8 m kaugusele kinnisasja piirist. Põlva Vallavalitsus leiab, et sellised nõudmised ei
ole naaberkinnisasja omaniku poolt põhjendatud, sest tegemist on üldplaneeringuga
määratud tootmispiirkonnaga. Detailplaneeringu positsioonide 2 ja 3 kohta kirjalikke
arvamusi ei esitatud.
Põlva linnas asuva Kesa tn 12 katastriüksuse detailplaneeringu avaliku väljapaneku ajal ajavahemikus 21.12.2018 – 13.01.2019, esitati üks kirjalik arvamus
ning esitatud arvamuse avalik arutelu toimus 11. veebruaril 2019. Detailplaneering
näeb ette Kesa tn 12 kinnistu jagamist kaheks iseseisvaks katastriüksuseks nii, et
moodustub üks elamumaa sihtotstarbega Kesa tn 12 krunt ning üks Kesa ja Kalda
tänavaid ühendav 3 m laiune avalikuks kasutamiseks ette nähtav teekoridor transpordimaa sihtotstarbega. Planeeringu järgi on Kesa tn 12 krundile lubatud püstitada üks
põhihoone ja üks abihoone, põhihoone on lubatud rajada nõlvale. Esitatud arvamus
käsitles detailplaneeringu lahenduse alusel moodustatavat Kesa ja Kalda tänavaid
ühendava 3 m laiuse, avalikuks kasutamiseks ettenähtud, teekoridori moodustamise
vajadust. Avaliku arutelu tulemusena planeeringulahendust ei muudeta ning arvamuse esitaja andis nõusoleku planeeringu kehtestamiseks. Kesa tn 12 detailplaneering
kehtestati Põlva Vallavalitsuse 20.03.2019 korraldusega nr 2-3/138.
Põlva Vallavalitsus annab teada, et 13.03.2019 korraldusega nr 2-3/127 lõpetati
kinnisasja omaniku taotluse alusel Põlva vallas Mammaste külas asuva Ratta tee 10a
(endise nimega Aia) kinnistu detailplaneeringu koostamine. Detailplaneeringu koostamine oli algatatud eesmärgiga määrata ehitusõigus ja seada keskkonnatingimused
planeeringuga kavandatu elluviimiseks.
Ehitus- ja planeeringuosakond
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Põlva valla lasteaedade suvine töökorraldus
ja rühmade moodustamine 2019. aasta
sügisel
Põlva valla munitsipaallasteaedades on 39 rühma, kus on kokku 623 last. Nendest 150 on koolieelikud, kes suve alguseks lasteaiaperele head aega soovivad ja pärast kosutavat suvepuhkust
koolilapse huvitavale teekonnale astuvad.
Suvi on puhkuste aeg ka lasteaedade töötajatele ning seetõttu
on hoolekogude ettepanekuid arvestades suveperioodil mõne nädala jooksul kõik lasteaiad suletud ja töötab vaid üks valvelasteaed. Ajavahemikul, mil lasteaed kus laps käib, on suletud, saab
vastava taotluse alusel kasutada lasteaiakohta valvelasteaias.
Valvelasteaed on avatud tööpäeviti kella 7-18 järgmiselt:
Põlva Lasteaed Mesimumm 1. juulist - 28. juulini
Põlva Lasteaed Lepatriinu 29. juulist - 11. augustini
Põlva Lasteaed Pihlapuu 12. augustist – 25. augustini
Valvelasteaias avatakse ja komplekteeritakse rühmad vastavalt lapsevanemate poolt õigeaegselt esitatud taotlustele. Taotluse
vorm on kättesaadav kõikides lasteaedades ja Põlva valla kodulehel. Taotluse esitab lapsevanem Põlva Lasteaia Mesimumm direktorile hiljemalt 15. mail. Valvelasteaias koha kasutamisel tasub
vanem lapse eest toiduraha taotluses märgitud päevade eest tervikuna, ühe päeva sees toidukordade kaupa arvestust ei tehta. Samuti on oluline meeles pidada, et valvelasteaeda tuleb vähemalt kolm

päeva ette informeerida, kui perekonna suvised plaanid muutvad ja
laps seetõttu lasteaeda ei lähe. Loodame väga, et vanemad planeerivad oma lapsele suveperioodiks võimalikult palju lasteaiavabasid päevi ja sisustavad neid ühiste toredate tegevustega.
Kevadel alustavad kõik lasteaiad juba ka uue õppeaasta planeerimisega ja rühmade komplekteerimisega. Vanematega, kes on esitanud taotluse ja soovinud lapsele kohta lasteaias alates septembrist 2019, võtavad lasteaedade direktorid ühendust maikuu jooksul
ning 31. maiks peaksid olema kokkulepped sõlmitud ja vanematel
teada, millises lasteaias nende laps sügisel käima hakkab. Rühmad
lasteaedades komplekteeritakse hiljemalt 31. augustil. Õppeaasta
keskel on võimalik lasteaiakoht saada vabade kohtade olemasolul.
Palume kõikidel peredel, kus kasvamas 1,5 aastased või vanemad lapsed, esitada Põlva Vallavalitsusele taotlus lasteaiakoha
saamiseks. Taotlusel saab lapsevanem märkida aja, millal pere
soovib lasteaiakohta kasutama hakata. Taotluste hulgast ja sügisel
lasteaiakohta vajavate laste arvust sõltub rühmade arv Põlva valla
lasteaedades.
Lisainfo:
Aigi Tiks
haridus- ja kultuuriosakonna juhataja
aigi.tiks@polva.ee; 799 9490

Kaasava eelarve ettepanekuid
saab esitada 1.-15. aprillini

2019. aastal saab kaasava
eelarve ettepanekuid esitada
vallavalitsusele 1.–15. aprillini. Oodatakse ettepanekuid
avalikult kasutatava objekti
rajamiseks või parendamiseks.
Täpsemalt loe: http://www.polva.ee/et/kaasav-eelarve
Ettepanek tuleb saata kas
digitaalselt allkirjastatuna e-

posti aadressile info@polva.ee
või paberkandjal allkirjastatuna aadressile Kesk 15, 63308
Põlva.
Ettepanek peab sisaldama:
1. esitaja nime, kontakttelefoni
või e-posti aadressi, postiaadressi;
2. nimetust (lühike fraas, mis
nimetab ettepaneku sisu);
3. idee kirjeldust, planeeritavat
asukohta, eesmärki ja olulisust
(lühike kirjeldus, millisele Põlva valla vajadusele ettepanek
vastab, millise probleemi lahendab või millise uue võimaluse avab; mis on ettepaneku
eesmärk; miks on ettepaneku

Toetus puudega inimeste eluasemete
kohandamiseks
Põlva Vallavalitsus esitab taotluse rahandusministeeriumile puudega inimeste eluaseme füüsilise kohandamise toetuse saamiseks.
Toetuse eesmärgiks on kohandada puudega inimese eluruumid vastavalt puudest tulenevatele vajadustele, et parandada puudega inimeste
iseseisvat toimetulekut. Toetatavateks tegevusteks on liikuvusega seotud toimingute (s.h eluruumi sissepääsu, hoone välisukse ja eluruumi
vahelise käigutee, hoone ja selle territooriumile sissepääsu või piirde
kohandamine), hügieeni- ja köögitoimingute parandamine.
Kohandatav eluruum on ruum (s.h abiruumid), mis on ette nähtud
aastaringseks elamiseks ning on kohanduse saaja rahvastikuregistrijärgne ja tegelik elukoht.
Põlva Vallavalitsus ootab kohanduse vajajatelt või nende esindajatelt vabas vormis taotlusi 22. aprilliks 2019 paberkandjal vallavalitsuse sotsiaalosakonda (Kesk tn 15, 63308 Põlva) või digitaalselt allkirjastatult e-posti aadressile info@polva.ee .
Taotluses palume ära märkida:
- taotleja ees- ja perekonnanimi, isikukood ja kontaktandmed (aadress,
telefon, elektronposti aadress);
- kohandatava eluruumi aadress ja kasutamise alus (leping, omand, kaasomand);
- eluruumi kohandamise eesmärk (liikuvusega seotud toimingute, köögi- või hügieenitoimingute parandamine) ja selgitus;
- planeeritava kohanduse kirjeldus (platvormtõstuki paigaldus, laetõstuki paigaldus, ukse automaatika paigaldus, vaheplatvormita kaldtee
rajamine, hoone välisukse ava kohandus, korteri välisukse ava kohandus, siseukseava kohandus, uksekünnise paigaldus, lävepakuta ukseava
kohandus, tualettruumi (st pesemisruumi ja WC ühes ruumis või pesemisruumi) kohandus, WC-ruumi kohandus, WC-poti paigaldus, muu);
- otsuse ja lepingu kättesaamise viis (e-post, lihtkiri või tähtkiri taotlusel märgitud kohandamist vajava eluruumi aadressil).
Lisainfo:
Helen Metsma
sotsiaalosakonna juhataja
799 9473, 5884 4140
helen.metsma@polva.ee

teostamine Põlva valla eelarvest vajalik ja oluline);
4. sihtrühma (lühike kirjeldus,
kes saavad probleemi lahendamisest või uue võimaluse avanemisest otsest kasu; nimetada
hinnanguliselt sihtrühma suurus, vanus jm olulised tunnused);
5. ettepaneku hinnangulist
maksumust;
6. muud olulist infot, ideed iseloomustavat materjali (eskiis,
joonis, foto, kirjeldust sellest,
mida oleks idee hindajail lisaks
oluline teada).
Põlva vald hakkab alates
käesolevast aastast rakenda-

ma kaasavat eelarvet. Kaasava
eelarve menetluses otsustavad
Põlva valla elanikud, kuidas
kasutatakse valla elu edendamiseks 2019. aastal Põlva valla eelarves ette nähtud 50 000
eurot.
Valla elanikud saavad esitada nii ettepanekuid kaasava eelarve menetlusse kui ka
osaleda hääletamisel parimate
ettepanekute väljaselgitamisel.
Ettepanekute hääletust on oodata maikuus.
Kaire Kalk
arenduse peaspetsialist

Otsime peremajutust
külalistele kogu
Euroopast
18.-22. juulini toimub Põlvas Euroopa Maapiirkondade
Harta aastakohtumine. See toob meie valda väliskülalisi 28 Euroopa riigist.
Euroopa Maapiirkondade Hartasse kuulub üks väike maaomavalitsus igast Euroopa riigist. Eestist kuulub sinna Põlva
vald.
Harta põhimõtteks on „People meet people“ – rahvas kohtub
rahvaga ja seda teostatakse kõikide riikide delegatsioonide kohtumistel. 2019. aasta suurkohtumine toimub Põlvas. Seega on
juulikuus meile oodata 28 riigi 8-liikmelisi delegatsioone, mille
liikmed on vanuses 18-80 aastat.
Harta traditsiooniks on, et kõik külalised majutatakse kohalikesse peredesse. See annab võimaluse erinevatel rahvustel
kohtuda ühise söögilaua taga, tutvuda üksteise kultuuri ja eluoluga ning sõlmida uusi tutvusi.
Seoses sellega otsime Põlva vallas peresid, kes soovivad
vastu võtta külalisi ning pakkuda neile magamiskohta ja hommikusööki. Kohtumise programm osalejatele on tihe, see algab
igal hommikul ja lõpeb õhtul Põlvas, seepärast palume võimalusel pere poolt ka transporti Põlvasse. Pere võib vastavalt võimalustele majutada 1+ inimest.

Kõiki asjast huvitatuid kutsume infotundi
teisipäeval, 2. aprillil kell 17.30
Põlva Kultuuri- ja Huvikeskuse salongi.
Info tel 516 0435

Kultuuri-, spordi-, hariduse- ja
noorsootööprojektidele toetuste
taotlusvoor
Põlva Vallavalitsus kuulutab välja Põlva Vallavolikogu
15.11.2018 määruse nr 1-2/51 alusel Kultuuri-, spordi-, hariduseja noorsootööprojektidele toetuste II taotlusvooru (mai-detsember
2019 toimuvad üritused). Taotluste esitamise tähtaeg on 1. aprill
2019. Taotlus tuleb esitada taotlusvormil, mis on kättesaadav Põlva valla kodulehel http://www.polva.ee/blanketid.
Taotlus esitatakse Põlva Vallavalitsusele kas digitaalselt allkirjastatuna ja saadetakse e-posti aadressile info@polva.ee või paberkandjal allkirjastatuna, aadressil, Kesk 15, 63308 Põlva
Toetust saab taotleda füüsiline või juriidiline isik ürituste korraldamiseks, mis on eelkõige suunatud Põlva valla elanikele ja
toimub Põlva valla haldusterritooriumil ning toetab Põlva valla
mainekujundust.
Infot ja abi taotluse tegemisel saab haridus- ja kultuuriosakonna vastava valdkonna spetsialistilt. Kontaktid Põlva valla kodulehel http://www.polva.ee/kontaktid.
PT

Noortemalevad Põlva vallas 2019. a
suvel
Sooviavaldusi võetakse vastu kuni 30. aprillini 2019.
Täpsema info ja sooviavalduse saab noortemalevate korraldajatelt:
Tilsi
03.06-14.06.2019		
Ahja
17.06-28.06.2019		
Põlva, I rühm
01.07-05.07.2019		
Mooste
01.07-05.07.2019		
Põlva, II rühm
08.07-12.07.2019		
Vastse-Kuuste (I rühm)
08.07-19.07.2019		
Vastse-Kuuste (II rühm)
08.07-19.07.2019		

Ainika Mägi; tel 5837 2642
Piret Palm; tel 511 4382
Hanna-Grete Rüütli; tel 5331 0460
Tiia Johanson; tel 5349 5116
Hanna-Grete Rüütli; tel 5331 0460
Alina Vals; tel 5663 6653
Alina Vals; tel 5663 6653

Konkurss
Põlvamaa aasta ema 2019
Naiskodukaitse Põlva ringkond ja Kodutütarde Põlva ringkond
koostöös Põlvamaa Omavalituste Liiduga kuulutab välja konkursi
Põlvamaa Aasta Ema 2019 aunimetuse saamiseks.
Aunimetus antakse emale, kelle peres kasvab või on üles kasvatatud vähemalt kaks tublit last, kes on oma töös pädev ja tunnustatud
ning perekonna väärtustamisel heaks eeskujuks ka väljaspool kodu.
Aunimetuse saaja peab olema Põlvamaa elanik ja Eesti Vabariigi
kodanik. Kandidaadi võib esitada üksikisik, omavalitsus või organisatsioon.
Taotlusi saab esitada 19. aprillini Naiskodukaitse Põlva ringkonnale aadressil Võru tn. 3 või karin@naiskodukaitse.ee, märgusõna
“Põlvamaa Aasta Ema”.
Lisainfo:
Karin Kivi
Naiskodukaitse Põlva ringkonna nstruktor
Tel: 5301 0117
E-post: karin.kivi@naiskodukaitse.ee

