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Põlvas renoveeritakse soojatrassi

Suurim ja ulatuslikum ümberehitustöö 2019. aastal on
Põlva linna jaotustorustiku
osaline renoveerimine, mis
saab alguse Pärna ja Kesk tänava ristmikust ning lõpeb Mesimummi lasteaia kõrval asuvas Lina soojussõlmes (Lina
9). Sealt jätkub 190 meetrise
lõigu ehitus Lina 18 ja Vahtra
8 ühenduseni. Osaliselt puudutab ehitus ka Jaama tänava
kõnnitee 220-meetrist lõiku
(Jaama – Roosi ristmikust kuni
Jaama 8a) ja Roosi tänava 90
meetrist lõiku (Roosi 13 – Lina
7). Renoveeritava ja uue torustiku kogupikkus on 1400 m.
Ehitushanke võitjana teostab töid OÜ Tartal Grupp. Projekteerija on OÜ Keskkonnaprojekt.

AS Põlva Soojus esitas
26.02.2018 SA Keskkonnainvesteeringute Keskusele taotluse Kesk, Roosi ja Lina tänava kaugkütte jaotustorustiku
renoveerimiseks. 06.06.2018
otsusega nr 1-25/121 taotlus
rahuldati. Toetuse maksimaalne määr on 46,58% nimetatud
projekti abikõlblike kulude
maksumusest. Rahalises väljenduses 272 737 €. Omafinant
seeringu summa 312 787 €.
Projekti abikõlblikkuse periood algas 28.02.2018 ja lõpeb
30.12.2019. Struktuuritoetust
antakse „Ühtekuuluvuspoliiti
ka fondide rakenduskava
2014–2020” prioriteetse suuna „Energiatõhusus” meetme
„Efektiivne soojusenergia toot-

mine ja ülekanne” eesmärkide
elluviimiseks.
Meetme eesmärk on energia lõpptarbimise vähendamine
soojuse efektiivsema tootmise
ja edastuse arvelt.
Projekti tulemusena väheneb Põlva võrgupiirkonna
trassikadu 724 MWh võrra ja
seeläbi vähendatakse maagaasi tarbimist 23 640 m³ võrra.
Maagaasi tarbimise vähendamisel paisatakse keskkonda
45,4 tonni vähem süsinikdioksiidi aastas.
Amortiseerunud ja ebaefektiivse soojustorustiku renoveerimise tulemusena kaob linnapildist maapealne torustik.
Uue jaotustorustiku kaudu
saab tagatud soojuse edastami-

ne käesoleva aasta augusti- ja
septembrikuu jooksul. Taastustööd peavad olema lõpetatud
oktoobri alguseks.
Ehitustööde aluseks on Põlva valla soojusmajanduse arengukava aastateks 2016-2030.
Alanud ehitustööd toovad
erinevatel aegadel kaasa muutusi ka liikluskorralduses Kesk,
Jaama ja Roosi tänavatel ning
osaliselt parkimises Pärna tänava kõrval asuval vanal turuplatsil seoses ehitusmaterjalide
ladustamisega.
Ehituse ajal tagame soojuse
ja soojavee tarbimise.
Loodame väga meie tarbijate mõistvale suhtumisele, sest
tegemist saab olema suuremahulise ja keerulise tööga.
Tänase seisuga on trasside
kogupikkus Põlva võrgupiirkonnas ligi 15 km. Sellest maapealsed trassid 1400 m (9%).
Uute trasside osakaal aastal
2017 oli 56 % (8350 m), 2018.
aasta lõpuks 9400 m ehk 62%.
Aastatel 2015 ja 2016 rekonstrueeriti Põlvas soojustorustikke vastavalt 771,5 m ja
428,3 m. 2017. aastal 1882, 4
m ning 2018. aastal 1002 m.
Aktsiaseltsil Põlva Soojus
on 30.04.2019 seisuga soojuse
tarbijaid 127 ja soojusega varustatavaid hooneid 149.
Soojust soovides,
AS Põlva Soojus

Veelkord jäätmete sorteerimisest
Igal aastal tekib Eesti kodumajapidamistes jäätmeid ligikaudu 400
000 tonni ehk 300 kilogrammi inimese kohta. Jäätmete liigiti kogumine on kohustuslik. Eesti on võtnud eesmärgiks, et alates 2020. aastast
tuleb ringlusse võtta vähemalt 50 protsenti kodumajapidamistest pärinevatest paberi-, metalli-, plasti- ja klaasijäätmetest, muudest liigiti
kogutud kodumajapidamisest ja muudest allikatest pärinevatest jäätmetest.
Paberi, papi, metalli, plastiku ja klaasi tootmiseks kulutatakse ka
suurtes kogustes energiat, vett ja muid ressursse ning materjali ringlussevõtt aitab neid ressursse kokku hoida.
Sorteerimine on loodust säästev ning läbi selle on võimalik kokku
hoida ka olmejäätmete äraveokuludelt. Kogumispunktides on eraldi
konteinerid paberile ja papile ning segapakendile, mõnes kohas on
olemas ka klaaspakendikonteiner.
Pakendijäätmete konteinerisse sobivad:
• piima-, jogurti- ja mahlapakid;
• konservikarbid, kaaned ja korgid;
• kilekotid (sh leiva- ja saiakotid);
• šampoonipudelid, hambapastatuubid, õli-, ketšupi- ja
majoneesipudelid;
• pandimärgita pudelid, purgid;
• hommikusöögi- ja pudrukarbid, pappkastid;
• tühjad kodukeemia pudelid ja värvipurgid.
NB: konteinerisse ei tohi jäätmeid panna musta värvi kilekotis,
kuna selliselt puudub vedajal võimalus tuvastada jäätmete sobivuses
konteinerisse.
Papp- ja paberkonteinerisse sobivad:
• pappkastid ja -karbid;
• paberist pakendeid (näiteks paberkotid, pakkepaber);
• lamineerimata kartong;
• lainepapp.
Klaaspakendi konteinerisse sobivad värvilised ja ilma värvita
klaasist pudelid ja purgid (näiteks karastusjookide pudelid, alkohoolsete jookide pudelid, klaaspurgid).

Põlva valla haldusterritooriumil on üle 100 segapakendi, klaaspakendi ning papp- ja paberpakendi avalikult kasutatava konteineri.
Väga oluline on, et iga jääde saaks õigesse konteinerisse olles puhas,
kuiv, tühi ning biojäätmete vaba.
Samuti on tähelepanu vajav asjaolu, et pakendijäätmed oleksid
konteinerisse pandud lahtiselt või läbipaistvas kilekotis. Nagu eelpool
mainitud, see tagab võimaluse vedajal kindlaks määrata, kas jääde on
konteinerisse sobiv või mitte.
Ebasobivate jäätmete tõttu jäävad konteinerid tühjendamata, mis
tekitab palju segadust ja pahameelt. Üle täitunud konteineri puhul ei
tohi jäätmeid konteineri kõrvale panna, vaid tuleb oodata, mil toimub
vedaja poolt tühjendus. Tühjenduste kohta on võimalik informatsiooni
küsida Põlva Vallavalitsuselt.
Põlva Vallavalitsus palub sorteerida teadlikult ning hoida konteinerite ümber puhtust.
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Ootame kandidaate konkursile
“Põlvamaa kaunis kodu 2019”

Kaasava eelarve ettepanekud ja rahvaküsitlus

Põlva Vallavalitsus ootab ettepanekuid kandidaatide esitamiseks konkursile „Eesti kaunis kodu 2019“.
Eesti Kodukaunistamise Ühendus (EKKÜ) koostöös maakondade esindajatega viib läbi üle-eestilist konkurssi „Eesti
kaunis kodu“. Põlva vallal on võimalus esitada konkursile
kuni neli kandidaati. Konkursi võitjaid tunnustab Eesti Vabariigi President vastuvõtul, mis toimub Taasiseseisvumispäeva paiku. Kõiki kohalike omavalitsuste poolt maakondlikule
konkursile esitatuid tunnustab Põlvamaa Omavalitsuste Liidu
juhatuse esimees Georg Pelisaar oma vastuvõtul mastivimpli
ning tänukirjaga.
Kui Sa oled märganud mõnda kaunist kodu, talu/tootmistalu, korterelamut, ühiskondlikku hoonet, tootmiskompleksi,
küla, parki või väljakut või leiad, et Sinu kodu on tunnustamist väärt, siis esita ettepanek hiljemalt käesoleva aasta
3. juuniks aadressil tiia.zuppur@polva.ee või helista telefonil 5347 1669.
Tiia Zuppur
arhitekt

Kaasava eelarve menetlus on jõudmas rahvaküsitluseni, mis peaks välja selgitama elanike
arvamuse kaasavasse eelarvesse esitatud ettepanekute elluviimiseks.
Rahvaküsitlus viiakse läbi ajavahemikul
17.–30. juuni 2019.
Küsitlus algab 17. juunil kell 8.00 ja lõpeb
30. juunil kell 20.00.
Küsitlus viiakse läbi elektrooniliselt. Arvamust saab avaldada veebikeskkonnas www.volis.ee või Põlva valla veebilehel www.polva.ee.
Küsitluses osalemiseks on vajalik end identifitseerida ID-kaardi või mobiil-ID-ga. Küsitlusest
on õigus osa võtta igal küsitluses osalemise päeval vähemalt 16-aastasel elanikul, kelle elukoht
on Eesti rahvastikuregistri andmetel Põlva vald.
Iga küsitluses osaleja saab hääletada kuni kahe
ettepaneku poolt.
Elanikud, kellel ei ole arvuti kasutamise võimalust saavad ID-kaardi olemasolul hääletada
vallavalitsuses (Keldrikaela tee 2 ja Kesk 15,
E–R 8–12.00 ja 13–16.00), pöördudes teabespetsialisti poole.

Puude raiest tiheasustusalal
Põlva Vallavalitsus annab teada, et Põlva vallas hakkas alates 01.05.2019 kehtima uus Põlva Vallavalitsuse 27.03.2019.
a vastu võetud määrus nr 2-2/3 „Tiheasustusalal üksikpuude raiumiseks loa andmise tingimused ja kord“. Määrusega
sätestatakse Põlva valla haldusterritooriumil kehtiva üldplaneeringuga määratud tiheasustusaladel kasvavate üksikpuude
raiumiseks loa andmise tingimused ja kord. Määrust ei rakendata puude raiele kasvavas metsas metsaseaduse tähenduses
ja viljapuude raiele.
Kui soovite teostada Teile kuuluval tiheasustusalal asuval
kinnistul üksikpuude raiet, siis tuleb esitada taotlus Põlva Vallavalitsusele. Taotluse vorm on leitav Põlva valla koduleheküljel. Küsimuste korral võtke ühendust Põlva Vallavalitsuse
keskkonnaspetsialistiga tel 799 9486.
Reelika Raig
keskkonnaspetsialist

Volikogu istungilt
Põlva Vallavolikogu istung toimus neljapäeval, 16. mail
2019.
Volikogu määras Põlva vallas Soesaare külas asuvale liikluspinnale nimeks Ojakalda tee. Teele nime andmine on vajalik aadressi määramiseks viiele krundile, millel lähiaadress
puudub.
Volikogu andis loa Trebor Agro OÜ-le Põlva vallas Puskaru külas asuva 19,58 ha suuruse põllumajandusmaad sisaldava kinnisasja omandamiseks. Trebor Agro OÜ soovib anda
omandatava kinnisasja pikaajalisele rendile osaühingule Põlva Agro, kellega on sõlmitud vastavasisuline kokkulepe.
Kehtestati Põlva valla koerte ja kasside pidamise eeskiri,
mis sätestab koerte ja kasside pidamise üldpõhimõtted. 1. juulist 2019 muutub koerte märgistamine kiibistamise teel kohustuslikuks, kasside kiibistamine on soovituslik. Lisandub
kohustus registreerida loom Põlva valla lemmikloomaregistris.Olemasolevad koerad tuleb kiibistada ja registrisse kanda
1. jaanuariks 2020.
Võimaldamaks kaasava eelarve kasutamist kavandatud
mahus (2019. aastal 50 000 eurot) tunnistati menetluse korras
kehtetuks tingimus, mis välistab ühes piirkonnas mitme ettepaneku (investeeringu) elluviimise. Näiteks kui on esitatud
piirkondadeülene ettepanek, siis samast taotlusvoorust oleks
võimalik toetada nendes piirkondades ka mõnda teist ettepanekut, kui raha jätkub.
Omaniku nõusolekul otsustati tasuta võõrandada Põlva
vallale Põlva linnas asuv katastriüksus lähiaadressiga Lille tänav T1 ja Puuri külas asuv katastriüksus lähiaadressiga Lille
tänav T2, et tagada sealse piirkonna elanikele võimalus liitumiseks ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga.
Põlva Kooli hoolekogusse nimetati Põlva Vallavolikogu
esindajaks Kuldar Leis.
Järgmine volikogu istung toimub 20. juunil 2019.
PT
Põlva Vallavalitsus on välja kuulutanud
avalikud konkursid
JURISTI ametikohale
Kandideerimisdokumente oodatakse
09.06.2019
Põlva lasteaia Lepatriinu JUHATAJA
ametikohale
Kandideerimisdokumente oodatakse
03.06.2019
Rohkem infot valla kodulehel www.polva.ee ja
Töötukassa kodulehelt.

Kaasavasse eelarvesse esitati 25 ettepanekut.
Üks ettepanek võeti tagasi ning kahel juhul liideti kaks sisult sarnast ettepanekut.
Kaasava eelarve ettepanekute hindamiskomisjon analüüsis ja hindas ettepanekuid järgnevate kriteeriumite alusel: teostatavus, kulutuste
põhjendatus ja eelarve läbipaistvus, mõju valla
avalikule ruumile ja mõju kogukonna ühistegevusele. Esitatud ettepanekute hindamisel peeti
silmas ka Põlva valla kaasava eelarve menetlemise korras kehtestatut, mille kohaselt:
- kaasava eelarve koostamise käigus esitatava
ettepaneku tulemusena realiseeritav objekt peab
vallaeelarve mõistes liigituma investeerimistegevuseks
- objekt peab asuma Põlva vallas, pakkuma avalikku hüve ja olema avalikult kasutatav
- objektist ei tohi tekkida ebamõistlikke kulusid
valla järgnevate aastate eelarvetele
- kaasava eelarve objektiks ei ole Põlva valla
hallatavate asutuste, valla enamusosalusega äriühingute ja valla poolt asutatud sihtasutustega
seotud investeerimisettepanekud
- ettepaneku hinnanguline maksumus kaasavast
eelarvest on vähemalt 5000 eurot
- ettepanek ei tohi olla vastuolus hea tavaga või
õigusaktidega või kaasava eelarve eesmärgiga
ega või olla objektiivsetel põhjustel teostamatu
- ettepaneku maksumus peab jääma kaasava eelarve summa piiridesse (5000–50000 eurot) ja
olema teostatav kahe eelarveaasta jooksul
Hindamiskomisjoni otsusel osalevad küsitluses seitse ettepanekut:
1. Laste mänguväljak Vanakülas
Uue laste mänguväljaku rajamine Vanaküla
raamatukogu-külakeskuse juurde. Mänguväljak
peaks olema kaasaegne, ilmastikukindel ja ohutu. Mänguväljakul võiks olla liumägi, liivakast,
ronimisala ning kiiged. Uus mänguväljak oleks
kohalike laste kohtumispaik, aitaks neil omavahel tuttavaks saada ja ühendaks külakogukonda.
Mänguväljak aitaks samuti tugevdada raamatukogu rolli külakeskusena – täiskasvanud saavad
tulla raamatukokku ja lapsed mänguväljakule.
Projekti elluviimine looks täiendava vaba aja
veetmise võimaluse maapiirkonna lastele ning
tooks neile rõõmu ja meelelahutust.
Sihtrühmaks on Vanaküla, Kiisa, Holvandi ja
teiste ümberkaudsete külade lapsed ja elanikud.
Igapäevaselt kasutaks mänguväljakut 5-10 läheduses elavat last, suuremate ürituste ajal oleks
mänguväljaku kasutajaid umbes 50. Mänguväljak
võiks olla suunatud lastele vanuses 3-12 aastat.
Hinnanguline maksumus: 8000 eurot. Esitaja:
MTÜ Vanaküla-Holvandi Külaselts
2. Välijõusaal Põlva-Himmaste-Eoste
kergliiklustee ääres
Põlva linnast saab alguse kergliiklustee,
mis ühendab Põlvat Himmaste ja Eoste külaga. Alates kergliiklustee avamisest on see väga
aktiivses kasutuses seda nii külade elanike kui
spordikogukondade poolt. Kergteed kasutavad
tervisespordi eesmärgil paljud ja sellel toimuvad
nii rullsuusa kui rulluisu treeningud lumevabal
perioodil regulaarselt. Inimesed on tee omaks
võtnud ja sellest on kujunenud üks sportimise
võimalusi Põlva külje all.
Mitmekesistamaks tee kasutust, kaasamaks
uusi kasutajate gruppe ja avardamaks sportimise võimalusi teeme ettepaneku rajada selle tee
äärde välijõusaal. Välijõusaali eelis muude jõu-

