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Tunnustati õpetajaid

Pihlapuu lasteaia Mõmmi rühma lapsed ja tänulikud lapsevanemad on väga uhked oma armsa õpetaja Liivi üle - Aasta Õpetaja
2019!
Need saavad väga vähe aru, kes saavad aru ainult sellest, mida
on võimalik sõnadega seletada. Sina oled mõistnud enamat. Täname
Sind selle eest!

Ela õppimise tarvis, õpi elamise tarvis!
17. oktoobril 2019 toimus Varbuse Muusikamõisas traditsiooniline täiskasvanud õppija nädala Põlvamaa tunnustussüritus. Tänavu juba 22. korda toimuva nädala raames pälvis Aasta õppija eripreemia meie vallast Kristina Paluoja, kes töötab Eesti Töötukassa
Põlvamaa osakonnas konsultandina.
Aasta õpitegu on tunnustused tulid samuti Põlva valda –VastseKuuste naisteklubi Kolmapäev projekt ,,Vastse-Kuuste kogukonnamaja koolitus- ja kogemusõpperuumi ning õppeköögi väljaehitamine” ja Ahja raamatukogu projekt ,,Kogukonna aabits“.
Põlva Vallavalitsus tunnustab õppijaid ning soovib edu edaspidiseks!
Janika Usin
abivallavanem
Fotol Aasta õppija Kristina Paluoja

Peri küla valis endale külavanema
Peri küla valis 17. oktoobril endale külavanema. Fotol annab
uuele külavanemale Innar Lutsarile teatepulga üle seni külavanema rollis olnud Enn Rüga.
Jõudu kogukonna arendamisel ja head koostööd!
PT

Fotol vasakult Reet Johanson, Tiia Raudvee, Liivi Lavrikov, Krista Ojasaar, Maire Tiisler ja Daily Tensing. Foto: Põlva Vallavalitsus
Traditsiooniline Põlva valla õpetajate tunnustamisüritus toimus
Põlva valla aasta noor õpetaja 2019 on Põlva Spordikooli
reedel, 11. oktoobril Põlva Koolis. Abivallavanem Martti Rõigas käsipallitreener Henri Sillaste.
andis üle viis hariduspreemiat ning tunnustused Aasta noor õpetaja
Põlva valla aasta õpetaja 2019 on Põlva lasteaed Pihlapuu
ja Aasta õpetaja.
lasteaiaõpetaja Liivi Lavrikov.
Põlva valla hariduspreemia pälvisid:
Tunnustati ka tänavusuvisel juubelilaulupeol ja tantsupeol osaPõlva Spordikooli laskmistreener Maire Tiisler
lenud kollektiivide juhte. Põlva vallast osales juubelipeol kaheksa
Vastse-Kuuste lasteaed Kaari lasteaiaõpetaja Tiia Raudvee
tantsurühma, 11 laulukoori ja kaks rahvamuusikapillimängijate
Põlva lasteaed Mesimumm lasteaiaõpetaja Krista Ojasaar
ühendust.
Vastse-Kuuste Kooli liikumisõpetuse õpetaja Reet Johanson
Muusikalises osas esinesid vokaalansamblid Reha, Luud ja LaPõlva Kooli haridustehnoloog Daily Tensing
bidas Silja Otsari juhendamisel.

Raamatukogupäevad „Kohtume raamatukogus“
20.-30. oktoobrini
Raamatukogupäevad toovad oktoobrikuu viimasel dekaadil huvilisteni taas
palju toredaid üritusi üle Eesti ja Põlvamaa pole erandiks.
23. oktoobril peetakse Leevi rahvamajas Põlvamaa XIV maaraamatukoguhoidja päev. Olulisel kohal on Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu konkursside
aasta maaraamatukoguhoidja ja aasta kooliraamatukoguhoidja 2019 Põlvamaa
nominentide tunnustamine. Nominendiks on ka Ene Lugamets Himmaste raamatukogust.
Endiselt on populaarne ettelugemispäev. Ette loetakse raamatukogudes, lasteaedades ja koolides. Aga miks mitte lugeda mujalgi, kindlasti ka kodudes! Raamatukogudes on nii suurtel kui ka väikestel võimalik kohtuda kirjanikega.
Lugejamängud toimuvad keskraamatukogus, Kiidjärvel ja Ruusal. Kauksi raamatukogu ootab taas raamatupealkirjadest värsiridu kokku seadma, mis on väga
loominguline tegevus.
Vastse-Kuuste raamatukogus tehakse kokkuvõtteid laste suvelugemisest ja
kutsutakse õhtukohvikutesse. Kiidjärve kirjanduskohvikusse „Anna Haava 155“
oodatakse poetessi luulet esitama. Põlva Keskraamatukogus kuuleb eesti parimaid täiskasvanutest harrastusetlejaid. Peril alustab tööd jutuklubi. Kiuma „Neljapäevaklubi“ tähistab raamatukogu sünnipäeva ja arutleb suvel loetud raamatute
üle.
Kohtume raamatukogus!
Külli Ots
Põlva keskraamatukogu
pearaamatukoguhoidja
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Vallamajast
Valla uue administratiivhoone võimalik ehitus on kirgi kütnud kevadest saati. Selle kohta
võeti aktiivselt sõna nii sotsiaalmeedias kui ajakirjanduses.
Tähelepanuvääriv on see, et
rahvusringhäälingu ajakirjanikud on teema üles võtnud lausa
kaks korda. Esimene intervjuu
vallavanem Georg Pelisaarega
avaldamist ei leidnudki, sest
vallavanem tõi ajakirjanike ette
ühinemislepingu ning teemasse
süvenedes tõenäoliselt enam
piisavalt intriigi ei leitudki.
Mis siis ühinemislepingus
uue vallamaja kohta kirjas on?
Ahja, Laheda, Mooste, Põlva ja
Vastse-Kuuste valla ühinemislepinguga on sätestatud, et „ …
eraldatud ühinemistoetust kasutatakse ühineva omavalitsuse
piirkonnas summas 300 000 eurot ühe ühinenud omavalitsuse
kohta (v.a ühinev Põlva vald)
ja 800 000 eurot ühineva Põlva valla kohta, millest on maha
arvatud valla ümberkorraldamisega seotud kulud, sh lahkumishüvitised. Eelnimetatud ühineva Põlva valla ühinemistoetust
kasutatakse ametiasutuse administratiivhoone ehitamiseks.“
See kajastub ka ühinemislepingu prioriteetsete investeeringute
loetelus.
Kui
administratiivhoone
ehitamata jätta, siis oleme olukorras, kus teised ühinenud

vallad on saanud oma piirkonna
arenguks ja kodanike hüvanguks kasutada neile ette nähtud
ühinemistoetust, kuid Põlva
vald enda oma mitte. Põlva
valla ühinemiseelne elanike
arv oli üle 9000 (9706, seisuga
01.01.2016).
Ühinemislepingu on heaks
kiitnud kõigi ühinenud valdade
endised volikogud.
Praegu vallavalitsuse kasutuses olevad ruumid ja hooned
vajavad kas ümberehitust või
rekonstrueerimist, mis rahalises vääringus on üsna sama uue
hoone ehituskuluga.
Maakonnakeskus ja KaguEesti suurim omavalitsus väärib
kaasaegset, energiasäästlikku,
spetsiaalse ruumilahendusega
kõigile kodanikele ligipääsetavat ja esinduslikku administratiivhoonet. Selle asukoht Põlva
keskväljaku ääres looks selgelt
tunnetatava linnasüdame ja kodanikud võivad olla kindlad,
et vajalikud teenused saadakse
kätte ühest kohast. Omavalitsuse ülesandeks on ju korraldada
ja juhtida kohalikku elu lähtudes valla- või linnaelanike õigustatud vajadustest ja huvidest
ning arvestades valla või linna
arengu iseärasusi.
Ühinemislepingut ja sellega
seonduvat arutatakse oktoobrikuu volikogus.
PT

Johannese Kool ja Lasteaaed Rosmal otsib
geograafiaõpetajat (asenduskoht)
alates 28. oktoobrist k.a.

Koormus 2 nädalatundi 9. klassis. Eeldame tööks sobivat kvalifikatsiooni. Haridust tõendavad dokumendid ja
CV palume saata 20. oktoobriks:
kandideerimine@rosmakool.ee
Lisainfo tel 5302 2793