Kogukondliku turvalisuse 2019.
aasta toetusvoor

Põlvamaa Omavalitsuste Liit kuulutab välja kogukondliku turvalisuse 2019. aasta maakondliku taotlusvooru.
Taotlejaks võivad olla:
• Eesti Vabariigis registreeritud mittetulundusühingud ja sihtasutused,
kelle liikmeks ei ole või kelle asutajaks ei ole riik või kohaliku omavalitsuse üksus;
• vabatahtlikku päästekomandot pidavad kohaliku omavalitsuse üksused.
Toetatakse taotlusi, mis:
• edendavad kohalikku ja piirkondlikku algatust turvalise elukeskkonna loomisel;
• suurendavad turvalisuse loomisse panustavate ühenduste vahelist
koostööd (sh edendavad võrgustikupõhist koostööd);
• aitavad kaasa vabaühenduste võimekuse tõstmisele.
Ühe projekti toetuse piirsumma on üldtingimuste alusel 3500 eurot. Taotlusvoor avatakse 01.04.2019. Taotluste esitamise tähtaeg
on 1. mai 2019 kell 16.30. Toetusvooru abikõlblikkuse periood on
01.05.2019 – 31.08.2020.
Taotlused tuleb esitada e-posti aadressil turvalisus@polvamaa.ee.
Täpsem info veebilehel polvamaa.ee/ tervis ja turvalisus
Projektitaotluse kirjutajaid nõustab SA Põlvamaa Arenduskeskuse
mittetulundusühenduste konsultant Kaisa Tammoja, e-post kaisa.tammoja@polvamaa.ee, tel 510 9433
ja ennetustööspetsialist Irena Viitamees, e-post irena.viitamees@
polvamaa.ee, tel 5568 6111.
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4 Kultuur ja elu
Soomusrong nr 7 „Wabadus“ tuleb
Põlva raudteejaama

Lionsklubi Põlva Gloria sai 20
Foto Indrek Illus

Eesti Vabariigi ja Eesti Vabadussõja 100. aastapäeva tähistamiseks valmis juubeliaastal soomusrong nr. 7 „Wabadus“. Taasloodud
soomusrong „Wabadus“ liigub tänavu mööda kunagist lahinguteed ja
jõuab ka mujale Eestisse. Wabaduse teekond jutustab Eesti vabaduse
saavutamise lugu. 1918. aasta Vabadussõjas tegutses kuus laiarööpmelist ja viis kitsarööpmelist soomusrongi, kuid soomusrong nr 7
„Wabadus“ ei ole ühegi Vabadussõja-aegse rongi koopia.
Taasloodud soomusrongi koosseisu kuuluvad suurtükivagun, kuulipilduja vagun, dessantvagun, sanitaarvagun ja katteplatvormil asuv
soomusauto „Estonia“. Näidisrongis on Vabadussõda ja soomusronge
tutvustav näitus „Soomusrong nr 7 „Wabadus““
Soomusrong nr 7 „Wabadus“ vastuvõtt ja soomusrong/ muuseumi avamine toimub 8. aprillil kell 11 Põlva raudteejaamas.
Soomusrong peatub Põlvas 21. aprillini ja on avatud iga päev kella 11st-18ni. Rongi külastamine on tasuta ja rongi pääseb perroonilt.
Gruppidel palume registreerida eelnevalt eve.sokk@polva.ee, telefon
+372 514 7682. Ekskursioon giidiga kestab u 45 minutit.

Kaitseliidu vabatahtlikud
korraldavad Põlvas
veteranipäeva
Pühapäeval, 21. aprillil korraldavad
Kaitseliidu Põlva maleva vabatahtlikud
Põlva linna keskväljakul Eesti Kaitseväe veteranipäeva.
Ettevõtmise põhieesmärk on väärtustada ja tunnustada Põlvamaal
elavaid veterane, kes on käinud Eesti eest välismissioonidel.
VETERANIPÄEVA AJAKAVA
11.00-12.45 Veteranide koosviibimine
Osaleb Riigikaitsekomisjoni liige
12.00 Tehnika näitus keskväljakul
13.00 Soomusrong/muuseumi „Wabadus“ külastamine Põlva
raudteejaamas
13.00-15.00 Sinilillejooks
15.00 Vabavõitluse demo
15.00-16.00 Tegevused lastele keskväljakul
16.00-18.00 Mootorrataste ja USA busside näitus
18.00-19.00 Jõustruktuuride demo
19.00-21.00 Kontsert:
Kaitseliidu Põlva maleva meeskoor „Digilaik“, Metsatöll
Põlva Serviti Tantsutüdrukud
Veteranipäev on kõigile tasuta!

Ootame Jakob Hurda rahvuskultuuri
auhindade kandidaate
Püüdes jäädvustada meie ärkamisaja sümboli, rahvaluule- ja keeleteadlase Jakob Hurda (1839-1907) mälestust ning ergutada rahvuskultuurialast tegevust vabariigis ja Põlva maakonnas, annab Jakob
Hurda nim. Põlva Rahvahariduse Selts käesoleva aasta 27. juulil Põlvamaal Himmastes kahekümne kaheksandat korda välja Jakob Hurda
rahvuskultuuri auhinnad.Vastavalt statuudile antakse igal aastal välja
kaks preemiat, neist üks kindlasti Põlvamaal oma tegevusega silmapaistnud isikule.
Senised laureaadid: Paul Lehestik, Kristjan Torop, Aino Voolmaa,
Heli Raidla, Aino Strutzkin, Laine Lõvi, Veera Pino, Kaljo Põllu, Udo
Kolk, Leo Reissar, Mall Hiiemäe, Tiiu Kiudorv, Ingrid Rüütel, Rein
Vill, Ottilie-Olga Kõiva, Tiiu Kunst, Ülle Podekrat, Jaan Eilart, Mare
Piho, Veera Hirsik, Eva Potter, Helve Lübeck, Vaike Sarv, Milvi Hirvlaane, Ants Viires, Helle Kõlli, Aleksei Peterson, Asta Tagel, Eevi Astel, Ulve Kangro, Anne Ojalo, Enn Esko, Heivi Pullerits, Liina Kähr,
Igor Tõnurist, Ülo Needo, Valter Haamer, Maret Kolsar, Veikko Armas
Väntänen, Sirje Vill, Heljo Saar, Ain Erik, Jüri Trei, Ester Liblik, Paul
Hagu, Arvo Jää, Piret Õunapuu, Heino Tartes, Rein Veidemann, Andres
Määr, Ilmar Vananurm, Asta Pintsaar, Rein Saukas ja Tiia Allas.
Rahvuskultuuri auhinnad määratakse eriliste teenete või kestva
viljaka tegevuse eest Eesti rahvuskultuuri viljelemisel, arendamisel
ja jäädvustamisel ning järjepidevuse kindlustamisel. Auhinna suurus
laureaadile on 1000 eurot.
Kandidaate auhinna saamiseks võivad esitada kõik juriidilised või
füüsilised isikud. Selleks tuleb 23. aprilliks 2019 (postitempli kuupäev) saata Jakob Hurda nim. Põlva Rahvahariduse Seltsile (aadressil
Kesk 16, 63308 Põlva või e-postiga polva.rhs@mail.ee) vabas vormis
esildis. Selles peab olema kandidaadi rahvuskultuurialase tegevuse
kokkuvõte, auhinna esitamise põhjendus, nimetatud viimase 5 aasta
jooksul saadud suuremad preemiad ja auhinnad ning täpsed andmed
kandidaadi kohta.
Info: tel 5190 4396 või polva.rhs@mail.ee
Jakob Hurda nim. Põlva Rahvahariduse Selts

Lionsklubi Põlva Gloria 20. sünnipäevapidu peeti 2. märtsil Põlva
Kultuuri- ja Huvikeskuses.
Kohaletulnuid tervitas Eesti piirkonna kuberner Arvi Perv ja toreda kontserdi andis Andrus Bonzo Albrecht.
Järgnenud pidulikul õhtusöögil andis klubi president üle tänukirjad klubiliikmetele Terje Heinsoole, Eve Kinnunenile, Kaie Kullile,
Kaili Meeklerile, Esta Platole ja Anne Prangelile. Klubi hindab väga
oma koostööpartnereid ja nii pälvisid tänukirja Mikk Mehilane, vaderklubi LC Põlva, LC Tartu Toome, Maarja Küla, Põlva Kultuurija Huvikeskus, kultuurikeskuse kohvik, Põlva Vallavalitsus ja Coop
Põlva.
Külalised said kingiks Hille Madissooni ja Anu Käisi küpsetatud
maitsvad leivad. Leivakotid õmbles Terje Heinsoo. Selline kingitus
on klubi traditsioon. Ühtlasi kingiti külalistele Sirje Villa koostatud
raamat lõõtspillimaestrost Heino Tartesest.
Kuberner Arvi Perv võttis lionite ridadesse vastu kaks uut liiget:
Tiiu Muuga ja Kristiina Hioväina. Verivärsked LC Põlva Gloria liikmed lugesid ette klubi tõotuse.

Seejärel andis kuberner üle tänukirjad koos rahvusvahelise presidendi, islandlanna Gudrun Yngvadottiri tunnuskirjaga Põlva klubi
asutajaliikmetele, kes praegugi klubis väga tegusalt kaasa löövad:
Ljubov Kurusk, Reet Külaots, Hille Madissoon, Estrid Mägi, Anne
Pugast, Merike Saan ja Anne Varul. Tänukirjaga tunnustas kuberner
ka Anu Käisi, Kersti Pelisaart, Õnnela Rohtlat ja Külli Otsa.
Sünnipäevapidu möödus mõnusas heatujulises õhkkonnas. Reet
Külaots viis läbi humoorika viktoriini peagi viiekümneseks saava filmi „Kevade“ teemal. Mitmel korral võeti üles lauluviis.
Õhtut ilmestas Õnnela Rohtla koostatud slaidiprogramm 20 aasta
tegemistest.
Heategevusklubi LC Põlva Gloria loodi lionite Elmar Sakkovi ja
Mikk Mehilase ettepanekul, esimeseks presidendiks valiti Sirje Vill.
Suur tänu kõigile, kes peoõhtul tegid annetuse hüpokoerte (suhkruhaigete laste abikoerte) treenimise toetuseks! Annetusi saab Põlva
Väikeloomakliinikus teha 1. juunini.
LC Põlva Gloria

Ühe unistuse täitumine
Vabariigi aastapäeva eelõhtu tõi meie perele aastatepikkuse unistuse täitumise. Kuulates Vabariigi aastapäeval presidendi kõnet,
oli meie perel paljuski äratundmisrõõmu ja
ka -muret.
Tsiteerides selle aasta presidendi kõnest
mõned mõtted:
/---/„ Me peaks kõnelema neist, kellel
on paratamatult raske, mitte looma juurde
neid, kellel on raske, kuigi võiks olla kerge.
Haigused, õnnetused ja nende tagajärgedega
tegelemine on paratamatus. Aga see, et me
neid, kelle kogu elu on võitlus, piisavalt aidata ei taha, ei ole paratamatu./---/
/---/Peale valimisi oleme tavaliselt kiiresti unustanud, et paljudes vallavalitsustes
puudub ikka veel kas tahe või tarkus mõista
– omavalitsusel on kohustus seista eelkõige
oma inimeste inimväärikuse eest. Sõnades
küll soovime peredele pakkuda tugisüsteemi,
mis ei halvaks kogu ülejäänud elu, kui keegi
kodus vajab pidevat abi, aga tegelikult teeme
ikka veel väga vähe./---/
Ilusaid asju on kahju tegemata jätta, aga
inimeste päris muredega tegelemata jätmisele ei ole lihtsalt õigustust. Igaühel on ainult
üks elu ja me kõigi päevad mööduvad ühesuguse kiirusega. Me kõigi päevad on ühesuguse väärtusega.“/---/
Kui hästi öeldud ja kui hingekriipivalt.
On meiegi pere elu olnud üks suur võitlus, pidev lootus paremusele ja aeg-ajalt ka
selle kadumine.

Kuid see aasta algas ühe suure ootuse
ja unistuse täitumisega. Euroopa Regionaalarengu Fondi (ERF) raames toetas Põlva vald
meie kodu ligipääsetavust ratastoolitõstuki
paigaldamisega. Kui palju lihtsam on nüüd
meie tütrel, Stellal, kodust välja pääseda ja
see ei sõltu enam sellest, kas isa selg on üles
ütelnud või ema käed ei jõua ratastooli trepist
üles tõmmata.
Ja nüüd tahakski tänada südamest inimesi, kes selle unistuse täitumisele on kaasa aidanud. Tee selleni on olnud päris pikk.
Suur tänu valla sotsiaalosakonna töötajatele
– Helen Metsmale ja Gerti Karilaid-Vidderile – kelle kabineti uksi me kõige enam kulutasime ja kunagi nõu ja abita ei jäänud. Tänu
Põlva Vallavalitsusele, kes antud projekti
omapoolsele rahastusele nõusoleku andsid.
Suur tänu Kadri Platole, kes aastaid tagasi
meid nõu ja jõuga abistas ja tänu kellele me
käesolevast projektist üldse kuulsime.
Suur tänu Kairit Numale, kes jagas meile
vajalikku infot ja toetas läbi volikogu sotsiaalkomisjoni meie unistuse täitumist.
Suur tänu teile Aasa 7 kortermaja elanikud! Oleme kuulnud mitmeid juhtumeid, kus
ratastoolitõstuk ongi majja jäänud paigaldamata, sest majaelanikelt nõusolek on jäänud
saamata. Teilt kõigilt saime ainult suurt toetust. Eriline tänu Kaili (Meekler) Sulle, kes
Sa korteriühistu esinaisena võtsid oma südameasjaks trepikoja ümberehituse võimalused, et siia tõstuk sobituks.