saalide ees on ööpäeva- ja aastaringne kasutusvõimalus.
Sihtrühmaks on linna- ja külaelanikud, tervisesportlased, treeninggrupid, tervisespordiüritustel osalejad. Hinnanguline maksumus: 19 500
eurot. Esitaja: Garry Murumets
3. Lauatennise välilaud iga küla lauaks!
Ettepanekuga on hindamiskomisjoni ning
idee esitajate nõusolekul liidetud ettepanek “Betoonist lauatenniselaud Karilatsi külaplatsile”.
Sisaldab lauatennise välilaudade paigaldamist
igasse külasse. Algatame selle elluviimise enda
ja lähiümbruse külade – Lootvina, Himmaste, Eoste, Taevaskoja, Karilatsi - initsiatiivina.
Asukohaks on olemasolevad ja toimivad külakeskused koos nende juurde kuuluva välialaga.
Ettepanek vastab Põlva valla külaelu elavdamise
prioriteedile. Meie jaoks tähendab see võimaluste loomist inimeste kokkusaamiseks ja ühiseks
ajaveetmiseks kõigile jõukohase huvitegevusega.
Lootvina küla hea näide on 10 aastat sügis/
kevad/talvisel hooajal iganädalaselt tegutsenud
koroonaklubi. Seega, huvigrupi tuumik on meil
juba olemas. Näeme lauatennise välilauda suurepärase võimalusena viia ühistegevust sobivate
ilmaolude korral välja värskesse õhku.
Lauatennise välilauad on pikaajaline ja püsiv investeering – betoonist lauad on lihtsad,
töökindlad ja kompaktsed. Kogemused linnaruumides näitavad, et välilauad ei tekita mingeid
ebamõistlikke lisa- või järelkulusid. Idee teostamine Põlva valla eelarvest on meile oluline, sest
piirkonna väikeküladele pole tuhandete eurodega arveldatavad summad jõukohased.
Sihtrühmaks on tõepoolest kõik elanikkonna grupid: lapsed, koolinoored, täiskasvanud ja
eakad inimesed. Lauatennis on jõukohane kõigile! Lootvina küla näitel on pidevaks sihtgrupiks
50-60 inimest. Avatud ürituste, nt külade päeva
puhul suureneb sihtgrupi arv märgatavalt. Nelja
küla puhul nimetame sihtgrupi arvuks vähemalt
200 inimest. Meie sihtgrupi tunnuseks on hoolimine oma küla käekäigust ja arengust, ühistegevuste vabas õhkkonnas sünnivad alati toredad
mõtted ja algatused, mida järgmiseks koos ära
teha.
Hinnanguline maksumus: üks laud koos paigaldusega 2340 eurot, kogumaksumus: 11 700
eurot. Esitaja: Lootvina külavanem Tõnu Lumi
ja MTÜ Karilatsi Küla Selts
4. Jõulinnak ehk street workout park
Põlva staadionile
Hindamiskomisjoni otsusega ning ettepaneku esitaja nõusolekul on üheks liidetud ettepanekud “Rajada noortele suunatud tänava jõulinnak
ehk n.ö street workout park” ja “Põlva staadioni
statsionaarsed konstruktsioonid”.
Mitte ajada segamini välijõusaali või nende
seadmetega. Nimetatud torukonstruktsioonidest
koosnevad linnakud on oma populaarsust noorte seas tõestanud paljudes riikides üle maailma,
kuna võimaldavad noortel ühiselt ala harrastades
treenida ja üksteisest mõõtu võtta. Jõulinnaku
konstruktsioonid ei ole erinevalt individuaalselt
ühe kitsa lihasgrupi põhised – torudel, redelitel,
rööbaspuudel rippudes ja ronides on võimalik
keha erinevad lihasgrupid viia erinevate jõuõlgade tekitamise näol pingesse, tagades kogu keha
s.h tüvelihaste treeningu. Sellise treeningviisi
efektiivsust näitab seegi, et sel moel arendavad
oma kehalisi võimeid muuhulgas erinevate armeede- ja politsei eriüksuste liikmed.
Hinnanguline maksumus: ei ole esitatud.
Esitaja: Maiko Mõtsar
5. Avalik mänguväljak Kauksi külla
Rajada Kauksi külakeskuse ees oleva amortiseerunud mänguväljaku asemel uus kaasaegne
mänguväljak. See on mõeldud kasutamiseks
Mooste lasteaia Kauksi rühmale õuesõppe tundide läbiviimiseks ja muul ajal avalikuks kasutamiseks kõigile huvilistele. Lisaks mänguväljakule on idee rajada ka jõulinnak, kus on võimalik
harrastada sportvõimlemist, kuna kohalike noorte huvi jõulinnaku vastu on suur. Ettepaneku
idee lähtub asjaolust, et mudilastele suunatud
eakohased aktiivse vabaajaveetmise võimalused
puuduvad, noortele suunatud erinevate spordialade harrastamise võimalused on kesised ning
lasteaia kasutuses olev praegune mänguväljak
on amortiseerunud.
Sihtrühmaks on igapäevaselt ca 90, organiseeritud ürituste ajal enam kui 100 last. Mooste
lasteaia Kauksi rühm, Kauksi Põhikool – ke-

halise kasvatuse tunni raames võimalus õppida
sportvõimlemist, kohalikud lapsed, kes ei käi
lasteaias, väljaspool Kauksit koolis käivad lapsed ja noored; täiskasvanud, kes tunnevad huvi
sportvõimlemise vastu, ühisürituste külastajad.
Hinnanguline maksumus: 16 400 eurot. Esitaja:
Tähti Tobreluts
6. MTÜ Põlvamaa koerteklubi
reeningplats
Treeningplatsiks oleks aiaga ümbritsetud
kinnine ca 50x75m maa-ala. Plats võiks asuda
Intsikurmu läheduses. Aastatega on see koht kujunenud paljude koeraspordi harrastajatele hea
asukohaga kohaks. Platsi oleks vaja koeraspordi
edendamiseks ja turvalisemaks treeningute läbiviimiseks. Kindlasti jõuaks läbi kinnise platsi
olemasolu infot rohkem nende Põlva valla inimesteni, kes muidu läbi sotsiaalmeedia koerteklubini ja treenimisvõimalusteni ei jõua. Tänu
platsile muutuks Põlva vald kaasaegsemate võimalustega paigaks. Platsi saaks kasutada võistluste läbiviimiseks, mis omakorda tooks võistlejaid Põlvasse ka kaugemalt.
Platsile saaks paigaldada erinevaid atraktsioone, mille läbi saab muuta treeninguid mitmekesisemaks ning ka pakkuda võimalust neile,
kes ei ole huvitatud otseselt spordist oma koeraga aega veeta. Ning seda kõike turvaliselt. Plats
jääks kinniseks. Seda saaksid kasutada kõik
MTÜ Põlvamaa koerteklubi liikmed ning endale
aja broneerinud mitteliikmed. Kuna meil on ka
juba tegutsev MTÜ, siis jääks platsi hooldamine
MTÜ kanda (muru niitmine, hooldamine ning
teised heakorratööd).
Hinnanguline maksumus: 10 000 eurot. Esitaja: Kaidi Kobar, MTÜ Põlvamaa koerteklubi
7. Intsikurmu tiigi puhastamine
Teeme ettepaneku puhastada Intsikurmu tiik,
mis rajati ca 15 aastat tagasi. Kahjuks ilmutab
tiik kinnikasvamise märke (kaldad kasvavad
kinni ja keset tiiki ujuvad turbasaared). Tiik
omab nii esteetilist kui praktilist väärtust. Intsikurmut külastatakse nii seal toimuvate ürituste
pärast kui lihtsalt vabaaja veetmiseks. Veekogud
mõjutavad alati maastikupilti positiivselt ja kahju oleks kui mitte just kaua aega tagasi rajatud
veekogu kinni lastakse kasvada. Mingil ajal olid
seal isegi lilleparved. Lisaks ilule, pakub tiik ka
praktilist väärtust. Lähedal olevad aiamaa kasutajad saavad tiigist kastmisvee, mõned aastad
tagasi kasutati tiiki talvel uisutamiseks. Koertega
jalutajad saavad tiigis koeri ujutada.
Hinnanguline maksumus: ei ole esitatud.
Esitaja: Vaike Palumaa
Ellu viiakse enim hääli saanud ettepanekud 2019. aasta kaasava eelarve mahus, mis on
50 000 eurot. Ettepaneku elluviimist korraldab
vallavalitsus koostöös ettepaneku esitajaga.
Hindamiskomisjoni otsusel ei osale elanike
küsitlusel järgmised ettepanekud:
• Põlva keskväljaku äärse ala korrastamine
• Jalgpallistaadioni hooldustehnika (traktor) soetamise osaline katmine
• Mooste mõisa teraviljahoidla ost ja kasutusse
seadmine - ateljee ja näituste maja
• Laste mänguväljak Vanakülas
• Kelgumäe rajamine Kesk 40a kinnistule
• Suvekohviku pargi trepp
• Veemäng liitunud valdades
• Tartu rattaralli tagasi ajaloolistele Põlvamaa
teedele
• Põlva -Eoste kergliiklustee äärde läbi jalgratta
raami jalgratta lukustamist võimaldavad jalgrattahoidjad
• Luua Mammaste tee korvpalliväljakule talvise
uisuväljaku valmidus
• Paadisild keskväljaku äärde ja Orajõgi “laevatatavaks”
• Tulevikuatraktsioonid Põlvas
• Põlva ranna kasesalu rippkiiged
• Põlva Maarja kiriku akende ja külguste restaureerimine
• Sünnitusvoodi ning loote ja ema jälgimisseadme soetamine Põlva sünnitusosakonnale
• Päkamäe tee kõnnitee ehitus
Hindamiskomisjoni protokolli ja ettepanekutega, mis elanike küsitlusele ei pääsenud saab
tutvuda Põlva valla veebilehel www.polva.ee/
kaasav-eelarve
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Lõpuaktused 2019
Põlva Lasteaed Lepatriinu
29. mai 2019 kell 16 Kullatriinud
30. mai 2019 kell 16 Hõbetriinud ja Rohetriinud
Põlva Lasteaed Mesimumm
28. mai 2019 kell 16 Ülane
				
29. mai 2019 kell 17 Piibeleht
Põlva Lasteaed Pihlapuu		
4. juuni 2019 kell 16 Muumi
				
5. juuni 2019 kell 16 Lotte
Ahja Lasteaed Illikuku 		
30. mai 2019 kell 15.30
Mooste Lasteaed Tammetõru
31. mai 2019 kell 16
Tilsi Lasteaed Muumioru
30. mai 2019 kell 17
Vastse-Kuuste Lasteaed Kaari 31. mai 2019 kell 16
Ahja Kool 9. klass 		
21. juuni 2019 kell 18.30
Johannese Kool ja Lasteaed Rosmal
				
16. juuni 2019 kell 12
Kauksi Põhikool 9. klass
15. juuni 2019 kell 13
Tilsi Põhikool 9. klass
15. juuni 2019 kell 16
Mooste Mõisakool 9. klass
18. juuni 2019 kell 15
Vastse-Kuuste Kool 9. klass
18. juuni 2019 kell 17
Põlva Kool 9. klass 		
19. juuni 2019 kell 16
Põlva Roosi Kool
		
7. juuni 2019 kell 13
Põlva Gümnaasium 		
21. juuni 2019 kell 16
Põlva Muusikakool
VII klass kontsertaktus 		
24. mai 2019 kell 18
IV klass 			
7. juuni 2019 kell 18
eelklassi lõpuaktus 		
3. juuni 2019 kell 18
Põlva Muusikakool lõpuaktus
7. juuni 2019 kell 15
Põlva Kunstikool lõpuaktus
3. juuni 2019 kell 16

Lapsed suveks laagrisse
Põlva valla lastel on suvel taas võimalus puhata Taevaskoja
ja Valgemetsa noortelaagrites. Kokku on kahe vahetuse peale
omavalitsusel soodustuusiku kohti 23-le lapsele.
Vahetuste kuupäevad:
• 22. juuli – 28. juuli 2019 (Taevaskoja laager, 8 kohta)
• 31. juuli – 6. august 2019 (Valgemetsa laager, 15 kohta)
Täismaksumus Taevaskoja noortelaagris on 180 eurot. Soodustuusiku omaosaluse maksumus ühele lapsele on 140,80 eurot.
Täismaksumus Valgemetsa noortelaagris on 143 eurot. Soodustuusiku omaosaluse maksumus ühele lapsele on 103,60 eurot.
Vajadusel saab taotleda täiendavat vallapoolset toetust
omaosaluse katmiseks. Ootame vanemaid laagriavaldusi esitama
kuni 17. juunini 2019!
Küsimuste korral helistada 799 9462 või +372 5302 1668

Vallavalitsus, volikogu 3

Kutsume tunnustama täiskasvanud õppijaid
Täiskasvanuna uuesti õppima asumine nõuab sisemist motivatsiooni,
julgust ning igapäeva elu kõrvalt on see suur väljakutse. Meie ümber on
aga inimesi, kes leiavad jõu ning aja, et erinevate takistuste kiuste uuesti
õpinguid alustada või end täiendada.
Sel aastal viib Eesti Täiskasvanute Koolitajate Assotsiatsioon Andras
konkurssi läbi kahes kategoorias – aasta õppija ja meie linna või valla
õpitegu.
Ootame esitama aasta õppija kandidaadiks neid inimesi, kes on jätkanud täiskasvanuna katkenud haridusteed, osalenud täienduskursustel või
omandanud uue eriala ning seeläbi muutnud oma elu.
Sel aastal soovime tunnustada ka õpitegusid, mis aitavad inimestel
saada õppimisest positiivseid kogemusi, uusi teadmisi ja oskusi. Meie valla või linna õpitegu on nominatsioon, kuhu sobivad kogukondlikud õppimist edendavad ja toetavad teod ning mis aktiivsete kogukonna liikmete
toel teoks saavad.
Eesti Linnade ja Valdade Liidu nõunik Hille Ilves kutsub üles kohalike
omavalitsusi täiskasvanud õppijaid märkama: „Kohalikel omavalitsustel
on suurepärane võimalus toetada ning märgata täiskasvanud õppijaid, kohalikke inimesi, kes tegelevad enese täiendamisega ja uute oskuste omandamisega. Kindlasti saavad need inimesed oma eluga paremini hakkama
ning on ka kohalikul tasandil aktiivsemad.”
2018. aasta õppija tiitliga pärjatud Oksana Kurvits omandas keskhariduse Rapla Täiskasvanute Gümnaasiumis, sellele järgnesid õpingud
Järvamaa kutsehariduskeskuses ja praegu õpib ta Lääne-Virumaa rakenduskõrgkoolis. Oksana julgustab kõiki õppima. „Tuleb üle olla oma hirmudest ja astuda esimene samm, kui sa selle sammu teed oled juba võitja.
Haridus annab nii majandusliku kui ka emotsionaalse kindluse,” põhjendas Oksana.
Täiskasvanud õppijate ja õpitegude tunnustamine on üks osa oktoobris toimuvast traditsioonilisest täiskasvanud õppija nädalast, mille ajal on
fookuses täiskasvanuna õppimine. Aasta õppijat ja õpitegusid tunnustatakse 1. novembril täiskasvanud õppijate foorumil.
Kandidaate saab esitada 10. juunini 2019 veebilehel www.andras.
ee/et/tunnustamine. Eelmiste aastate edulugudega saab tutvuda www.andras.ee/et/edulood
Lisainfo:
Monica Marfeldt
monica@andras.ee
621 1670

Lühem teekond
1. aprillil jõustus sotsiaalhoolekande seaduse muudatus. See võimaldab raske, sügava või püsiva
kuluga psüühikahäirega täisealisel
inimesel saada erihoolekandeteenuseid, pöördudes otse sotsiaalkindlustusameti juhtumikorraldaja
poole. Enam ei tule teenuse taotlemisel esitada selliseid lisadokumente nagu rehabilitatsiooniplaan
või psühhiaatri hinnang. Erihoolekandeteenuse ja inimese toetusvajaduse hindamist ning inimese
nõustamist viivad 1. aprillist läbi
sotsiaalkindlustusameti juhtumikorraldajad. Varem võis teenuse
saamiseks vajalike dokumentide
kogumine kesta 3–4 kuud. Kõik

sõltus sellest, kui kiiresti leiti aeg
rehabilitatsioonimeeskonna juurde ning millal valmis rehabilitatsiooniplaan või kui ruttu saadi aeg
psühhiaatri vastuvõtule. Nüüd teeb
juhtumikorraldaja teenuse saamise
otsuse 40 tööpäeva jooksul.
Toetusvajaduse
hindamisel
kasutatakse toetus- ja abivajaduse hindamisvahendit. Hindamisel
tuginetakse andmetele, mis leiduvad teenust taotleva inimese kohta
riiklikes andmebaasides. Inimese
toetusvajadust hinnatakse seitsmes
eluvaldkonnas, mis on elukvaliteedi tagamiseks vajalikud: sotsiaalsed suhted, vaimne tervis, füüsiline tervis, hõive ja õppimine, vaba
aeg ja huvitegevus, elukeskkond ja
igapäevaelutoimingud.
Teenuse vajaduse väljaselgitamisse kaasatakse alati inimest ennast, tema lähedasi ja teisi olulisi
võrgustikuliikmeid. Enne inimesega vestlemist vaadatakse üle kogu
juhtumikorraldajale kättesaadav
informatsioon inimese tegevusvõime kohta, mis on seotud hindamise teemade ja eluvaldkondadega.
Selline info võib olla individuaalne arengukaart haridussüsteemis,
teenuseosutajate kokkuvõtted ja
hinnangud, töövõime hinnangud,
varasemad rehabilitatsiooniplaanid, puude taotlemisel esitatud
hinnangud ja lubatud terviseinfosüsteemi andmed diagnoosi kohta.
Suheldakse ka omavalitsusega ja
uuritakse varasema teenuste kasutamise kohta. Olemasolevaid
andmeid täiendatakse hindamise
käigus otse inimeselt ja/või tema
lähedastelt saadud informatsiooniga hetkeolukorra kohta.

Pakume tuge!
Hindamise käigus selgub, kui
palju vajab inimene erinevates
eluvaldkondades tuge. Tuginedes
kogutud andmetele, otsustab juhtumikorraldaja, kas inimese toimetuleku tagamiseks on vaja just
erihoolekandeteenused või saab
abi tagada ka teiste sotsiaalhoolekande abimeetmetega. Sellisel
juhul seostab juhtumikorraldaja
inimese teiste sotsiaalhoolekande organisatsioonide või kohaliku omavalitsusega, kes saavad
inimesele pakkuda vajalikku abi.
Ühtlasi teavitab juhtumikorraldaja
kohalikku omavalitsust sotsiaalhoolekande abi vajavast inimest.
Toetusvajaduse hindamisel kogutud info edastab juhtumikorraldaja
teenuseosutajale. Sellele tuginedes
planeerib teenuseosutaja inimesele
esmased tegevused ja koostab personaalse tegevusplaani.
Erihoolekandeteenustel olevat
inimest juhendatakse, toetatakse ja
abistatakse, et ta tuleks toime igapäevaelus vajalike tegevustega ja
ühiskonnaelus osalemisega. Korraldatakse väljasõite, osaletakse
näitustel, käiakse teatris ja kinos.
Tehakse käsitööd ja aiatöid. Inimene osaleb vastavalt oma võimetele
teenuse tegevustes maksimaalselt
ise.
Mis toimub Põlvamaal?
Sotsiaalkindlustusametil
on
Põlvamaal erihoolekande teenuseosutajatena viis koostööpartnerit, kes aktiivselt teenust osutavad.
Toetavaid teenuseid nagu töötamise toetamise, igapäevaelu- ja
toetatud elamise ning kogukon-

OOTAME TEID TUTVUMA KOOLIGA
Lina tn 21 õppehoones õppima asuvad lapsed
12. juunil 2019 kell 16.30-18.00
Koolimaja tee 1 õppehoones õppima asuvad lapsed
13. juunil 2019 kell 16.30-18.00
Lastele toimuvad tegevused klassides,
lastevanematele toimub samal ajal infotund aulas.
Lisainfo: õppejuht Aigi Sikkal, 5819 0695
Esimesse klassi õppima asumiseks esitab lapsevanem hiljemalt
31. maiks Põlva Kooli kantseleisse (Kesk 25) järgmised dokumendid:
1) vormikohane taotlus
2) lapse isikut tõendava dokumendi koopia
3) lapsevanema isikut tõendava dokumendi koopia
4) tervisekaart või väljavõte tervisekaardist
5) koolieelse lasteasutuse poolt välja antud koolivalmiduskaart
6) lapse foto, suuruses 3×4 cm.

TÄHELEPANU!