Detailplaneeringud
Põlva Vallavalitsus algatas 02.10.2019. a korraldusega nr 2-3/496
Põlva linnas asuva Lina tn 21 katastriüksuse ja lähiala detailplaneeringu koostamise. Planeeringuala suurus on ligikaudu 4,86 ha ning
planeering koostatakse eesmärgiga püstitada alale kaks hoolekandeasutust. Lina tn 21 katastriüksusel asuv koolihoone lammutatakse
osaliselt pärast õppetegevuse väljaviimist nimetatud hoonest. Olemasolev spordisaal säilitatakse. Kavandatavad tegevused on kooskõlas
kehtiva Põlva valla üldplaneeringuga.
Põlva Vallavalitsus teatab, et võttis 08.10.2019. a korraldusega
nr 2-3/516 vastu ja suunas avalikule väljapanekule Jaama tn 71a detailplaneeringu. Planeeringuala suurus on ligikaudu 0,64 ha ning see
hõlmab tervikuna Jaama tn 71a ja Jaama tn 71b katastriüksusi, ulatub
osaliselt Raudtee tänav T1 katastriüksusele ja jätkuvalt riigi omandis olevale maale Kanepi-Leevaku tugimaanteele nr 62 (Jaama tn).
Detailplaneeringu lahenduse kohaselt püstitatakse Jaama tn 71a katastriüksusele üks laohoone (ligikaudse ehitisaluse pinnaga 350 m2).
Maksimaalne lubatud ehitisealune pindala Jaama tn 71a katastriüksusel on 2100 m2, hoonete suurim lubatud arv on 5, maksimaalne kõrgus
maapinnast kuni 12 m ja lubatud on kuni 3-korruseliste hoonete püstitamine. Olemasolev kaubandushoone ning juurdepääsud säilitatakse.
Jaama tn 71b katastriüksusele pole ehitustegevust planeeritud.
Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 24.10.2019–
06.11.2019. Paberkandjal detailplaneeringuga saab tutvuda tööpäevadel Põlva Vallavalitsuse ehitus- ja planeeringuosakonnas aadressil
Võru tn 1, Põlva. Digitaalselt on detailplaneeringu materjalid üleval
kaardirakenduses EVALD.
Kirjalikke arvamusi detailplaneeringu kohta saab esitada Põlva
Vallavalitsusele avaliku väljapaneku ajal aadressil Kesk tn 15, Põlva
linn, 63308 Põlva vald või e-postiga aadressil info@polva.ee.
Põlva Vallavalitsus algatas 08.10.2019. a korraldusega nr 2-3/517
Põlva linnas asuva Kirsi tn 3 katastriüksuse detailplaneeringu koostamise. Planeeringuala suurus on ligikaudu 0,52 ha ning planeering
koostatakse eesmärgiga laiendada olemasolevaid hooneid, püstitada
üks uus hoone ning muuta maa kasutamise sihtotstarve äri- ja tootmismaaks. Kavandatavad tegevused on kooskõlas kehtiva Põlva valla
üldplaneeringuga.
Detailplaneeringute algatamise korraldustega saab tutvuda tööpäevadel Põlva Vallavalitsuse ehitus- ja planeeringuosakonnas Võru
tn 1, Põlva linn, Põlva vald ja Põlva valla veebilehel www.polva.ee/
detailplaneeringud.
Ehitus- ja planeeringuosakond
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AHJA jõgi on nüüdsest kaladele avatud
Sihtasutus Keskkonna investeerimise Keskus (SA KIK)
on aastaid Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi abil toetanud
kalapääsude rajamist vooluveekogude tervendamise programmist. Toetatakse eelkõige
neid projekte, mis on mainitud
keskkonnaministri määruses nr
73 “Lõhe, jõeforelli, meriforelli ja harjuse kudemis- ja elupaikade nimistu”. Sinna nimekirja
kuulub ka mitu Põlvamaal asuvat olulist suurt jõge ja nende
harujõed. Üks esimesi jõgesid
koos oma harujõgedega, mis on
tänaseks saanud kaladele läbitavaks, on Ahja jõgi ja seda alates Saesaare paisust ülesvoolu.
Ahja jõgi on suures osas
Põlva valla piirijõgi. Seega
võime öelda, et Põlva vallas on
kõige enam rajatud kalapääse
ja sellega koos korrastatud vanade veskite liigveelaskmeid,
puhastatud settest paisjärvesid,
kindlustatud kaldaid ja tehtud
muid vesirajatistele omaseid
ja vajalikke töid. Kõige enam
ongi kaladele läbipääsuks
koostatud ja rahastuse saanud
projekte Ahja jõel.
Ahja jõele on rajatud seitse
kalapääsu: Kiidjärve vesiveski
kalapääs, Aarna vesiveski kalapääs, Roti vesiveski kalapääs,
Möksi veski kalapääs, Vedelä
kalapääs, Kaska I ja Kaska II
kalapääs, Tille kalapääs.
Lisaks Ahja jõele on ka
tema harujõed, nagu Leevi jõgi
ja Piigaste oja samuti muutunud kalasõbralikeks jõgedeks
tänu paisude juurde rajatud kalapääsudele.
Leevi jõele on rajatud kokku neli kalapääsu, millest kolm

asuvad Põlva valla mail. Neist
kaks on Leevi paisjärvedel
Reola-Põlva maantee ääres ja
üks Karilatsi kalakasvatuse
juures. Lisaks on üks kalapääs
rajatud ka Piigaste ojale talurahvamuuseumist allavoolu.
Seega on Põlva valla piiresse
rajatud kokku 11 kalapääsu.
Põlva valla mail paiknevatele kalapääsudele on saadud
Sa KIK ist toetusi enam kui 3,9
miljoni euro ulatuses. Nende
projektide tähtsaks osaks on
olnud ka vanade veskivaremete renoveerimine, korrastamine, aga samuti liigveelaskmete
kordategemine ja kogunenud
sette eemaldamine paisjärvedest. Vesiehitus on kallis töö
ja seda tavaliselt vanade ves-

kite omanikud ei ole ise oma
kuludega suutelised tegema.
Selles mõttes on kalapääsude
projekt olnud paljudele abiks
lagunevate ülevoolude kordategemiseks ning võimaldanud
osaliselt puhastada setetest
paisjärvi.
Põlva vald on kindlasti
Vooluveekogude programmist
enim projektitoetusi saanud
vald. Enim on korrastatud vanu
veski kohti. Parim näide on selles osas Kiidjärve veski paisu
taastamine. Pais on tänaseks
rahvale avatud paremkaldalt ja
saab lähedalt uudistada Kiidjärve veskit mis on üks Eesti
suuremaid veskeid. Aga samuti
on olnud oluline Aarna paisu
juurde kalapääsu rajamine, mis

on toonud sealsele talule kaasa
uue hingamise ja on tänaseks
saanud väga mõnusaks koduks
noorele perele.
Viimaseks takistuseks oli
Ahja jõe ülemjooksul asuv Tille veski lagunenud paisülevool.
Sel suvel rajati Tille veski
juures olevasse jõe sängi kalapääs ja nüüd võibki öelda, et
Ahja jõgi koos oma harujõgedega on alates Saesaarest kaladele läbitav. Tuleb vaid loota,
et kulunud miljonid lõpuks ka
realiseeruvad ja jõeforell muutub taaskord meie jõgedes tavakalaks.
Enn Kulp
Piiber Projekt OÜ

Ahja ja Võhandu jõel teostatud projektid
				
Projekti nimi				Toetuse saaja		Maksumus
Kiidjärve vesiveski paisu kalapääs		
MTÜ Ahjajõe		
363 992,85 €
Kalade rändetee avamine 			
Eesti Loodushoiu
Möksi paisu juures
		
Keskus			
149 380,44 €
Karilatsi kalakasvatuse paisule
kalapääsu rajamine		
MTÜ Karilatsi Kala
185 417,06 €
Ahja jõel Roti veskiveskil
kalade läbipääsu tagamine		
OÜ Vanteral		
200 000,00 €
Aarna vesiveski paisu kalapääs
MTÜ Ahja Vesi		
258 021,45 €
Viira vesiveski paisu kalapääsud		
MTÜ Viira Vesiveski
58 445,94 €
Vedelä kalapääsu rajamine			
MTÜ Vedelä Kalapääs
139 610,17 €
Poka veskipaisu kalapääs			
MTÜ Poka arendusselts 12 449,80 €
Piigaste oja vesiveski paisu kalapääs
MTÜ Vesilik		
119 922,56 €
Leevijõe paisjärvede korrastamine		
MTÜ Leevijõe Seisundi
					Parandamine		2 261 359,49 €
Kalade rändetingimuste parendamine
Kaska vesiveski paisu juures		
MTÜ Vesilik		
95 219,06 €
Jõgehara vesiveski paisu kalapääs		
Jõgehara veski OÜ
114 520,22 €
Tille veski kalapääs			
MTÜ Tilleorg 		
108121,5

Jõgi
Ahja
Ahja
Leevi
Ahja
Ahja
Võhandu
Ahja
Leevi
Piigaste
Leevi
Ahja
Võhandu
Ahja

Põlva maakond KOKKU 4 066 460,54 €		
Põlva vald kokku 3 881 044,58 €		

Põlva muutub järjest kaunimaks, IV
Piiri 17

Lina 2

Pihlaka 6

Piiri 15

Uus 7

Pihlaka 8

Janika Usina fotod
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Uute ilmakodanike tervituspidu

Jõulutoetus vanaduspensionäridele

Traditsiooniline valla titepidu toimus 15. oktoobril
Põlva Kultuuri-ja Huvikeskuse saalis.
2019. a esimesel poolaastal sündis Põlva vallas 60
last, neist 38 tüdrukut ja 22 poissi. Vallavanem Georg
Pelisaar ja abivallavanem Janika Usin tervitasid uusi
ilmakodanikke ja õnnitlesid vastseid lapsevanemaid.
Kingituseks olid hõbelusikad, kus on peal valla
vapp ja lapse eesnimi. Kingikotis oli ka raamat „Pisike puu“ Eesti Lastekirjanduse Keskuselt. Raamatusse
on nopitud luuletusi ja jutte tuntud ja armastatud eesti
lastekirjanike loomingust ning see on kokku pandud
nii, et see puudutaks igaüht – nii raamatu ettelugejat,
pisikest kuulajat kui ka noort lugejat.
Pidulistele esinesid Pihlapuu lasteaia lapsed (fotol).
Pidu 2019. a teisel poolaastal (01.07.201931.12.2019) sündinud lastele toimub 2020. aasta kevadel.
PT

Erivajadustega inimesed võivad Põlvasse
kodu saada
18. septembril tutvustas AS Hoolekandeteenused Põlva volikogus ideed luua Põlvasse kodu psüühilise erivajadusega inimestele.
Volikogu tundis teema vastu elavat huvi ning toetas üksmeelselt
kodu rajamist.
AS Hoolekandeteenused kinnisvaradirektor Karl Mänd jagab
positiivseid muljeid: “Põlva on suurepärane näide sellest, kuidas
erivajadustega inimesed on osa kogukonnast. Linnas on Roosi
Kool ja lasteaiarühm erivajadusega lastele. Psüühilise erivajadusega inimesed on juba aastaid elanud kortermajades kõrvuti teistega.
Põlva lähistel asub intellektipuudega noorte kodu Maarja Küla.”
“Põlva volikogu toetav dialoog ja konstruktiivsed küsimused
näitavad ilmekalt, et kohtades, kus on igapäevased kokkupuuted
psüühilise erivajadusega inimestega, on teadlikkus kõrge ja erivajadusega elanikke koheldakse täisväärtuslike kogukonnaliikmetena. Loodan, et peagi on siin ka kaasaegne kortermaja põlvamaa
psüühikahäirega inimestele,” lisas Mänd.
Järgmisena soovib AS Hoolekandeteenused leida kodule sobiva asukoha Põlva linnas. Asukoha valikul on oluline teenuste lähedus ja ligipääsetavus. Kauplused, apteegid jms peavad jääma lühikese jalutuskäigu kaugusele, sest erivajadusega inimesed ei kasuta
liiklemiseks autot. “Hoone valmimiseks kulub orienteeruvalt 10
kuud. Kui kõik laabub, saavad elanikud sisse kolida juba järgmise
aasta lõpus, ” ütles Mänd.