Suur tänu OÜ Tervise Abi ja Consul
Group OÜ.
Meie omavalitsusel on olnud tarkust ja
tahet seista meie inimeste inimväärikuse
eest. Meie pere on seda tundnud.
Tsiteerides loodusmees Tiit Leitot: „Headus on kui kaitsetu laps, kuid teda hoides ja
soojendades kuldame endid ja veel käimata
teid“.
Tänu headuse ja hoolivuse eest!
Stella koos vanematega

Maarahva keelest ülikooli õppekeeleni
Emakeelepäeva puhul kutsusime Vanaküla raamatukokku külla meie omakandi
ajaloolase, Tartu ülikooli raamatukogu bibliograafi ja teaduri Kersti Taali. Jututeemaks
oli kunagise maarahva keele kujunemine eesti
kirjakeeleks ning arenemine teaduskeeleks ja
ülikooli õppekeeleks. Suur osatähtsus selles
on Õpetatud Eesti Seltsil, mis asutati 1838.
aastal. Fr. R. Faehlmann väitis, et eestlased
tahavad sakslasteks saada ja saksa keelele
üle minna, seetõttu saigi Õpetatud Eesti Seltsi eesmärgiks eesti keele- ja kultuurivaramu
kokku korjata, et see ei häviks. Juba 1821.
aastal andis O. W. Masing välja rahvavalgustusliku eesmärgiga „Marahva Näddala-Lehte“. Kuid tähelepanu vääriv on teadmine, et

alles 1995. aastal leiti Peterburist Venemaa
Riiklikust Ajalooarhiivist selle ajalehe 10 originaalnumbrit. Teatavasti võttis O. W. Masing
kasutusele ka õ-tähe, mida tänapäeval tähestikus nii tavaliseks peame.
Eesti kultuurivaramu säilitamisega tegelesid meie kandi suurmehed Fr. R. Kreutzwald
ja J. Hurt. Kreutzwald elas ja töötas pikka aega
Võrus, selle aja jooksul käis ta ainult 21 korda
Tartus, kuid pidas sõpradega kirjavahetust ja
hoidis end sündmustega kursis. Hurt rõhutas,
et eesti keelt tuleb kirja panna nii, nagu seda
räägitakse. Ta kasutas selliseid omapäraseid
termineid, nagu pookstaavid (kirjatähed), täishäälelised ja raskehäälelised häälikud (täishäälikud ja kaashäälikud).

Eesti keele arengu seisukohalt lähtudes
peeti oluliseks erinevate sõnaraamatute koostamist. 1869. aastal ilmus F. J. Wiedemanni
eesti-saksa sõnaraamat, mis oli pikka aega kõige rikkalikum ja laialdasemalt kasutatud keelevaramu üldse.
Kas eesti keele kestmajäämine on ohustatud? Kersti Taal: “On ikka, kui me ise oma
keelt ei õpi ega kasuta. Kuni meil on eestikeelne kooliharidus ja eesti teaduskeel, jääme püsima. Aga et keel muutub, on täiesti tavaline
protsess.“ Sellel teemal jätkus mõttevahetus
teelauas veel pikemalt, Kersti Taalile ütlesime
aga tänusõnad hariva jutuajamise eest.
Urve Grünberg
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Tunnustati raamatukoguhoidjaid
Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu kõnekoosolekul 28. veebruaril Eesti Rahvusraamatukogus tunnustati kolme Põlva valla
tublit raamatukoguhoidjat.
Reet Kappo pälvis Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu teenetepreemia, mis on hinnatuim autasu eesti raamatukogunduses.
Reet Kappo töötas raamatukogunduses aastatel 1966-2019, neist
43 aastat Põlva Keskraamatukogu direktorina. Ta on andud hindamatu panuse Põlvamaa rahvaraamatukogude arengusse.
Ainika Mägi valiti auhinna aasta maaraamatukoguhoidja 2018
laureaadiks. Ainika töötas aastatel 2006-2018 Lahe Raamatukogu
juhatajana. Aastatel 2017-2018 viis ta Eesti Noorsootöö Keskuse
abiga läbi väga toreda kohtumiste sarja. Külas käisid Andrus
Kivirähk, Piret Päär, Ilmar Tomusk, Marko Kaldur, Aleksei Turovski jpt. Lisaks toimus veel palju lasteüritusi. Ainika on loodud
lastega tegelema - raamatukoguhoidjana, Kodutütarde ja Noorkotkaste eestvedajana ja noorsootöötajana (viimane ongi tema
praegune põhiamet).
Anne Ojaste tunnistati auhinna aasta kooliraamatukoguhoidja
2018 laureaadiks. Anne töötab Põlva Kooli raamatukogu juhatajana ja Põlva Gümnaasiumi raamatukoguhoidjana. Oma töös
pädeva, sõbraliku ja avatud inimesena on ta pälvinud mõlema
koolipere suure lugupidamise.Ta on ka maakonna kooliraamatukoguhoidjate aineühenduse eestvedaja.
2017. aasta sügisel algatas Anne maakonnas 6. klasside õpioskuste võistluse traditsiooni. 2018. aastal oli ta üks Põlvas toimu-

PÕLVA
• Rahvusvahelisele lasteraamatupäevale pühendatud loterii-allegrii
2. aprillil lasteteeninduses.
• Aare Olander tutvustab raamatut „Põlvamaa kadunud vaated“ 9. aprillil
kell 18 raamatukogu saalis.
• Anar Anijala maalinäitus „Rõõm“ 18. märtsist 20. aprillini lugemissaalis
• Raamatunäitus „Sõna seob meid, kus me paik on…“ (V. Vesipapp). Saksa
pastoritest meie keeleteadlasteni“ 1.–20. aprillini näitusevitriinis.
• Raamatunäitus „A nagu aabits“ 5. märtsist 25. aprillini lasteteeninduses.

Vasakult: Ainika Mägi, Anne Ojaste ja Reet Kappo.
Teet Malsroosi foto
nud õpilasetlejate riigifestivali korraldajatest.
Kõik laureaadid pälvisid ka kultuuriminister Indrek Saare tänukirja.
Õnnitleme!
Põlva Keskraamatukogu

Anar Anijala esiknäitus
Alates 18. märtsist on Põlva Keskraamatukogu lugemissaalis avatud Põlva harrastuskunstniku Anar Anijala maalinäitus
„Rõõm“.
Aktiivse kogukonnaliikme, klassiõpetajana põhitööd tegeva Anari soov oma maale
inimestele näidata on saanud teoks. „Avastasin ühel hetkel, et mu kodu on maale
täis ja miks mitte kogu seda rõõmu, mida
olen maalidesse pannud, ka teistele näidata
ja edasi anda,” lausus Anar. Väljapandud
maalid on valminud umbes pooleteise aasta
jooksul ja maalitud enamasti akrüülvärvidega, mõned ka õlivärvidega.
Avamisele oli tulnud ligi kolmkümmend kunstihuvilist. Näituse juhatas sisse
raamatukogu tervitus. Järgnevalt kandis
autor ette oma luuletusi. Publik tõdes, et
nende ees seisab üdini loomeinimene, kes
püüab pildi- ja sõnakunstiga maailmast
veidigi parema paiga luua. Oma luulet esitasid ka Anari õde Tiina Orover ja tütar
Triin Anijalg.

Põlva
Keskraamatukogus

Kuidas maalid sünnivad? Kõik Anari maalid on maalitud rõõmsas meeleolus.
Pintsel hakkab justkui lõuendil tantsima
ja nii maal sünnibki. Enamikul näitusele
väljapandud maalidel on kujutatud loodust
– erinevaid lilli. Ka inglite maalimine on
Anarile hingelähedane. Lilledest sümpatiseerib talle enim pojeng, mida leiab nii
mõnelgi väljapandud maalil. Maale läbib
ühtne käekiri ja värvivalik. „Praegu on mul
kuldne periood,” ütles Anar. Tõepoolest –
kullahelk ja sellest tulenev soojatunne on
vaatajale tajutav.
Maalida meeldib Anarile natuurist.
„Mulle meeldib uurida ja avastada Looja
kätetööd – lilli ja nende võrratut ilu. Vaatan õit ja õpin tundma selle vormi ja toone. Maalimine on minu jaoks protsess, kus
saan end vabaks lasta. Kunagi ei tea, milline maal lõppkokkuvõttes tuleb. Maalimist
ma õppinud pole ja teadaolevalt pole ka
minu suguvõsas maalikunstiga tegelejaid.
Teen lihtsalt seda, mis mulle meeldib. Minu

Üle-eestilise 3.-4. klasside kirjandusmängu Põlvamaa eelvoorus esines edukalt Põlva Kooli võistkond (pildil) koosseisus Berit Vasser (3.d), Ly Anette Musting (3.d) ja Eliise Leppik (4.b), saavutades teise koha. Lapsi juhendasid Eha
Kraav ja Ülle Rull. Põlva Kool oli välja pannud kolm võistkonda. Suur tänu osalemise eest ka Marit Lõbule (4.d), Hanna Triin Soekaruskile (4.d), Annabel Kolsarile (4.e), Anti Tohvale (4.a), Kadi Mandelile (4.a) ja Devon Kuurile (3.a) ning
juhendajatele Rebeka Käärile, Annika Uibole, Sille Malvikule ja Anne Ojastele.
Eelvooru läbiviimist toetas Eesti Kultuurkapitali Põlvamaa ekspertgrupp.

12. märtsil oli Põlva Kooli 2.b, 2.c ja 2.f klassi õpilastel
tore võimalus kohtuda kirjanik Epp Petronega
Kohtumise teemaks oli Eesti. Eesti Vabariigi 100. sünnipäevaks kirjutas Epp
Petrone raamatu „Meie Eesti“ (ilmunud ka vene keeles). Raamatus esitab kirjaniku varasematest raamatutest tuttav koolieelikust Anna oma emale palju küsimusi
Eesti kohta, millele ema lastepäraselt vastab. Kohtumisel esitas kirjanik samu küsimusi lastele ja sai aina (sealjuures suure õhinaga antud!) õigeid vastuseid.
Kirjanik rääkis lastega ka nutihullusest ja soovis, et lapsed end sellesse ära ei
kaotaks. Wifit soovitas ta kasutada vähehaaval ja muul ajal võiks selle üldse välja
lülitada.
Epp Petrone andis autogrammi kõikidesse oma raamatutesse, mis saalis väljas
olid, sest autogramm annab raamatule lisaväärtust.
Kohtumist toetas Eesti Kultuurkapitali Põlvamaa ekspertgrupp.
Põlva Keskraamatukogu

kodus tühja valget lõuendit pikemat aega
seismas ei leia,” jutustas Anar.
Maalide hulgas jääb silma ka üks abstraktne töö. Selle autor on Anari nelja-aastane
tütretütar Mirimai Kikas, kes oli näituse avamisel kaasas. Pisitüdruku maal sai kohaletulnutelt hulgaliselt kiidusõnu nii oma kompositsiooni kui ka toonikäsitluse poolest.
Näitus on lugemissaalis avatud 20. aprillini.
Foto ja tekst
Ave Mustimets

AHJA (raamatukogu ja Tuglase muuseum)
• Lastehommik „Kevadine kiigepäev“ 17. aprillil kell 10 muuseumis ja
õuealal. Kevadpühade algust tähistav sündmus: vanad rahvakombed ja
traditsioonid, rahvuslikud mängud ja munade värvimine vanamoodi.
Otsime kõikjalt pühadetunnet ja lähenevat kevadet. Külas on Põlva Talurahvamuuseum.
• Laste raamatukogutund „Loe, kui loed“ 8. ja 9. aprill kell 9 raamatukogus. Tutvume uuema lastekirjandusega, jutustame lugusid ning mängime
loov-, kuulamis- ja mälumänge.
• Lii Jürgensoni maalinäitus „Sisekaemused“ 12. aprillist 17. maini raamatukogus ja muuseumis.
• Käsitööringi Kullaketrajad kokkusaamine 5. ja 17. aprill kell 9–12 muuseumis. Kavas rokokoo roosi tikkimine tekstiilile või kootud esemele ja
lihavõttelaua kaunistuste valmistamine. Juhendaja Malle Avarmaa.
• Käsitööringi Tegusad Totsid kokkusaamine 5., 12., 18. ja 26. aprillil kell
13–15.30. Kavas seebi viltimine, lihavõttedekoratsiooni ja soutache-tehnikas ehtekomplekti valmistamine. Juhendaja Kaire Luksepp.
• Beebiring 1. ja 15. aprill kell 12–13 raamatukogu lugemiskambris.
Juhendaja Krista Brusko.
HIMMASTE
• Alle-Saija teatristuudio etendus „Arenguvestlus“ 31. märtsil kell 15
külakeskuses. Pilet 6 eurot.
• Laste lugemispäev 11. ja 25. aprillil kell 17.
• Laste joonistustund 9. ja 30. aprillil kell 17.
• Lihavõttemunade värvimine koos lastega 17. aprillil kell 16. Juhendaja
Lea Saan.
• Inga Antsoni tantsustuudio kontsert 26. aprillil kell 18 külakeskuses.
• Lasteüritus „Mida me teame raamatu ja roosi päevast?“ 23. aprillil kell 17.
• Rahvusvahelisele lasteraamatupäevale pühendatud väljapanek 2.–10.
aprillini.
• Käsitööringi Nobedad Näpud kokkusaamine 1., 15. ja 29. aprillil kell 18.
Juhendaja Merike Verev.
•Linetants esmaspäeviti kell 19. Juhendaja Ene Risttee.
KAUKSI
•Lauluklubi kokkusaamine 17. aprillil kell 14.
KIIDJÄRVE
•Sõnalis-muusikaline pärastlõuna „Kui õitseb sinilill!“ 14. aprillil kell
14. Pühendatud Kiidjärve raamatukogu kauaaegse juhataja Laine Nilbe
95. sünniaastapäevale. Esinevad Vastse-Kuuste segakoor ning ansambel
Heino Tartes ja Sõbrad. Toetab Eesti Kultuurkapitali Põlvamaa ekspertgrupp.
• Raamatupüha kõigile 23. aprillil kell 14–16. Loeme luuletusi ja jutte
Eestimaast ja kuulsatest eestlastest. Laulame, mängime ja joonistame.
• Fotonäitus „Laine Nilbe 95“ 14. aprillist 31. maini
KIUMA
• Neljapäevaklubi (kirjandusklubi) kokkusaamine neljapäeviti kell 11.
PERI
• Anekdoodiloterii 1.–5. aprillini.
• Tegevustund lastele „Külvame kevadet potti ja põue” 2. aprillil kell 14.
• Lihavõttepühade teemaline tegevuslik vestlusring lastele „Mis on munas
nii erilist?” 17. aprillil kell 14. Liikvel on Lihavõttejänes!
• Naljakuu naisteõhtu vaatega volbrisse „Kui palju on sinus nõida?”
Kuupäev täpsustamisel.
• Väljapanek anekdoodikogumikest 1.–30. aprillini.
TAEVASKOJA
• Einar Sirge fotonäitus „Loodusfotod Eestimaalt“ 30. aprillini.
• Käsitööringi kokkusaamine neljapäeviti kell 14–16.
TILSI
• Mall Kõpu fotonäitus „Norra – fjordide ja trollide maa“ 15. aprillist
15. maini.
VANAKÜLA
• Kohtumine Epp Petronega 14. aprillil kell 13. Toetab Eesti Kultuurkapitali Põlvamaa ekspertgrupp.
• Mare Hundi illustratsioonide näitus „Risti-rästi läbi Eestimaa“ 27. märtsist 17. aprillini.
VASTSE-KUUSTE
• Loodusõhtu „Kahekõne kopraga“ 2. aprillil kell 19. Loodusfilmide autor Remek Meel tutvustab Eesti suurimat närilist ja tänavuse aasta looma
kobrast.
• Lugemistund lastele 5. ja 12. aprillil kell 16.
• Märgivalmistamise õpituba õpilastele 23. aprillil kell 12. Juhendaja Põlva Kunstikooli direktor Anne Prangel. Osalemiseks palume registreerida
raamatukogus või tel 792 0394.
Koolivaheaja kino:
• Nukufilmid „Peetrikese unenägu“, „Ott kosmoses“ ja „Krõll“
22. aprillil kell 13.
• Tallinnfilmi joonisfilm „Naksitrallid“ 24. aprillil kell 13.
• Tallinnfilmi mängufilm „Nukitsamees“ 25. aprillil kell 13.
• Eesti Joonisfilmi „Lotte reis Lõunamaale“ 26. aprillil kell 13.
Kõik üritused on tasuta.
Ürituste kava täieneb. Jälgige infot aadressil www.raamat.polva.ee