Vastuvõtukatsed Põlva
Muusikakooli I klassi ja
eelõppesse

klaveri, viiuli, vioola, tšello, kitarri, puhkpillide,
akordioni, lõõtspilli ja trummi erialale

Lihtsamalt ja kiiremini erihoolekandeteenustele
Erihoolekandeteenused
on
mõeldud raske, sügava või püsiva
kuluga psüühikahäirega täisealisele inimesele, kes vajab juhendamist, nõustamist, kõrvalist abi,
hooldust ja/või järelevalvet. Teenus võimaldab inimesel säilitada
elukvaliteeti ja tulla iseseisvalt
toime või arendada toimetulekut
vastavalt vajadustele ja võimetele.
Toetavaid erihoolekandeteenuseid võib saada oma kodus. Samuti
võib toetatud elamise ja kogukonnas elamise teenust ning ööpäevaringset erihooldusteenust saada
teenuseosutaja pakutud elupinnal.
Mitte kõik psüühikahäirega
inimesed ei vaja erihoolekandeteenust. Teenust on tarvis, kui inimesel esineb psüühikahäirest tingitud
riskikäitumine või ta vajab rohkem
toetust ja kõrvalabi, mida teised
sotsiaalhoolekande teenused ei
kata.

Põlva Kooli 1. klassi astuvad lapsed
ja laste vanemad!

nas elamise teenust osutavad SA
Maarja Küla, Põlvamaa Puuetega
Inimeste Koda ja MTÜ Teokas
Klubi. Ainult igapäevaelu- ja toetatud elamise teenust osutavad
EELK Räpina Miikaeli Koguduse
hooldekodu ja MTÜ Teeme Koos.
Ööpäevaringne teenuseosutamine
toimub sihtasutuses Maarja Küla.
Päeva- ja nädalahoiuteenust, mis
on loodud lähedaste hoolduskoormuse vähendamise eesmärgil, osutab SA Maarja Küla. Pikaajalise
kaitstud töö projektis 2019–2020
osalevad SA Maarja Küla ja Põlvamaa Puuetega Inimeste Koda.
Erihoolekandeteenust
saab
taotleda sotsiaalkindlustusameti
klienditeeninduses või juhtumikorraldaja juures (aeg tuleb eelnevalt kokku leppida), elektroonselt
iseteenindusportaalis eesti.ee, eposti teel aadressil info@sotsiaalkindlustusamet.ee või kirjalikult
posti teel. Taotluse blankett asub
sotsiaalkindlustusameti kodulehel
www.sotsiaalkindlustusamet.ee.
Täpsemat infot toetusvajaduse hindamise ja erihoolekandeteenustele saamise kohta edastab
sotsiaalkindlustusameti Põlvamaa
piirkondlik juhtumikorraldaja Monika Adamson (5302 3418, Monika.Adamson@sotsiaalkindlustusamet.ee).
Monika Adamson
sotsiaalkindlustusameti
rehabilitatsiooni talituse
juhtumikorraldaja

Kolmapäeval, 5. juunil 2019
kell 16.00 – 18.00
Neljapäeval, 6. juunil 2019
kell 13.00 – 15.00
ja 16.00 - 18.00
➢ Ette valmistada üks laul
➢ Info tel. 799 4408; 799 4265

Detailplaneeringud

Kinnisasja omaniku taotluse alusel lõpetati detailplaneeringu koostamine Põlva linnas Kesk tn 9 krundil Põlva Vallavalitsuse 15.05.2019
korraldusega nr 2-3/227 ning Põlva linnas F. Tuglase tn 1 krundil sama
kuupäeva korraldusega nr 2-3/228.
Põlva Vallavalitsus teatab, et võttis 15.05.2019 korraldusega nr
2-3/229 vastu ja suunas avalikule väljapanekule Eoste külas Tööstuse
tee 9 katastriüksuse detailplaneeringu.
Planeeringuala suurus on ligikaudu 3,53 ha ning see hõlmab Tööstuse
tee 9 katastriüksust. Detailplaneeringu lahenduse kohaselt Tööstuse tee 9
katastriüksuse piire ei muudeta. Planeeritav katastriüksus on hetkel hoonestamata, hoonete suurim lubatud arv on 5. Hoonete ehitisealuseid pindalasid planeering ei piira, lubatud hoonete suurima ehitisealuse pindala
kogu katastriüksuse kohta on 19 000m2. Hoonete lubatud maksimaalne
kõrgus on 16m. Sõiduautode juurdepääs planeeringualale on planeeritud
Tööstuse teelt, mille tarbeks rajatakse täiendavad mahasõidud. Raskeliiklus on planeeritud Himmaste-Rasina T-16 riigimaanteelt alguse saava
Liimpuidu tee kaudu. Lisaks antakse planeeringuga lahendus heakorrastuse, haljastuse, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise kohta.
Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 07.06.2019 – 25.06.2019.
Paberkandjal detailplaneeringuga saab tutvuda tööpäevadel Põlva Vallavalitsuse ehitus- ja planeeringuosakonnas, aadressil Võru tn 1 Põlva (II
korrus). Digitaalselt on detailplaneeringu materjalid leitavad aadressil:
www.polva.ee/detailplaneeringud. Kirjalikke arvamusi detailplaneeringu
kohta saab esitada Põlva Vallavalitsusele avaliku väljapaneku ajal aadressil Kesk tn 15 Põlva linn Põlva vald või e-postiga aadressil info@polva.
ee.
Ehitus- ja planeeringuosakond

Kohanime määramine

Vastavalt kohanimeseaduse § 6 lõikele 8 ja Põlva Vallavolikogu 19.04.2018 määrusele nr 32 „Põlva valla Kohanimede määramise
kord” avalikustab Põlva Vallavalitsus otsuse eelnõu „Kohanime määramine”, millega soovitakse Määrata katastriüksustel 47301:001:1060
ja 47301:001:1205 paiknevale metsateele nimeks Kadaja tee ja katastriüksustel 47301:001:1059, 47301:001:1061, 47301:001:1056 ja
47301:001:1058 paiknevale metsateele nimeks Kripsi tee.
Eelnõu kohta on võimalik teha põhjendatud ettepanekuid kuni 10. juunini 2019 (kaasa arvatud).Korralduse eelnõuga on võimalik tutvuda Põlva
valla kodulehel www.polva.ee
Ettepanekud saata Põlva Vallavalitsusele postiga Kesk tn 15, Põlva
63308 või elektroonilise kirjaga e-post: info@polva.ee
Ehitus- ja planeeringuosakond
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4 Kultuur ja elu

Laulu- ja tantsupeotule
teekond Põlva vallas
„XXVII laulu- ja XX tantsupeo tule tulemine on avamäng juubelipeole, kandes endaga laulu- ja tantsupeo väärtusi ning väge
igasse Eestimaa nurka. 2019. aastal saab tuletulemise traditsioon
50-aastaseks – esimest korda toimus üle-eestiline tule tulemine
1969. aastal seoses laulupeo sajanda juubeliga”, selgitavad tuletoojad ning laulu- ja tantsupeo peakorraldajad.
Tule teekond saab 1. juunil alguse Tartust, kus see Eesti Rahva Muuseumi pargis süüdatakse. Järgnevad 33 päeva on aga tuli
maakondade hoida, liikudes läbi terve Eesti. Tule teekond lõpeb
4. juuli õhtul Tallinnas, Kalevi staadionil, kus kell 19.00 algab XX
tantsupeo esimene etendus.
Põlvamaal liigub laulu- ja tantsupeo tuli alates 18. juuni kella 10-st kui me naabritelt Kärgulas tule üle võtame ja Kanepisse
toome, kuni 20. juuni kella 10-ni kui Piirissaarel tule Tartumaale
edasi anname. Tuli läbib maakonnas 252 kilomeetrit ja teeb siin
28 lühemat või pikemat peatust. Neis kõigis on inimestel võimalik
tulla kohapeale tuld tervitama ja sellest osa saama.
Kava kohaselt on maakonnas 7 sellist peatuspaika, kus igas
peatuspaigas moodustatakse tantsurühmade, lauljate, pillimeeste
või kohalike elanike abiga üks täht laulu- ja tantsupeo nimetusest
ja kokku tuleb teekonna lõpus sõnapaar „MINU ARM“. Põlva vallas moodustatakse N-, U- ja A-tähed, ning kõige lõpus saab Räpina tuletõrjeväljakul kokku MINU ARM. Tähtede moodustumist
filmitakse ülalt drooniga. Kutsume Põlva valla rahvast osalema
laulu- ja tantsupeo tule teekonnale ja tähtede kujundamisele!

„Sinule, Eesti – Sinule, Põlvamaa!”
On jäänud veel loetud päevad
maakonna laulu- ja tantsupeo toimumiseni Intsikurmus. Peost osa
võtvad 96 kollektiivi ligikaudu
1700 osalejaga viivad läbi viimaseid proove ning teevad ettevalmistusi esinemiseks. Käesolevat
aastat on Eestis nimetatud “Laulupidu 150. Eesti laulu ja tantsu
juubeliaasta”. Selle valguses
tuuakse maakonna peol nimetusega „Sinule, Eesti – Sinule, Põlvamaa!” vaataja ette laulu- ja tantsupeo teekond läbi Eesti aja- ja kultuuriloo. Kuulda ja näha saab esitusi,
mis on mõeldud kingitusena Eestile, tänuavaldusena Põlvamaale ja
tema inimestele. On muusikapalu ning tantse, mis kõigile teada-tuntud, kuid 2. juunil on Intsikurmus võimalus osa saada ka esmaettekannetest.
„Sinule, Eesti – Sinule, Põlvamaa!” korraldustoimkond tänab
kõiki kollektiive, kes peost osa võtavad ning koos sellega maakonna
laulu- ja tantsupidude traditsiooni kestmisele ja meie kultuuri järjepidevusele tervikuna märkimisväärse panuse annavad.
Tooksin esile paljude kollektiivide juhendajaid ja dirigente, kes
oma nõu, jõu ja pühendumusega on vundamendiks ja garantiiks, et
toimuma saaks igati väärikas pidu. Tänan kohalikke kultuuri- ja seltsimajade töötajaid, vallavalitsusi, koolide, lasteaedade ja seltside
eestvedajad – nende vaimne ja materiaalne tugi annab kollektiividele
rahulikuma tunde tegeleda just loomingu sisulisema poolega. Loomulikult kuuluvad tänusõnad ka vanematele ja vanavanematele, kes oma
võsukeste toimetamisele kaasa elavad ja mitmetpidi toeks on. Tõepoolest, tänavusel laulu- ja tantsupeol esineb ligikaudu seitsesada last
ja koolieelikut. Kannab ju ”Sinule, Eesti – Sinule, Põlvamaa!” lisaks
maakonna ning Eesti aja- ja kultuuriloo jutustamisele ka soovi tugevdada põlvkondadevahelisi sidemeid ja koostegemise rõõmu.
Hea Põlva valla rahvas! Olete väga oodatud 2. juunil algusega
kell 18:00 Põlva Intsikurmu lauluväljakule maakondlikule laulupeole
„Sinule, Eesti – Sinule, Põlvamaa!”. Kohtumiseni!
Riivo Jõgi
„Sinule, Eesti – Sinule, Põlvamaa!” üldjuht

NB!Peole eelneb laulu- ja tantsupeo rongkäik algusega 17:30
Põlva järve äärest marsruudil: Kalda tn – Kesk tn – Piiri tn – Intsikurmu. Kindlasti on soovituslik peopaika hakata liikuma aegsasti,
sest ajavahemikul 17:30-18:00 on kesklinna liiklus peoliste rongkäigu päralt ja esineb lühiajalisi takistusi transpordiga liiklemisel.
Palume jälgida ka ajutisi liiklusmärke.

Tule teekond ja peatuspunktid Põlva vallas
Kõigis peatuspunktides toimuvad etteasted ja tule austamine.
ning tule jagamine soovijatele.
18.06 kell 16:00 VASTSE-KUUSTE KULTUURIMAJA JA
KOOLIMAJA PARK
Tule saabumine Põlva valda. Tuli liigub kultuurimaja kõrval mäe
tipus olevate puude keskele, räägitakse nende puude tähtsusest ja
väest, laulu saatel toimub villase lõnga kerimine ümber puude.
Rongkäik tõrvikuga mäe otsast koolimaja parki, kus lauldakse ja
tantsitakse. Osalevad kollektiivid: Vastse-Kuuste segakoor (dirigent Heli Oja), folkloorirõhm Kõivokõsõ (juhendaja Kersti Matson) Segarahvatantsurühm Vihista Viisku, (juhendaja Katrin Peil),
Vastse-Kuuste Kooli mudilaskoor (dirigent Kersti Matson). Muusika saatel, läbi liikumise ja tantsu moodustatakse koolimaja pargis N-täht sõnapaarist „Minu arm”. Kõigil võimalus osaleda tähe
moodustamisel, mida filmitakse drooniga.
18.06 kell 17:15 AHJA KÕLAKODA, TUGLASE PINK
Mare Rämmer tutvustab Ahjal kasvanud kirjanik Friedebert Tuglase poolt kirja pandud eesti rahvatantsu “Kaera-Jaan” sünnilugu
ja annab lühiülevaate Ahjal sündinud tantsujuht Kristjan Toropist.
Osalevad kollektiivid: naisansambel “Rukkirääk” (muusikajuht
Heli Oja), rahvatantsurühm “Hõbesõlg” (tantsuõpetaja Külliki

Poroson ja assistent Marju Rämmer) ning Ahja Kooli laululapsed
(muusikaõpetaja Krista Brusko).Laulupeo tuli peatub Tuglase pingi juures ja avaldab austust tuntud kirjamehele.
18.06 kell 18:00 MOOSTE
Tuli saabub kell 18:00 kultuurimaja parklasse, sealt algab rongkäik
tõrvikuga kultuurimajast mööda alleed mõisa poole. Tuld tervitavad mõisahärra Ülo Needo ja mõisakooli õpilased (direktriss Ave
Kikas). Rongkäik liigub mõisa, rahvamuusikakooli ja folgikoja
juurest lipuväljakule. Muusika saatel, läbi liikumise ja tantsu moodustatakse siin U-täht sõnapaarist „Minu arm”. Kõigil võimalus
osaleda tähe moodustamisel, mida filmitakse drooniga.
Etteasted teevad Mooste Rahvamuusikakooli pillimängijad (juhendaja Krista Sildoja), Mooste Segakoor (dirigent Jaanus Prükk)
ja tantsurühmad.
18.06 kell 19:00 J. HURDA SÜNNIKODU HIMMASTES
Eesti rahvaluule- ja keeleteadlase, vaimuliku ning ühiskonnegelase Jakob Hurda esiletoomine ning austamine. Jakob Hurda nimelise Rahvahariduse Seltsi poolt lavastuse „Meenutus 1869. a laulupeost” ettemäng (25 min). Osalevad J. Hurt, J.V. Jannsen, Lydia
Koidula, isa ja poeg Wirkhausid. Esineb Eesti esimene Rahvamuusik Juhan Uppin.
18.06 kell 20:00 INTSIKURMU LAULULAVA
Põlva maakonnas on kaks laulu- ja tantsupeo traditsioonile olulist
paika - Põlva Taevaskoja, kus toimusid esimesed laulupeod ning
hiljem valminu ja kiiresti kuulsust kogunud peopaik Intsikurmu
laululava. 18. juuni õhtul toimuvad laulupeo tule auks ja Intsikurmu esiletoomiseks etteasted ja tule süütamine tuleurnis. J. Hurt
peab Eesti esimese laulupeokõne „Kolm soovi“. Esinevad Politsei- ja piirivalveorkester ning pärimuskultuuri viljelev artist Mari
Kalkun.
19.06 kell 8:30 PÕLVA MAARJA KIRIK
Tule õnnistamine teekonnaks. Tule jagamine soovijatele
19.06 kell 9:15 PUSKARU (Kanepi/Leevaku tee ja Postitee
ristmikul) Tule jagamine Postitee infotahvlite juures. Postitee tutvustamine tuleteekonna meeskonnale. Mustajõe vana kõrtsimaja
juures peatuspunkt, tuleteelistega liituvad Lahedad Mutid.
19.06 kell 11:00 TILSI KÕLAKODA
Esinevad Lahedad Mutid, kohalikud laulukoorid ja tantsurühmad.
Tuli tõuseb Tilsi vaatetorni. Muusika saatel, läbi liikumise ja tantsu
moodustatakse siin A-täht sõnapaarist „Minu arm”. Kõigil võimalus osaleda tähe moodustamisel, mida filmitakse drooniga.
19.06 kell 12:00 VANA-KOIOLA RAHVAMAJA
Tuli külastab näitemängu proove. Tule jagamine soovijatele.
Põlva vald soovib laulu- ja tantsupeo tulele head teekonna jätku
Räpina vallas, kus esimeseks peatuspunktiks on Leevi külaplats.
Asser Jaanimets
Põlvamaa kultuurispetsialist

Lahedal saab lahedalt laulda ja tantsida
Alates 2005. aastast on igal kevadel
Lahedal toimunud laulu- ja tantsupäev – üks
olulisemaid kohalikke kultuurisündmusi.
Esimesel neljal aastal
viidi programm läbi
Tilsi koolimajas, kuna
puudus vabaõhulava.
Alates 2009. aastast on
laulu- ja tantsupäev toimunud Tilsi laululaval
Kõrbjärve ääres. Vaid
erandkorras oleme halva ilma tõttu pidanud
tegema peo koolimajas. Seekordne laulu- ja
tantsupäev, mis toimub
24. mail Tilsi vabaõhulaval, on juubelihõngu- Laheda 12. laulu- ja tantsupäeval esineb läti rahvatantsurühm. A. Määri foto
line ja kannab järjekorranumbrit 15.
Traditsiooniliselt esinevad peol meesansambel ja Vireši rahvatant- mälestuspingi valmistamiseks koTavapäraselt
as- Tilsi lasteaia mudilased ning Tilsi surühm. Laheda segakoorile pa- halikule muusikaõpetajale ja hetuvad peol üles kõik põhikooli õpilased. Täiskasvanu- kub peol mehist tuge Lasva mees- liloojale Ilmar Patrasonile. Pingi
Laheda aktiivsed laul- te kollektiividest astuvad lavale koor. Peale kontserti saab jalga avamispäev võiks olla 19. juuli,
jad ja tantsijad, mudi- naisansambel Laululust ja Laheda keerutada Vana-Koiola rahvamaja mil Tilsis toimub lõõtspillipidu
lastest eakateni. Kava segakoor. Läbi aastate on osalenud tantsubändi Kuues Päev saatel.
Külaharmoonika.
sisustamisega
pole peol ka erinevad külaliskollektiiLaheda kandis on laul ja tants
muret olnud, sest tub- vid. Selles osas olnud hea koostöö alati au sees olnud. Vajalik on
Andres Määr
lid ja töökad juhenda- lätlastega Ape rajoonist Trapenest. väärtustada meie tublisid tegiVana-Koiola Rahvamaja
jad on oma kollektii- Ka seekordsel laulu- ja tantsupäe- jaid nii olevikust kui minevikust.
juhataja
vid esinemisteks alati val osalevad kolm kollektiivi Läti- Sellega seoses teeme Laheda 15.
hästi ette valmistanud. maalt: Trapene naiskoor, Gaujiena laulu- ja tantsupäeval üleskutse
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Meie Stuudio töörohke hooaeg
lõpusirgel