Lisaks väga madalale enregiatarbimisele toodab maja ka ise
elektrit. Liginullenergia hoone katusele on projekteeritud päikeseelektrijaam võimsusega 15 kW.
Alates 2010. aastast on AS Hoolekandeteenused töötanud selle nimel, et sulgeda suured psüühiliste erivajadustega inimeste
erihooldekodud ja nende asemele rajada inimväärsete elamistingimustega väikesed ning hubased kodud. Tänaseks on üle Eesti
sulgetud juba üheksa suurt “kombinaadi-tüüpi” asutust, kolm ootavad veel oma järge. Kaasaegsed elamistingimused on saanud juba
enam kui 1000 inimest.
Põlva kodu rajamine on osa erihoolekandeasutuste reformist,
mida viiakse ellu Euroopa Regionaalarengu Fondi toetusel.
Katrin Pärgmäe
Avalike suhete juht
AS Hoolekandeteenused

Planeeritav kodu psüühilise erivajadusega inimestele Pärnus.

Nelja korteriga elamu on projekteeritud lähtudes erivajadustega inimeste vajadustest. Korteris elab perena kuus inimest, kellel
on ööpäevaringselt toeks tegevusjuhendaja. Igal elanikul on privaatne magamistuba, lisaks avar elutuba ühistegevusteks – kokkamiseks, söömiseks, suhtlemiseks või lihtsalt vaba aja veetmiseks.
Oluline on selle hoone olemus – see on kodu, mitte hooldekodu
või raviasutus.

Jõulufestival 2019 Tilsis
Laheda kogukonna aktiiv tuli kokku ning üheskoos otsustati
korraldada üks tore jõuluteemaline üritus kogukonnale. Paljude
ideede ja teostusvõimaluste tulemusena sündis „Jõulufestival 2019
Tilsis“. See on üritus igale Põlva valla elanikule. Olete kõik 7. detsembril kell 11.00-16.00 oodatud Jõulufestivalile, mis toimub Tilsi
põhikooli ruumides. Teil kõigil on võimalus tulla kauplema või
ostlema, nautima esinejaid, proovima häid suupisteid kohvikutes,
meisterdama ning alates kella 16.00st osa saama laternatega matkast metsa.
Kokku tulemine ja koos olemine on vajalik meile igaühele.
Ootame teid!
Meriliis Mandel
Laheda kogukonna liige

Vahtsidõ võrokeelitside laulõ
võistluskontsõrt

UMA LAUL

7. novvembril 2019 kell 18 Mooste mõisakoolin
Aapo
Ilves

Mari
Kalkun

Urmas
Kalla

Margit
Õkva

Triinu
Laan

Jan
Rahman

Pulga
Jaan

Kaupo
Eliste

Heiki
Kelp
ja
tõsõ’

Pausõ täütvä’ Mooste rahvamuusikakooli muusiku’
Krista, Raivo ja Mihkel Sildoja ja Ott Kaasik.

Pilet Piletilevist 5 eurot, paigapääl topõlt.
Alla 12-aastadsõ massulda.
Kõrraldas Võro Selts VKKF
Lähemb teedüs: umapido.ee

RÄPINA VALD

Põlva Vallavalitsus maksab kõikidele Põlva valla vanaduspensionäridele jõulutoetust, mille suuruseks on 50 eurot.
Jõulutoetust saavad taotleda kõik vanaduspensionärid sõltumata pensioni suurusest ja töötamisest/mittetöötamisest (sõltumata sissetulekust) Toetuse taotlusi võetakse vastu 1. novembrist
kuni 2. detsembrini. Palume sellest tähtajast kinni pidada, sest
hiljem laekunud taotlusi kahjuks rahuldada ei saa.
Toetuse taotluse esitamiseks ja andmete kontrollimiseks palume võtta ühendust sotsiaalosakonnaga, kuhu tuleb teatada toetuse
taotleja nimi, konto number, kuhu toetust soovitakse ja konto omaniku nimi.
Teate võib esitada kas e-posti teel, telefonitsi, kirjalikult taotlust esitades või isiklikult kohale tulles (Kesk tn 15, Põlva või vastuvõtuaegadel teenuskeskustes).
Kontaktid:
799 9466, 527 0096, katrin.hansing@polva.ee;
797 9380, 5196 6411, maarika.tikman@polva.ee või
799 9496, 517 3009, kaia.vorno@polva.ee
Toetusi hakatakse üle kandma peale 15.novembrit.
Sotsiaalosakond

Avatud on kogukondliku
arendustegevuse taotlusvoor
Põlva Vallavalitsus on välja kuulutanud Põlva Vallavolikogu
15.11.2018 määruse nr 53 „Kogukondlikuks arendustegevuseks
toetuse andmise kord” alusel Põlva valla kogukondliku arendustegevuse toetuse II taotlusvooru. Taotluste esitamise tähtaeg on
20. november 2019.
Taotlus tuleb Põlva Vallavalitsusele esitada taotlusvormil kas
digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressile info@polva.ee või
paberkandjal allkirjastatuna, aadressile Kesk 15, 63308 Põlva.
Rohkem infot Põlva valla kodulehel www.polva.ee/külad
Lisainfo:
arenduse peaspetsialist Kaire Kalk
797 9344; 5301 4448
kaire.kalk@polva.ee

Maicel Uibo hõbemedal Aasta tegu
tunnustuse kandidaadiks
Põlva Vallavalitsus esitab Maicel Uibo saavutuse kergejõustiku
maailmameistrivõistlustel kandidaadiks Põlva valla tunnustusele
Aasta tegu 2019.
Põlvast sirgunud kümnevõistleja Maicel Uibo saavutas kergejõustiku maailmameistrivõistlustel Dohas kümnevõistluses hõbemedali isikliku rekordi 8604 punktiga. Kolmel alal – kuulitõukes,
teivashüppes ja 110m tõkkejooksus – parandas isiklikku rekordit,
kõrgushüppes ja teivashüppes teenis alavõidu ning igal alal tegi
hooaja parima tulemuse.
Põlva vallavalitsus otsustas Maicel Uibole anda suurepärase
tulemuse eest ka 5000 euro suuruse preemia.
Maicel Uibo pole kaotanud sidet kodukohaga, vaid siia tulles
leiab ikka aega innustamaks noori kehaliselt aktiivne olema. Eelmisel aastal oli Maicel Uibo koos abikaasa Shaunae Miller-Uiboga
Põlva linnastaadionil tunnustamas noori jooksjaid võistlusel Tähtede jooks.
PT

Kuidas vallavalitsus endale kitse sai
Mõni aeg tagasi pöördus
vallavalitsuse poole murelik
kodanik teatega, et tema hoovile on tulnud võõras kits. Ta
olevat pakkunud kitse kõigile
lähiümbruses elavaile talunikele, kuid keegi kitse omaks ei
tunnistanud. Ilmad halvenevad
ja kits ei saa ju hoovi peale elama jääda ning nii paluti vallavalitsuse abi.
Probleemid kerkivad tavaliselt reede õhtuti ja tööpäeva
lõpus. Vallavalitsuse ametnikul ei jäänud muud üle, kui tuli
minna olukorda lahendama.
Peale arupidamist ja võimalike
lahenduste otsimist oli olemas
ka auto ja juht, kes oli nõus kitse transportima. Aga kuhu?
Peale telefoniläbirääkimisi
saadi nõusse üks tore vanaema,
kes oli nõus kitse ajutiselt hobusetalli paigutama ning nüüd
jääb loota, et hobused on nõus
kitsega söögilauda jagama.

Ametnikud aga murravad
pead, kas peaks kitse vallavarana arvele võtma või mitte.
PT
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4 Kultuur ja elu

EV 100
Laho
külas
21. septembril kogunes Laho küla rahvas küla keskele suure
kivi ümber, et avada mälestusplaat „Eesti Vabariik 100 Lahol.“
Külaplatsi lähedale paigutatud ja plaadiga tähistatud kivi asub
kinnikasvanud teeotsal, mis kunagi ühendas Laho küla Räpina
maanteega. Kivi kõrval sai valmis ka küla uus teadetetahvel.
Piduliku koosviibimise kavas oli veel Mooste Veskiteatri lustakas etendus „Charley tädi,“ kus üllatusliku ja salapärase rolli tegi
Laho külavanem Raimund Otsmaa.
Ühine tordisöömine ja tantsukeerutamine kestis ööpimeduseni
Mooste meeste ansambli Julgur saatel.
Suured tänud toetuse eest Põlva Vallavalitsusele ja osaühingule
Mooste Farmerid, aga ka kõigile abilistele ja osalejatele.
Sirje Avikson
Laho Küla Seltsi eestvedaja
Foto erakogust

EV100 Ahjal

Kummardus kodukandi kirjanikule
22. septembril istutati EV100 kingitusena
Ahja raamatukogu aeda mälestuspuu – toomingas nimega „Schubert“ – Friedebert Tuglasele,
kes on sündinud ja varajase lapsepõlve veetnud
Ahja mõisas.
Samal päeval avati raamatukogu ja Tuglase
muuseumi maja seinal JutuPeatuse silt (interaktiivne tahvel). 2016. aasta sügisel alguse saanud
projektis (samuti EV100 kingitus) on parasjagu
romantikat: „Tuul on üle Eestimaa pillutanud
100 lehte salajase sõnumiga, mis jäänud kinni
majade seintele ja laternapostidele, sillapiiretele
ja kivimüüridele. Iga leht on pühendatud erinevate Eestimaa paikade olulistele kirjandusteostele. Vihma, tuule ja uudistajate pilkude toimel
on need tardunud JutuPeatuse siltideks“. Sildid
kujutavad endast raamatulehte, mille üks serv on
pisut tagasi murtud. Ahjale pillutatud silt on pühendatud Friedebert Tuglase „Väikesele Illimarile“. Sellel on väike dialoog raamatust (Illimari
vestlus emaga), mobiilirakenduse NaviCup vahendusel saab kuulata pikemat katkendit. JutuPeatuse projekti on vedanud Tartu linnavalitsus
ja linnaraamatukogu, lähemalt www.jutupeatus.
ee.
Mälestuspuu istutamise ja JutuPeatuse tahvli
paigaldamise eestvõtja Ahjal on raamatukogu ja
muuseumi tubli perenaine Külli Vardja koos oma
abilistega.
Maja seinale kinnitati ka programmi „EV100
igas külas“ mälestusplaat, mille andis üle programmi Põlvamaa koordinaator Marge Trumsi.
Põlva Keskraamatukogu