Põlva Teataja • Märts 2019

6 Kultuur ja elu
Dopingu tarbimine Taevaskojas leidis kinnitust!

Taevaskojas toimus märtsi alguses traditsiooniline vastlapäeva tähistamine. Ettevõtmine sai teoks
vaatamata sellele, et seda proovis nurjata mõned
päevad varem läänest saabunud soe tsüklon, mis tõi
kaasa sooja ilma ja lume kiire sulamise.
Vastlapäeva sportlikus osas võisteldi nii pikima
liu laskmises kui mitmetel teistel lõbusatel võistlusaladel nagu võistkondlik suusatamine, kelgu
vedamine, täpsusvisked jne. Võistlused said toimuma hoolimata sellest, et Taevaskoja kelgumäel oli
lund alles jäänud ülinapilt. Igal võistlusalal selgitati
kolm tublimat võistkonda või võistlejat. Pikima liu
laskmise tulemusena kasvavad pikimad linad Taevaskojas sel aastal täiskasvanutest Piret Tensol ja
lastest Hendrik Bleivel.
Auhinnalistele kohtadele tulnud vastlapäevalisi
vaadates tekkis teistel osalejatel kahtlus, et kasutatud on dopingut. Lähemal uurimisel selgus, et nii

see kindlasti ongi. Taevaskoja metsades toodetud
osoon on toonud puna põskedele, pannud silmad
särama ja kiskunud suu naerule. Kindlasti on seetõttu paranenud ka võistlustulemus. Kuivõrd aga
dopingu tarbimine tuvastati ka kõigil teistel vastlapäevast osavõtjatel, siis võistluste võitjaid ei
diskvalifitseeritud. Peale sportlikku osa söödi külakeskuses ühiselt vastlasuppi ja vastlakukleid. Läbi
viidi ka vastlateemaline viktoriin, kus võitjateks
olid kõik osalejad, sest saadi teada uusi või ka ununenud fakte vastlatraditsioonide kohta.
Aitäh osalejatele ja Põlva vallale ürituse toetamise eest! Fotosid saab vaadata Taevaskoja küla
näolehel. Kohtumiseni järgmistel vastlatel ja head
edasist osoonidopingu tarbimist!
Tekst ja foto
Ahti Bleive
Taevaskoja külavanem

Kuidas me demokraatiat mängisime
Tilsi lasteaias Muumioru on
igal aastal korraldatud presidendi
pidulik vastuvõtt. Seekord alustasime juba presidendi valimistest. Kaasasime lapsed aktiivselt
otsustamisprotsessi ja osalemine
valimistel oli lapse kui kodaniku õigus. Seda kasutati vastutustundlikult. Panime tähele, et
isegi nooremad lapsed hakkasid
tegema teadlikku valikut. Kuigi
kõik see oli mängu osa, suhtuti
protsessi ääretu tõsidusega. Koos
sellega arenes kriitiline mõtlemine, arutleti kandidaatide omaduste üle, sõlmiti ka isegi kokkuleppeid. „President peab olema
sõbralik, ei tee teistele haiget,
jagab asju ja oskab hästi käituda“
- selline oli laste arvamus.
Kandidaadid valmistasid ette
valimislubadused, mida debatil
teistele esitleti. Nende lubaduste ja isiksuseomaduste põhjal
valitigi kandidaadid, kelle poolt
terve nädal hääletati. Lastel oli
vabadus valida ja otsustada, omi
mõtteid avaldada. Iga päev tehti
kaalutletud valik ja asetati süda
oma lemmiku nime alla. Kandidaadid tundsid ennast väärtuslike ja uhketena. Tunti loomulikult
rõõmu väljavalituks osutudes ja
kurbust ebaõnnestumisest.
Presidendi esimeseks vastutusrikkaks ülesandeks sai valida endale vastuvõtuks kaaslane.
Ta sai väga hästi hakkama kõne
ettevalmistamise ja selle ettekandmisega pidulikul vastuvõtul. Kaaslaste, lasteaia töötajate
ja kutsutud külaliste autasustamiseks olid presidendi meeskonnal meisterdatud autasud.

Läbiviidud tegevuste eesmärgiks ei olnud õpetada selgeks
presidendi ülesandeid ega kohustusi, vaid anda aimu demokraatia
toimimisest, tuua lasteni valimiste kulgu ja õpetada lubaduste
täitmist ning oskust põhjendada
oma valikute tegemist.

Kokkuvõtteks said kõik teada, mis tähendab olla kodanik,
tunda uhkust oma maa, perekonna ja lasteaia üle.
Airi Varend
Muumi rühma õpetaja

Head suhted inspireerivad vanemaid
tegutsema loovalt

Eoste-Valgesoo külade vastlapäevast osavõtjad. Ruth Raudsepa foto

Mis juhtub kui...

Lustlik vastlapäev

... pole kokkulepet ilmataadiga. Karilatsi Küla
Selts otsustas sel aastal tähistada vastlapäeva pühapäeval, 10. märtsil, kuigi vastlapäev oli juba 5.
märtsil. Lapsed kogunesid koos vanematega Mammaste Tervisespordikeskusesse kell 12.00. Algas
rõngaskelkudega mäest alla kihutamine ja kogu tegevus sujus hästi, kuni algas nii tugev vihmasadu,
et pidime kelgutamise katkestama. Ilmataat muutis
päeva sombuseks ja andnud ühtegi märki sellest, et
vihm võiks taanduda.
Sõitsime külaplatsile, kus grillkojas ootas lapsi ees kaetud laud kuuma tee ja sooja hernesupiga.
Külamehed olid varakult grillid tööle pannud ja supisöömisele järgnes vorstide grillimine ning vastlakuklite söömine. Vastlad nagu vastlad ikka, liug sai
lastud, kuigi vihmasadu ei lakanud. Kõik osavõtjad
olid märjad, aga õnnelikud, eriti kõige pisemad.
Tänu meie sponsoritele, kelleks olid Põlva Tarbijate Ühistu ja Põlva Vallavalitsus, läks üritus korda.
Vaatamata vihmale oli hiline vastlapäev lõbus ja
keegi ei lasknud end vihmasajust häirida.

Lille Mestiljainen

2. märtsil toimus Tännassilma külaplatsil jälle üks vahva koosolemine, kus tähistasime vastlapäeva. Sellel aastal ei toimunud traditsioonilisi
vastlamänge, vaid oli sisse toodud erinevate maade vastlakombeid. Kõige menukamaks osutus
pannkoogi küpsetamine. Pannkoogi taigen ja küpsetamine tuli teha kohapeal. Hinnati täpse taigna
koguse tegemist, küpsetamise kiirust, pannkoogi kaubandusliku välimust, koogiga kõndimist,
pannkoogi pööramise täpsust ja aja peale koogi
ära söömist.
Vastlapäeval pakuti traditsiooniliste hernesuppi, kuuma teed ja vastlakuklit.
Suured tänud Iia Timmile, kes juhtis meie vastlapäeva ja tutvustas meile erinevate maade vastlakombeid. Aitäh Kalmer Tint, Meelis Johanson,
Janno Limbak, Lauri Linnus, Anu Rudissaar, kes
olid abiks korraldamisel. Kiidame ka supimeistrit
Eve Palosoni. Tänan kõiki vastlapäeval osalejaid.

Tiia Johanson
Tännassilma, Kähri ja Puskaru külavanem

Pihlapuu lasteaias on väga
tähtis roll õppe- ja kasvatustöös
kodu ja lasteasutuse koostöö.
Kuidas aga innustada vanemaid, et nad oleksid õpetajatele
pigem partnerid, kellega koos
panustades muudaksime lapse
igakülgseks arenguks õpikeskkonna paremaks?
Kõigepealt on vaja luua usalduslik suhe vanematega. Avatud
ja toimivate suhete loomiseks
on olulised igapäevased, lihtsad
aga olulised asjad, mis väärivad
teise inimese tunnustamist. Iga
inimene vajab, et tema head tahet ja pühendumist märgatakse.
Usk, et igaüks, teeb oma parima,
loobki hea koostöö ja usaldusliku suhte. Tuleb märgata vanemate panust ja pühendumist,
näha ja tunnustada seda ja kohe
kindlasti hakkab head juurde tulema.
Meie Pipi rühmas on heale koostööle vanematega alus
pandud. Vanemad on rõõmuga
kaasa tulnud ja ellu viinud põnevaid ideid. Üks näide on eelmise
aasta jõuludest rühmas, kus iga
vanem (nii ema kui isa) tegi oma
lapsele ise päkapiku. Lapsevanemad tegutsesid igatahes loovalt:
kes heegeldas või õmbles, kes
meisterdas papist või puidust
aga valmis said armsad ja igaüks
isemoodi päkapikud. Need olid
tõelised laste lemmikud ja panid
väikesed Pipid eriliselt hästi käituma, oli ju 19 päkapikku neid
iga päev rühmas jälgimas.
Järgmisena otsustasime avada rühmas „Pipi Kohviku“ ja
tänu heale koostööle vanematega olime kindlad, et ülesandega
teha omavalmistatud toiduaineid, saavad nad hakkama. Jälle
loovalt tegutsedes oli tulemus

hämmastav: heegeldatud pulgaja vahvlijäätised, muffinid, sõõrikud; vilditud puu- ja juurviljad,
praemunad, õmmeldud pizza,
küpsised, röstitud leivad, juustud,
koogid, maasikad; puust meisterdatud „nagu päris“ pulgajäätised,
paberist pulgakommid jpm. Oli
näha ja tunda, et need imelised
hõrgutised tegid vanemad suure
armastusega, pakkudes lastele
mängurõõmu. Kui emad on meil
osavad käsitöömeistrid, siis isad
oskavad meil puust uhkeid asju
meisterdada ja ka tantsida.Pipi
lapsed said rühma suure puidust
nukumaja, lavastusmängudeks
teatrilava ja eelmisel aastal õppisid isad jõuludeks „Päkapikkude
tantsu“ selgeks väikese näidendiga. Millega meie vanemad
hakkama ei saaks? Sellised teod
väärivad alati märkamist ja tun-

nustust. Piisab, kui näidata vanematele oma tänulikkust ja tihti
on see vastastikune. Vanemad on
omakorda tänulikud, et neid kaasatakse lapse lasteaiaellu ja nad
saavad anda oma panuse, teha
midagi oma lapse heaks. Andes
omalt poolt parima.
Henri Ford on öelnud „Ükskõik, kas sa arvad, et suudad,
või arvad, et ei suuda, mõlemal
korral on sul õigus“. Meie vanemate kohta kehtib põhimõte, „ma
suudan“ ja „ma tahan teha“ ning
„loominguline vabadus“. Head
suhted vanematega inspireerivad
neid tegutsema loovalt.
Meie Pipi rühmas on imelised vanemad ja võin julgelt väita, et parimad !
Ülle Hindriksoo
Pihlapuu lasteaia
Pipi rühma õpetaja
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Hea Eeskuju konkurss
Hea Eeskuju on konkurss, millega soovitakse tunnustada neid
koolinoori, kes on oma vabast tahtest viinud kodukandis ellu
midagi sellist, mis väärib kogu Eesti tähelepanu. Noorte silmapaistvatest tegudest kõneldes näidatakse, et nad ei ole vaid tulevikutegijad, vaid tublide tegude elluviijad juba täna. Laureaadi
ja nominedid valib välja žürii, kuhu 2018. aastal kuulusid Eesti
Noorteühenduste Liidu, Lastekaitse Liidu, Eesti Õpetajate Liidu
jpt organisatsioonide esindajad. Konkursi patroon on Riigikogu
esimees Eiki Nestor.
2018. aasta novembris sain e-kirja, kus mulle teatati, et olen
sellel konkursil valitud nominentide hulka. See oli mulle väga suur
üllatus. Rääkisin sellest ainult paarile lähedasele sõbrale - tahtsin
kõikidele teistele tuttavatele ja sõpradele üllatust valmistada. Pidin
saladust hoidma tänugala toimumiseni, mis toimus 21. novembril
Alexela Kontserdimajas noortekonverentsil Lahe Koolipäev. Seal
sain ka teada, kes mind olid konkursile esitanud - Põlva Muusikakooli direktor Ester Liblik ja meie Marit. Tänugala iseenesest
ei kestnud kaua: alustuseks jooksid suurel ekraanil läbi kõikide
konkursile esitatud noorte pildid, siis aga kutsuti kõik nominendid
eraldi lavale, et kinkekott, tänukiri ja väike lillekimp üle anda. Kohal oli ka patroon Eiki Nestor, kes kõikidel kätt surus.
Käesoleva aasta 11. veebruaril olid konkursi laureaat ja nominendid kutsutud Toompeale, et lõunatada koos Riigikogu esimees
Eiki Nestoriga. Keskpäeval võeti meid vastu Riigikogu Kalevipoja
saalis - enne seda olime loomulikult läbinud turvakontrolli. 3-käiguline ja väga maitsev lõunasöök kujunes kahetunniseks, mille
jooksul jõudsime nautida nii head toitu kui ka seltskonda. Jututeemasid oleks jätkunud kauemakski. Ei tule just iga päev ette,

Tule gümnasisti varjuks
Põlva Gümnaasiumisse

Kristin Pintson. Foto erakogust

et saaks koos Riigkogu esimehega lõunalauas Eesti haridussüsteemist, vabariigi tulevasest aastapäevast või valimistest rääkida.
Lõunasöögi lõppedes soovis hr Eiki Nestor meiega ka natuke
“pulli teha”, nagu ta seda ise väljendas. Käisime kiirelt istungisaalis ning lahkusime sealt tagaukse kaudu, kust legendi kohaselt käib
välja ainult esimees isiklikult. Nüüd olen siis ka mina sealtkaudu
välja kõndinud. Eiki Nestor on väga kaasaaegne inimene, tema viimased sõnad meile olid: “Peace - make love, not war!”
Kristin Pintson
Põlva Gümnaasium, 11. kl

Gümnasistid käisid Kreekas
Põlva Gümnaasiumi Erasmus+ projekti Ausgewähltes Virtuelles Europa teisel kohtumisel Kreeka linnas Patrases osalesid meie
gümnaasiumist Laura Nagel, Kairi Parson, Selma Rein, Jan-Mattias
Kottise ja Lota Vana.
Ateenas maandumisel sattusime kaunisse kevadesse. Austria ja
Portugali gruppidega ühine bussisõit meie reisi sihtkohta Patrasesse
pani kõiki ahhetama, kuna ühel pool vaheldusid kord rohekamad
kord lumiste tippudega kaunid mäed ja paremal nautisime kaunist
Korinthose väina oma imelise sinise tooniga. Ja need sidruni-, mandariini-, apelsinipuuaiad koos oliivipuudega, need mõjusid ikka
väga eksootiliselt…
Sihtkoht oli suurem linn ja imelise värviga sinise vee ääres, kus
teisel kaldal püüdsid pilku ikka mäed ja üks eriline sild.