TaDaa! Festival
TaDaa! on Baltimaade suurim ja ühtlasi ainus tuuritav tänavakunsti festival!Festival pakub tervislikku kompotti muusikast, teatrist,
tsirkusest, tantsust ja sõnakunstist ning on sobilik kõigile sõltumata
vanusest, pikkusest, kaalust või kinganumbrist. Festivalil on kokku
120 esinejat 14 riigist.
Põlvas toimub festival Kultuuri-ja Huvikeskuse sees ja ümbruses:
13. juunil kell 20:00 Kabaree etendus UnderGroundis
14. juunil kell 14:00-20:00 tänavaetendused Kultuuri- ja Huvikeskuse ümbruses
Kõik üritused on publikule TASUTA, ent vana hea tänavatava kohaselt on teretulnud kübarasse tänupanuse poetamine. Lisaks Põlvale
käib festival juunikuu jooksul Tallinnas, Narvas, Tartus ja Lätis.
Lisainfo: www.tadaafestival.org

Põlva spordi- ja tantsukooli Meie Stuudio perekond. Foto Indrek Illus.
3. mail toimus Põlva Kultuuri- ja Huvikeskuses suurejooneline
Meie Stuudio tantsukooli XIII kevadkontsert „Lavalt lavale“. Täissaalile esitati kolme tunni jooksul 33 sel hooajal selgeks õpitud tantsukava. Oleme uhked oma tantsijate üle ning on hea meel näha, et meie
tegemistel on väga palju kaasaelajaid. Suure tänu- ja õnnetundega lõpetame peagi oma 13. tantsuhooaja.
Selle hooaja viimaseks võistluseks olid Tartu linnas 11. ja 12. mail
aset leidnud Kuldse Karika finaalkontserdid. Meie Stuudio tantsukool
pääses eelvoorudest finaali üheksa tantsuga, millest kaks tulid ka auhinnalistele kohtadele.
1. koha sai tänavatantsu lavastuse kategoorias laste vanuseastmes
tantsurühm Meie Stuudio Supernoovad tantsuga „Munavargad“, mille
autor ja juhendaja on Andre Laine. See tore tants on saanud kõrgeid
kohti hooaja jooksul nii Eestis, Lätis kui ka Leedus.
3. koha sai produktsiooni kategoorias (mitme erivanuselise grupi

tantsuetendus, kus lubatud on kõik stiilid, rekvisiidid, eriefektid)
tants nimega „Surrender“. Lisaks Meie Stuudio tantsukooli tantsijatele osalesid selles kavas ka mitmed meie sõbrad mujalt Eestist.
Ligi 6-minutilise tantsuetenduse autoriteks ja juhendajateks on
Andre Laine ning Kevin Loorits.
Meie Stuudio tantsukooli tantsijaid on suvel ees ootamas mitmed esinemised (nt Põlva päevade laadal 01. juunil) ning tantsulaager augustis.
Kutsume kõiki huvilisi 9. juunil (täpsem ajagraafik kuulutusel) Meie Stuudio tantsukooli sisseastumiskatsetele. Ootame igas
vanuses tüdrukuid, poisse, naisi ja mehi. Meie peres on ruumi kõigile.
Merit Kallas
Põlva spordi- ja tantsukool Meie Stuudio

Festival Orient toob Põlvasse ilu ja graatsiat otse
Jaapanist

Viis kaunist jaapanlannat on oma
muusika, ilu ja kostüümidega nagu jaapani
kunsti kvintessents.

Tõusva Päikese Maa on üks väheseid
kultuure, kus ilu püstitus ja emotsiooni
kaduvus on omandanud kultusliku tähenduse: õitsvad kirsid ehk sakura on vaid
lühiajaline vaatepilt, mida ometigi läheb
vaatama terve maa ja vahel jupp muud ilmagi. Sama toimub sügisel värviliste lehtede aegu. Kaduvad hetked ja emotsioonid, millest elu tegelikult ju koosnebki, on
zen-budismi üks tunnusmärke. Muusika
sobib just samasse kategooriasse, sest kunagi ei ole võimalik ka sama teost mängides korrata eelnenut – kõik tekib ja kaob
hetkes, andes emotsiooni.
Sakura Komachi annabki edasi kordumatut Jaapanit, nagu oleks viis geishat
saabunud Maarjamaa varasuvesse. Väärib
märkimist, et rafineeritud ilu nii kunstis
kui muusikas kannavad seal maal peaasjalikult naised, millele vastavalt on peensusteni välja töötatud ka soengud, riietus
ja make-up. Jaapan on justkui kontrastide
sümbol vastandades hiiglaslike taiko-

trummide kõma ja samuraide vapra sõjakuse
ülilihvitud välimuse, luule, graafika ja muusikaga. Ja ehkki Fuji mäge asendab Lõuna-eesti
kuppelmaastik, pole põhjust kahelda, et elamus saab olema ehe ja kordumatu.
Ida Muusika Festival ORIENT on Baltimaade esimene ja seni ainus festival, mis on
pühendunud autentsele Euroopa-välisele, eelkõige Aasia muusikale ja kultuurile. Aastal
1992 alustanud festival tähistab veerand sajandi möödumist oma sünnist. Festivali kunstiline
juht on Peeter Vähi.
Jaapani traditsioonilise muusika ansamblit
Sakura Komachi kuuleb laupäeval, 8. juunil
kell 19 Põlva Kultuuri- ja Huvikeskuses. Piletid hinnaga 5 € / 8€ müügil Piletilevis ja Põlva
Vallavalitsuse kassas. Vaata lisa: kultuurikeskus.ee
Eerika Mark
Põlva Kultuuri- ja Huvikeskus

Siin me oleme, tõde ja õigus
13. juunil esietendub Lutsu külas Põlvamaal J. Smuuli ja A.H. Tammsaare ainetel
loodud suvekomöödia “Siin me oleme, tõde
ja õigus”
Lutsu Teatri sellesuvise lavastuse teksti
autor on Aidi Vallik ja lavastaja Siim Maaten. Pearu Murakat mängib Zetodest tuntud
lõõtsamängija Artur Linnus. Teistes osades
teleseriaalidest tuttavad Liisu Krass (“Litsid”) ja Marin Mägi-Efert (“Tuulepealne
maa”).
Kohviveski, John ja punapäine Erna
saabuvad pisikese uunikumautoga Vargamäele oma tõde ja õigust nõudma. Kiusakad
maamehed Andres ja Pearu seisavad nüüd
silmitsi eneseteadlike linnainimestega, kes
on Tallinnast ja maksavad. Kui üks mees
näeb silme ees ainult rahanumbrite virvendust ja teine teeb kõik, et naabrimehele süllekukkunud tuluallikas hoopis enda suunas
voolama kallutada, siis ei tea kumbki, millega riskib. Seda oskab ette näha vaid Muhumaalt mandrile Vargamäele turismitalu
pidama tulnud Ärni.
Siim Maaten: “Kui me koos Lutsu Teatri

eestvedaja Janno Rüütlega Lutsu külaplatsile lähenesime, siis oli mul kohe selge, et
seal on õige koht rääkida lugu minu jaoks
südamelähedasel teemal – miks ja kuidas
maapiirkondades ja linnades elavad inimesed on nii erinevad ja samas nii sarnased.
Kui platsile kohale jõudsime, ütles Janno
pahaaimamatult: “Siin me oleme!” ning
kohe oli mul ka lugu selge – suvitajad jõuavad Vargamäele!” “”Siin me oleme” ja “Tõe
ja õiguse” sõpradele on see suvetükk ootamatuks ja koomiliseks taaskohtumiseks
ammu legendiks muutunud raamatu- ja filmitegelastega,” lisab näitemängu autor Aidi
Vallik.
Humoorika lavatüki kunstnikuks on
suurte kogemustega Silver Vahtre. Osades Liisu Krass, Artur Linnus, Marin Mägi-Efert, Uno Nagelmaa, Tambet Krasnov,
Liili Saar, Carl Umbleja, Heleriin Luts, Mia
Konks ja perekond Paulson. Pisike, ent oluline roll on ka Janno Rüütlel.
Etendused 13., 15., 16., 17., 18., 19., 20.,
21., 22. juunil kell 19.00 Lutsu külaplatsil.
Piletid (15.-/18.- €) Piletilevist ja kohapealt.

Rahvamuusika- ja draamaõppe suvekool Moostes
Taaskord tähistame Mooste Rahvamuusikakoolis suvist pööraega,
meie esivanemate üht olulisimat aega aastaringis. Sel korral ühendame
suvekooli vormis rahvamuusika- ja draamaõppe. Pärimuskultuurile
omaselt ootame huvilisi igas vanuses, et tekiks põlvkondade vaheline
koostegemise ja jagamise rõõm. Osalemise tingimuseks on iseseisev
ja toimetulev pillimänguoskus ükskõik, mis pillil. Õpe toimub gruppides ja tegevused üheskoos.
Eestvedajateks on meie oma Põlvamaa inimesed Marju Marga,
Krista Sildoja ja Ott Kaasik :) Lisaks üks külalisjuhendaja, Henrika
Trave Viljandi Kultuuriakadeemia pärimusmuusika osakonnast.
Registreerumine lõpeb laupäeval, 1. juunil või kuni kohtade täitumiseni. Suvekooli korraldusteave: Krista Sildoja, e-mail: krista@
rahvamuusika.ee
Olge head, olete oodatud ja kindlasti olete palutud teavet oma tutvusringkonnas jagama. Rõõmsate kohtumisteni!
Krista Sildoja
MTÜ Virbel
Mooste Rahvamuusikakool

Põlvamaa vokaalansamblite žanripäev
Vastse-Kuuste Kultuurimajas
Vokaalansamblite žanripäeval 26. aprillil Vastse-Kuustes panid
lauluviisid kõlama Ahja naisansambel Rukkirääk (juhendaja Heli
Oja), Veriora eakate ansambel Kadri (juhendaja Heli Aia), Vana-Koiola naisansambel Laululust (juhendaja Heli Vestla), Põlgastest naisansambel Vannamuudu (juhendaja Andres Määr), Vastse-Kuuste kultuurimaja duett (juhendaja Kersti Matson) ja Ahjalt solist Heli Oja.
Valiti ka publikulemmikud. Enim punkte kogusid naisansambel
Laululust, solist Heli Oja ja Vastse-Kuuste Kultuurimaja duett. Õnnitlused kõigile!
Lauluvahesid aitasid sisukamaks muuta seltskonnatantsudega Kultuuriselts Viruskundra ja Katrin Peil ning vahvate playback-etteastega
Karilatsi Küla Selts.
Aitäh tulijatele, aitäh olijatele, aitäh tegijatele – laulame veel!
Kohtumiseni sügisel kolme maakonna - Põlva-, Võru- ja Valgamaa
vokaalansamblite laulupäeval!
Žanripäeva toetasid Põlva Vallavalitsus ja Põlvamaa Omavalitsuste Liit.
Irina Retkova
Ürituse korraldaja

Vastse-Kuuste lastenäitering kooliteatrite riigifestivalil
Lavastuse tuumik - kunstnik, Andres ja
Pearu ning lavastaja!

Etendus on kahes vaatuses ja kestab
koos vaheajaga 2 tundi ja 40 minutit. Avatud on puhvetid. Sissepääs publikualale
poolteist tundi enne etenduse algust. Kuigi
teatrikülastajatele vanusepiirangut ei ole, on
etendus mõeldud siiski eelkõige täiskasvanutele.
Suur tänu: Põlva vald, hotell Pesa, Rakvere Farmid, Kultuurkapital, Grenader,
Paulson Puit, Lutsu talu.
Janno Rüütle
produtsent

Maakonna kooliteatrite festivalil Kanepis valiti Vastse-Kuuste
Kultuurimaja laste näitering oma vanusegrupis esindama Põlvamaad
3.- 4. mail Tõrvas toimunud algklasside kooliteatrite riigifestivalile.
Festivalil mängiti Küllike Veede näitemängu „Nähtamatu lugu“,
mille eest näiteringile anti festivalil eripreemia „Lavalise suhtlemise
eest lavastuses“. Parimaid teatritegijaid oli tunnustamas žürii koosseisus: Ugala teatri näitleja Janek Vadi, näitleja Karl Robert Saaremäe ja
Vanemuise teatri dramaturg Anu Tonts
Vastse-Kuuste näiteringi lapsed said ka näitlejapreemiaid: KATRE
KALM toreda Rebase rolli eest, KRISTJAN MESTILJAINEN toreda
Hundi rolli eest ja GEIDI UUSTALU vahva Haraka rolli eest. Noortele näitlejatele oli see hea kogemus näidata end ja vaadata teisi sama
žanri harrastajaid.
Aitäh kõigile väikestele näitlejatele, ilma teieta poleks meil nii
toredalt etendus välja tulnud!
Irina Retkova
Ringijuht-lavastaja
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MoKSi Avatud Maja
Ainulaadne rohujuuretasandil tegutsev rahvusvaheline kunstikeskus on projektipõhiselt majandanud Mooste
mõisa valitsejamajas juba 18 aastat. Ilma meediakärata
toimuv kunstikeskus meelitab Põlvamaale kirjanikke,
filmitegijaid, lavastajaid, muusikuid, kunstnikke üle
ilma. Endise veterinaari ja praegu kunstnikuleiba maitsva jaapanlanna Ouma sõnul on ta käinud juba üheksas
residentuuris maailmas, MoKS on kümnes. MoKSi peab
ta neist kõigist kõige erilisemaks. Just seetõttu, et MoKS
võõrustab väga erinevaid kaasaegseid kultuuriloojaid.
4. mail käisid MoKSi Avatud Maja uudistamas nii
Mooste Folkfestivali külalised kui ka kohalikud. Vaadata sai mõningaid WasteArt residentuuri jooksul loodud
kunstiteoseid, piiluda residentkirjaniku Antje Wagneri ja
kunstnik Ouma stuudiotesse. Viimases said huvilised ka
ise maalimises ja origamitegemises käe valgeks teha.
14. mail viisid Austraalia eksperimentaalfilmitegijad
Richard Tuohy ja Dianna Barrie MoKSis läbi 16-millimeetrise Bolexi filmikaameraga filmimise ja filmiilmutamise töötoa. Digitaalmeedia ajastul võib vanaaegse

Avatud Maja külalised ja residentkirjanik Antje Wagner kunstnik
Ouma töötoas

16mm Bolexi filmikaameraga filmimise ja filmiilmutamise workshopi osalejad õpivad aparaate tundma.

kaameraga filmimine tunduda kummaliselt vanamoodsa ja küsimusi
tekitava tegevusena, aga töötoas osalejate sõnul annab analoogmeedia
õppimine hoopis värskema vaate meie igapäevasele digihullusele ja infoüleküllusele.
Suvi tuleb samuti MoKSis tegus, aga sellest siin lehes juba edaspidi,
siis kui “tibud välja hautud”
Evelyn Grzinich

Volbriöö ja talgupäev
Karilatsis

Oli 30. aprilli päiksepaisteline õhtu, kui Karilatsi külaplatsile
hakkas kokku tulema nõidasid igast ilmakaarest. Nõiad oli säravad,
kaunilt ehitud ja kõikidel kaasas luuad ning piknikukorv. Kokku oli
tulnud umbes 50 inimest ennast näitama ja teisi vaatama. Peoliste
hulgas oli palju lapsi ja pidu algas võistlustega kõige väiksematele.
Toimusid luuaga palli veeretamine, teatevõistlus ja pallimängud. Auhindadeks lastele olid mitmesugused erilise kujuga kummikommid.
Kell 21.00 süütasime volbrilõkke ja alustasime võistlusmängudega
täiskasvanutele. Kavas olid teatevõistlused ja erinevad mängud. Välja
oli reklaamitud ka kõige ägedama nõia väljaselgitamine, kuid vahvaid
nõiakostüüme oli palju ja ühte eelistada teistele polnud võimalik. Auhind jagati ära kõikide nõidade vahel. Õhtu jahenedes koondusime
lõkke ümber ja juttu jätkus kauemaks.
Volbriöö sündmusi oli tulnud drooniga filmima Andreas Hämäläinen. Meie tänusõnad kuuluvad talle kui tublile vabatahtlikule.
Nõidadepeo järel algasid kohe ettevalmistused talgupäevaks
„Teeme ära 2019”. Juhatuse liikmete vahel jagasime ära ülesanded ja
tegevused talgupäevaks.
Talgupäev algas kell 10.00 Postitee äärsetelt kraaviservadelt prügi
korjamisega. Hiljem koguneti Karilatsi külaplatsile, kus naised istutasid lilli ja puhastasid võrkpalliväljakut umbrohust. Meeste tööks jäi
aidas riiulite tegemine, keldri korrastamine ja muru niitmine. Lisaks
vahetati välja ja istutati juurde mõned istikud kuusehekis, mis talvega
olid hävinenud. Märkamatult oli kätte jõudnud lõuna ja kohale toodi
maitsev talgusupp. Kosutav kuum supp ja tee olid tänutäheks talgulistele ja kuigi ilm oli väga tuuline ning külm, olime rõõmsad tehtud
päevatöö üle.
Lille Mestiljainen
Karilatsi Küla Seltsi juhatuse liige
Fotod erakogust

Taevaskoja küla talgulised. Foto ja tekst Ahti Bleive

Kiuma küla kevadised
tegemised

Kevadisel aprillikuu päeval kogunes Kiuma küla kogukond, et
osaleda külavanema valimistel. Ühisel häälel otsustati, et järgmised kolm aastat jätkab meie küla juhtimist külavanem Antti
Rüütli.
Koosolekul tehti kokkuvõtted möödunust ning pandi paika ka
edasised plaanid.
Kuna kõige pakilisem oli külaplatsi korrastamine, otsustati
koguneda 5. mail, et tööga pihta hakata. Ühisel nõul ja jõul
sai puhastatud kunagisele Kiuma Algkoolile pühendatud kivi,
parandatud küla stendi väljanägemist ja koristatud kogu külaplats. Koristuspäeval lõid kaasa nii noored kui ka vanemad inimesed. Kõige noorem talguline Egert jõudis kõikjale appi! Oli
see siis okste vadamine, rehitsemine või käru lükkamine. Pidev
vihmasabin kedagi ei heidutanud ning suures tööhoos ei olnud
mahti ka külma tunda.
Kui kõik sai korda, kaeti Kiuma rahvamajas laud, millel olid
küla tublide perenaiste valmistatud toidud. Korras külaplatsiga
suvistele üritustele vastu!
Aigi Sikkal
Kuma küla elanik

Taevaskoja külas toimusid
4. mail traditsioonilised kevadtalgud.
Talguid on Taevaskojas korraldatud juba alates 2004. aastast. Tavaliselt löövad kaasa ka
naabrusesse jääva Maarja küla
elanikud. Hooldame ja korrastame igal aastal bussijaama,
rongijaama, teeääri mitmete kilomeetrite ulatuses. Hooldatame
Kimera oru jalgrada, mis viib
taevaskodadele. Samuti läbib
suurpuhastuse külamaja ja selle
ümbrus. Sel korral ehitati külamaja ümbrusesse ka discgolfi
rada - paigaldati korvidele ankruid. Maarja küla kingitusena
Taevaskoja külale paigaldati
raudteejaama
õueraamatukogu tarbeks riiulid. Vabatahtlike
poolt sai tehtud väga palju tööd
ning osalejaid kogunes lähemalt
ja kaugemalt üle 30 inimese.
Suur aitäh kõigile osalejatele!
Taevaskoja on koht kus taevas
puudutab maad!