Põlvamaal on tegutsemas
MTÜ Kagu-Eesti Lasterikkad
MTÜ Kagu-Eesti Lasterikkad on 30. juunil
2019 asutatud kolme ja enama lapsega peresid
koondav ühing Põlvamaal, kes lähtub oma tegevustes lasterikaste perede väärtustamisest ja
toetamisest.
Alustasime tegutsemist hoogsalt! 25. augustil toimus Põlva Keskpargis vahva suvelõpu
piknik. Saime tuttavaks, mängisime, meisterdasime, tegime joogat, sõime pannkooke ja vahvlit,
kuulasime head muusikat. Lisaks saime ühingu
peresid üllatada ka sponsorite ja toetajate abiga
täidetud koolitarvetekotikestega ning õnneloosipakikestega. Lastega peresid oli kohal parasjagu
ning korraldajatena jäi ühingu juhatus esimese
sündmusega igati rahule.
15. septembril toimus ühingu peredel esimene ühine väljasõit. Paduvihmasel pühapäeva
hommikul võttis meid lahke Aakre aia pererahvas oma õunahoidlas vastu. Seal tutvustati meile õunahoidlat, räägiti õunaaia istutamisest ja
hooldamisest, õunte korjamisest ja säilitamisest.
Saime degusteerida mitmeid erinevaid maitsvaid
õunasorte, juua värsket õunamahla ja sooja õunajooki ning maitsta Aakre aia mesilaste korjatud mett. Kuna ilmataat oli otsustanud sel päeval
taevavee kraanid korralikult valla keerata, jäi
seekord õunaaed külastamata. Pererahvas on aga
lahkelt valmis meid ka edaspidi vastu võtma õunaaias jalutamiseks sobivamate ilmadega. Maitsvatest õuntest isu täis maiustatud suundusime
edasi Aakre rahvamajja, kus meid juba külalislahke majarahvas ootas. Nüüd oli ühingu peredel
võimalus omavahel lähemalt tuttavaks saada ja
koos aega veeta. Rahvamajas oli lastele pakkuda mitmeid põnevaid tegevusi – lauamängudest
piljardini, meisterdamisest põnevate tantsumän-

gudeni! Kõik leidsid tegevuseks midagi toredat,
mida koos uute sõpradega ühiselt teha. Köögitoimkonnas algas aga pühapäevane pannkookide
küpsetamine. Katsime pika ja uhke lõunalaua.
See oli väga vahva ja võimas tunne olla seal ühise laua taga ning tunda rõõmu meie ühingupere
pühapäevasest koosviibimisest!
6. oktoobril 2019 toimus Vana-Koiola rahvamajas meie ühingu logo avalikustamise sündmus. Logo autor on kunstnik Epp Margna. Avalikuks sai meie ühingu logo ja tunnuslausega
lipp, laulsime ja tantsisime koos, tunnustasime
õpetajate päeva möödudes ühingu peredes õpetaja ametit pidavaid lapsevanemaid, joonistasime
isasid, isad meisterdasid klotsidest ühingu logo,
lustisime Maagiliste Mullidega, maiustasime
peolauas tordi ja muu maitsvaga!
Hea lasterikas pere Põlvamaal (või ka Põlvamaa lähiümbruses), oled väga oodatud oma perega meie ühinguga liituma! Infot liitumise kohta
kagueestilasterikkad@gmail.com, tel 5809 9910.
Tere tulemast Kagu-Eesti Lasterikaste ühingu perekonda! Hoiame üheskoos oma tõelist rikkust!
Bibi Perlov
MTÜ Kagu-Eesti Lasterikkad
juhatuse esinaine
Foto Hanori Perlov
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Rosma Haridusselts tähistab juubelit
9. novembril ootab Rosmal Johannese kooli pere kõiki Põlva
Väikese Kooli Seltsi ehk Rosma Haridusseltsi kaasteelisi ja sõpru
tähistama 30. sünnipäeva. Plaanis on loomise loo meenutamine,
Mardilaada melu ning lõbus kontsert koolirahvalt.
“Rääkigu aga kõik, kes kohal!” sõnas seltsi juubeli korraldustoimkonna üks liikmetest, õpetaja Külli Volmer. Kindlasti on
rääkijate hulgas kooli esimene õpetaja Kai Mets ning terve hulk
toona-seid aktiivseid Põlva inimesi, kes olid koondunud rohelise
ja muinsuskaitse liikumise ümber. Loomisloo soojaksrääkimise
kohvi saab juua juba kell 10-st vanas Rosma külakoolis, praeguse
lasteaia ruumides. Ja seltsi asutajate osalusel ainulaadse ja kordumatuna kujunev vestlus on plaanis kell 11-13.30. “Kõik liitujad ja
sõna sekka ütlejad on väga oodatud!” kinnitas Külli Volmer.
Loomislugu puudutab pöördelisi sündmusi aastal 1989, mil
julged Põlvamaa inimesed koondusid Põlva Väikese Kooli Seltsi
algatamiseks, millest alustas aasta hiljem Rosma Vaba Külakool.
See samm võimaldas uue hingamise nii kooliuuendaja Johannes
Käisi sünnikodule, kui ka vabanemise tee valinud Eesti haridusmaastikule. Põlva lähedal pandi alus ühele esimesest kolmest Eesti waldorfkoolist.
Tänase seisuga õpib Johannese Koolis juba üle 100 õpilase.
Tegemist on Kagu-Eesti ainulaadse piirkonnaülese haridusasutusega, millest on kujunenud ka oluline kohaliku arengu mõjutaja:
igal aastal on paar perekonda mujalt Eestist kolinud siia elama
just selleks, et tuua oma laps meie lasteaeda või kooli. Seega on
kooli arendamine otseselt kasulik ka uute inimeste meelitamiseks
piirkonda. Lisaks õppetööle on seltas korraldanud mitmeid avalikkusele suunatud ettevõtmisi: Vanemate Kool, Loovusnädal, Kogupere konverents, samuti erinevaid koolitusi, õpitubasid, talguid,
tähtpäevade tähistamisi.
Kell 14 algav Mardilaat on üks sellistest regulaarsetest sündmustest, kus kogu koolipere kaasa lööb. Avatakse kohvik ja töötoad - muusika, käsitöö, ballaadi ja mustkunsti õppimiseks. Mardilaadalt saavad sünnipäevakülalised soetada endale vahvaid
käsitöömeeneid jõuludeks ning maitsta laste valmistatud hõrgutisi.
Kui laadamelu kella 17 paiku vaibub, algab suur sünnipäevakontsert, mida veavad eest Maria Tšerepaha ja Margo Mitt. Kavas
on nii spontaansed etteasted kui tants ja trall. Ja samal ajal leia-vad
ka vaiksete vestluste armastajad õdusaid kohti lasteaia majas.
Rosma kooli ja lasteaia lapsed koos vanemate ning õpetajatega
moodustavad omalaadse hariduskogukonna, mis hoiab kokku ja
panustab loodushoidliku mõtteviisi ning säästva elulaadi edendamisse. Rosma Haridusselts sobib igati tugevdama Põlvamaa kui
rohelise maakonna kuvandit. Kooli- ja lasteaiapidajana annab selts
tööd enam kui 20 inimesele. Seltsi juhatus töötab vabatahtlikkuse
alusel ning selle liikmeteks on eelkõige lapsevanemad.
Kooli ja lasteaia õppekava on riiklikult tunnustatud ja tugineb
waldorfpedagoogikale. Kooli klassid on väikesed ja kodused, lähenemine õpilastele individuaalne. Lasteaias toimetab 2 pererühma,
mis mahutavad kokku 36 last. (rosmakool.ee)

Kes: Põlva Väikese Kooli Seltsi / Rosma Haridusseltsi
lapsevanemad, õpilased ja õpetajad, endised ja praegused
Kus: Johannese Koolis ja Lasteaias Rosmal
Millal: 9. novembril kl 10 – 21
Miks: Seltsi asutamise 30. aastapäeva tähistamine
PÄEVAKAVA
kl 10 - sea sammud vanasse Rosma külakooli, praeguse lasteaia
Hommikupäikese tuppa, maitse kohvi ja kohvikõrvast ning
alusta kohaletulnutega soojaksrääkimist
kl 11 - 13.30 - Loomisloo rääkimine ainulaadsel ja kordumatul
kujul, just sellise näoga, nagu vestjad ja kuulajad talle ühistöös
annavad. Loomisloole lükkavad hoo sisse Kai Mets, Anne ja
Tunne Piiper, Agu Roht, Marika Saks, Krista Untera, Maaja
Kalle, Heli Kudu. Kõik kohalolijad saavad liituda.
kl 14 - koolimajas algab mardilaat, avame kohviku ja töötoad.
kl 17 - laadamelu läheb üle suureks sünnipäevapeoks, mida juhivad Maria Tšerepaha ja Margo Mitt. Kavas nii plaanitud kui
spontaansed etteasted, tants ja trall. Vaiksete vestluste armastajad leiavad õdusaid kohti lasteaia majas.
20.30 - Paneme, paneme asjad oma kohale ...

NB! Hea vilistlane! Ootame Sind, et vaadata tulevikku ja
üheskoos mõeldes anda hoog sisse Kool 30 tähistamisele ja
vilistlaskokkutulekule 2020. aastal.