Veel külastati rosinavabrikut (Kouninioti Fabrik), kohvivabrikut
(Coffee Island), kemikaalide valmistamise ja taastootmiskeskust.
Kõik külastused olid huvitavad ja laiendasid meie silmaringi.
Armsa ja üllatusliku elamuse pakkus antiikolümpiamängude
hälli ja sealse arheoloogiamuuseumi külastamine. Sealne staadion
kutsus meiegi noori koheselt koos võistlema. Kiireimaks jooksjaks
osutus meie Jan-Mattias, kes “sai ennast tunda tõelise olümpiasangarina”.
Väljasõidupäeval õnnestus külastada veel Kreeka vanimat veinikeldrit Achaia Clauss-i ja teiselpool kallast asuvat ka väga ilusat
Nafpaktose linnakest.
Peloponnesose saart ühendab ülejäänud Kreekaga pilkupüüdev
Gefyra sild, mille ehitusega õnnestus tutvuda silla muuseumis.

Kogu nädal oli täidetud huvitava Erasmus+ programmi- ja projektitööga: nii tutvustati avapäeval oma koole ja vastavalt projektikohtumise transpordi/ekspordi/impordi üldteemale tutvustasime
meie Tallinna sadamat ja Eesti ekspordiartikleid; itaallased Taormina turismikoolist tutvustasid omakorda oma kooli ja Sitsiilia 5
sadamat ning kreeklased muidugi patrast, sadamat ja rosinatootmise
lugu. Kõikides töötubades toimetasid eri päevadel erinevatel teemadel rahvusvahelised õpilasgrupid, kasutades sealjuures veebikeskkonda Sutori ja liitreaalsuse rakendust Metaverse.
Huvitav oli külastada Olympia Odost, mis on Peloponnesose
põhjaosas loodud autokiirtee ja selle haldamiskeskust, kus jälgitakse kiirteel toimivat liiklust ja kiirtee olukorda, mis annab võimaluse
kiirelt osutada abiteenuseid kas siis avariide või muude juhtumite
korral. See autokiirtee on tasuline. Ja lisaks on Olympia Odosega
seotud ka mitmed kultuuriprojektid.

Projektikohtumise pidulik ja töine lõpetamine toimus Achaia
kaubanduskojas. Kokkuvõtvate esitluste järel veendusid lastevanematest, õpetajatest ja osalejatest kuulajad rahvusvahelise koostöö
toredates ja asjalikes tulemustes.
Õpilased elasid oma võõrustajate peredes, mida kõik väga kiitsid ja nautisid.
Veetsime Erasmus+ programmile väga erilise, unustamatu ja
õpetliku nädala. Saime osa kreeklaste erilisest karnevalikultuurist,
toitumistavadest ja -kultuurist. Avastasime palju neilt õppimisväärset.
Kuidas miski meeldis ja millest veel osa saadi, pajatavad projektikohtumisel osalejad meie gümnaasiumi projektiblogis (https://
pgprojektid.wordpress.com/2019/03/12/erasmus-projektikohtumisel-kreekas/) üksikasjalikumalt.
Aimi Jõesalu ja Epp Volkov
projektijuhid

Emakeelepäev Johannese Koolis
Rosmal

Rosma koolimajas algasid
keraamikatunnid

Seekordne emakeelepäev Rosma koolis keskendus eesti keele
aastale. Kas meie keel on jätkusuutlik? Mis on need tegurid, mis
on toimiva keele jaoks vajalikud?
Eelnevates keeletundides toimunud arutelude tulemusel leiti,
et üks olulisi tegureid on eestikeelne mitmekülgne kirjandus.
Julgelt võtsid selle väite tõestada 7. klassi õpilased. Raudade
dünastia osutus selleks vägagi sobilikuks. 1919. aastal debüteeris
Mart Raud. Tema järeltuleva põlvega - Anu Raud, Eno Raud koos
abikaasa Aino Perviku ja laste Rein, Mihkel ja Piret Rauaga – vormus põnev sajandit hõlmav ülevaateetendus.

Märtsis alustas Johannese Koolis Rosmal tegevust keraamikaring lastele ja peagi on alustamas tunnid ka täiskasvanutele.
Rõõmu savitööst on palju: tundides katsetatakse õpetaja Krista
Nageli juhendamise all erinevaid tehnikaid ja valmivad toredad
ning praktilised esemed. Waldorfkooli õppekavas on loovusel ja
oma kätega asjade tegemisel tähtis ja auväärne osa ning keraamikaringi tegevus toetab seda parimal viisil.
Keraamikaringi eesmärk on nii ühine tore ajaveetmine, kogukonna tugevdamine kui oma kätega millegi valmistamine. Lapsed
saavad võimaluse kogeda savi, kui mitmekülgset materjali ja tundma õppida keraamiliste esemete loomisprotsessi. Ring on hea võimalus valmistada skulpturaalseid vorme ning põnevates tehnikates
erinevaid keraamilisi esemeid, mis leiavad kasutust tarbeesemetena. Ringi kavas olevad tehnikad: savitombust vormimine, ribatehnika, savilehest vormimine, taimetrükk, templitrükk, sgrafiito jne.
Ringi toimumise tegi võimalikuks Kohaliku Omaalgatuse
Programmist saadud toetus,mille eest soetati kooli juurde keraamikapõletusahi. Projekti eesmärgiks oli huvitegevuse mitmekesistamine ja kogukonna koostegevuste toetamine.
Täpsem info keraamikaringi kohta kooli kodulehel: www.
rosmakool.ee
Liisa Maasik
MTÜ Rosma Haridusselts
juhatuse liige

Millisele järeldusele noored jõudsid?
Selleks, et eesti keel säiliks, on vaja omakeelset kirjandust,
olgu see siis sügavfilosoofiline arutlus, ropuvõitu autobiografia
või armas lasteluule. Seinast seina esindab seda Raudade dünastia.
Ühe pere loo näite varal saame tõdeda, et eesti keel ei kao kuhugi.
Kuni on inimesi, kes loovad selles kaunis keeles, ja inimesi, kes
lapsepõlvest kuni vanaduseni loevad ja mõtisklevad loodu üle, siis
eesti keel püsib.
Ilusa emakeele hoidmist ja head eesti keele aastat kõigile.
Johannese Kool Rosmal 7. klass

Kõigil noortel, kes mõtlevad õppimise peale Põlva Gümnaasiumis, on võimalik tulla üheks päevaks gümnasisti varjuks. Varjutamise päeval Sul on võimalus koos Sinu valitud gümnasistiga külastada
õppetunde ja osaleda muudes kooliperele pakutavates tegevustes. See
aitab Sul saada parema ettekujutuse, milline näeb välja gümnaasiumiõpilase koolipäev meie koolis.
Gümnasisti varjuna ootavad Sind ees:
• valitud gümnasist, kes organiseerib sinu päeva;
• kohtumine võimalike uute sõpradega - koolis juba õppivad gümnasistid;
• osalemine tundides ning tutvumine õpetajate ja koolitöötajatega;
• koolielu Põlva Gümnaasiumis;
• vastused võimalikele tekkinud küsimustele.
Sel õppeaastal ootame gümnasisti varje 18. märtsist kuni 18. aprillini. Varjutamiseks saada meile e-kiri aadressile kool@pg.edu.ee või
marit.oimet@pg.edu.ee. Pane kirja, millal soovid gümnasisti varjuks
tulla ning kes on see gümnasist, kelle vari soovid olla. Ära muretse
kui Sa ei tunne ühtegi meie gümnasisti - saame pakkuda Sulle ise ühe
õpilase, kelle varjuks olla.
NB! Palun teavita oma plaanidest kindlasti oma klassijuhatajat,
sest gümnasisti varjuks olles puudud Sa oma kooli õppetööst.
Põlva Gümnaasium

Uuenduslike noorsootöö mudelite
välja töötamine ja rakendamine
sotsiaalse tõrjutuse ennetamiseks
Vastse-Kuuste noortekeskus osaleb noorsooprojektis koos Roiu,
Kambja, Ülenurme, Tõrvandi ja Kuuste noortekeskustega.
Projekti koostöö osapooled on Kastre, Kambja ja Põlva vald ning
MTÜ Õnnemaa ja MTÜ Öökull.
Projekti eesmärgiks on toetada uuenduslike noorsootöö mudelite väljatöötamist ja rakendamist, mis tagavad noorsootöö teenuste
jõudmise uute noorteni ning noorte noorsootöös osalemise võimaluste
avardumise.
Koolitusprogrammi mudeli toel väljatöötatud veebitööriist aitab
parandada noorsootöö kättesaadavust. Interaktiivne tööriist parendab
noorteinfo pakkumist. See on loodud noorte poolt, mis teeb selle mõistetavaks teistele noortele, on konkreetne ning oma idee elluviimiseks
on kogu info ühes kohast kättesaadav samm-sammult selgitustega.
Lihtne ja noortelt-noortele tehtud tööriist aitab käivitada noorte
innovatsiooni uute ideede tekkeks ning annab selged juhised mõtete
elluviimiseks. Tänu millele kaasatakse uusi ja passiivseid noori ning
panustatakse oma kogukonna arengusse. Mudeli rakendamine toetab
omaalgatuste ellu viimist.
2019.a. märtsikuust läbivad 21 noort intensiivtreeningu programmi noortelt-noortele loodava veebitööriista väljatöötamiseks.
Koolitajaks on Harald Lepisk Victory Trainings OÜ-st.
„Magic in Your Hands“ mudel on järgmine:
* Ideede genereerimise ja arendamise koolitus
* Veebitööriista häketon ( koolitus)
* Veebitööriista täiustamine ( koolitus)
* Omaalgatus (ekspriment)
* Noorte innustamine
Esimene intensiivtreeningu programm kolme valla noorte vahel
toimus 01.-02. märts Tartumaa Tervisespordikeskuses – teemaks ideede genereerimine ja arendamine.
Koduseks ülesandeks jäi:
* teha eksperiment ja viia enda algatus ellu( lihtsamal kujul)
* intervjueerida noori, et saada teada, mida nad päriselt vajavad
* pidada tänulikkuse päevikut
Teine intensiivtreeningu programm toimub 27.-28. aprillil Taevaskoja Puhkekeskuses.
MTÜ Õnnemaa

Lasteaiauudiseid Ahjalt
Veebruarikuu pakkus meie lasteaia lastele mitmekesiseid tegevusi.
Kuu alguses käisid kahe vanema rühma lapsed AHHAA keskuse
töötoas ise šokolaadi valmistamist õppimas ja hiljem külastasid nad
Tartu Ülikooli Loodusmuuseumi. Bussisõit linna ja tagasi pakkus lastele omajagu elevust.
Sõbrapäeval võttis Siilikeste rühm vastu külalisi teistest rühmadest. Üheskoos meisterdati südameid, lauldi, mängiti ringmänge ja
vahetati ka kingitusi. Kõikide suud said lõpuks magusaks.
Kodumaa sünnipäevaks käisid ettevalmistused juba varakult: rühmaruumi kaunistamine, laulusõnade ja -viiside õppimine, temaatiliste
piltide joonistamine. Laste joonistused kaunistasid ka Ah-ja pubi ruumi. Aastapäeva aktus algas sissemarsiga piduehtes rühmaruumi, kus
esinesid lauludega kõikide rühmade lapsed ja külalised koolimajast.
Õhus oli tunda ja ka lastest õhkus pidulikkust.
Selle aasta vastlapäev oli lumevaene, kuid päikesepaisteline.
Hommikul ootas meid maja juures suur buss, kuhu mahutasime kogu
lasteaia lapsed, personali ja lapsevanemad. Meie traditsiooniline vastlaliug lasti Mammaste kelgumäelt. Usume, et kõikidel osavõtjatel
kasvavad pikad linad.
Märtsikuus on juba uued ootused ja tegemised.
Inge Saksing
Ahja Lasteaed Illikuku
Jänkukeste rühmaõpetaja
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Mooste noored osalesid
ägedas algatuses „Tööle kaasa“
Mooste mõisakool kui Ettevõtlike Koolide programmi liige
võttis sel aastal esmakordselt osa Eesti Kaubandus- ja Tööstuskoja korraldatud algatusest „Tööle kaasa“, mille käigus said õpilased käia ühel päeval oma vanemaga tööl kaasas. Tööl kaasas
käidi 18.-22. veebruaril. Algatuse eesmärgiks on õpilastele näidata, mida ja kus tema vanem päevad otsa teeb ning miks on kõik
ametid tähtsad ja vajalikud. Vanemad aga said lastele tutvustada
oma tööd ning seeläbi aidata neil teha tööelu ja haridusteega seotud valikuid. Meil osutus algatus ülimalt populaarseks: osales 35
õpilast ehk enam kui kolmandik õpilastest! Käidi tutvumas väga
erinevate ametitega nagu bussijuht, õpetaja, kliendihaldur, kassapidaja, massöör, traktorist, aednik jne. Tagasiside osalejatelt on
olnud väga positiivne.