Üheskoos panustades on asjal teine
mõte ja väärtus
26. aprillil avati Tilsis välitenniselaud. See sai teoks tänu 9. klassi
poolt algatatud ettevõtmisele. Kahe aasta jooksul koguti heade inimeste ja lahkete ettevõtete toel vajalik rahasumma. Kindlasti oleks laua
soetamine olnud võimalik ka valla toetusel, kuid üheskoos tegutsedes ja pingutades on asjal teine mõte ja väärtus. Koos panustamine
ja saavutamine on kogukonda liitev. Heategevusprojekt kõnetas paljusid, üllatavaid ja liigutavaid hetki oli palju. Rahalisi annetusi tuli
inimestelt, kes ei ela meie piirkonnas, kuid ometi hoolivad ja tahavad
panustada vabaaja sisustamisse.
Kõige suurem rahaline annetus, 100 eurot, tuli Katrin Šahmatovilt
ja Radik Šahmatovilt, Arvo Salult ja Lea Salult. Aitäh teile! 50-eurose
annetuse tegid Helena Tammeorg ja Reimo Mandel, Kristjan Sõlg ja
Anneli Sõlg, Marek Saksing ja Kadri Muld, Andres Ott, Ene Veberson. Aitäh teile!
Meie tegevust märkas Tilsi hooldekodus elav Elmi Schultz, kes
mõlemal aastal saatis õnneloosi tarbeks pakke. Väga hooliv ja armas
naine, aitäh Sulle!
Selle projekti lugudest ja hetkedest saaks kirjutada pikalt. Selge on
see, et igaühe panus oli oluline ning aitas eesmärgini jõuda.
Laua soetamist teotasid rahalise annetusega: Katrin Šahmatov, Radik Šahmatov, Helena Tammeorg, Reimo Mandel, Andre Laine, Kristjan Sõlg, Anneli Sõlg, Marek Saksing, Kadri Muld, Mihkel Muld, Anu
Sissas, Elmi Schultz, Kristel Blauhut, Marika Kõomägi, Janika Usin,
Katren Robam, perekond Muiste, Lea Salu, Arvo Salu, Andres Ott,
Anneliis Evestus, Elisabett Evestus, Ene Veberson, algklasside kokandusring, juhendaja Astrid Lind, Ainika Mägi, Laheda noortekeskus,
Ege Davis Kostõgov, Maia Loorits, Tafka Sõlg, Maris Saarniit, Taimar
Jaaska, Tõnis Tiisler.
Ettevõtjad, organisatsioonid, kes toetasid õnneloosi pakifondi:
Väimela ujula, Põlva Spordikeskus, Stokker, Põlva Coop, Geidy`s
Bakery, Värska vesi, WebShop, Tilsi staadion, Suur Munamägi, Lõuna-Pagarid, Ööbikuoru villa, Kubija hotell-spa, Kapist-Kappi, G4S,
Wallmark, Magazin Võru, Edu Bowling.
Loomulikult suured tänukummardused kõigile, kes ostsid õnneloosi. Avamisüritusel võeti vastu otsus, et 119 eurot, mis laua ostufondist üle jäi, saab 1.sissemaksuks kiigule, mis koolimaja ette ostetakse.
Aitäh teile!
Meriliis Mandel
9. klassi klassijuhtaja
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Noormees punase mütsiga ehk Euroopa
õukondade tunnustatud kunstnik
Vanamuusikaansambel Rondellus tõi Põlvamaale loengkontserdi
„Noormees punase mütsiga“ Tallinnas kunstniku perekonnas sündinud soomerootsi ja saksa päritolu kuulsast maalikunstnikust Michel
Sittowist (u1469–1525).
7. mail tuli imeilus 15. ja 16. sajandi õukonnamuusika esitusele
Vastse-Kuuste raamatukogus ja päev hiljem Põlvas keskraamatukogus. Muusikale sekundeeris ülevaade kunstniku eluteest ja valitsejatest, kelle õukonnakunstnik-portretist ta oli. Kunstnik töötas Madalmaade, Hispaania, Inglise ja Taani õukonnas. Mitu valitsejat (nt
Henry VIII) olid ise heliloojad ja nende loomingut esitas ka Rondellus
koosseisus Maria Staak (laul, rataslüüra), Johannes Christopher Staak
(laul, plokkflöödid, rataslüüra, torupill) ja Robert Staak (lauto, löökpillid, sõna).
2018. aastal oli KUMUS Michel Sittowi loomingu näitus, mis kujunes väga populaarseks. Meie päevini on säilinud umbes 25 maali.
Põlva Keskraamatukogus on võimalik tutvuda Greta Koppeli koostatud näitusekataloogiga „Michel Sittow. Eesti maalikunstnik Euroopa
õukondades“, samuti Rondelluse laserplaadiga „Michel Sittow ja tema
kaasaegsed“. Loengkontserdid kuulusid programmi „Muusika 101
Eestimaale“, toetas Eesti Kultuurkapital.
Põlva Keskraamatukogu

Johannes Christopher Staak, Maria Staak ja Robert Staak.
Foto keskraamatukogu

Põlva Kunstikooli järjekordset lendu
iseloomustab julgus katsetada
15. mail 2019 kaitsesid Põlva Kultuuri- ja Huvikeskuse IV korruse trepigaleriis
oma lõputöid Põlva Kunstikooli õpilased –
Katarina Podekrat, Marken Helena Härmits,
Eneli Mattus, Mai Kirsing, Artur Johannes
Prangel, Reno Vasser, Laura Viese ja Merily
Järveots. Näitus IV kursuse õppurite lõputöödest jääb galeriisse avatuks 30. juunini
käesoleval aastal.
Komisjon koosseisus Riho Kall, Tiina
Saago, Jane Raud, Yyhely Hälvin, Alo Valge, Ulla Torop ja Toomas Kuusing hindasid
poolaasta jooksul loodud töid 10-palli süsteemis ning komisjoni esimehe Riho Kalli
hinnangul olid tänavused lõputööd ühtlaselt
tugeva tasemega. Tiina Saago kinnitusel väärib esiletõstmist kunstikooli õppurite süvenemine ja avaliku esinemise ettevalmistatus,
mis on viimastel aastatel muutunud julgemaks ning ladusamaks.
Tänavuste lõputööde hulgas on esindatud
nii maal - Reno Vasser, Artur Johannes Prangel, Laura Viese – juhendaja Katrin Roots
ning Mai Kirsing, Eneli Mattus – juhendaja
Mart Vester, kui ka graafika – Katarina Podekrat, Marken Helena Härmits – juhendaja Voldemar Ansi ning Merily Järveots, kes
esitles fotoseeriat – juhendajaks Voldemar
Ansi.
Katarina Podekrati graafikaseerialt peegeldub tütarlapse fantaasiamaailm, mis on
lüüriliselt seotud igapäevaelu valude ja rõõ-

mudega. Söaka graafiliste tõmmiste seeria on
loonud ka Marken Helena Härmits – teemaks
lasteaialapsed ja nende emotsioonid. Värvikaimaks maalijaks võib ehk pidada antud
näitusel Laura Vieset, kes lõputööd tehes on
leidnud enesele uue laadi maalimises – jõuline üldistus suunab tema töid pikemalt silmitsema. Tähenduslik on ehk seegi, et Laura on
hea joonistajana suutnud loobuda detailidest
ning süvenenud värviruumi.
Eneli Mattuse peene huumoriga maalitud loomi vaadates on võimatu mitte tabada samu jooni inimesteski. Loomi on oma
õlimaalidel kujutanud ka Mai Kirsing, tema
käsitluslaad on soe, kuid samas irriteerib ta
vaatajat lebava kassi poosiga, mis vaatajas
kindlasti omajagu emotsioone tekitab. Artur Johannes Prangeli maaliseeria on justkui
dokumenteeritud päevik poolaasta jooksul
tähendust omavatest eluhetkedest, mis visandlikult värvi kasutades natüürmortidesse
kujutatud. Tundliku ja varjundirohke maalimislaadiga Reno Vasseri töödelt leiab koduselt rahuliku ja uneleva meeleolu. Näituse
fotoseeria autori Merily Järveotsa kaamera
vahendab autori lavastatud situatsioone raamatute tähendusest inimeste elus.
Kõik peatselt kunstikooli lõpetavad
noored on südilt kujutava kunsti väljendusvõimalusi kasutades loonud nauditava ja
eriilmelise näituse, mida tasub kindlasti vaatama minna! Eraldi viitas hindamiskomisjon

seekordsete kunstikooli lõpetajate julgusele
katsetada tehnikaid ja meediume, misläbi on
toimunud tööde valmimise protsessis eneseareng ja tehniliste oskuste mitmekesistumine
iga õppuri jaoks eraldi.
Anne Prangel
Põlva Kunstikooli direktor

Töötoad tervislikust toitumisest
Kauksi Koolis toimusid märtsi- ja aprillikuus Rahvatervise Akadeemia tasakaalustatud toitumise töötoad, mida viis läbi Tartu
Ülikooli terviseteaduse magistrikraadi omav
toitumisnõustaja Tuuli Taimur.
Töötubades osalesid 5.-9. klassi õpilased.
Kokku saime viiel korral, mille jooksul valmistasid õpilased toitumisnõustaja juhendamisel tervislikke jooke ja sööke: smuutisid,
vahepalasid, maiustusi ja ka tõsisemat kõhuhead.
Töötubade sari oli osa Põlva valla inimestele suunatud projektist „Elanikkonna terviseteadlikkuse edendamine ja liikumisharrastuste
propageerimine“. Projekti rahastas Põlva vald
ja Põlvamaa Partnerluskogu LEADER taotlusvooru meetmest „Kogukondade ja kogukonnateenuste arendamine“.
Pärast
kokkamist
andsid
lapsed
tagasisidet:,,Mulle väga meeldis kokata. See
oli väga lõbus. Sain palju uusi retsepte ja kogemusi. Eriti meeldis mulle kanapasta ja müsliga magustoit. Viimasel korral tehtud trühvlid
lausa sulasid suus ja puuviljasalat datlikreemiga oli mõnus. Kuna ma tahan tulevikus
kokaks saada, siis mul oli nendest tundidest
väga kasu.”
“Mulle väga meeldis koos teistega kokata. Kõik toidud said maitsvad ja silmal ilusad
vaadata.”

“Mulle meeldis väga eelviimase korra toiduvalik. Sel korral meeldisid mulle absoluutselt kõik toidud. Viimasel kokkamisel tegime
oma tiimiga väga hea puuviljasalati. Loodan,
et järgmisel aastal toimub kokkamine taas.”

“Äge oli. Õppisin, kuidas valmistada
tervislikku magusat ja muud head paremat.
Mulle tõesti väga meeldis. Tahan veel kokata!”
“Uus ja huvitav oli. Maitsesid porgandihakkliha kotletid. Sain teada, et kotletti saab
peale liha ka porgandit panna - maitseb isegi
paremini!”
“Sain palju lihtsaid, kiireid ja toitvaid
söögisoovitusi.”
“Õppisin uusi maitsvaid toite valmistama. Kodus olen juba paljusid toite järele teinud ning teen neid ka edaspidi. :)”
Kõikidelt lastelt kuulusid siirad tänusõnad töötubade läbiviijale: ,,Tuuli, sinuga oli
tore kokata. Sa õpetasid nii hästi: olid super!
Tule järgmisel aastal jälle! :)”
Toitumisnõustaja Tuuli Taimur kirjutas
tagasisidena: ,,Ka mina nautisin väga teie
lastega kokkamist! Aitäh sooja vastuvõtu
eest :) Tänan veelkord väga mõnusa õhustiku
ja innustunud lastega töötubade läbiviimise
võimaluse eest!”
Omaltpoolt tänan kõiki asjaosalisi, kes
sellele toredale tegemisele kaasa aitasid. Kui
veel praegugi õpilastega kokkamisest juttu
teha, siis kõigepealt tuleb osavõtnute näole
naeratus ja seejärel ikka kiitvad sõnad.
Maarika Müürsepp

Põlva
Keskraamatukogus
Põlva
• Epp Petrone lasteraamatu „Tere, meie Eesti“ esitlus 31. mail kell
9.30 saalis.
• Kirjastuse Petrone Print raamatumüük 31. mail kell 10–18 fuajees.
• Triinu Laan tutvustab oma uut eesti- ja võrukeelset lasteraamatut
„Krutskiline tita. Päähäkääntäv tita“ 7. juunil kell 9.30 saalis.
Raamatus on lühikesed lihtsad jutud ühte perre sündinud tita elust ja
sellest, kuidas tema maailma näeb.
• Suvelugemine 1. juunist 31. augustini lasteteeninduses. Noored
lugejad saavad lugemiseks raamatuid valida kolme erineva raskusastmega nimestiku põhjal. Arvesse lähevad ka need raamatud, mida
nimestikes pole. Iga loetud raamatu kohta tuleb joonistada pilt või
vastata küsimustele. Tublimatele lugejatele auhinnad ja pidu sügisel.
• Näitus „Barbi-nuku 60 säravat aastat“ 1. juunini lasteteeninduses.
Väljas on nukud, nukuriided, aksessuaarid ja trükised.
• Põlva kunstniku Väino Kõrtsi näitus „Maale Põlva lähistelt“
30. maist 31. juulini lugemissaalis.
• Pärimuskultuuri näitus koostöös Baltica festivaliga 30. maist 28. juunini näitusevitriinis.
Ahja (raamatukogu ja Tuglase muuseum)
• Lastehommikud „Lapsed õue lugema“ 27. ja 28. mail kell 9.30–
11.15 Ilusa ilmaga saab ka ões lugeda ja mängida jutu-, kuulamis-,
tõenäosus- ja vaatlusmänge.
• Lii Jürgensoni kudumid ja maalinäitus „Sisekaemused“ 30. juunini
raamatukogus ja muuseumis.
• Käsitööringide Tegusad Totsid ja Kullaketrajad näitus „Ma ise ilu
tegija, rõõmu kalli kandija“ muuseumis 31. juulini.
Himmaste
• Laste lugemispäev 13. ja 27. juunil kell 16.
• Laste joonistuspäev 4. ja 18. juunil kell 16.
• Lea Saan räägib lastele jaanipäevakommetest 19. juunil kell 16.
• Meie küla laste joonistuste näitus 27. maist 3. juunini.
• Lapivaip „Minu Eesti täna“ (rändnäitus) 6.–28. juunini külakeskuses. Avatud raamatukogu lahtiolekuaegadel. Eesti Vabariigi 100. sünnipäevale pühendatud suure vaiba valmistasid Eesti käsitöötegijad,
algatajad Vastseliina Käsitööühing ja Meieselts Meroos.
• Line-tants esmaspäeviti kell 19. Juhendaja Ene Risttee.
Kauksi
• Reigo Reimetsa fotonäitus „Peatu ja vaata“ 30. maini.
Kiidjärve
• Suvelugemine „Loevad väikesed ja suured“ 2. juunist 1. septembrini.
Kiuma
• Neljapäevaklubi (kirjandusklubi) kokkusaamine neljapäeviti kell 11.
Peri
• Lugemisprogramm „Suvega soravaks“ nooremale koolieale 3. juunist 23. augustini. Tublimatele lugejatele auhinnad.
• Pärastlõunased allikaretked lastele koos rahvapärimuslike lugude jutustamisega juunikuu kolmapäevadel alates kell 14-st.
• Väljapanek suviseid hõrgutisi pakkuvatest kokaraamatutest 3.–30.
juunini.
Taevaskoja
• Maarja Pettai maalinäitus „(Eba)loomulik loomastik“ 22. maist
31. juulini. Koostöös Tartu Lastekunstikooliga.
• Seltsingu Vesipapp tööde näitusmüük 3. juunist 29. augustini.
Tilsi
• Suvelugemine noortele koostöös Laheda Avatud Noortekeskusega
1. juunist 31. augustini. Tublimatele lugejatele ekskursioon Palamusele.
Vanaküla
• Põlva Kunstikooli keraamiliste skulptuuride näitus 15. maist
30. septembrini õuealal. Juhendaja Mart Vester.
Vastse-Kuuste
• Rahvakultuuri Keskuse ja MTÜ Jutumaja rändnäitus “Et rada ei rohtuks” 31. maist 28. juunini. Näituse koostasid jutuvestja Piret Päär
ja fotograaf Maarja Urb, kes rändasid 2017. aasta suvel Eestimaal
ringi ja kogusid mälestusi 20. sajandi jutuvestmise traditsiooni kohta.
Näituse kujundas Kristi Kangilaski. Näituse avamisel 31. mail kell
19 vestab lugusid näituse saamisest Piret Päär, muusikalist külakosti
pakub Andre Maaker. Toetab Eesti Kultuurkapital.
• Käsitöö näitusmüük „Taaskasutus – asjade uus elu“ 3. juunist
30. augustini. Ootame näitusmüügile kodukandi käsitöömeistrite valmistatud esemeid!
Ürituste kava täieneb. Jälgige infot aadressil www.raamat.polva.ee
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Koolinoored otsisid Moostes inspiratsiooni
Mooste Mõisakooli hakkaja üheksanda klassi eestvedamisel
toimus 8. mail Mooste Folgikojas Põlvamaa koolide noorte inspiratsioonipäev. Mooste Mõisakooli õpilasesinduse president ja
korraldusmeeskonna liige Astrid: ”Meie eesmärk oli süstida noortesse aktiivsust ja positiivsust. Soovisime noori julgustada vabalt
suhtlema, tutvusi looma ning olema nemad ise.”
Inspiratsioonipäeval osalesid maakonna kümne kooli õpilased ja õpetajad, kokku üle 120 inimese. Noortele esinesid koomik
Sander Õigus, näitleja, laulja ning koolitaja Inga Lunge, EduAkadeemia asutaja Roland Tokko, noortekohviku MÕTE loojad mittetulundusühingust 4youthEST, tantsutreener Andre Laine ning
ettevõtlusküla koolitajad Evelin Rätsep ja Leno Kuura. Lisaks oli
kõikidel koolidel võimalus teha enda kooli tutvustav etteaste. Toimus kaasahaarav ärilahing ning Andre pani kogu saali ka üheskoos liikuma.
Ürituse moderaatorid Astrid ja Triinu-Liis arvavad, et selline
kogemus tuleb elus kasuks. Nad said juurde julgust avalikult esineda ning nägid, kui palju aega ja energiat kulub tegelikult ühe
ürituse korraldamiseks. Neid ennast inspireeris ürituse korraldamise jooksul see, et nende võimekusse usuti. “Arvame, et sellisest üritusest võiks traditsioon saada! Tegime otsa lahti ja nüüd
on teistel koolidel võimalus ennast teostada. Julgustuseks teistele
õpilastele - kui meie saime hakkame, saate teie ka!”