Nohikud ratastel süstivad koolinoortesse tehnoloogiavaimustust
13. novembril saab taaskord
rattad alla noorte IT-tudengite
projekt Geeks on Wheels, mille
eesmärk on tuua ka kõige väiksemasse Eestimaa kooli tükikest
tehnoloogiamaailmast.
Nädala jooksul saabuvad Põlvamaale Tallinna Tehnikaülikooli
IT-tudengid projektiga Geeks on
Wheels ehk nohikud ratastel, et
tutvustada Tilsi Põhikooli õpilastele infotehnoloogia mängulist ja
kasulikku poolt.
Tudengid korraldavad õpilastele riistvara-, programmeerimise ja elektroonikalaboreid ning
tutvustavad noortele vingeid tehnikavidinaid, mida saab ise järgi
proovida – näiteks avastada põnevat virtuaalreaalsusmaailma. Lisaks saavad õpilased oma täpsuse

ja osavuse panna proovile Xbox
võistlustel, kus parimaid ootavad
ka auhinnad.
Geeks on Wheelsi peakorraldaja Lars Asi sõnul on nohikute
eesmärk motiveerida õpilasi ITmaailma avastama ja tehnikaalaseid oskusi kasulikult ära kasutama.
“Eelkõige tahame innustada
5.-12. klasside õpilasi, kuid oodatud on ka nooremad õpilased,
õpetajad ja lapsevanemad, kes infotehnoloogiast rohkem teada tahaksid. Õpetame mängides ja ise
läbi proovides näiteks seda, kuidas kirjutada koodi, aga ka seda,
kuidas tehnikaga ümber käia,”
rääkis Asi.
Tema sõnul on eelnevate aastate tuurid ka noori IT-d õppima

julgustanud. “Näiteks kuus aastat tagasi Kanepi Gümnaasiumis
korraldatud töötoas osalenud Alo
õpib täna Tallinna Tehnikaülikooli IT-teaduskonnas,” rääkis ta.
Geeks on Wheelsi projekti
eesmärk on õpilastele näidata,
et IT on valdkond, kus võivad
end mugavalt tunda kõik noored.
“Tehnoloogia tähtsus aina kasvab
ning inimestel tuleb sellega sammu pidada. Loodame, et õpilased
võtavad õpitubadest saadud tehnikavaimustuse koju kaasa ning
nakatavad sellega ka oma vanemaid,” ütles Asi.
Lisaks Tilsi Põhikoolile sõidavad nohikud sügisese tuuri raames veel Väike-Maarja Gümnaasiumisse, Püünsi Kooli, Viljandi
Gümnaasiumisse ja Saaremaa

Ühisgümnaasiumisse.
Geeks on Wheels ehk nohikud ratastel on tudengialgatus,
mis toimus esimest korda 2013.
aastal. Nohikute eesmärk on jagada ärksatele koolinoortele tehnoloogiavaimustust ja teadmisi
ning külastada tõmbekeskustest
väljaspool asuvaid koole. Projekti
aitavad korraldada Microsoft Eesti, Photopoint, LHV Pank, Finestmedia, Helmes jt.
Varasemate tuuride kohta
leiab lisainfot kodulehelt http://
mug.ee/geeks/.
Lars Asi
Geeks on Wheels peakorraldaja
Lars.asi@geeksonwheels.eu

Saage tuttavaks - õpetaja
Raivo Tsopatalo
2019. aasta augustis võis Rosma koolipere rõõmustada: tööle
asus uus ja tegus liikumisõpetaja (kehaline kasvatus) Raivo Tsopatalo. Kellega tegu, uuris 8. klass.
Teil on huvitav perekonnanimi, Tsopatalo, kas oskate selle
kohta mingi loo pajatada?
Lugu kui sellist polegi, aga ma olen midagi oma perekonnanime
kohta kuulnud küll ja nimelt seda, et pärit on see Setomaalt nii nagu
ka minu isapoolne suguvõsa. Olen kuulnud, et tsopa tähendab mingit
maastikuvormi ning selles kohas, kus mu vanaisa või vaarisa, kes
seda teab, talu ostis, oli mingi koht või maastik, mida nimetati tsopaks. Kas see oli mingi org või mägi või midagi muud, seda ma ei
tea, igal juhul sealt siis olevat tulnud nii perekonnanimi ning võibolla
ka talu nimi, seda ma kindlalt ei tea.
Kus Te sündisite?
Ma olen sündinud Tartus, põline Tartu inimene.
Kus te hariduse omandasite? Mis erialal?
Ma õppisin Tartu Ülikoolis kehakultuuri erialal. Olin tollel ajal
ise ka aktiivne sportlane, kergejõustiklane.
Te asusite Johannese Kooli Rosmal tööle sellel õppeaastal.
Missugused on esimesed emotsioonid?
Esimesed emotsioonid on eelkõige sellised, et kool on harjumatult väike, klassid on harjumatult väikesed, õpilasi on vähem, kui ma
siiani harjunud olin. Aga muidu, suures plaanis, lapsed on lapsed,
õpilased on õpilased, ega seal nüüd nii väga suurt vahet polegi.
Miks Te tulite tööle just Rosma kooli, mitte mõnda teise waldorfkooli?
(Mõtleb pikalt)
Ma uurisin, millised koolid vajavad liikumise õpetajat, neid koole oli kaks, Rakvere ja Rosma, aga kuna kõik mu sugulased elavad
Tartus või Lõuna- Eestis, langes see valik Rosma kooli peale.
Kus Te varem töötasite?
Varem töötasin Saksamaal ja enne seda jõudsin veel kaks aastat
Eestis töötada. Tartu waldorfkoolis olin aasta õpetaja ja teise aasta
olin Tallinas õpetaja, enne kui Saksamaale läksin. Saksamaal töötasin ühe aasta ühes ja 22 aastat teises koolis.
Kui kaua Te Saksamaal elasite?
Viimased 23 aastat järjest ning enne seda veel paar aastat õppisin
seal. Viimase 27 aasta jooksul olen ainult paar aastat Eestis olnud.
Kas Te kavatsesite nii kauaks Saksamaale elama jääda?
Alguses loomulikult ei plaaninud nii kauaks jääda. Pidin algse
plaani järgi sinna õppima minema, mitte elama ja töötama.
Kuidas Te Steineri õpetamismeetoditeni jõudsite?
Selleni jõudmine oli teatud mõttes isegi juhuslik. Kui ma ülikoolis kolmandal kursusel õppisin, otsis Tartu Waldorfkool kehalise kasvatuse õpetajat ja sellel, kelle nad välja valisid kandidaatide hulgast,
oli võimalus ennast Saksamaal täiendada. See oli siis nii-öelda minu
algus waldorfkoolide juures. Peale õpinguid olin aasta Tartu Waldorfkoolis ja aasta Tallinas ning siis läksin Saksamaale tagasi.
Missugune on Teie praegune ja missugune varasem seos spordiga?
Praegu on minu seos spordiga selline, et kui sporti teen, teen seda
hea meelega, aga ma ei tegele sportimisega regulaarselt. Mingeid
kindlaid spordialasid pole, treeningkava pole. Aga ikka käin ujumas,
rattaga sõitmas ja teen muudki. Varem olin kergejõustiklane, kümnevõistleja ja enne, kui ma Saksamaale läksin, nagu öeldud, olin ülikoolis ja sellel ajal ma tegelesin peaaegu tippspordiga.
Mis on bothmer võimlemine?
See on midagi väga ainulaadset ja erilist, peale Waldorfkoolide
seda kusagil mujal ei viljeleta ning põhimõttelt on see kui harjutuste süsteem, mis on vanuseastmete kaupa üles ehitatud, igal vanusel
on teatud arv harjutusi või siis harjutuste süsteem. Need harjutused
väljendavad oma kulgemises vastava vanuseastme arengu seisundit.
Igal vanuseastmel on ju teatavad iseloomulikud arengumärgid ja see
on siis kokku võetud ühte harjutusse.
Mis riikides Te käinud olete?
Euroopa on ikka suures osas läbi käidud, Euroopast välja pole
sattunud.
Missuguseid keeli Te oskate?
Suus on eesti ja saksa keel, lisaks saan aru vene keelsest, kuidagi
saab midagi vastu ka öeldud, aga inglise keelt õppinud pole. Sõnu
valdan ainult neid, mida kõik teadma peaksid.
Mis on Teie hobid?
Lugemine, sport loomulikult. Saksamaal elades oli meil oma aiamaa, kus meeldis samuti toimetada.
Rääkige palun mõni põnev episood oma õpetajateel.
Me olime kunagi, peaaegu 15 aastat tagasi, ühe Saksa kooli 12.
klassiga lõpureisil Eestis. Mina olin üks ekskursiooni juhtidest. Eesti
selgus, et need majutus- ja ööbimiskohad, mis meil olid eelnevalt
välja valitud, mingil põhjusel enam ei sobinud. Klassile pidin tegema
kogu aeg sellist nägu, et kõik on korras. Tegelikult sellel ajal, kui
klass oli kas mingil ekskursioonil või niisama linna peal, otsisin mina
pidevalt uusi ööbimiskohti. Meid oli nii 25 kuni 30 ja sellisele arvule inimestele kiiresti majutuskohti leida polnud lihtne. Selleks ajaks
polnud mul Eestis ka enam eriti kontakte, sest ma olin siis juba ligi
10 aastat Saksamaal elanud, ning see ei muutnud asja just lihtsamaks.
Lõpuks missioon mul siiski õnnestus. Tagasi vaadates oli väga põnev
kogemus, aga mitte tol hetkel.
Täname Teid väga ja soovime kiiret kohanemist Eesti elu-olu ja
meie parajalt väikese kooliga.
Küsitles Rasmus Lepik

6 Koolides
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Hoogne ettevõtlusnädal Mooste
mõisakoolis

Roosi Kooli esimene õppeveerand oli
omanäoline

3. klassi õpilased ja Piret Parmi Taaskasutuskojas.

Foto Piret Pütsep.

Sel aastal tähistasime 7.-13. oktoobrini kestnud üle-eestilist
ettevõtlusnädalat Moostes eriti lennukalt. Teist aastat õpitakse meil
algklassides ettevõtlust ja 5. klassis majandusõpet. Et õpe oleks
huvitavam ja rohkem seotud päriseluga, said kõik algklassid külastada mõnd meie ägedat kohalikku ettevõtet ja uurida neid vedavatelt inimestelt, kuidas üks ettevõte toimib, milliseid töid seal
tehakse ja palju muud.
1. klass külastas Sireli Talu villakoda, 2. klass Mooste kohvikut ning 3. klass Taaskasutuskoda. Õpilased ja õpetaja jäid käikudega väga rahule ning arvasid, et järgmisel aastal tuleb kindlasti
uuesti minna. 3. klassi Kauri mõtted ettevõtte külastamisest olid
järgmised: „Mulle meeldis koos klassikaaslastega olla. Tore oli
teada saada, kuidas Taaskasutuskoda alguse sai.“ Ettevõtlusõpetaja Annemari Markvardtile meeldis, et külastuse käigus leiti koos
kojas toimetava Piret Parmiga vastused mitmele tunnis käsitletud
küsimusele.
5. klassile rääkisid majandusõppe tunni raames Nils-Naatan
Kaivo ja Tuuli Ermel Sireli Talu villakoja tegemistest ja arengust
ning jagasid oma ettevõtjateks saamise lugu. Majandusõpetaja Külli Libliku arvates oli tegu igati huvitava tunniga: „Mulle meeldis,
et Tuuli ja Nils sidusid oma ettekande õppeainetega. Nad rääkisid
oma soovidest areneda ja sellega seoses õppimise vajalikkusest.
Isegi kooli ajal mittevajalikuna tundunud füüsikat ning keemiat on
neil oma äris vaja läinud, rääkimata matemaatikast, ilma milleta ei
saa. Ka oli juttu suhtlemisest, võõrkeeltest ja õigekirjast.“ Uku 5.
klassist arvas aga nii: „Mulle meeldis väga, kuna saime majanduse
teemal huvitavat infot. Sain teada, et ettevõtte loomine pole sugugi
kerge. Järgmisel aastal oleksin huvitatud sarnasest programmist.“
Juba teist aastat osaleme ka algatuses Minu Lugu, mis viib
kokku erinevad ettevõtjad kogu Eestist ja 9.-12. klasside õpilased.
Algatuses osalevad ettevõtjad räägivad oma kujunemislugu ja olulisimaid õppetunde sel teel, inspireerides niimoodi õpilasi ka ise
ettevõtlikud olema. Sel aastal jutustas meie 8.-9. klassi õpilastele
oma lugu Triin Peips OÜ Ökopesast. Õpilastele meeldis ettevõtja
vaba ja mõnus suhtlemisstiil ning nad said teada nii mõndagi uut
ja huvitavat.
Lisaks osalesid 8. ja 9. klassi õpilased õpetaja Külli juhendamisel vabariiklikus ettevõtlusnädala veebiviktoriinis Creatlon.
Oli tore ja tegus nädal! Uute ettevõtmisteni!
Kadi Õunap
Ettevõtliku Kooli programmi koordinaator
Mooste mõisakoolis