Vene laulude festival
15. märtsil tundis meie suure kooli pere rõõmu vene muusikast. Toimus Põlva maakonna põhikoolide vene laulude festival.
Ettevalmistused festivaliks algasid juba paar
kuud tagasi. Kõigepealt oli tarvis otsida laul
,mida sooviti selgeks õppida ja siis harjutada ja
harjutada. Ka lavaline liikumine ja kostüümide
valik kuuluside ettevalmistuse juurde.
Kontserdi päevaks oli aula kaunistatud matrjoškade ja päevalilledega. Saabusid külalised
kuuest maakonna koolist - Räpina gümnaasium,
Kanepi gümnaasium, Krootuse, Saverna, Viluste
ja Kauksi põhikoolidest. Kõlasid lõbusad ja südamlikud laulud nii vene kui ka ukraina keeles.
Saal oli pilgeni rahvast täis. Kontsert kestis poolteist tundi.
Tagasisidekommentaaridest võis lugeda järgmist: “Mulle väga meeldis see üritus. Sai väga
palju nalja, kuid oli ka väga armsaid hetki. Näiteks kui Sireli laulis. “
“Minu arvates võik seda veel korraldada,
kuna põnev oli vaadata teisi õpilasi midagi ÜLILAHEDAT tegemas”
“Minule väga meeldis vene laulu festivalil.
Oli väga palju rahvast. Oli ka natukene õudne
esineda, sest pole nii suure rahva ees kunagi esinenud. “

Kommentaare oli muidugi “seinast -seina “.
Oli ka neid, kellele ikka meeldib viriseda. Kelle jaoks oli lava liiga väike, saal liiga umbne ja
isegi kingitud kompvekid liiga “hapud “. Tegijate rõõmu ei suuda küll miski rikkuda. Siinkohal tahaksime tänada kõiki osalenud õpilasi ja
muidugi vene keele õpetajaid nii Põlva koolist
kui ka maakonnast.
See on väga tore ja tänuväärne ,et suudate
pingelises poliitilises situatsioonis hoida vene
keele õpetamist atraktiivsena. See ei ole praegu
lihtne. Lapsed on tihti täiskasvanutest targemad.
Nende jaoks on vahva õppida võõraid keeli,
laule, tantse jne. Kui osake vene keele tunnist
laulda, tutvustada kultuuri, traditsioone, laulda
ja tantsida, teeb see meie lapsed vaid tolerantsemaks võõra kultuuri suhtes ja pakub rõõmu ja
lusti võõrkeele õppimiseks.
Järgmisel aastal paneme jälle vene laulud
kõlama. Vene laulude festivalist on saanud Põlva kooli traditsioon.
Anne Liis Tamm,
Põlva kooli vene keele õpetaja
maakonna ainesektsiooni juht
Fotod Põlva Kooli Facebooki lehelt

Kristin Tepaskind ja Rebeca Turba (pildil) 5. klassist külastasid Räpina aianduskooli, kus Kristini ema töötab aednikuna. Kristin ise arvab aianduskoolis veedetud päevast nii: „Tegin erinevaid
töid, töö oli vaheldusrikas. Mulle meeldis taimedega tegeleda, nägin suuri toataimi, mis korterisse ära ei mahuks, hästi palju ilusaid
priimulaid ja tulpe. Põnev avastus oli, kui ema näitas taimekasvatuslaborit, kus kasvasid erinevatel tasanditel lehtsalat ja rukola.“
Kristini ema Krista Tepaskind: „Olles kuulnud sellisest projektist,
tekkis huvi osaleda. Tahtsin lapsele tutvustada enda tööd, töökohta ja oma meeskonna liikmeid. Minu õnn oli kahekordne, sest ta
kutsus kaasa oma hea sõbranna. Kokkuvõtteks olen ma väga rahul, et osalesin selles projektis. Sain poole rohkem tööd tehtud!“
Kadi Õunap

KiVa ja Klapp Ahja Koolis
Ahja Kool on otsustanud liituda rahvusvaheliselt tuntud Kiusamisvaba Kooli (KiVa) programmiga.
Kutsusime oma kogemust jagama KiVa programmiga liitunud
Vara kooli esindajad, kes tutvustasid tegevusi, mida programmi
raames koolis läbi viiakse. Meid huvitas just praktiline pool, mis
muutused on toimunud, palju lisatööd õpetajatel programmis osalemisega juurde tuleb. Paaritunnisel vestlusel saime asjast aimu ja
kinnituse, et KiVa on muutnud Vara koolielu lihtsamaks küll, ainult
eestvedajate grupp peab KiVa usku olema.
7. märtsil käis koolis KiVa programmi tutvustamas Kiusamisvaba Kooli kommunikatsiooni- ja turundusjuht Merili Kärner. Saime
põgusa ülevaate kogu süsteemist.
Saime teada, et KiVa programmi abiga õpivad lapsed kiusamist
ära tundma, sellele reageerima, kusjuures suur rõhk on pealtvaatajate rolli teadvustamisel. KiVa haarab kogu koolipere – tegevustesse
on kaasatud nii kooli personal, õpilased kui ka lapsevanemad ning
see hõlmab kolme põhitegevust: ennetus, juhtumite lahendamine
ning tulemuste analüüs.
Sügisel 2019, osaledes õppejuhtide arenguprogrammis, kuulsin
Tartu koolide eduloost MTÜ KoosOn projektiga „Klapp“. See on
mõeldud erinevas vanuses õpilastele, mis aitab lastel õppida omavahel suhtlema. Tegemist on tõhusa vahendiga kiusamise ennetamiseks ning toppama jäänud suhete taasloomiseks. Programm koosneb
neljast väga tähtsast osast:
- edasiside koosolek lapsevanematele,
- retk loodusesse (vastavalt vanusele kas ühe või mitmepäevane)
- tagasiside koosolek lapsevanematele
- vajadusel kokkuvõte omavahelistest suhetest ja ülevaate andmine
koolile.
Retke viivad läbi matkajuhid. Ööbimiskohta jõudes tutvutakse
ümbrusega, tehakse lõkkel süüa ja nauditakse metsarahu ning muidugi saavad lapsed omavahel suhelda. Omavaheliste suhete korrastamiseks ja loomiseks see matk ongi. Ööbitakse metsamajas. Kolmanda päeva pärastlõunal pakitakse asjad ja sõidetakse koju tagasi.
Ahja Kooli 2. klass käis esimesel matkal jaanuaris. Nüüd on asjad niikaugel, et toetusprojekti abil peaks aprillis toimuma vanemate
klasside esimene kolmepäevane matk. Teise matka mõlemale gruppile planeerisime uue õppeaasta sügiskuudeks.
Lastevaheliste suhete parandamise plaanidega astume vastu
kevadele ja uuele koolisügisele. Jääme Ahja koolis lootma ülalnimetatud projektide tõhususele ja kolleegide jõuvarudele, toetamaks
õpilasi meile antud võimaluste piires.
Rita Lutsar
Ahja Kooli õppealajuhataja
Avaldatud lühendatult

Laul ja muusika käib iga koolipäeva juurde
Laulmine ja koos musitseerimine on Mooste Mõisakoolis väga
au sees ning seda suuresti tänu muusikaõpetaja Lily Veidenbergi
eestvedamisele.
Alati ei peagi tingimata osalema mõnel konkursil, vaid võib
laulda ka puhtast lustist. Just selline üritus oli mõisakoolide V laulupäev Puurmanis, millest ka Mooste mõisakooli mudilaskoor osa
võttis. Mooste lapsed laulsid Urve Tinnuri sõnadele loodud Juhan
Trumpi lugu „Igal kohal oma lugu“.
Selle päeva mõte oli äratada õpilastes huvi laulmise ja esinemise vastu, anda võimalus pingevabalt esineda ja laulda südamest
just nii, nagu parasjagu välja tuleb. Õpilastega oli kohtuma tulnud luuletaja, muusik ja helilooja, ansambli „Naised köögis“ liige
Kristiina Ehin. Päeval osales 10 mõisakooli.
Mooste Mõisakooli mudilaskoor Mõisakoolide V laulupäeval.
Raina Rumvoldi foto

Kristiina Ehin kuulas kõiki laule ja ütles iga esitaja ning loo
kohta midagi head. Ta rääkis oma luule ja lugude sünnilugusid
ning seda, kuidas laul võib muuta maailma. Just nõnda läks Ehini
lauluga „Aasta ema“, mille sõnade tõttu muudeti Aasta Ema valimise reglementi. „Kristiina ütles, et isetehtud laulu laulad kõige
õigemini. Ta kutsus üles noori ise luuletusi ja laule looma ning
neid esitama,“ räägib õpetaja Lily.

Hea tulemus võistulaulmiselt
13. veebruaril laulsid Mammaste koolimajas Põlvamaa poisidsolistid võistu ja nende hulgast selgus 14 poissi ja noormeest, kes
lähevad edasi järgmisesse võistlusvooru. Kokku oli osavõtjaid 23.

Poiste solistide võistulaulmisel: Marvin Rammul (laul), Mihkel Sildoja (lõõtspill). Indrek Sarapuu foto

Selle ürituse idee on edendada poistelaulu ning üle-eestiline
võistlus toimub juba 11. korda. Mooste mõisakoolist osales võistulaulmisel 3. klassi õpilane Marvin Rammul, keda saatis Teppolõõtsal Mihkel Sildoja 7. klassist. Nad esitasid Eesti rahvalaulu
„Ants oli aus saunamees“. Suur oli poiste ja õpetaja Lily rõõm, kui
žürii kuulutas välja vanusegrupi võitjad ja Marvin tuli üheks võitjaks 10-11-aastaste poiste vanusegrupis. Järgmine mõõduvõtmine
ootab Marvinit ja Mihklit juba märtsi lõpus.
Kristina Traks
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Tervisematk ja aktus kodumaa auks

Vastse-Kuuste koolipere tähistas Eesti Vabariigi 101.sünnipäeva traditsioonilise tervisematka ja piduliku aktusega.
Neljapäeval, 21.veebruaril alustasime koos lasteaia vanema
rühma ja teiste huvilistega kooliõuelt jalgsimatka, sihtpunktiks
Karilatsi külaplats. Kergliiklustee lõpus tegime peatuse Leevi järve rannas, kus kõik osalejad said limbonööri alt läbi minnes teha
kindlaks oma painduvusindeksi. Lusti oli palju ning võisime rõõmuga tõdeda, et jäikus küll meie teema ei ole. Kuna teekond jätkus
maanteel, ulatas meile abikäe politseipatrull, kes turvas meie liikumist kuni matka lõpp-punktini.
Karilatsi külaplatsil heiskasime kevadises päikesepaistes meie
armsa sinimustvalge lipu ning tervituseks sai sõna abivallavanem
Janika Usin. Seejärel rääkis Põlva talurahvamuuseumi muuseumipedagoog Marge Luude vabadussõjast ning PPA koerajuht Viljo
Järvis tutvustas oma hoolealuse Poisi oskusi. Lisaks sai osaleda
teatevõistluses, mängida õuememoriini ning lennutada drooni. Ke-

hakinnituseks sai suppi, kuuma teed ja saiakesi. Eriti hästi maitsesid aga kohapeal grillitud viinerid ja must leib.
Aitäh Karilatsi külaseltsi rahvale ning kõigile esinejatele-osalejatele, tänu kellele sai teoks järjekordne tore ja õpetlik matkapäev.
Reedel, 22.veebruaril toimunud pidulikul aktusel said täiendust
ka Vastse-Kuuste kodutütarde ja noorte kotkaste rühmad. Kodutütarde Põlva ringkonnavanem ja Vastse-Kuuste rühmavanem Malle
Mägi ning Kaitseliidu Põlva maleva Noorte Kotkaste malevapealik
ja Vastse-Kuuste rühmapealik Janno Simso andsid kätte tunnistused seitsmele uuele kodutütrele ja neljale noorkotkale.
Need kaks veebruaripäeva näitasid, et nutimaailma kõrval tulevad meie lapsed kenasti toime ka pärismaailmas, tuleb neile selleks
ainult võimalus anda.
Inge Kalle
Vastse-Kuuste Kooli direktor

Laste- ja noorte tantsufestivalil
Moostes

Põlva spordi- ja tantsukool Meie
Stuudio nopib usinalt medaleid

9. märtsil 2019 osalesid Meie Stuudio tantsijad Mooste Kultuurimajas toimunud laste ja noorte tantsufestivalil. Meie Stuudio Sabatähed esinesid Heleri Kängsepa kavaga „Imelised“ ning saavutasid 1-4.
klassi arvestuses (kokku 7 osalejat) kiiduväärt 1. koha. Meie Stuudio
Komeedid astusid üles Tiina Ilvese kavaga „Rõõmupilv“ ning pälvisid
žüriilt kostüümide eripreemia. Kiideti suurepärast ideed teha lihtsate
vahenditega (valged riided ja vihmakeebid) nii vahva kostüüm (pildil)!

Tantsufestival oli hästi meeleolukas ja esinemised mitmekesised.
Festivali juhtis noor ja särasilmne Jan-Mattias Kottise, kes üllatas kohale tulnud 102 tantsijat ja publikut imeliste lauludega. Samuti maitsesid hästi Mooste Mõisakooli kohviku ja Mooste Noortekeskuse koostöös valminud viineripirukad, kartulisalat ja purukook, mida kohapeal
tegutsenud kohvikust pauside ajal osta sai.
Eriti meeldis mulle, et tantsufestivali peakorraldaja Maret Aruoja
leidis võimaluse tunnustada auhindadega kõiki tantsufestivalil osalenud lapsi ja tänas ka treenereid väga ilusate ja omanäoliste tunnistustega. Laste ja noorte tantsuvestival oli suurepäraseks sissejuhatuseks
kohe-kohe algavale Koolitants 2019 Võru-ja Põlvamaa maakondlikule tantsupäevale, kus Meie Stuudio saab olema esindatud rohkem kui
20ne tantsukavaga.
Merlin Kirbits

Meie Stuudio rühmavanem
Foto: Merlin Kirbits

Eesti Vabariigi sünnipäeva nädalavahetusel
võistles tantsukooli pere
Riias Läti lahtistel meistrivõistlustel. Kahel päeval tantsisid tantsukooli
ligi 80 tantsijat väsimatult
tänavatantsushow
(treener Andre Laine)
ja hiphop (treener Merit
Täht) kategoorias. Meie
Stuudio toredad tantsulapsed näitasid oma
oskusi teiste gruppidega
nii Eestist kui ka Lätist, Leedust, Valgevenest ja Venemaalt. Koju
tuldi kolme hõbedase ja ühe pronksja karikaga ning rohkete kiidusõnadega.
Kahel nädalavahetusel võtsid Meie Stuudio tantsukooli tantsijad osa võistlustest Pärnus, kus veebruaris toimus 1400 tantsijaga
Happy Dancers Baltic Cup 2019. Meie Stuudiost osales kolmes
kategoorias ligi 100 tantsijat. Tagasi Põlvasse sõideti kahe kuld-,
ühe hõbe- ja ühe pronksmedaliga. Kavade autorid ja treenerid on
Merit Täht, Reelika Poroson ja Andre Laine.
Väga tantsuliseks kujunes meie jaoks üks märtsikuu nädalavahetus. Laupäeval sõideti Pärnusse Estonian Dance Organizationi
(EDO) korraldatavale reitingturniirile Spring Cup 2019, kust tuldi
tagasi kahe kulla, kahe hõbeda ja kolme pronksiga. Nende tulemusteni viisid tantsijaid treenerid Merit Täht ja Andre Laine.
Pühapäeval saadi kokku Võrus Koolitants 2019 Põlva- ja Võrumaa maakondlikes eelvoorudes. Laval olid 8 Meie Stuudio tantsukooli rühma pea 150 tantsijaga, keda juhendasid treenerid Andre Laine, Tiina Ilves, Heleri Kängsepp, Reelika Poroson ja Merit
Täht. Pääs finaali selgub lähiajal, kuid nopiti siiski neli eripreemiat.
Aprillis ootab meid ees Kuldse Karika Võrus peetav eelvoor ja
päris kindlasti ka Tantsukooli finaal Paides.
Ootame esinemiskutseid erinevatele üritustele. Kontaktid kodulehelt http://meiestuudio.ee.
Ühtlasi kutsume kõiki huvilisi 3. mail Põlva Kultuuri- ja Huvikeskuses toimuvale tantsukooli kevadkontserdile. Jjälgige reklaami!
Merit Kallas
Põlva spordi- ja tantsukool Meie Stuudio