Korraldustiimi tublid tüdrukud koos Inga Lungega.
Foto Airi Lehemets
Sander Õiguselt jäi kõlama mõte, et kui soovid midagi teha,
siis tee. Sa ei saa teada, kas see sulle meeldib ja kas sa oled selles
hea, kui sa ei ole proovinud.
Inga Lunge rääkis sellest, et midagi tehes tasub mõelda, et ma

tahan, mitte pean. Selline ülesande püstitus iseendale teeb isegi
kohustuste täitmise palju kergemaks.
Ettevõtlusküla koolitaja Evelin Rätsep rääkis sellest, et me ise
vastutame enda elu eest ja loome seda: “Kõik, mis su elus on, on
sinu enda looming. Kui seisad hommikul peegli ees ja mõtled,
et sa oled paks ja kole, siis on sul õigus, sest sa oled see, mis sa
mõtled ja teised teavad, et sa enda kohta nii mõtled. Kui soovid
seda muuta, hakka muutma seda energiat, mis sa oled. Kui sina
armastad ja usaldad täielikult iseennast ja tead, mida sa soovid,
siis sa hakkad seda kõike endale ligi tõmbama. Sina valid, mis
energia sa oled ja mida sa ligi tõmbad.” Paljude esinejate jutust jäi
kõlama iseenda usaldamine ning oma unistuste järgimine. Lisaks
noortele inspireeris üritus ka õpetajaid, kes läksid koju paljude
uute mõtetega.
Korraldustiimi tublid liikmed olid Astrid, Triinu-Liis, Nikita,
Iren, Aalike, Reio ja Aleks.
Tänu toetajatele: Põlvamaa Arenduskeskus, Põlva Coop, EDU
Bowling, Tagurpidimaja, Eesti Loodus, Horisont, TÜ Loodusmuuseum, EduAkadeemia, MTÜ Ettevõtlusküla, SA Mooste mõis.
Airi Lehemets
Huvi- ja infojuht
Mooste Mõisakool

Erasmus+ õpirände kogemus on aidanud luua õpilasekeskset
õpikeskkonda Tilsi Põhikoolis
Sel kevadel tõmbame joone
alla kaheks õpetaja 2-aastasele
Erasmus+ õpiprojektile “Hariduslike erivajadustega õpilaste
arengu toetamine ja kaasamine”.
Kogukonna kool on mõeldud kodu lähedal põhihariduse
võimaldamiseks kõikidele lastele. Tundsime end ebakindlana
selle suure missiooni elluviimisel, sest nappis oskusi ja teadmisi. Meil oli teadmine, et teistes
Euroopa riikides osatakse kõiki
piirkonna lapsi õpetada kodu lähedases koolis. Nii soovisid ka
Tilsi kooli õpetajad need kogemused hankida. Õpetajate nõupidamisel kutsus direktor asjast
huvitatud õpetajad kokku, otsustati koostada projektitaotlus välismaal õppimiseks eesmärgiga
luua kaasav koolikultuur, kus on
välja kujunenud süsteemne lähenemine hariduslike erivajadustega õpilaste toetamiseks..
Projekti juhtimise võttis
eneda õlgadele õpetaja Meriliis
Mandel ja sai sellega suurepäraselt hakkama. Kui projektitaotlus sai SA-lt Archimedes positiivse vastuse, siis koostasime
õpirännete täpse ajakava.
1. õppeperiood toimus Hispaanias. 16.10.-20.10.2017 Meriliis Mandel ja Ene Veberson
käisid õppimas C.P.R Alpujarra
põhikoolis Berchule`s. Tegemist
oli maapiirkonna kooliga ning
sealse kogukonna jaoks oli kodulähedane kool väärtus omaet-

te. Kool oli väike ning kõik tundsid kõiki. Mõned klassid asusid
koguni erinevates majades, mille
vahemaad ulatusid kuni 4 km,
kuid see ei heidutanud kedagi.
Õpirände tulemusena hakati Tilsi koolis läbi viima liikumisvahetunde saalis ja õues.
Muudeti süsteemsemaks HEV
meeskonnatöö korraldust. Võeti omaks õpiku või töövihikute
asendusvõimalused, millega suurendada õpilase poolset tegutsemist ja vastutust tunnis. Õpetajad
on rohkem hakanud tundides
kasutama kontroll-lehti, mille
abil saab õpilane ise oma tööd
hinnata ja vigu parandada ning
analüüsida, see arendab iseseisva õppimise oskusi ja suurendab
vastutust. Oluline on õpilase aktiivsus ja töötamine tunnis, seega
on meie koolis rohkem õpilasekeskset õppimist. Hispaania
õpirändele on järgnenud suhtlus
ning võimalike koostöövõimaluste loomine tulevikuks. Hispaania õpilased kirjutasid meie
õpilastele, jõuludeks on koolid
omavahel häid soove ja kingitusi
jaganud. Tuntakse huvi mõlemapoolselt. C.P.R Alpujarra ja Tilsi
Põhikooli vahel on jätkusuutlikud suhted.
Õpirände projekti 2.õppeperiood toimus Hollandis. 16.04.20.04.2018 õppisid Eve Hütt ja
Liina Vagula Christelijeke Koning Emma koolis, Zwolles. Selles koolis rakendati Daltoni peda-

googikat ja kristlikku kasvatust.
Inglise keele õpingud algavad
seal alates 4. eluaastast. Hollandi kooli õpilased paistsid silma
üksteise austamisega – üksteist
kuulati, üksteise suhtes oldi sõbralikud ja abivalmid. Õpilased
nautisid liikumist ja mängimist
õues. Suur osa õpilastest tulid
kooli jalgrattaga, mobiiltelefone
kooli kaasa ei võetud. Õpilased
olid õnnelikud.
Hollandi õpirände järgselt
hakkasime inglise keelt valikainena õpetama alates 2. klassist.
Alustasime
temporühmadega
algklassides, millega saavad
jõukohast õpet erineva omandamiskiirusega õpilased ning
koolirõõm ja õpimotivatsioon
säilivad. Õpetajad peavad oluliseks igapäevaelu puudutavate
teemade käsitlemist tunnis, milles õpilased saavad kaasa rääkida ja oma arvamust avaldada.
Oluline on, et enne, kui õpetaja
abistab, saab õpetamisvõimaluse kaasõpilane, kes selgitab või
juhendab. Me järgime rohkem
seda, et õpilane saaks ise oma
ideid teostada, korraldada, läbi
viia, esineda. Christelijeke Koning Emma kooliga on pidanud
kirjavahetust 5. klassi õpilased.
Jõulude ajal on vahetatud häid
soove ja kingitusi.
Õpirände projekti 3. õppeperiood toimus Saksamaal.
12.11-16.11.2018 õppisid Terje
Kõoleht ja Aveli Ladva Montes-

sori Regensburgi koolis. Selles
koolis rakendati Montessori pedagoogikat. Montessori pedagoogikas lähtutakse lapse individuaalsusest, sest iga laps vajab
erinevatel hetkedel erinevaid
tegevusi enda arendamiseks.
Montessori pedagoogikas on
väga oluline ka lapsevanemate ja
kooli omavaheline tihe koostöö.
Iga õpilane õpib ja liigub edasi
talle sobivas tempos, tehes seda
enamasti iseseisvalt. Õppevahenditena kasutatakse palju esemelisi vahendeid, mis võimaldavad läbi kogemise ise õppida ja
avastada. Igas klassis on õpetajale abiks abiõpetaja ja tugiisik
lapsel, kellel on selleks vajadust.
Koolipäevad on korraldatud ajaliselt selliselt, et õpilaste tööpäev
oleks võimalikult lühike. 7.-9.
klass on koolis kuni kella 16.00
ja siis kodutööd ei jäeta.
Õpiperioodi tulemusena viisime Tilsi Põhikooli sisse lühemad vahetunnid peale lõunat,
et õpilaste koolipäev lõppeks
varem. Montessori Regensburg
kooliga on vahetatud häid soove
jõulude ajal.
Õpirände 4. periood viis õpetaja Karin Kolbakovi ja LiigaMaija Senina 01.04-05.04.2019
õppima Portugali, Agrupamento
de Escolas Lapias kooli. Õpetajad said ülevaate hariduslike
erivajadustega laste õppekavast
ja õppematerjalidest. Palju kogeti praktiliste tegevuste õpet nt

suhkrumandlite valmistamine ja
müümine laadal. Seal koolis on
traditsioon, kus kord nädalas lõunatavad kõik õpetajad koos. Oma
riigi ajalugu hakkavad lapsed õppima alates 4. klassist. Ühe õppeperioodi jooksul toimub neli
ajalooga seotud õpireisi.
13.-17. mail toimub Tilsi Põhikoolis Portugali nädal, mille
raames saavad õpilased ülevaate Portugalist. Iga klass koostab
plakati ette antud teemal. Mida
sellest õpirände perioodist meie
koolil õppida ja rakendada on,
see selgub lähiajal.
Kokkuvõtteks võib öelda, et
õpirände projekti raames käis
õppimas kaheksa õpetajat, kuid
võitis kogu koolipere. Saadi
juurde enesekindlust ja julgust,
et õpilasest lähtuvat õpet korraldades ja igapäevaselt tegutsedes,
tekib õpilastel tahe õppida ja
hoolida.

Õpikogemusest said osa kõik
töötajad: suheldakse kolleegidega, jagatakse materjale ja ideid,
tegeletakse rohkem õpilastega
vahetundides, loovutatakse koolile kodus seisma jäänud vara,
korrastatakse ja disainitakse ruume, julgustatakse õpirändele minema, julgetakse rääkida inglise
keeles. See oli samm rahvusvahelisse õpikeskkonda, milles on
nii palju teadmisi ja võimalusi
silmaringi ja väärtuste laiendamiseks. Me kõik veendusime, et
rahvusvaheline õpirände projekt
tõi meie kooli n-ö uut hingamist.
Ene Veberson
Tilsi Põhikooli direktor,
Erasmus+ projekti eestvedaja
Meriliis Mandel
klassiõpetaja, Erasmus +
koordinaator

Perepäev Muumiorus
Muumioru lasteaias on saanud kauniks traditsiooniks tähistada emadepäeva pere- ja laadapäevana.
Sel aastal algas meie perepäev laste esinemisega ja lõppes bändi „Mystics“ kontserdiga. Laste etendus „Majake tormivarjus“ oli pühendatud emadele.
Ees ootas sisukas hommikupoolik koos perega. Seekordne ilm ei soosinud meie tegemisi, sadas
pidevalt. Öeldakse: „Ei ole halba ilma, vaid halb riietus“. Lapsevanemad olid sellega arvestanud ja
keegi ei kurtnud ning laadamelu käis täies hoos. Sai sõita poniga, imetleda väikseid hanepoegi, istuda
„Muumi“ kohvikus ja maitsta imelisi küpsetisi, mida vanemad olid valmistanud. Kõige populaarsem
koht oli õnneloos, kus järjekord ei vähenenud ning loosiõnn naeratas kõigile. Soovijad said lemmik
näomaalingu, emale sai maalida kingituseks külmkapi magneti. Peo üllatusmomendiks olid maagilised
seebimullid. Oh seda rõõmu ja lusti värviliste seebimullide keskel tantsides! Neid oli suuri ja väikesi,
ümaraid ja piklikke, lapsed said ka ise neid taeva alla lennutada.
Üritusel oli ka teine eesmärk – meie laadamüügist saadud tulu kasutatakse laste mänguväljaku sisustamiseks.
Suur tänu toetajatele, kelleta ei oleks olnud nii vahvat perepäeva: Coop Põlva, Kanepi aiand,
K-Rauta, Hurmi Agro OÜ, Kirsi Ponitalu, Web Sop, Charlot, OÜ Steverin, Väimela Tervisekeskus,
Põlva Sordikool, Viking Line, Põlva vald, lapsevanemad, hoolekogu ja lasteaia meeskond.
Anne Pugast
Lasteaed Muumioru direktor
Foto erakogust
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“Lepatriinude” ajaloorännak Põlva linnas

Pihlapõnnid käisid klaasskulptuure
voolimas

Täna, kokkuvõtvalt mõtteid paberile pannes, valdab mind rahulolutunne. Hommik algas vestlusega 3a roosatriinudes, edasi juba
kõikides rühmades. Ja teate kui hea tunne on ikka see lapsevanema
rõõmus ja rahulolev tagasiside. Ja eriti siis, kui see pole igapäevane.
Põlvas, Lepatriinu lasteaias tähistasime kolmapäeval, 15.5.19 juba
11.korda perepäeva.
Avamisel tervitasid peresid Põlva Vallavalitsuse abivallavanem
Janika Usin ja lasteaia direktor Ene Tigas. Tervitused kuulatud, asus
58 peret (kokku ~260 inimest) kõnnile „Ajaloorännak Põlva linnas
Lepatriinu Liisuga“. Iga pere sai voldik-kaardi, millel Põlva ajaloolised objektid orienteerumiseks. Eesmärgiks oli luua võimalus perel
käia meie lasteaiale olulistes kohtades ning pakkuda ka infot – mis oli
siin siis, kui aasta oli 1970. Miks 1970? Jaa, 10. veebruar 2020 peab
meie hall ja armidega koduselt armas Lepatriinu maja 50. juubelit.
Tänased noored vanemad tunnustasid retke marsruuti ja tunnistasid, et ei teadnud sellisest Põlva ajaloost küll miskit, ning tänasid
huvitava ja teadmisi pakkuva rännaku eest. Ajaloorännaku teekonna,
fotod ja väikese info minevikust panid paika Svetlana ja Tähte. Politsei ees turvamas, inimmass järel, jõuti paari minutiga PUNKTI 1.
Jakob Hurda monumendi juurde. Info ja nn tempel saadud, läbiti koos
PUNKT 2. Põlva linna staadion. Nii mõnigi pere võttis soovitust kuulda ja tegi ühe staadioniringi. Meie jagasime infot, mida vanadelt põlvakatelt kuulnud, et 1970ndatel oli staadioni asemel soo, mida kutsuti
rahvasuus „tsiaperse suu“ks. Vesise ala keskel oli Lepalomp, mille
ümbruses oli palju lepatriinusid. Värskelt valminud lasteaia lapsed ja
töötajad said majale nime valikut tehes inspiratsiooni just seal nähtud
putukatest – lepatriinudest. Nimi LEPATRIINU anti meie majale mais
1979 ehk 40 aastat tagasi.
Staadionilt alla jõudis rahvas Võru tn 12 PUNKTi 3. 1970ndatel
oli politseimaja asemel staadion ja talviti liuväli, kus sai uisutada ka
muusika saatel. Värskelt renoveeritud majas politseimajast üle tee,
Võru ja Metsa tänava ristumiskohas, oli aastatel 1952-1958 Põlva kõige esimene lasteaed, juhatajaks A. Maas. Sealt koliti suuremasse Võru
tänava majja (eelmisel sajandil oli seal ajalehe „Koit“ toimetus), mis
on tänaseks lammutatud. 1970. aastal avati Põlva 1. Lastepäevakodu,
praegune Lepatriinu, Piiri 7.
Ja oligi pool teekonnast läbitud. Jõudes PUNKTi 4, Põlva Keskväljakule, kohtus rahvas karuga, kes mängis karmoškat, Päikese ja
liblikaga ning kõige tähtsam, Lepatriinu Liisuga. 1970ndatel oli sellel
väljakul teenindusmaja, ühiselamu, endise ETKVL-i laod, õllesaal
ja taara vastuvõtu-punkt. Tänane Põlva Keskväljak avati alles juunis
2018. aastal. Paar minutit tantsu, komm ja janukustutusvesi ning juba
oli vaja leida PUNKT 5 lõõtsapealinn Põlva – Karl Kikas`e mälestuskuju, Põlva – lõõtsapealinn. Karl Kikas mängis Teppo lõõtsa kuulsaks. Kikase kujust üle tee asub praegu Põlva Keskraamatukogu, kus
1970ndatel oli Põlva Kultuurimaja. Seal peeti kontserte, tantsu- ja
puhkeõhtuid, eksponeeriti näitusi ja edendati isetegevust. Samuti näidati kino. Lepatriinu laste kino ühiskülastused olid kord nädalas.
Ja juba tuttav tee üles mäest - PUNKT 6 – Põlva Keskkooli endine vana maja. Kas teadsid, et 1970 oli Põlva Keskkoolis õppetöö
kahes vahetuses – hommikuses ja õhtuses? Koolitunnid toimusid ka
laupäeviti. Alates IV klassist mindi samal aastal esmakordselt üle ainesüsteemile. Alles 1972/73 valmisid kooli ja võimla juurdeehitused.

Täpselt sellise hobiga tegeleb Pihlapuu lasteaias Mõmmi rühma
ema Karin. Emadepäeva nädalal, mil teemaks oli rühmas ,, Salajutud
emmedest ja nende hobid ’’, kutsus Mõmmi rühma ema lapsed endale
külla. Lastel avanes võimalus külastada klaasitöökoda ja teha ise tema
juhendamisel üks emotsioone täis kunstiteos. Trotsides vihmast ilma
võtsid Mõmmid ette külla mineku kunstniku armsasse kodusse. Kohale jõudes ootas uksel inspiratsiooni täis kunstnik, kes kostitas lapsi
imekaunitesse tassidesse valatud aurava teega. Ees ootas soe ja hubane töökoda.
Karini hubases klaasitöökojas valmivad klaasskulptuurid, millega on kunstnik osalenud mitmetel väljapanekutel. Kunstnik tutvustas
materjale, mida ta kasutab ning rääkis põnevalt, kuidas üks tõeline
klaasskulptuur valmib. Lapsed said näha ja võrrelda, kuidas kasutada
erinevaid materjale selle valmistamisel. Enne tööle asumist laulis Karin meile temast loodud laulu, mis oli väga inspireeriv ja tundus, et ees
ootab põnev õppetöö.