Koolipere koos presidendiga.
Kooliaasta algas meil, nagu teisteski koolides, töiselt: tunniplaanide, ainekavade ja tööplaani koostamise ning nii paljude
jooksvate küsimuste lahendamisega. Esimese õppeveerandi lõpuks on aga tavapärane koolirütm sisse saadud ning juba täna võime mitmetest meeldejäävatest sündmustestki kõnelda.
Septembri lõpuks väljakuulutatud sügisnäitusele meisterdasid
ja tõid lapsed koos vanematega mitmeid uhkeid ikebanasid, lillekimpe või oma eriskummalisi aiasaadusi. Näituselt ei puudunud
traditsiooniliselt emade varahommikul küpsetatud plaadikoogid
ega varasügisel purkidesse tehtud hoidised: kompotid, moosid,
salatid. Nagu tavaks, ei olnud juba kuuendat aastat sügisnäituse
eestvedaja Aili Kottisse vaid kõige toodu lauale seadja, vaid ka ise
n-ö osaleja – tema küpsetatud leiba ja saia koos erinevate salatitega said maitsta nii lapsed, koolitöötajad kui vanemad, kes hiljem
alanud lastevanemate koosolekule tulid.
Kooliperele käisid noorsoopolitseinikud rääkimas ohtudest kooliteel, ohutusest liikluses ning helkuri kandmise vajalikkusest. Esimese klassi õpilastele jäi nende külaskäiku meenutama liiklusaabits.
Kuna meie kool on Eriolümpia Eesti Ühenduse liige, võtsid õpilased osa sügisesest jooksukrossist, mis toimus Kiigemetsas. Taas
naasti edukalt, sest kaasa toodi nii mitu erivärvilist medalit.
Kõige „kuumem” päev oli 18. september, kui Roosi kooli külastas president Kersti Kaljulaid. Pärast meiepoolsete laulude kuulamist rääkis ta lühidalt oma visiidi eesmärkidest ning tegi ringkäigu
klassides ja kooliruumides. Planeeritud ajakavast hoolimata oli presidendil klassis mahti kuulata laste lugemist, vestelda mõnega individuaalselt ning innustada noori püüdlema oma eesmärkide poole.
Pärast presidendi visiiti jagus elevust ning emotsioone veel vahetundi, ka õpetajate tuppa.
Oktoobrikuu alguses tähistasime õpetajate päeva. Tänavu tegid selle päeva eriliseks gümnaasiumi abituriendid Brigita Kahre,
Sandra Pavlov, Egne Pisarenko, Kairiin Märtson, Keithlin Michelson, Herti Juhandi ja Raito Piirisild ning südantsoojendav oli abivallavanem Martti Rõigase külaskäik.

Märkan, hoolin, tegutsen
Mis neist suurist silmist abi, kui nad midagi ei näe.
Eesti vanasõna
2016. aastal liitus VastseKuuste koolipere üle-eestilise
Ettevõtliku Kooli võrgustikuga.
2016/17. õppeaasta tegemiste
põhjal koostasime enesehindamise raporti, mille alusel saime
tunnustuse baastaseme saavutamise kohta. Oleme aastaid
tegutsenud sihiga, et meie õpilased saaksid lisaks teadmistele
koolist kaasa ettevõtliku ellusuhtumise ja oskuse märgata
tegeliku elu erinevaid tahke, nii
rõõmu- kui ka murekülgi. Ning
tunnetaksid, et tegutsemise ja
probleemide lahendamise algus on meist igaühe enda käes.
Tuleb ainult märgata, hoolida
ja vastavalt tegutseda.
Mida siis koolis hoolivuse suurendamiseks teha saab?
Lasteaiast Kaari jõudis meieni
programm Kiusamisest Vabaks
ning Sõber Karu ongi jäänud
meie algklassilaste truuks saat-

jaks. Õpetaja Siiri Hommiku
eestvõtmisel on tugevaid juuri
ajanud tava teha jõulude ajal
annetusi. Oleme toetanud nii
kodutute loomade varjupaikasid Tartus ja Võrus kui ka Tartu
Ülikooli Kliinikumi lastefondi.
2017. aasta sügisel küpses
mõte muuta meie vahetunnid
vaheldusrikkamaks. Aga kuidas selleks vahendeid leida?
Jõulunäidendi esitamise päeval
leidsime lastevanemate poolt
sooja toetuse ning alustasime
annetuste kogumist. Kahe aasta jooksul oleme kokku saanud
pea 700 eurot. Lisaks annetustele müüsime Vastse-Kuuste kevadlaadal õpilaste poolt
kasvatatud taimi ja käsitööd.
Vahetunni-fondi on laekunud
ka meie traditsioonilise simunapäeva laada osamaks ning
sõbrapäeva kohviku tulud.
Nende vahendite toel on meil

nüüdseks olemas kaks lõõgastusnurka (üks väikestele, teine
suurtele), põrandamängud ja
lauamängud. Jätkame projektiga ka sellel õppeaastal.
Selle aasta 19. ja 20.septembril lõime kaasa maailmakoristuspäeval. Eelneva nädala
jooksul said õpilased teadmisi
jäätmetest, nende tekkest ning
sorteerimise vajadusest ja võimalustest. Seejärel kogusime
prügi aladelt, mis jäid meie
kooli lähedusse või seostusid
laste kooliteega. Kokku saime
umbes 700 liitrit prügi. Kõige rohkem leidsime pakendit,
mida saab ju tegelikult ümber
töödelda. Ning maas oli ka
väga palju pisiprügi (suitsukonid, pudelikorgid, kommipaberid, fooliumitükikesed), millele
tavaliselt tähelepanu ei pöörata. Üllatavate leidudena läksid
koristuspäeva kokkuvõttesse

kirja pesumasina plekist kaas
ning mõned toolijalad. Imelik,
kuidas sellised „asjakesed“ küll
alevi vahele satuvad!
Õpetajate päeval on tavaks
saanud, et viimase klassi õpilased proovivad kätt õpetajaametis ning nö päris õpetajad
võivad ennast pisut vabamalt
tunda. Vastse-Kuuste kooli pedagoogid otsustasid sel aastal
vabu tunde heategevuseks kasutada ja valmistasid vaprusehelmeid.
Need voolimissavist tehtud
värvilised erineva kujuga helmed on mõeldud raskete krooniliste haigustega lastele, et
toetada neid erinevate raviprotsessidega toimetulekul. Idee
kõnetas ka meie õpilasi ning
õpetajate päevale järgnenud nädalal valmistati õpetaja Kersti
Lillo juhendamisel usinalt uusi
vaprusehelmeid. Valik, milli-

Tänavu planeerisime sügisesse koolivaheaega koolituse, mis
hõlmab PCS piltide kasutusvõimalusi õppe- ja arendustegevuses
ning suhtlustahvlite koostamise põhimõtete tutvustamise. Roosi
kooli personal ja lapsevanemad on väga huvitatud teadmisest, kus ja
kuidas saab suhtlustahvleid kasutada ning on soov õppida neid koostama. Koolituse viivad meie majas läbi Kati Kiiver, Käo Tugikeskuse eripedagoogilise töö juht, Käo Põhikooli õpetaja ja Jaanika Savolainen, Käo Tugikeskuse tegevusterapeut, Käo Põhikooli õpetaja.
Usun, et teine õppeveerand tuleb meie majas taas sündmustest
tihe, sest traditsiooniliselt peame kinni rahvakalendri tähtpäevadest, ei unusta liikumise ja tervise tähtsust ning mis peamine –
üksmeelt!
Eve Salundi
koolijuht
Jooksukrossi medalistid. Fotod erakogust

seid helmeid valmistada, on
päris suur. Õpilaste lemmikuks
kujunesid aga roosa vurr, mille tähenduseks on „Super hea
päev“ ja kollane naerunägu ehk
„Lapse sünnipäev“. Meil kõigil
oli suur heameel teha rõõmu
lastele, kes koolis või lasteaias
käimise asemel peavad pikki
nädalaid haiglavoodis veetma.
Tervise üheks aluseks on
kindlasti tervislik toitumine.
Reedel, 11. oktoobril oli meil
külas Tallinna Ehituskooli
kokk Veronika Eesmann, kes
projekti „Peakokad koolis“
raames aitas meie 6.-9. klasside
õpilastel teha valmis toeka kolmekäigulise lõunasöögi. Eesti
toidu kuu tähistamiseks olid
menüüs kõrvitsasupp, suitsukalasalat toortatraga ja mahlane
rukkijahuvaht. Lõunasöök sai
pidulik ning maitses hästi.
Oktoobris tuletavad pimedad sügisõhtud meile taas
meelde, et liikluses tuleb ennast nähtavaks teha ning kooli
fuajees olev helkuripuu ootab
täiendust. Seepärast alustasime helkurite, nende pisikeste

Vaprusehelmed.
elukindlustuspoliiside valmistamisega. Sest mis ise ja südamega tehtud, on ju ikka hästi
tehtud.
Märgates, hoolides ning
tegutsedes saame kõik kaasa
aidata sellele, et maailm meie
ümber oleks rõõmsam ja parem.
Inge Kalle
Vastse-Kuuste Kooli direktor

Lasteaedades 7
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Pallipäev Lepatriinus