Keelenädal Kauksi koolis
Vahel tekkib mõte, miks hästi kindlaid, juurtega mõisteid kutsutakse isa järgi, hingelisemaid aga seotakse emaga: isamaa, isatalu… –
emakeel, ema süda... Võib olla on asi meie loodud eesti mehe ja -naise
stereotüüpides – kindel, kinnine, töökas mees versus hella südamega
ema.
Läinud nädala emakeelepäeva peeti ka meie koolis. Ja mitte ainult
päeva – meie keel on nii rikas, et selleks kulus lausa nädal.
Õpetajad suutsid kogu kooli lapsed panna ilusa käekirjaga teksti
kirjutama, milledest moodustati koolisaali seinale maitsekas näitus –
ei osanud arvatagi, et nendest, kelle tööde parandamisega läheb ikka
väga kaua aega, suudavad midagi niisugust endast välja pigistada.
Õpilased valisid endi seast välja ka „kauniskirja“.
Õpilased võistlesid omavahel etteütluses, julgemad võtsid osa ka
riiklikust e-etteütlusest. Nendesse päevadesse mahtus veel luuletuste
konkurss, ristsõnade lahendamine, sõnasegadikud.
Reedeks õnnestus meie huvijuhil
kooli meelitada ka
praegu
Põlvamaal
elav kirjanik – kirjastaja Epp Petrone,
kes tutvustas lastele
enda ja oma sõprade loomingut, rääkis
erinevate raamatute
idee- ja sünnilugusid.
Ka endal oli huvitav
teada saada, kui paljude inimeste koos- Hetk kohtumiselt kirjanikuga. Foto E. Prükk
töös üks ilus lasteraamat valmib – kirjanik, kunstnik, kirjastaja, sõbrad, lisaks aeg,
ümbruskond, inspiratsioon ja mis kõik
veel…
Kaua aega ei ole nii vaikses koolisaalis esinemist kuulanud, kirjanik märkas ka. Teate küll ju neid tagumiste ridade teismelisi…
Nii kooli- kui keelenädal lõppes viktoriiniga. Neli vanemate klasside noorhärrat valisid kogu koolipere seast endile võistkonnad ja
läks lahti. Võistlusmoment oli vahepeal päris tugev, aga tase oli suhteliselt ühtlane, lõpptulemuseks läks esimene-teine ja kolmas-neljas
koht jagamisele, peaauhinna – kommikoti saatuse otsustas õnneloos.
Tiit Purika
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Põlva laskesportlased olid rahvusvahelisel
võistlusel edukad
22.-24. veebruaril 2019 toimusid Haapsalus XXX I. Randma KV laskmises, millest võtsid osa spordikoolid ja klubid
Eestist, Lätist, Leedust, Valgevenest ja Soomest. Tugevas ja
tihedas konkurentsis oli Põlva
Spordikooli sportlaste jaoks
kõige edukamaks alaks ilmuva
märgi laskmine.
Esikoha pälvis Daniels
Vilcinš (Läti) 279 silmaga. Teise koha tulemused olid võrdsed
- Stanislau Krasko (Valgevene)
ja Kristjan Koosapoeg (Põlva)
lasid 275 silma. Võrdse tulemuse korral vaadatakse sisekümnete arvu. Kuivõrd meie
laskuril oli neid kolm ja Valgevene noormehel null, siis
kuulus tubli teine koht Kristjan
Koosapojale. Samas harjutuses
osalenud Taavi Ilves saavutas
238 silmaga 15. koha.
Ringmärgi laskmises oli
Põlva laskuritest kõige parem
tulemus Taavi Ilvesel - 260
silma andis 9. koha. Kristjan
Koosapoeg kogus 246 ja Enar
Sirendi 166 silma.

Ilmuva märgi laskmise harjutuse esikolmik. Vasakult esimene Kristjan Koosapoeg.
Foto erakogust
Õhupüstoli harjutuse tulemused: Kristjan Koosapoeg 352 silma (10. koht), Taavi Ilves 322 silma
(22.) ja Enar Sirendi 298 silma (31.).
Võistlustel osalemist rahastas Eesti Kultuurkapital.
Põlva Spordikool

Sporditulemused
• 16. veebruaril toimus Rakkes seeriavõistluse Nublust Nabiks ll
etapp vaba-ja naistemaadluses. Meie parimad: kuldmedal -29kg
kehakaalus Rain Tigas; hõbemedal -75kg kehakaalus Peeter Pragi,
pronksmedal -32kg kehakaalus Romer Bostan.
• Kohtla-Järvel toimus lastekarika II etapp vabamaadluses. Medali
võitjateks tulid -20kg kehakaalus Simo Loid II koht; -42kg kehakaalus Romet Nõmme I koht; +53kg kehakaalus Aart Loid I koht.
• 23. ja 24. veebruaril toimusid Põlva maakonnas Hatikul Eesti
meistrivõistlused suusaorienteerumises lühi- ja tavarajal. Meie parimad olid: lühirajal M14 5. koht Markus Juhkam; M16 5. koht
Mattias Maidla ja 6. koht Samuel Kolsar; M18 III koht Aleksander
Kepler; N14 5. koht Karoliina Kets ja 6. koht Johanna Oras; N16
III koht Geteli Hanni; N 18 III koht Kairiin Märtson, 5. koht Johanna Laanoja ja 6. koht Anete Saar; N20 III koht Birgit Russka.
Tavarajal M16 4. koht Samuel Kolsar ja 6. koht Mattias Maidla;
M18 III koht Aleksander Kapler;
N16 4. koht Geteli Hanni; N18 II koht Kairiin Märtson, 5. koht
Anete Saar ja 6. koht Johanna Laanoja.
• 16. märtsil toimusid Paikusel kadettide (14-17-a) Eesti meistrivõistlused vaba-, kreeka- rooma - ja naistemaadluses. Meistriks
krooniti -65kg kehakaalus Hanno Käärik ja -92kg kehakaalus
Markus Kriiskütt. Pronksid said kaela -80kg kehakaalus Carlos
Oras ja -110kg kehakaalus Rudolf Pragi. Jürgen Hansen sai -71kg
kehakaalus 4. koha. Naistemaadluses sai Annabel Oja -65 kg kehakaalus 5. koha. Klubide arvestuses olime vabamaadluses kolmandad.
• Eesti meistrivõistlustel käsipallis poiste C vanuseklassis juhib pärast I etappi täiseduga Põlva Spordikooli võistkond.
Põlva Spordikool

KIRIKUTEATED
• Põlva Maarja kirikus igal pühapäeval kell 11 püha missa (jumalateenistus armulauaga). Reedeti kell 18 noorteõhtud pastoraadis
(Kesk 11, III korrusel), pühapäeviti kell 13 sealsamas pühapäevakool lastele.
• 28. märtsil kell 18 pastoraadi III korruse nõupidamisteruumis raamatuklubi vestlusõhtu. Arutleme Mika Waltari raamatu “Riigi saladus” üle.
14. aprillil kell 11 palmipuudepüha missa.
15. aprillil kell 9 suure nädala esmaspäeva missa.
16. aprillil kell 9 suure nädala teisipäeva missa.
17. aprillil kell 9 suure nädala kolmapäeva missa.
18. aprillil kell 18 suure neljapäeva missa.
19. aprillil kell 14 oikumeeniline ristitee palvus kirikaias. Algus kiriku peavärava juures.
Kell 15 suure reede liturgia kirikus.
20. aprillil kell 21 ülestõusmisöö vigiilia. Algus kirikaias lõkketule
ääres.
21. aprillil kell 11 Kristuse ülestõusmise püha missa.
22. aprillil kell 11 ülestõusmispühade teise püha missa.
• Lapsevanemad, kes soovivad panna oma lapse sügisel tööd alustava
kristliku põhikooli 1. klassi, võivad sellest teada anda ja lisateavet
hankida aadressil polva@luterlik.edu.ee. 28. märtsil kell 17 toimub

pastoraadi (Kesk tn 11) III korruse saalis kooli tutvustusõhtu
kõigile huvilistele
• Maarja kirik on kõigile avatud E-R 9-13 ning P 10-12.30.
• Iga kuu 2. pühapäeval on kirikulistele korraldatud transport
Vana-Koiolast ja Tilsist. Huvilistel võtta ühendust Tuuli Võsaga telefonil 520 2944.
Jooksev info koguduses toimuva kohta www.eelk.ee/polva.
Mooste baptistikoguduses
Jumalateenistused igal pühapäeval kell 11
Laste pühapäevakool 2. ja 4. pühapäeval kell 11
21. aprillil Ülestõusmispüha jumalateenistus
Jooksev info koguduse kodulehel www.mooste.ekklesia.ee
EAÕK Kähri koguduses liturgia 28. aprillil kell 10.00
Põlva Püha Peetri koguduses
Jumalateenistus igal pühapäeval kell 11.00
Hommikupalvus kolmapäeviti kell 10.00
Õhtupalvus teisipäeviti kell 18.00
18. aprillil Tänujumalateenistus kell 18, osalevad külalised
19. aprillil kell 15 Suure Reede jumalateenistus
21. aprillil kell 11 ülestõusmispühade jumalateenistus
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Põlva Kultuuri- ja
Huvikeskuses

Ahja
Kultuurimajas

K 03.04 kl 19 Rakvere Teater: VERIKAMBI.
Neli keskkooliõpilast eksivad metsa ja on sunnitud
veetma öö mahajäetud veskiveskis. Sellest ööst saab
alguse tumedate sündmuste pööris, mis noored endasse
tõmbab ning nende elusid jäädavalt muudab. See on lugu
ebaõiglusest ja andestusest, eneseleidmisest ning armastusest, mis ulatub üle surma piiride.
Autor: Reeli Reinaus, lavastaja: Jaanika Juhanson,
osades: Imre Õunapuu, Märten Matsu, Madis Mäeorg,
Grete Jürgenson, Helgi Annast, Liisu Krass, Laura Niils,
Mihkel Kallaste, Kristian Põldma.
Pilet 15€ / 13€ müügil Piletilevis, Piletimaailmas,
Põlva Vallavalitsuse kassas, enne etendust kohapeal.

4. ja 25. aprillil kell 18.00-19.30
Seltskonnatantsuklubi “Tantsusõbrad”
Ene Priksi pillimängu saatel

N 04.04 kl 19 Eesti Filharmoonia Kammerkoor
		 PÄIKESELAULUD.
Eesti Filharmoonia Kammerkoor on kujunenud üheks
tuntumaks Eesti muusikakollektiiviks maailmas. Alates 2014. aastast on koori peadirigent Kaspars Putniņš.
Koori salvestisi on esitatud Grammy kandidaadiks kokku
14 korral ning plaadid on võitnud mitmeid auhindu, sh
Diapason d’or, Preis der Deutschen Schallplattenkritik,
Danish Music Award, de Choc de l’Année Classica 2014.
Kavas teosed heliloojatelt Arvo Pärt, Veljo Tormis,
Cyrillus Kreek, Märt-Matis Lill.
Pilet 8€ / 5€ müügil Piletilevis, Põlva Vallavalitsuse
kassas, enne kontserti kohapeal.

18. aprillil kell 19.00 Luunja Aidateater
H. Raudsepa ainetel “Mikumärdi: Palju
aastaid hiljem”.
Etendus kahes vaatuses pilet 5 € / 3€.

R 12.04 kl 21 Underground. GORESOERD ja
		 RUKKIS
GORESOERD´i viienda albumi „Kain“ esitluskontsert. Laval erikülalisena ansambel RUKKIS.
Goresoerd on Eesti metal muusikat viljelev bänd.
Bänd sai alguse 2004. aastal Tallinnas kahe mehe soovist
eksperimenteerida grindcore radadel. Tänaseks on projektist saanud nutikas, armutu ja teravmeelne löögirusikas
Eesti skene ekstreemsemas otsas. Goresoerdi muusika on
kui lõppematu pidusöök, mille erinevad käigud sisaldavad nii peavoolurokki kui crust hardcore’t.
Kaarel Kose uus bänd RUKKIS mängib hea meeleoluga rokki, millel on nii thrash’i, stoner’i, klassikalise
riffrock’i kui pungimõjusid.
Uksed kell 21, pilet 7€ müügil kohapeal.
T 16.04 kl 20 Comedy Estonia.
		
Sander Õigus „Neljanda Seina Taga“
Sander Õigus on juba kaheksa aastat emakeelset komöödiat viljelenud ja tema stiil on paljudele tuttav. “Neljanda
Seina Taga” püüab seletada selle kõige tagamaid. Kuidas
tekib üks nali ja lõpuks mõne suure teatri lavale jõuab?
Kuidas saab moos kommi sisse?
Soojendavad teised Comedy Estonia koomikud.
Pilet 12€ / 10€ müügil Piletilevis, enne etendust kohapeal.
Sobilik vanusele 16+. Kestus 2 h vaheajaga.
P 21.04 kl 17 Klubi Kuukiir. PUHKEÕHTU
Pääse 5€, klubi liikmetele 3€
R 26.04 kl 21 Underground. BLUES 5
Bluusipidusid on UNDERGROUNDIS peetud alates
2011. aastast. Järjekorras viiendal bluesiõhtul kohtuvad
ühel laval ANDRES ROOTS (kitarr), PEETER PIIK
(bass), LES WILSON (löökriistad, Inglismaa). Lisaks
astuvad üles RANDAL RANDOJA ning bluesrocki bänd
CRYBABY.
Uksed kl 21.00, pilet 6€ müügil kohapeal.
NB! Kava võib täieneda ja ette tulla muudatusi
Vaata lisa ja jälgi meie tegemisi kodulehel kultuurikeskus.
ee / Põlva Kultuuri- ja Huvikeskuse FB lehel

5. aprillil kell 20.00 Laulude õhtu
Esinevad erinevad laulukollektiivid,
solistid, ühislaulmine. Tantsuks ansambel
“Kondor”- Ain Arula. Pilet 5 €
Pidu laudadega, kohtade broneerimine
tel 5372 7732
9. aprillil kell 9.30 Lasteteater “Nipitiri”
etendus “Tuline tants”. Pilet 3 €

Mooste Kultuurimajas
15. aprill – 18. aprill kell 9.00 – 15.00
LOOVTÖÖDE KEVADNÄITUS
Tervitame kevadet laste loovtöödega
Info: 516 0656 Maret Aruoja
16. aprill 2019 kell 13.15
Kutsume õpilasi munapühade õpituppa
Teema: meisterdame koos munapühade
jänkusid. Juhendaja: Anne-Ly Piirisild
Info: 516 0656, Maret Aruoja
18. aprill 2019 kell 10.00 – 12.00
Tõukeratase retk ja erinevad võistlused.
Südamekuu raames lastele ja noortele
Info: 516 0656 Maret Aruoja
26. aprill 2019 kell 19.00- 00.00
Rahvusvahelise tantsupäeva tähistamine
Toredaid tantsunumbreid esitavad:
Elva line-tantsutrupp, rahvatantsurühm
Soolo ja õhtu naelaks meeste tantsushow.
Tantsumuusikat teeb ansambel KOMPVEK. Pääse: 5 eurot.
Info ja laudade broneerimine: 516 0656
Maret Aruoja