Tagasi Lepatriinu õues ootas meid Kasekohvik oma tuntud-kiidetud headuses ja maailma parima „täpipudruga“. Ja oo üllatust – üle
mitme aasta said meie lapsed taas küpsetada-grillida „tokisaia“ e
„kepisaia“. Enamus vanematestki tegid seda esmakordselt. Taigen oli
õpetajatel nn tokitatud, perele jäi ainult küpsetamise ja söömise mõnu.
Tore oli näha, et B-maja õuepoolele mahub mugavalt lasteaiapere
äragi ja seal leidub palju tegevust lastele – turnimised, liulaskmised
ja on ka mõnusaid kohti lihtsalt massist eraldumiseks. Meie unistus
– väike seikluslik takistusrada – ilmestaks õueala veelgi. Aitäh vanemad, et meie kohviku ja annetuste tulu oli 415€! Lisame selle eelmise
perepäeva summale ja siis on takistusraja ehituseks koos juba 1860€.
Mis on siis perepäeva, õigemine pereõhtu eesmärk? Ühtekuuluvustunne. Koosolemine-tegutsemine. Hoolimine. Austus. Mina sain
lastelt ja vanematelt, maja personalilt vastuseks, et see paaritunnine
koos tegutsemine, vaba valiku ja ladusa korraldusega, mõnusa õhkkonnaga ning rõõmsa liikumise-tantsu ja karglemisega läks korda.
Rahvas kiitis, et tundis end vabalt, igaüks sai tegutseda omas tempos. Kõrva taha pandi uusi teadmisi ja muidugi olid rõõmsad ka 41
osalejat, loosi „Pime õnn“ võitjat. Lasteaia hoolekogu tegusal organiseerimisel said küpsetamiseks toodud kooritud pajupuu tokid, leitud
õnneloosi põnevuse toomiseks sponsorid.
Aitäh teile, kes tulite ja koos pereõhtut nautisite. Aitäh lapsed, kes
te nii siiralt rõõmsad olite oma vanemate seltsis. Aitäh toetuse eest:
Arcwood, Põlva Coop, Põlva Haigla, Mooste Tervisekeskus, Kõlleste
Kommimeistrid, Kuukivi Ilutuba, TMB Element, Janne Veetõusme
Photography, perekonnad Sarapik ja Tuvikene.
Teadmiseks, et sellist maja ühisüritust korraldab meie maja täies
koosseisus. Kõigil on oma ülesanne. Kõik on tegusad. Kõigile kuulub
„AITÄH“, ja ikka aplausiga
Pildid ettevalmistusest, rännakust ja õueajast on nagu ikka kodukal: http://www.lepatriinu.ee/
Veera Kutser
õppealajuhataja

Lepatriinud käisid külas Mesimummidel
Põlva Lasteaed Lepatriinu
ja Põlva Lasteaed Mesimumm
on omavahel sõbralikes suhetes.
Meil on traditsiooniks saanud
aastas ikka mõned korrad kohtuda. Saame kokku vaheldumisi
mõlemas lasteaias. Sel kevadel
oli meie kord sõpru vastu võtta.
Mõlema lasteaia koolieelikutele on tavaks saanud koos
veeta sportlik hommikupoolik.
Eelnevatel aastatel oleme koos
sportinud, mänginud ja kohtunud
üllatuskülalistega. Eesmärgiks
ongi meil uusi sõpru leida, koos
aega veeta ja alati ka midagi uut
kogeda.
Aprillikuu 22. päev oli justkui kohtumiseks loodud, päike
säras rõõmsalt, linnud laulsid ja
oli väga soe kevadpäev. Ja ennäe,
ootasime ning juba nad astusidki
meie väravast sisse, Lepatriinu
lasteaia koolieelikud õpetajatega
1b, 2b ja 4b rühmadest.
Meie poolt ootasid sõpru
Ülase ja Piibelehe rühmade lapsed ja õpetajad. Külalised olid läbinud päris pika tee Põlva ühest
otsast teise. Nii lasime neil kõigepealt veidi hinge tõmmata ja
kostitasime tervisliku ampsuga
meie köögi poolt.
Paljud leidsid juba sõpru ja
suhtlesid omavahel mõnusalt.
Peale väikest puhkepausi asusime teele meie lasteaiast kõrvalolevasse metsatukka ja naaberkooli staadionile. Jagunesime

kaheks grupiks. Arvasime, et nii
saavad lapsed tegevustest paremini osa ja kasutegur on suurem.
Piibelehe rühm oma külalistega suundus üha rohkem metsa poole ja kitsal rajal kõndides
ning männiku servale jõudes
märkasid lapsed telki, mis oli
osavalt puude vahele peidetud.
Telk oli kaitsevärvi ja väga suur.
Telgi ümber askeldas Aaro Hallap Kaitseliidust, kes on ühtlasi
ka meie lapsevanem. Tutvustanud end lastele, rääkis ta neile
matkatarkustest. Telgis oli isegi
ahi ja lapsed said telki minna
ning see oli hoopis uus ja põnev
kogemus. Lisaks oli ta kaasa võtnud esemeid, mida metsas vaja
läheb ja tutvustas neid kõiki koolieelikutele. Ta rääkis rahulikult,
veenvalt ja huvitavalt. Kõik lapsed kuulasid väga suure huviga.
Kaasas oli seljakott, mille sisu
lahti arutati ja vaadeldi. Arutleti, kuidas metsas vajaduse korral
sooja hoida, vihma korral kuivaks jääda ja kuidas telgis magada. Kõht peab ka täis olema,
ainult nii saab metsas ellu jääda.
Juua peab olema ja metsloomi
ei tasu karta. Kui seda õpetlikku
juttu kuulasin, tuli ka endal isu
matkama minna.
Lapsed said küsida, katsuda,
proovida- see kõik on väga vajalik, et meelde jätta ja ise samuti
osata ja teada.
Peale telgi oli üles seatud ka

varjualune ja tegelikult oli kaasa
võetud lausa näituse jagu matkavarustuse asju.
Kui telgis ja seal ümbruses
avastamine lõppes, siis liikusime
edasi ja meid ootasid Kaitseliidu
Põlva maleva noorteinstruktor
Maive Tõemäe noorkotkaste ridadesse kuuluva Marios Tammesega, kodutütarde Evelin Arulepa
ning Caroly Märtsoniga. Nendel
oli lastele ette valmistatud tore
maastikumäng, lapsed pidid metsast leidma erinevaid esemeid
ja pärast arvati, mis asjad need
võiks olla ja mis otstarbeks kasutatakse. Lapsed said väga hästi
hakkama.
Pärast tehti veel huvitavat
mängu, kasutades autorehve.
Lapsed ületasid mängult sood
autorehvide abil. Selle mänguga
arendati meeskonnatööd ja tasakaalu.
Samal ajal mängisid Ülase
rühma lapsed koos oma külalistega õpetaja Maiki Kruuda juhendamisel huvitavaid liikumismänge. Olime eelnevalt kokku
leppinud, et sellel päeval me ei
võistle, lihtsalt mängime ja naudime toredat hommikupoolikut.
Ka nemad said pärast telgis käia
ja matkatarkustest osa.
Usun, et päev läks korda.
Vestlesin pärast asjaosalistega
ja tagasiside oli igati positiivne.
Koolieelikud olid õppinud midagi uut ja põnevat, samas väga

vajalikku.
Aaro Hallap arvas, et lapsed
olid asjalikud ja nutikad ning
neile jäi palju meelde, nad kuulasid hoolega.
Soovin tänada südamest Põlva Lasteaed Lepatriinu õpetajaid
ja koolieelikuid, kes kohale tulid,
olid rõõmsad ja asjalikud.
Tänan Kaitseliidu allüksuse
ülemat Aaro Hallapit, noorteinstruktor Maive Tõemäed, noorkotkaste esindajat Marios Tammest,
kodutütreid Evelin Aruleppa ja
Caroly Märtsonit. Teie tarkused,
mängud ja tänuväärt vabatahtlik
tegevus koolieelikutega muutsid
meie kohtumise õpetlikuks ja
põnevaks. Maive Tõemäe rääkis
lastele noorkotkastest ja kodutütardest ning kutsus lahkelt huvi
korral ühinema.
Tänan ka kõiki meie Mesimummi lasteaia töötajaid, kes
andsid panuse ürituse õnnestumiseks.
Lehvitades Lepatriinu lasteaia külalistele, oli soe tunne südames. Ootame uusi ja põnevaid
kohtumisi. On tore, et on sõpru
ja on vahva, et leidub tublisid
vabatahtlikke, kes lastele oma tegevusega palju põnevust ja huvi
pakuvad. Koostöös peitub tugev
jõud.
		 Urve Vares,
Mesimummi lasteaia
liikumisõpetaja

Kui jutud puhutud ja savi potist jagatud, hakkasid lapsed ise tööle.
Iga laps sai teha päris enda skulptuuri ja panna töösse kõik oma emotsioonid. Kunstnik õpetas, millised on erinevad võimalused saviga oma
emotsioone väljendada. Töödel ei olnud kindlat suunda ega teemat,
iga laps sai teha just selle, mida ta ise soovis. Kõik tööd olid väga
erinevad ja imelised. Savi, millest lapsed hakkasid oma emotsioone
täis klaasskulptuure looma oli nii pehme ja voolitav. Skulptuure luues
oli töökojas aru saada, et iga laps on oma tööle nii keskendunud, et oli
kuulda vaid õrna nohinat. Lapsed muutsid loovalt mitmel korral oma
töid. Kui loovtöö valmis, said lapsed jälgida, kuidas need kipsiga kaeti
ning jäeti töökotta kuivama. Ootame juba huviga, mis on meie tööde
lõpptulemus.
Mõmmi rühma lapstele meeldis, et sai vaadata põnevaid klaasist
loodud asju, liivast tehtud kivisid, klaasist tehtud jääkuubikust läbi
vaatamine ja kõigile lastele meeldis saviga meisterdada. Lapsed märkisid, et saviga tehes jäid nende käed valgeks ja erineb igapäevaselt
kasutatavast plastiliinist selle poolest, et oli pehme ja soe. Lapsed rääkisid, kuidas neile meeldis näha, et erinevate värvidega klaasist paistab apelsinimahl teistsugust värvi.
See õppekäik oli täis inspiratsiooni, emotsioone, loomingut.
Mõmmi rühm tänab Karinit väga suurepärase ja praktilise hommiku
eest. Nagu Arvo Pärt on öelnud, et kunstitöö on ikkagi tema looja sõrmejälg.
Jaanika Kivi, Liivi Lavrikov ja Karen Vaaresk
Mõmmi rühma meeskond

Kevaduudiseid Ahja lasteaiast
Selleaastane kevad üllatas meid kiire saabumisega. Lasteaias käib
igapäevaselt sagimine ja tegutsemine ikka käsikäes. Lühike ülevaade
mõnedest ettevõtmistest on kirjas siin, allpool.
Oravakeste ja Siilikeste rühm on üheskoos ette võtnud mitmeid
tegemisi. Mitmel korral on kutsutud lapsevanem rühma oma tööd tutvustama. Keskkonnainspektsiooni tööd tutvustas lastele Kaidi, Villu
ja Kimmi ema. Temalt saime väärtuslikke teadmisi, mida teha keskkonna säästmiseks iga päev. Kristi, Karolini ja Arabella ema juhendas
käelist tegevust – lõngast jänese/südame meisterdamine pakkus kohalolijatele palju elevust ja isetegemisrõõmu. Oravakestele rääkis Rauno,
Kasperi isa, ajalehtede ja ajakirjade trükkimisest. Vaadati videot trükikojas toimuvast ning uuriti ajakirjade näidiseid. Tänud lapsevanematele toreda koostöö eest laste ja rühmameeskonna poolt!
Mõlemad rühmad käisid ühiselt ka õppekäigul Tartus: külastati
AHHAA-d ja osaleti šokolaadi valmistamise õpitoas ning tutvuti Tartu
Ülikooli Loodusmuuseumis eksponaatidega.
Meisterdamine ja kunsti tegemine on laste iganädalane näppude
osavuse treening. Mudilaste kunstitööd oleme ikka seadnud üles kunstinäitusele – veebruaris Ahja pubis Eesti Vabariigi sünnipäeva auks ja
märtsis Ahja raamatukogus kevade saabumise puhuks.
Südamanädala raames korraldasime rühmasiseseid temaatilisi
kunsti- ja liikumistegevusi.
Maikuu teise nädala neljapäeval kogunesime lasteaiamajja emadepäeva tähistama – külalisteks emad-vanaemad. Lapsed rõõmustasid
emmesid lõbusate laulude ja luuletusega. Koos osalesime emadega
kelmikas ühistantsus ning kringlisöömises. Maikuu lõpus peame maha
ühise peo ja saadame koolieelikud pidulikult suvepuhkusele.
Suvepuhkus Ahja Lasteaed Illikukus on 01.-29.07.2019.
Marite Havakats,
Oravakeste rühma assistent
Inge Saksing,
Jänkukeste rühma õpetaja
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30. Põlva Päevad

31. mai-2. juuni 2019

Koolinoorte maailmameistrid orienteerumisjooksus selgusid Otepääl

NELJAPÄEV 30. MAI

11.00 -14.00 POLITSEI JA MAANTEEAMETI ÜRITUS “TURVALISELT LIIKLEMA!”.
Terve päev lõbusõit Põlva järvel viikingilaevaga Jalgrataste vigursõit, ohutu auto, lõvi Leo. Põlva
linna staadion
“TURM”
18.00 – 19.00 KONTSERT: Rahvusooper
11.00 - 13.00 USIN JOOKSJA. Kampaania
ESTONIA poistekoori meeskvintett ja Põlva
Muusikakooli neidude ansambel Blue-S, Põlva “Teeme lapsele pai” ja lastejooks.
Põlva keskraamatukogu tegevustuba. LionskluMuusikakoolis
bi Põlva Gloria pakub pannkooke. Põlva linna
staadion
19.00 TUND TERVISELE
Start antakse Põlva rannast
11.00 PÕLVA KUNSTIKOOLI NÖÖRINÄITUS. Kesk tänav
REEDE 31. MAI

Rahvusvahelise Koolispordiliidu 18. maailmameistrivõistlused orienteerumisjooksus toimusid 29. aprill- 4. mai Otepääl. Osales üle 700
koolinoore 23 riigist.
Eestlased said neli medalit koondiste nooremas grupis. Maailmameistriks tuli lühirajal
Brigitte Panker (OK Ilves). Olle Ilmar Jaamale
(Värska OK Peko) kuulus hõbemedal lühirajal ja
pronksmedal tavarajal. Hõbemedali sai Hiiumaa
klubi tüdruk Marie Eller.
Meie noortest sai väga head koha Lorely Kõrvel (6. koht lühirajal ja 7. koht tavarajal). Elu parimad jooksud tegi Kairiin Märtson (10. koht tavarajal, 20. koht lühirajal)

Terve päev lõbusõit Põlva järvel viikingilaevaga 11.00 - 12.00 MIKROORIENTEERUMINE.
Põlva keskväljak
“TURM”
18.00 MOTORISEERIMATA SÕIDUKITE
11.00 – 14.00 PÕLVAMAA KOERTEKLUMÄESTLASKUMINE Kesk tänaval
BI MATCH SHOW. Intsikurmu parkla, laad
kõrval
19.00 PÕLVA TARBIJATE ÜHISTU MOEDEMONSTRATSIOON. Külalisesineja
11.00 – 17.30 PÄRIMUSPIDU BALTICA
STEFAN. Põlva TÜ esine parkla
TULEB KÜLLA. Põlva keskpargis
20.00 MARIA STUART. Põlva keskväljak.
12.00 - 15.00 VEEPÄEV PÕLVA JÄRVEL JA
Pealava
RANNAS
21.00 XXX PÕLVA PÄEVADE AVATSERE12.00 - 17.00 PÕLVA PÄEVAD KODUKOHMOONIA. LASKUJATE AUTASUSTAMIVIKUS “TILLU”. Tillu pannkoogipidu, vaba
NE. Põlva keskväljak. Pealava
lava .
21.00 Põlva vallavanema tervitus
15.00 - 19.00 EVIKO rammumeeste ja -naiste
21.10 Motoriseerimata sõidukitega laskujate
sari 2019. PÕLVA PULL JA PÕLVAMAA
autasustamine
RAMMUNAINE 2019. Põlva keskväljak
21.25 SERVITI TANTSUTÜDRUKUD
21.35 MUST HUNT
17.00 – 19.00 PÕLVATÕUKS2019. Skatepark
22.35 VIVA LA DIVAS
kohvik “Aal” ees
22.45 SINGER VINGER

Sporditulemused

23.59 - 04.00 PÕLVA ÖÖ. ROCK’N’ROLL
SPECIAL. THE TRI-TONES,
CHICK’N’BAND. Põlva Kultuuri- ja Huvikeskuse UNDERGROUND

20.00 - 00.00 SIMMANIPIDU. 3 G-DUURI
MANDOLIINI, MANDOLIINIDE ORKESTER, TEIKAS MUZIKANTI (Läti), ALKA
(Leedu). Põlva keskväljak. Pealava

LAUPÄEV 1. JUUNI

PÜHAPÄEV 2. JUUNI

Terve päev lõbusõit Põlva järvel viikingilaevaga
“TURM”
7.00 - 8.00 HOMMIKUJOOGA.
Hurda tiigi kaldal

Terve päev lõbusõit Põlva järvel viikingilaevaga
“TURM”
10.00 - 17.00 PÕLVAMAA AVATUD AIAD.
Anne ja Paul Uibo aed, Mikko talu aed, Uibu
talu aed, Andres Vaasa aed, Lilli talu aed, Palusalu aed

8.00 PÕLVA PÄEVADE LAAT.
Ponisõidud, batuut, zorbid, elektriautod.
Vanavara oksjon, lastelaat. Intsikurmu parkla

13.00 KIRIKUKONTSERT

9.00 - 10.00 ÄRATUSMÄNG.
Põlva Puhkpilliorkester veoauto kastis mängib
läbi hommikuse Põlva

13.00 GIIDIGA RINGKÄIK MÖÖDA PÕLVAT. Kohtumispaik Põlva Püha Neitsi Maarja
Kiriku juures

9.00 - 15.00 VIBULASKMINE.
Intsikurmu parkla

18.00 Põlvamaa laulu- ja tantsupidu “SINULE, EESTI - SINULE, PÕLVAMAA!”
Intsikurmus

10.00 - 15.00 LASTE- JA NOORTEALA.
Põlva keskväljak
10.00 Lastepäeva programmi avamine
10.00 - 15.00 Kinobuss ja animafilmide töötuba,
näomaalingud, mudelautode demonstratsioon,
atraktsioonid (kettkarussell, batuudid, elektriautod), Põlva noortekeskuse programm ja käelised
tegevused
10.15 - 11.00 Meie Stuudio tantsuprogramm
11.00 - 11.30 Ruutu 10 Improteater
11.30 - 12.45 Silver Ulviku trummikool
12.45 - 13.00 Silver Ulviku trummishow
13.00 - 14.00 Liis Lemsalu bänd
14.15 - 15.00 JJ-Street Tantsukooli programm
10.00 - 14.00 KAITSELIIDU LAHTISTE
VÄRAVATE PÄEV. Naiskodukaitse kohvik.
Metsalaager. Kaitseliidu maja ümbrus, Põlva
keskväljak
10.00 - 17.00 PÕLVAMAA AVATUD AIAD.
Anne ja Paul Uibo aed, Mikko talu aed, Uibu
talu aed, Andres Vaasa aed, Lilli talu aed, Palusalu aed
10.00 - 17.00 PÕLVA PÄEVAD KODUKOHVIKUS “TILLU”. Kübarapäev. TILLU
suveterrassi avamine.