Põlva lasteaia “Lepatriinu” aastaplaanis on leidnud oma koha rühmade korraldatud spordi- ja mängupeod. Oktoobris jõudis järg meie,
Hõbetriinude kätte.
Koostöös spordi-Silviga pandi pallina veerema mõte pallipäevast. Viies tegevuspunktis sai visata palli korvi, täpsust kummirõngasse,
lennutada “kilekorki”, veeretada palli liumäest ja juhtida palli hokikepiga läbi kummirõngaste. Mängud kulgesid rahulikus tempos ja iga
laps sai käe “pallisoojaks”.
Hõbetriinude meeskond, klounid Pille, Valle ja Palle ehk Inge, Sveta ja Merike tänavad Silvit ning viie rühma väikeseid ja suuri,
kes pallipäeval osalesid. Maisipallide tänukotikese sai iga osalenud rühm. Kuna 14. oktoobril sadas vihma, lükkus planeeritud pallipäev
päikesepaistelisele 16. oktoobrile. Lepatriinu galeriis saab vaadata mitmekesist pallinäitust.
Meie selle aasta üks eesmärkidest „Liigun tuju heaks“ sai taas rõõmsalt, julgelt ja loovalt ellu viidud
Fotod ja tekst Svetlana Roht
Hõbetriinude rühma õpetaja

Veere kakku, veere kakku….
Oktoobrikuu jooksul on
Pihlapuu lasteaias veerenud
kakuke, sest ülemajaliselt
on kuulutatud välja Kakukese rühma nimitegelase muinasjutukuu. Sipsiku rühma
lapsed kuulasid muinasjuttu
„Kakuke“, vaatasid, maitsesid, meisterdasid, jutustasid...
Võrratud saiad, mis rühmas
valmisid said rosinast silmad
ja paprikast suu. Kuid silmailu
oli vaid hetkeks, sest isetehtud
kakukesed olid imemaitsvad
ja leidsid kiiresti tee pisikeste
„kokkade“ kõhus. Leivanädalal aga muutusid kandilised

viilud ümmargusteks. Lapsed
said ise valmistada omanäolise võileiva. Teemakuu raames
õpiti lauakombeid, kaaslasega
jagamise ja toidupakkumisega
seonduvat. Uurisime kuidas
leib lauale tuleb ning nädala
lõpuks esitasid lapsed lavastuse „Odratera“.
Vahvad ettevõtmised ei
jäänud ainult meie maja seinte
vahele. Sipsiku rühma lapsed
koos vanematega külastasid
Kõrre talu Sooharas. Rühma
väljasõitu aitas korraldada
Mareeni ema Hedi. Talus ootasid meid: aedikutes arglikud

jänesed, maiad lambad, unine
kalkun, hääletu part, uhked kanad ja kiired vutid. Jagus palju
elevust ja siirast rõõmu vahetust kohtumisest loomadega.
Suured tänud Teele Varuskile
perega sooja vastuvõtu eest!
Oktoobrikuu tõi paljudele
Sipsiku rühma lastele esimese kogemuse linnaliinibussiga
sõitmisest. Nimelt viis meie
tee Tillu kohvikusse, kus töötab Arhuri ema Anett. Kohvikus sõime lastega ahjusooje
kaneelisaiu. Imeline aroom ja
hubane olemine sobisid suurepäraselt lõpetama meie vahvat

muinasjutu hõngulist leivakuud.
Rühma laste ühistööna valmis kleepetöö kakuke. Pihlapuu lasteaias jääb teemakuud
lõpetama väljapanek ühistöödena valminud kakukestest.
Soovime kõigile mõnusaid
maitseelamusi ja jätku leiba!
Ane Kaskla
Malle Adamson
Sipsiku rühma õpetajad
Põlva Lasteaed Pihlapuu
A. Kaskla foto

Mooste Tammetõrude leivanädal

Muumid Elistvere loomapargis

Oktoobrikuu algas Mooste lasteaias “Tammetõrud” leivanädalaga. Terve nädala jooksul vaadeldi
erinevaid teravilju ja küpsetati ka ise leiba.
Oravakeste rühm korraldas lasteaias võileiva näituse “Patsi, patsi leivapätsi”. Mooste maja rühmade lapsevanemad pidid koos lapsega meisterdama kodus ühe vahva võileiva. Kõik võileivad pandi
saali lauale, kus kogu lasteaiapere sai neid uudistada. Näitusele oli saabunud väga palju pilkupüüdvaid
ja samas ka tervislikke võileibu, mida asus hindama köögipersonalist koosnev žürii. Seejärel vaadati
koos multifilmi “Jänku-Jussi leivatund”, mille järel said lapsed võimaluse piltide abil lahti seletada
erinevaid leivaga seotud ütlusi, nagu “leiba luusse laskma” või “leivad ühte kappi panema”. Ürituse
lõppedes said sõna lasteaia kokk ja majandusjuhataja, kes tegid teatavaks igast rühmast kõige vahvama võileiva teinud lapse nime ning andsid neile üle väikesed auhinnad. Tänukirja said kõik võileibu
valmistanud lapsed.
Lõpetuseks tantsiti koos tantsu “Me lähme rukkist lõikama”. Oli vahva ja hariv üritus.
Piia Peets
Mooste Lasteaed Tammetõru õpetaja

KIK-i projekti raames planeerisime septembrisse õppekäigu Elistvere loomaparki. Loomapargi
külastuse eesmärgiks oli tutvuda seal elavate loomadega ning avardada laste silmaringi. Giidi abiga
saime teada kellel, millal ja missugused pojad sünnivad. Abivahenditeks olid giidi poolt näidatud
looma poegadest pildid, mida näitas iga looma juures. Piltide järgi arutleti missugused nad on ning
mida nad söövad.
Elistvere loomaparki jõudes ilm meid ei soosinud. Pidime oravapoiste ja karuga tutvust tegema
vihmasabina saatel. Lapsi see ei häirinud, neil oli põnev kuulata ja kaasa rääkida.
Päike hiilis pilve tagant välja, kui jõudsime põhjapõdra juurde. Põder oli parajasti ametis uutelt
sarvedelt naha maha hõõrumisega, kust saime oma rühma teaduskeskusesse uurimiseks kaasa tükikese nahka.
Lapsed imestasid, miks rebase aediku kõrval on kanade aedik! Giid seletas, et üks talumees pakkus
loomapargi loomadele toiduks kanu, aga jäi täpsustamata, kas tuuakse surnud või elus kanad. Ühelgi
töötajal ei jätkunud südant kanu hukata ja loomadele toiduks anda. Seega veedavad kanad oma vanaduspõlve pargi töötajate juures. Nende kanade mune kasutatakse loomade söögilaua rikastamiseks.
Lastele meeldisid kärplased, kes jooksid mööda aedikut ringi ning peatusid ainult hetkeks, et vaadata kas neid jälgitakse veel. Nägime ära loomapargi suurima ja vanima looma 24 aastase Euroopa
piisoni Vilja. Oma ringkäigu lõpetasime näriliste ekspositsiooni juures.
Laste tagasisides kajastus, et lemmikuks valisid nad siiski väikesed loomad ning kärplased nimetati ümber „kärsslasteks“. Lastele õppekäik meeldis.
Svetlana Räst ja Airi Varend
Tilsi lasteaed Muumioru õpetajad
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8 Kultuur ja elu

Põlva
Keskraamatukogus
Põlva
• Raamatukogupäevad lasteteeninduses:
E 28.10 Jutustamispäev, T 29.10 Meisterdamispäev; K 30.10 Loterii-allegri 3
• Eesti parimad harrastusetlejad 29. oktoobril kell 18 raamatukogu saalis. Ere Raag
Külli Volmer ja Romet Koser on saavutanud
auhinnalisi kohti üleriigilisel Koidula etluskonkursil täiskasvanutele Pärnus. Kuulda
saab luuletusi eesti ja võru keeles ning arutelu
teemal, miks on tore etlemises võistelda.
• Kirjandustuur „Sõnaränd“ 5. novembril
kell 11 raamatukogu saalis. Lugejatega kohtuvad Veronika Kivisilla, Aija Sakova, Kalju
Kruusa ja norralane Øyvind Rangøy, kes oskab väga hästi eesti keelt. Tuuri peakorraldaja
on Eesti Kirjanike Liit, toetab Eesti Kultuurkapital.
• Võru keele nädala ettelugemispäev „Kullõ, ma loe sullõ!” („Kuula, ma loen sulle!“)
6. novembril kell 11 raamatukogu saalis. Osalema on palutud 2.–7. klassi õpilased. Väga
oodatud on ka publik. Konkursi peakorraldaja on Võru Instituut, lähem info Kaile Kabun
(kaile.kabun@wi.ee, 525 3215).
• Ettelugemispäev „Kõik loevad Pipit“ 11.
novembril lasteteeninduses Põhjamaade raamatukogunädala „Pidu Põhjalas“ raames.
• Võru Instituudi uute raamatute esitlus
14. novembril kell 17.30 lugemissaalis. Juttu
tuleb Jaan Kaplinski raamatust „Latsepõlve
suve“ ja „Võru-eesti eksitussõnastikust“, mis
koondab võru ja eesti keeles olevaid sarnase
kuju, aga erineva tähendusega sõnu. Kõnelevad Triinu Laan ja Urmas Kalla.
• Meelis Kihulase puutöönäitus „Vaka all“
23. septembrist 16. novembrini lugemissaalis.
Kanepi vallas elav meister on pühendunud painutatud kerega puitesemete valmistamisele.
• Udmurdi harrastuskunstniku Larissa Bõkova õlipastellide ja -maalide näitus „Lillede
aeg“ 15. oktoobrist 20. novembrini lugemissaalis.
• Udmurdi kunstniku Nikolai Bõkovi graafikanäitus „Loodetuul“ 1.–30. novembrini
näitusevitriinis.