Mooste Folgikojas
31.03.19 kell 17.00
3 MEEST, NAINE JA KONTSERT
Nele-Liis, Lauri Liiv, Märt Avandi
04.04.19 kell 19.00
KAUNIMATE AASTATE VENNASKOND “Eurovisiooni kaunimad laulud’’
12.04.19 kell 19.00
ANNE PALUVER, PILLE PÜRG,
MAIT TRINK estraadikavas
“Ja mida teile, palun?”
03.05.19 - 04.05.19
XX MOOSTE ELOHELÜ

T 2.04
R 5.04
P 7.04
N 11.04
P 14.04
E 15.04
K 17.04
N 18.04

Kl 18.00 Kogupere „DUMBO“
Kl 20.30 Draama, märul „KURSK“
Kl 18.00 Kogupere „DUMBO“
Kl 20.30 Draama, märul „KURSK“
Kl 18.00 Anima „KUNINGANNA CORGI“
Kl 20.00 Draama „SKANDINAAVIA VAIKUS“
Kl 18.00 Anima „KUNINGANNA CORGI“
Kl 20.00 Draama „SKANDINAAVIA VAIKUS“
Kl 18.00 Anima „KUNINGANNA CORGI“
Kl 20.00 Draama „SKANDINAAVIA VAIKUS“
Kl 18.00 Komöödia, anima „IMEDEPARK“
Kl 20.00 Põnevik „NÄOGA MÖÖDA ASFALTI“
Kl 19.00 Dokumentaal, sport
„OTT TÄNAK- THE MOVIE“
Kl 18.00 Komöödia, anima „IMEDEPARK“
Kl 20.00 Põnevik „NÄOGA MÖÖDA ASFALTI“
Kl 18.00 Komöödia, anima „IMEDEPARK“
Kl 20.00 Põnevik „NÄOGA MÖÖDA ASFALTI“

P 21.04 Kl 18.00 Anima „MINUSCULE. MUTUKAD:
SEIKLUS KARIIBIDEL“
Kl 20.00 Põnevik, õudus „LEMMIKLOOMA
SURNUAID“
T 23.04 Kl 18.00 Anima „MINUSCULE. MUTUKAD:
SEIKLUS KARIIBIDEL“
Kl 20.00 Põnevik, õudus „LEMMIKLOOMA
SURNUAID“
N 25.04 Kl 18.00 Anima „MINUSCULE. MUTUKAD:
SEIKLUS KARIIBIDEL“
Kl 20.00 Põnevik, õudus „LEMMIKLOOMA
SURNUAID“
P 28.04 Kl 18.00 Anima „JÄÄKARU NORM 2“
Kl 20.00 Märul, „TASUJAD: LÕPPMÄNG“
T 30.04 Kl 18.00 Anima „JÄÄKARU NORM 2“
Kl 20.00 Märul „TASUJAD: LÕPPMÄNG“

Raadio Marta – 100,7MHz
Nädala saatekava

7. aprillil kell 13
KEVADPIDU EAKATELE
Esinevad naisansamblid Laululust ja
Vannamuudu. Musitseerivad Kaido Kaha ja
Toomas Ojasaar. Kohvilaud
Bussiringid:
12.00 Ridali - Lahe - Roosiküla - Mustajõe
- Mäni - Tilsi - Joosu - Vana-Koiola
12.30 Pragi - Kööbi - Himma - Vardja Naruski - Vana-Koiola

Uudised
09:00; 10:00; 11:00; 12:00; 14:00; 15:00; 17:00

18. aprillil kell 20
TANTSUÕHTU
ansambliga KUUES PÄEV
Humoorikaid vahepalu esitab KARISILLA
KÜLATEATER. Pilet 8€
Info ja laudade broneerimine 528 4859

Puhkepäeviti
08:00 – 10:00 Hommikuprogramm
L, P
08:00 Hommikumõtisklus, Toomas Nigola
P
09:15 Õnnesoovid
L, P
09:30 Põlva valla kultuuri- ja spordierisaade*
P
10:00 Heimar Lengi Show		
P
10:00 Vallatund “Põlva – vald ja tema inimesed”* L
11:00 Valimised 2019*
(tasutud poliitiline saade
L üle nädala)
11:00 Maapäev (Pereraadio saade)
P
12:15 Maagilised taimed * (loodussaade)
P
17:00 Õhtukontsert “Nightlive”
P

25. aprillil kell 19
Alle-Saija Teatristuudio ETENDUS
„Täpselt nagu roos“
Pilet 7€, õpilastele ja pensionäridele 5€

07:00 – 11:00 Hommikuprogramm
ETKNR
09:15 Õnnesoovid
ETKNR
10:00 Vallatund “Põlva – vald ja tema inimesed” N
10:15 Põlva valla kultuuri- ja spordierisaade
R
10:15 Šlaagriekspress (muusikasaade)
E, K
10:15 Slaavi PoP (muusikasaade)
T
15:10 Heimar Lengi Show* 		
E, T
15:10 Maapäev (Pereraadio maaelusaade)*
N

Vastse-Kuuste Kultuurimajas
29. märtsil kell 19.00
Kinoõhtu film “ Mehed“.
Kolm sõpra, kolm näitlejat- Tiit (Tiit Sukk,
Margus (Margus Prangel) ja Veikko (Veikko
Täär) otsustavad ühel päeval koos Tallinnast
Harakasaarele sõita, sest saarel pesitsev
Veikko 25-aastane äsja leitud poeg on tumedate mõtetega ummikusse jooksnud. Tiit ei
ole sellest saarest enne kuulnudki...
Kinopilet 5 € /3.50 €
5. aprill kell 18.00
line-tantsurühma Kener 10. juubelipidu

KINO Põlva Kultuuri- ja Huvikeskuses
E 1.04

Vana-Koiola
Rahvamajas

9. aprill kell 14.15
Kino lastele: „Kapten Morten lollide
laeval“. Kinopilet 3 €
11. aprillil kell 18.00 Käsitöötuba
Info tehtavast kultuurimaja kodulehel www.
vkk.ee. Osalustasu 2 €
12. aprillil kell 19.00
Alle-Saija Teatristuudiolt G. E. Willamsi
krimipõnevik “Täpselt nagu roos”
Vaikses maakohas elab oma igapäevast elu
vanamoodne proua Bramson, ainsateks sõpradeks maja ümbritsevad hinnalised roosid
ja tülikaks kaasavaraks tema hinnangul
tänamatud koduabilised ning sugulased. Saatuslike kokkusattumuste tulemusel saabub
aga majja nägus elunautlejast noormees. Elu
oaasis rooside keskel muutub tundmatuseni... Teatripilet 7 €/ 5 €

16. aprillil kell 19.00
Kokkamise õhtu Kõivokõste naistega.
Valmistatakse munapühadeks Pashat.
Osalustasu 2 €
19. aprill kell 19.00
Kinoõhtu: komöödia „Lahuta, et armastada“
Maksin ja Jana on olnud abielus 10 aastat.
Need pole olnud just kõige õnnelikumad
10 aastat, kuid mitte ka õnnetut. Maksim ja
Jana otsustavad lahutada, kuid kohtunik ei
leia piisavalt mõjuvaid põhjuseid ja annab
neile kuu aega lepituseks aega ...
Kinopilet 4 €/ 3 €
23. aprillil kell 19.00
Jüripäevajooks ümber paisjärve.
Osalejad ja pealtvaatajad palume koguneda
Leevijõe paisjärve ujumiskohta kell 18.45.
25. aprillil kell 18.00 Käsitöötuba.
Info tehtavast kultuurimaja kodulehel www.
vkk.ee. Osalustasu 2 eurot.
26. aprillil kell 19.00
Maakonna vokaalansamblite, duettide ja
solistide žanripäev Vastse-Kuuste kultuurimajas. Osaleda soovijatel palume registreerida end 15. aprilliks, telefonil 5693 7848 või
e-posti aadressil vkkultuurimaja@polva.ee
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ÕNNITLEME
VÄÄRIKAID
JUUBILARE
99
Olvi Kenk
Säässaare küla
96
Linda Padari
Vastse-Kuuste alevik
95
Endla-Johanna Rämmal
Ahja alevik
94
Johannes Korol
Põlva linn
91
Laine Ruthe
Põlva linn
Hella Randma
Põlva linn
90
Vilma Kliimak
Põlva linn
Lorelei Kalm
Viisli küla
85
Elon Varik
Mooste alevik
Vilma Ernits
Põlva linn
Eevi Roomets
Himmaste küla
Juta Silaberg
Kanassaare küla
Ehala Vasser
Tännassilma küla
Aleksander Kisand
Põlva linn
80
Helgi Lutsar
Rosma küla
Arvi Ootsing
Ahja alevik
Ennu Kiik
Vana-Koiola küla
Galina Koseson
Puuri küla
Malle Maranik
Lahe küla
Sirje Villems
Põlva linn
Maie Tuvi
Põlva linn
Aadu Jääger
Põlva linn
Mart Lumiste
Vastse-Kuuste alevik
75
Aino Põllu
Peri küla
Maie Raudsepp
Orajõe küla
Inga Kasuk
Põlva linn

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

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

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

Elanike arv seisuga
01.03.2019
mehi 6871
naisi 7083
kokku 13 954 elanikku

Eha Rüütli
Aarna küla
Marju Palts
Põlva linn
Heino Nõgene
Suurmetsa küla
Elle Puusepp
Põlva linn
Aavo-Juhan Petermann
Põlva linn
Lea-Naima Villemson
Himma küla
Marje Vedel
Põlva linn
Aleksei Malaškin
Vastse-Kuuste alevik
Arne Kolnes
Põlva linn
Malle-Kaie Kõllamets
Põlva linn
Elve Keerd
Põlva linn
70
Veera Aripmann
Kiuma küla
Johan Viin
Põlva linn
Viktor Jänesmäe
Põlva linn
Uno Lomp
Ahja alevik
Otto Nõmmik
Põlva linn
Maimu Mällo
Säässaare küla
Linda Valli
Meemaste küla
Juta Reial
Valgemetsa küla
Elle Seim
Põlva linn
Külvi Raudsepp
Valgesoo küla
Sirje Kallson
Kosova küla
Helju Vares
Põlva linn
Mati Koitsaar
Kanassaare küla
Sirje Illak
Metste küla
Taimi Moisto
Tromsi küla

KIUMA KÜLA ÜLDKOOSOLEK
Kiuma küla üldkoosolek toimub
28. aprillil kell 12.00 Kiuma rahvamajas.
Päevakord:
1. Ülevaade 2018 aasta tegevusest.
2. Külavanema valimised.
3. Jooksvad küsimused.
Külavanem Anti Rüütli, 508 3728
20. juulil toimub
Vastse-Kuuste
aleviku päev,
kus töötaksid kodukohvikud,
toimuksid mitmed huvitavad
tegevused ning päeva lõpetaks kas kontsert või simman.
Selleks,
et meie aleviku päev oleks
huvitav ja läheks korda,
ootan kõiki, kel huvi aidata
korraldamisel, heade mõtete
ja ettepanekutega
kohtumisele kultuurimajja
9. aprillil kell 20.00.
Irina Retkova, tel 5693 7848
Vastse-Kuuste kultuurimaja

Vastse-Kuuste
kultuurimaja ostab
lõhutuid küttepuid
15 rm pikkusega 40 cm
4o rm pikkusega 50 cm
Info tel 5693 7848

MTÜ Põlvamaa Tšernobõli
Ühendus maksab
Põlva valla elanikest
Tšernobõli veteranidele
toetust ravimite ja
meditsiiniteenuste
kompenseerimiseks
kuni 100 € aastas
kuludokumentide alusel.
Info tel. 5616 1050.

AS Lõuna-Eesti Hooldekeskus avab aprillis 2019 Põlvamaal,
Kanepi vallas, looduskaunis Erastvere külas järve kaldal
ööpäevaringset üldhooldusteenust pakkuva Kanepi Kodu
Pakume teenust eakatele suurenenud hooldusvajadusega,
sh dementsetele klientidele.
Lisainfot ning teenusele registreerida saab
AS Lõuna-Eesti Hooldekeskus tel. 767 9505 või 767 9520,
e-post info@hooldekodu.ee või kadri.sirk@hooldekodu.ee
Alates 1. aprillist pöörduda
Kanepi Kodu juhataja Merle Lätt poole, tel. 5669 8550,
e-post merle.latt@hooldekodu.ee

24/7 klienditeenindus telefonil 524 5949

www.matusebyroo.ee
Asume Põlvas, Kesk tn 11 (Swedbanki kontoriga
samas hoones). Sissepääs uue keskväljaku poolt.

Põlva kultuurikeskuse Trepigaleriis II-IV korruseni avatakse 29. märtsil kell 15.00 näitus

VABADUS 21. sajandil

Vabadus 21. sajandil on kummardus jätkuvale vabadusele ja loovale inimesele.
Näitusel osalevad kunstnikud Raul Meel, Marko Mäetamm, Kiwa, Laurentsius, Jaak Visnap, Urmas Viik, Navitrolla, Kadri Alesmaa, Jüri Arrak,
Leonhard Lapin, Hardi Volmer, Kadri Kangilaski, Evi Tihemets, Peeter Allik, Jaan Toomik, Ivar Kaasik, Liisa Kruusmägi, Tarrvi Laamann, August
Künnapu, Maarit Murka ja Priit Pärn.
Iga kunstnik on loonud ühe teose vabadusest, seega on näitusel kakskümmend üks vabadusest inspireeritud teost. Kunstnike sõnum vabadusest ja teoste loomeprotsess on jäädvustatud filmidena. Palun varuge aega näituse külastamisel filmide vaatamiseks!
Näituse külastamine on tasuta, seega ootame kõiki seda näitust külastama!
Eesti Vabariigi 100. aastapäevale pühendatud kunstinäitus jääb Põlva kultuurikeskuse galeriis avatuks 04. maini 2019.
Vabadus 21. sajandil näituse kuraator Jaak Visnap
Põlvasse saabunud näituse korraldaja Põlva Kunstikool

Märtsikuu juubilarid,
kes ei soovi äramärkimist
ajalehes, palume sellest
teada anda
hiljemalt 10. aprilliks
tel 799 9499
Ajavahemikul
23.02.2019 – 21.03.2019
sündis Põlva vallas
11 tüdrukut ja 4 poissi.

Pilet 5 / 3 eurot
tund enne algust kohapeal

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

Pilet 5 / 3 eurot
tund enne algust kohapeal