PÕLVA PÄEVADE NÄITUSED
PÕLVA KESKRAAMATUKOGUS
30.05.19 - 31.07.19 Väino Kõrtsi näitus “Maale

Põlva lähistelt”. Põlva Keskraamatukogu lugemissaalis
30.05.19 - 28.06.19 Pärimuskultuurinäitus koostöös Baltica festivaliga. Põlva Keskraamatukogu
näitusevitriinis
31.05.19 kell 9.30 Epp Petrone raamatu “Tere,
meie Eesti” esitlus. Põlva Keskraamatukogu saalis
31.05.19 kell 10.00 - 18.00 Kirjastuse Petrone
Print raamatumüük. Põlva Keskraamatukogu
fuajees
PÕLVA KULTUURI- JA HUVIKESKUSES
Alates 27.05.19 Karikatuurinäitus OHUTUS
ALGAB MINUST. Joonistused pärinevad 1970.
aastatest. Tegemist on tuleohutus karikatuuridega,
mis läbi kerge iroonia ja musta huumoriga panevad
tavakodanikele südamele, et tuleb järgida tuleohutusnõudeid ja eeskirju.
Alates 30.05.19.. Fotonäitus #KUIDASMEKESTAME. Avamine ja arutelu 30.05. kl 16.00. Avatud
Eesti Fondil koostöös fotograaf Birgit Püve ja
mitmete teiste aktiivsete organisatsioonidega
sündinud #kuidasmekestame näitus, mis uurib läbi
fotosilma, kuidas mõjutavad rahvastikumuutused
inimeste argielu.

Põlva Päevi korraldab Põlva Kultuuri- ja Huvikeskus Vaata lisa: www.kultuurikeskus.ee

Eelmisel MMil kaks medalit saanud Johanna Laanoja pidi seekord leppima mõlemal alal 11. kohaga.
Aleksander Kepler tegi väga hea jooksu lühirajal saades 13. koha, kuid tavarajal 31. koht polnud see, mida
ta lootis.
Geteli Hanni üllatas individuaalselt 15. kohaga
tavarajal. Eesti koondise koosseisus sai Geteli hõbemedali 15 riigi seas. Põlva Gümnaasiumile 17 kooli
konkurentsis väga tubli 4. koht.
Kahe aasta pärast toimuvad koolinoorte tiitlivõistlused Serbias.
OK Põlva Kobras

• Hooaja viimane TERE minikäsipalli võistlussarja Lõuna regiooni etapp toimus teisipäeval 23. aprillil
Põlvas. Võistlustel osalesid 2010 või hiljem sündinud poiste võistkonnad. Kokku osales 7 võistkonda.
Poiste 2010 võistlusklassis võidutses Põlva SK 1 noormeeste võistkond Valga Käval 1 ning Valga Käval
2 võistkonna ees. Võidukasse võistkonda kuulusid Robin Kahre, Romet Vool, Jüri Saan, Gregor Gondiu,
Rasmus Eric Rose. Treener Kalmer Musting.
• Põlva Spordikooli noored käsipallurid osalesid 10.-12. mail noormeeste D2 (2007 ja hiljem sündinud
mängijad) vanuseklassi Eesti 2019 meistrivõistluste teisel etapil käsipallis. Võitjana väljus täiseduga Põlva
Spordikool 1 võistkond. Spordikool 2 võistkond saavutas 6. koha.
Võidukas meeskond mängis koosseisus: Aron Oberg, Jass Einassoo, Egert Land, Karel Kangro, Kermo
Kuklase, Airon Saarna, Sven-Byron Mitt, Gervin Vissov, Rasmus Villako, Ron-Robin Kurisoo, Hardi-Andero Jens. Võistkonna treenerid on Rein Suvi ja Heli Sadam.
Esimese võistkonna parimaks mängijaks valiti Aron Oberg ja kogu turniiri parimaks väravavahiks valiti
Kermo Kuklase.
Põlva Spordikooli 2 võistkond, kes koosnes noorematest mängijatest, omandas turniiril vajalikke kogemusi
ning saavutas tubli kuuenda koha.
Võistkond mängis koosseisus: Oskar Härmits, Gabriel Haabma, Kristofer Vaino, Kristofer Pundonen, Eke
Varusk, Hardi Soidla, Ron Jakob Pruss, Mairo Paabut, Oskar Kolk, Joonas Leis, Hannes Hallap, Rainet
Vool. Võistkonna treener on Henri Sillaste. Teise võistkonna parimaks mängijaks valiti Gabriel Haabma.
• Põltsamaal toimusid Eesti MV U15 vanuseklassis vabamaadluses. Peeter Pragi sai kehakaalus -75kg
kaela hõbemedali.
• Lätimaal Daugavpilsis toimusid 4. mail Põhjamaade meistrivõistlused vaba- ja kreeka-rooma maadluses.
Vanuseklassis (U17) krooniti meistriks Markus Kriiskütt kehakaalus -92kg, pronksiga pidi leppima -65kg
maadelnud Hanno Käärik. Rudolf Pragi tuli kehakaalus -110kg neljandale kohale.
Põlva Spordikool
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Põlva Kultuuri- ja
Huvikeskuses
K 05.06 kell 19 Paul Neitsov ja Jaan Pehk. KONTRASTID.
Kaks tuntud ja eriilmelist Eesti muusikut on asumas sel
varasuvel koos otsima ja leidma muusikalisi kontraste.
Kitarrivirtuoos Paul Neitsov on lisaks sooloesinemistele osalenud ansamblites Svjata Vatra, Sireli, Wilhelm.
Laululooja ja trubaduur Jaan Pehk on musitseerinud
kümnetes kollektiivides, millest tuntuimad on Kõrsikud,
Orelipoiss, Koer ja Köök.
Pilet 15€ müügil Piletilevis / tund enne kontserdi algust
kohapeal 18€.
R 7.06 kell 19 LÕUNA- EESTI SUUR SUVE AVAPIDU 2019 Intsikurmus.
Suve avavad Eesti parimad muusikud: Anne Veski,
Terminaator, Topeltmäng, Renate, Bad Art. Õhtut juhivad
Ring FM raadiohääled. Peoplatsil mintmeid atraktsioone
ning tänavatoitude ja kohvikute ala.
Pilet 15€ (eelmüük) müügil Piletilevis. Peo päeval, kohapeal 18€.
L 8.06 kell 19 Festival ORIENT: KIRSIÕITE LUMI,
Sakura Komachi (Jaapan).
Laval Jaapani traditsioonilise muusika ansambel koosseisus: Rin Nakashima (koto-tsitter), Mai Kamiya (koto-tsitter), Yuki Matsioka (shakuhachi-flööt), Hitomi Nakamura
(laul, Tsugaru shamisen-lauto), Hikari Imaizumi (wadaiko-trummid), Shingo Shoji (kunstiline juht)
Ida Muusika Festival ORIENT on Baltimaade esimene ja
seni ainus festival, mis on pühendunud autentsele Euroopa-välisele, eelkõige Aasia muusikale ja kultuurile. Aastal
1992 alustanud festival tähistab veerand sajandi möödumist oma sünnist. Festivali kunstiline juht on Peeter Vähi.
Pilet 8€ ja 5€ müügil Piletilevis, Põlva Vallavalitsuse
kassas ja enne kontserti kohapeal.
R 14.06 kell 14-20 TaDaa! Festival. Kultuurikeskuse
ümbrus.
TaDaa! rahvusvaheline tänavateatrite festival toimub
viiendat aastat ning sel korral 7.–16. juunini Tallinnas,
Narvas, Tartus ja Põlvas. Festival on loodud selleks, et
tuua professionaalsed tsirkuse-, teatri-, akrobaatika- ja
tantsuetendused ning kontserdid avalikku ruumi – tänavale. Tasuta.
P 30.06 kell 12 XXII Üleriigilise keelpilliõpilaste ja
õpetajate suvekursuse lõppkontsert.
Eesti Keelpilliõpetajate Ühingu ja Põlva Muusikakooli
koostöös toimuv XXII üle-riigiline noorte keelpillimängijate ja keelpilliõpetajate suvelaager-kursus. Laagris
toimuvad eriala-, ansambli- ja orkestritunnid ning nende
põhjal moodustatakse erineva tasemega orkestrid, arvestades õpilase vanust ja oskusi. Kursuse lõppkontserdil
esitatakse õpitut ka laiemale kuulajaskonnale.
Tasuta.
NB! Kava võib täieneda ja ette tulla muudatusi.
Vaata ka www.kultuurikeskus.ee
Juunikuus Põlva Kultuuri- ja Huvikeskuses
kino ei toimu.

Ahja
Kultuurimajas
18. juunil kell 17.15-17.30
Laulupeo tule vastuvõtmine Ahja Laululaval.
Esinevad naisansambel “Rukkirääk”, rahvatantsurühm
“Hõbesõlg” ja Ahja Kooli õpilased.
21. juunil kell 18.30
Ahja Kooli 9. klassi lõpuaktus, korraldaja Ahja Kool
22. juunil kell 21.00
Jaanipidu Ahja laululaval. Väike õhtukontsert, esineb
naisansambel “Rukkirääk” ja rahvatantsurühm “Hõbesõlg”, tantsuks ansambel “Lahe Antz”.

Jaanituled Põlva vallas
21. juuni Suvise Pööriaja tähistamine rahvakommete ja
-muusikaga Rasina Külakeskus ja selle ümbrus
22. juuni jaanituli Vanakülas
22. juuni jaanituli Rasinal
23. juuni kell 19 jaanituli Tännassilma külaplatsil
23. juunil kell 19 jaanituli Himmastes
23. juuni küla-ja jaanipäev Karilatsi külaplatsil,
Metsaveere kinnistul

Kultuuriteated 11
Mooste Kultuurimajas
Mooste Kultuurimaja juures
3. juunil kell 9.00
Lastekaitsepäeva tähistamine
Ronimistorn, õhubatuut, maagiliste mullide
show, vibuklubi, käelise tegevuse ala,
kriidijoonistuste ala, rahvastepalli võistlus
õpilastele. Jäätiseraha võta palun ise kaasa.
Üritus tasuta. Info: 5160 656 Maret Aruoja
Mooste Kultuurimaja tagusel platsil
15. juunil kell 19.00 Mooste jaaniõhtu.
Tantsuks mängib ansambel Village Voice.
Esinevad Kehtna ja Mooste tantsurühmad.
Suur tuleetendus Tartust. Jaanimängud ja
võistlused, lõke. Õhtut juhib Kaido Kaha.
Sööki, jooki pakub Piho Grill Tartust.
Lastele pöörleb karussell ja avatud on laste
kohvik. Üritus tasuta.
Info: 516 0656 Maret Aruoja
18. juuni 2019 kell 18.00 Tule tulemine.
Algus Mooste Kultuurimaja eest, toimub
salvestus. Peatuspaigad: Mooste Kultuurimaja, Mõisakool, Rahvamuusikakool,
Folgikoda, mõisa suur hoov
Tule kindlasti kogu perega!
Info: 5160 656 Maret Aruoja

Vana-Koiola
Rahvamaja
24. mail kell 19 Tilsi laululaval
LAHEDA 15. LAULU- JA
TANTSUPÄEV
Esinevad Laheda piirkonna kollektiivid.
Külalistena astuvad lavale lauljad ja
tantsijad Lätimaalt ning Lasva meeskoor
Võrumaalt.
Kell 21 TANTS Laheda ansambliga
„Kuues Päev“. Avatud kohvik
21. juunil kell 20 Tilsis Kõrbjärve ääres
JAANIPIDU hoogsas tantsurütmis kahe
bändiga!
Muusikat teevad MARCO MARGNA ja
ansambel KUUES PÄEV
Lahedat jaaninalja viskavad LAHEDAD
MUTID. Õhtut juhib MARGUS ADER
Diskotümpsu mängib DJ KEPU . Avatud
puhvet
Pääse 5 €, kuni 17. eluaastani tasuta
Lisainfo: 528 4859, koiolarahvamaja@
polva.ee
Kui kellelgi on pakkuda jaanitule jaoks
lõkkematerjali, võib julgesti ühendust
võtta. Oleme väga tänulikud!

Põlva Matkaklubi
kutsub
ÖÖMATKALE

“PÄIKESELOOJANGUST
PÄIKESETÕUSUNI”

28. juunil 2019

Algus 22.30
Põlva järve rannas,
lõpp samas kell 4.10
Matka pikkus u 25 km
Eelregistreerimine:
kuni 26 juuni
polva.matkalubi@gmail.com
Täpsem info: matkaja.ee või
526 8715 ( Meelis)
Tasuta

Vastse-Kuuste
Kultuurimajas
4. juuni kell 13.45
KINO lastele „Dilili Pariisis“.
Võluva stiiliga animafilm jutustab väikse tüdruku Dilili seiklustest kuldajastu Pariisis, kus
ta püüab lahendada noorte neidude salapäraste
röövimiste mõistatust ja puutub oma teel kokku paljude tollaste Prantsuse kultuuri suurkujudega nagu Marie Curie, Marcel Proust, Sarah Bernhardt, Henri de Toulouse-Lautrec jpt.
See nõiduslik muinasjutt on ka suurepärane
ekskursioon tutvumaks kuulsa Pariisi arhitektuuriga, näha saab nii Montmartre´i, Moulin
Rouge´i kui ka Pariisi Ooperimaja. Kinopilet
lastele 3 ja täiskasvanule 4 eurot
14. juunil kell 19.00 KINO
Film „Kaheteistkümnes mees“ 		
Dramaatiline lugu noorest vastupanuvõitlejast
Jan Baalsrudist rullub lahti teisel pool polaarjoont, Põhja Norras. Jan on ainus kaheteistkümnest vastupanuvõitlejast, kellel õnnestus
sakslaste käest põgeneda, kuid Gestapo on tal
kannul. …õhus küsimus, kas ta jõuab neutraalsesse Rootsi enne, kui sakslased ta leiavad.
Kinopilet 4 ja 3 eurot
21. juunil kell 21.00 Jaanisimman
ansambel“ Kondor“. Kultuuriprogrammis
folkloorirühm Kõivokõsõ, karaoke pooltund,
sportlikud võistlused lastele ja täiskasvanutele
jm. Üritus toimub tasuta.
26. juunil kella 8.30
Eakate õppeekskursioon Raplamaale.
Külastame Alu mõisaparki, Varbola linnamäge, Ruunavere postijaama muuseumituba,
Märjamaa kirikut, Märjamaa keskväljakut,
Kuusiku Põllumajandusparki jne. Jõuame
tagasi Vastse-Kuustesse orjenteeruvalt kell
18.00.Õppereisi maksumus 23 eurot. (muuseumide piletid, söömine, giiditasu ). Registreerimine ekskursioonile 17. juunini, telefonil
5693 7848.

KIRIKUTEATED
• Põlva Maarja kirikus
igal pühapäeval kell 11 püha missa
(jumalateenistus armulauaga).
Suvine leerikursus algab pühapäeval,
7. juunil missaga Maarja kirikus.
• Veel on võimalik esitada avaldusi
lapsevanematel, kes soovivad panna
oma lapse sügisel Põlvas tööd alustava kristliku põhikooli 1. või 2. klassi.
Infot saab aadressil polva@luterlik.
edu.ee.
• 2. juunil kell 12.30 toimub kirikus
heategevuskontsert kooli käivitamise
toetuseks.
• 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.
www.eelk.ee/polva.
Mooste baptistikoguduses
Jumalateenistused igal pühapäeval
kell 11. Jooksev info koguduse kodulehel www.mooste.ekklesia.ee
Põlva Püha Peetri koguduses
• Jumalateenistus igal pühapäeval
kell 11.00
• Hommikupalvus kolmapäeviti kell
10.00
• Õhtupalvus teisipäeviti kell 18.00
Kalmistupühad:
Jaanimõisa kalmistul, 16. juunil
kell 12
Põlva kalmistul 24. juunil kell 11
(eelneb missa kirikus kell 10) ning
Rosma kalmistul 7. juulil kell 14.

12 Reklaam

Põlva Teataja • Mai 2019

ÕNNITLEME
VÄÄRIKAID
JUUBILARE
101
Linda-Johanna Kristal
Mustakurmu küla
95
Koidula Kuusik
Põlva linn
Elsa Vaino
Kiuma küla
92
Heli Raidla
Põlva linn
91
Gerta Piho
Ahja alevik
Ilse Täht
Põlva linn
Helju Paidra
Vooreküla
90
Lea Trikkant
Kiidjärve küla
Anni Sokk
Aarna küla
Liia Tsäkko
Kiidjärve küla
85
Vilju Kooskora
Ahja alevik
Leo Pechter
Roosi küla
Evald Kivi
Põlva linn
Valve Hanson
Eoste küla
Asta Kallas
Vastse-Kuuste alevik
Jaak Müürsepp
Suurküla
80
Lidia Aarna
Kauksi küla
Vilmi Horn
Puuri küla
Uno Möldre
Metste küla
Silja Rüütel
Mõtsküla
Ilmar Telling
Mooste alevik
Tea Seli
Rasina küla
Heli Rikka
Kauksi küla

75
Marina Oga
Põlva linn
Ülo Kahre
Põlva linn
Mati Semm
Kiisa küla
Vaike Maikalo
Põlva linn
Peeter Vanatare
Karilatsi küla
Maie Viskar
Põlva linn
Aino Aurik
Põlva linn
Maie Tõrra
Kosova küla
Juta Tuulik
Põlva linn
70
Ilmar Lukkonen
Põlva linn
Kuuno Vohla
Himmaste küla
Heli Lauk
Suurküla
Kalle Kallson
Vanamõisa küla
Esta Pung
Ahja alevik
Kalev Asi
Himmaste küla
Arne Madisson
Kauksi küla
Jüri Jaansoo
Mooste alevik
Enna Sibbul
Ahja alevik
Boris Krikunov
Himmaste küla
Maret Marjapuu
Põlva linn
Tamaara Semm
Põlva linn
Enn Patrael
Peri küla
Malle Puksa
Viisli küla
Juunikuu juubilarid,
kes ei soovi äramärkimist
ajalehes, palume sellest
teada anda hiljemalt 10. juuniks
tel 799 9499

1. juunil kell 12
PÕLVA RAHVAKOOLIS
(Kesk 15)
avatud uste päev.
Ootame kõiki huvilisi.
polva.rhs@mail.ee

pakub koostöös Põlvamaa Puuetega Inimeste Kojaga

TASUTA ÕIGUSABI
erivajadustega inimestele
(keskmise, raske ja sügava puudega)
Põlva Päevakeskuses (Uus tn.2)
12.juunil, 10.juulil, 14.augustil 2019
Eelregistreerimine vastuvõtule
telefonil 601 5122 või 53 850 005

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

8.

juunil
2019

Ihamaru külas
Kanepi vallas
Postitee äärsel
neljarealisel kasealleel

algus kell 9.00

I H A M A R U

KÕIVUALUTSE
LAADAPÄEV

Nedsaja
Küla Bänd
ja valitud isetegevusgrupid
siin onMURUL
LUSTIMIST,
jaanieelset
kauplemist

e-mail: laat@ihamaru.eu
Infotelefon: 513 6470

www.ihamaru.eu

LISAINFO & REGISTREERIMINE
kaisa.tammoja@polvamaa.ee,
tel 510 9433
SA Põlvamaa Arenduskeskus
ASUKOHT & AEG
18. juunil
hotell PESA seminarisaalis
kell 9.30-16.30

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
01.05.2019
mehi 6841
naisi 7053
kokku 13 894 elanikku
Ajavahemikul
18.04.2019 – 17.05.2019
sündis Põlva vallas
8 tüdrukut ja 1 poiss.