• Käsitööring Nobedad Näpud 11. ja 25. novembril kell 18. Juhendab Merike Verev.
• Linetants kolmapäeviti kell 19. Juhendab
Imbi Aarna.
Kauksi
• Raamatuvahetuspäev 25. oktoobril.
• Fotonäitus „Kallis kodukoht Vastse-Kuuste
läbi droonikaamera vaadatuna“ 10. novembrini.
Kiidjärve
• Kirjanduskohvik „Anna Haava 155“ 27.
oktoobril kell 14–16.
• Ettelugemine täiskasvanutele raamatukogu õhtuhämaras kaminasaalis 11. novembril
kell 18 („Pidu Põhjalas“ raames). Huvilised
on oodatud üksteisele ette lugema Põhjamaade kirjanike loomingut.
• Kirjanduslik teisipäevak Virve Osila arvamuslugude kogumikku „Nii ma arvasin“ sirvides 19. novembril kell 14–16.
Kiuma
• Kirjandusklubi „Neljapäev“ kokkusaamine neljapäeviti kell 11.
Peri
• Raamatuviktoriin „Otsi allikast“ lastele
25. oktoobril kell 15.
• Tegevustuba lastele „Mardil molu mehine“
5. novembril kell 15. Võimalusel võtta kaasa
väiksem tumedamat värvi vana T-särk.
• Teemateelaud lastele „Videvikujutud“
14. novembril kell 15.
• Tegevustuba lastele „Kadri punub pähe
patsid, valib välja sitsid-satsid“ 21. novembril
kell 15. Võimalusel võtta kaasa vanu valgeid
pitsilisi tekstiile ja heledaid sukkpükse.
• Jutuklubi koosviibimine „Kadriko, kadriko“ 25. novembril kell 17.30.
• Kuu väljapanek – muinasjuturaamatud
sarjast „Saja rahva lood“.

Rasina
• Väljapanek Edgar Valteri illustreeritud
raamatutest 31. oktoobrini.
Ahja (raamatukogu ja Tuglase muuseum) • Käsitööring „Ilutegijad“ 31. oktoobril kell
• Lastehommik „Just nii jutud“ 11. novemb- 11.
ril kell 10 muuseumis. Oodatud on kõik väikesed sõbrad, kellele meeldivad luulevormis Taevaskoja
lood, käpiknukuteater ja üllatused.
• Käsitööring neljapäeviti kell 14.
• Kohtumine kirjaniku ja tõlkija Indrek • Harrastuskunstnik Aado Kottise maalid
Koffiga 22. novembril kell 12.45 raamatuko- 31. oktoobrini.
gus. Kuulda saab kirjaniku koolitee eredamaid
mälestusi, ettelugemisele tulevad lood tema Vanaküla
raamatutest ja kuulda saab ka pillilugusid.
• Edgar Valteri illustreeritud raamatute ja
• Kaunimad Eesti lasteraamatud 2017 ja autoriraamatute väljapanek 30. oktoobrini.
2018 1.–30. novembrini raamatukogus.
Laste tegevusnurgas saab joonistada kunstni• Annely Jakseni fotonäitus „Päikseliste il- ku loodud raamatutegelasi.
made tiivulised“ raamatukogus ja fotonäitus • Harrastuskunstnik Anne Eelmäe maalinäi„Looduspärlid läbi fotosilma“ muuseumis tus 20. oktoobrist 20. jaanuarini.
1.–30. novembrini,
• Käsitööring Kullaketrajad 8., 15., 22. ja Vastse-Kuuste
29. novembril kell 9–12 muuseumis. Kavas • Digikohvik 25. oktoobril kel 16–20 igas
sõrmkinnaste kudumise lõpetamine ja pitsilis- eas huvilistele. Võta kaasa kas nutitelefon,
te sõrmkinnaste kudumise jätkamine. Juhen- süle- või tahvelarvuti ning oma diginipid,
daja Malle Avarmaa.
mida lauakaaslasega jagada. Nõu annab Epp
• Käsitööringi Tegusad Totsid 8., 15., 22. ja Volkov.
29. novembril kell 12–15 raamatukogus. Ka- • Anti Saare kohtumine algklassiõpilastega
vas pudeli kaunistamine, peegli meisterdami- 29. oktoobril kell 11.
ne, kipsist magnetite valmistamine ja küünal- • Lauamängukohvik 30. oktoobril kell 16–
de kaunistamine. Juhendaja Kaire Luksepp.
20 igas eas huvilistele. Võta kaasa lauamäng,
mida tahaksid ka teistele tutvustada ja koos
Himmaste
teistega mängida.
• Isadepäeva kingituste valmistamine 5. no- • Lugemistund lastele 6. ja 20. novembril
vembril kell 16. Juhendaja Lea Saan.
kell 16.
• Lugemiskoer Nepsu koos Urve Seedrega • Pipi sünnipäevapidu 15. novembril kell
on külas 8. ja 29. novembril (kellaajad täpsus- 10 koostöös Kiidjärve raamatukoguga („Pidu
tamisel).
Põhjalas“ raames).
• Tsooru külateatri etendus Virve Osila „Poo- • Silvia Sinijärve fotonäitus „Sügis metsas“
likud patud“ 10. novembril kell 16 külakesku- 4.–29. novembrini.
ses.
• Laste lugemispäev 12. ja 26. novembril kell
Ürituste kava täieneb,
17.
vt www.raamat.polva.ee
• Laste joonistuspäev 29. oktoobril, 7. ja 28.
novembril kell 17.
• Raamatuväljapanek „Minu kõige armsam
luuletus“ 4.–30. novembrini.

20. oktoobrist 2. novembrini
Põlva Keskraamatukogus
viivist ei võeta!

Nepsu, kes oskab kuulata
Nepsu on ülimalt heasüdamlik
ja tark kuldne retriiver, kes koos
oma perenaise Urve Seedrega läbis edukalt Eesti Abi- ja Teraapiakoerte Ühingu koolituse ja töötab
nüüdsest lugemiskoerana. Selle
sügise jooksul on Nepsu ja Urve
juba mitu korda raamatukokku
jõudnud – keskraamatukokku ja
Himmastesse.
Lugemiskoera töö on mitmekülgne. Ta tunneb end hästi nii
suuremates lasteseltskondades,
kus kõigil on rõõm temaga tuttavaks saada, kui ka ruumis, kus
on vaid tema, laps ja koerajuht.
Tegelikult koerale ettelugemine
just niimoodi käibki. Kuna koera ei tohi väsitada, võib talle ette
lugeda tund aega korraga. Teinekord on lugemise asemel piltide
vaatamine, joonistamine või lihtsalt jutuajamine. Tunni jooksul jõuab lugeda neli last. Nepsul praegu just nii palju
ettelugejaid keskraamatukogus ongi, lugemas käivad nad kord kahe nädala tagant.
Nepsu on väga kannatlik kuulaja, kes lugejat kunagi ei katkesta ja ei ütle talle, et midagi läks valesti. Kui laps
end lugedes hästi vabalt saab tunda, kasvab ka tema enesekindlus. Suur tänu Urvele ja Nepsule!
Põlva Keskraamatukogu

4. klasside ettelugemisvõistluse võitis Siim
Raik Mooste Mõisakoolist
Ülevabariigilise 4. klasside ettelugemisvõistluse “Heal meelel ja
ilusal keelel” maakondliku vooru
võitis Siim Raik Mooste Mõisakoolist. Siimu juhendab Kadi Õunap.
Põlvamaa eelvoor peeti 9. oktoobril Põlva Keskraamatukogus.
Osales 10 õpilast kaheksast koolist.
Võistluse peakorraldaja on Eesti
Lastekirjanduse Keskus.
Muheda esituslaadi, selge ilusa hääle ja hea diktsiooniga Siim
esindas Põlvamaad võistluse lõppvoorus 19. oktoobril Tallinnas Eesti
Lastekirjanduse Keskuses. Väga
hästi esines eelvoorus ka Põlva
Kooli 4. a klassi õpilane Grete Ly
Kurvits Sille Malviku juhendamisel, kes saavutas II koha.
Kuna seekord ei olnud soovitava kirjanduse nimestikku nagu varasematel aastatel, oli põnev teada
saada, millise valiku on õpilased ja
juhendajad teinud. Tingimuseks oli
see, et raamat oleks kirjutatud heas
eesti keeles. Ette loeti Ilmar Tomuski, Kalju Saaberi, Ellen Niidu, Priit
Põhjala, Ellen Niidu, Kristiina Kassi, Edgar Valteri jt loomingut.

Siim Raik lugemas juttu “Rehepapp ja vanapagan”. Eda Pettai
foto
Žürii koosseisus Helje Põvvat
(esimees), Aili Kolsar, Elsa Raadla
ja Külli Ots hindas loetava mõtte
edastamist, emotsionaalsust, diktsiooni, suhtlemist publikuga (silmside) jm. Helje Põvvat rõhutas oma
tagasisides, et väga tähtis on suunata tekst publikusse ja väga olulised
on sõnalõpud (selgelt välja hääldada).

Võistlus oli väga tasavägine ja
nii tegi žürii tavatu otsuse: anda
välja kolm teist kohta.
Auhinnalised kohad:
I Siim Raik - Mooste Mõisakool,
juhendaja Kadi Õunap
II Melani Kahar - Saverna Põhikool, Ulja Uibo, Tiina Hoop
II Grete Ly Kurvits - Põlva Kool,
Sille Malvik
II Britt-Marii Vija - Viluste Põhikool, Merili Juhkason
Suur tänu kõigile osavõtjatele ja
juhendajatele!
Juhendajad: Maire Jõks (Räpina), Eha Kraav (Põlva), Merili
Juhkason (Viluste), Sille Malvik
(Põlva), Anne Konsap (Mehikoorma), Mai Arujõe (Krootuse), Ulja
Uibo ja Tiina Hoop (Saverna), Karina Toots (Kanepi) ja Kadi Õunap
(Mooste).
Eelvooru toetas Eesti Kultuurkapitali Põlvamaa ekspertgrupp.
Osavõttu võistluse finaalist toetab
Põlvamaa Omavalitsuste Liit.
Sirve Valdmaa
Põlva Keskraamatukogu
lastetöö spetsialist
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Kultuurivaldkonna huvitegevus täiskasvanutele 2019/2020 I osa
Kõikidesse huviringidesse, rahvatantsurühmadesse ja kooridesse oodatakse ka UUSI LIIKMEID.. Võta julgelt ühendust. Tabelist leiad kontaktandmed.
Järgmises Põlva valla ajalehes avaldame käsitöö, pillimängu, harrastusteatrite ja rahvamuusika kollektiividest info. Põlva vallas tegutsevate täiskasvanute kultuurivaldkonna huvitegevuse info saada e-posti aadressil
Organisatsioon/ telefon Toimumiskoht
Toimumisaeg
Juhendajad
eve.sokk@polva.ee,
799 9489, 514 7682.

Kollektiivi nimi

TANTS

SK SUN DOME- Timo Varik, 514 1408, timovarik@gmail.com, www.facebook.com/PolvaPantajalad
Segarahvatantsurühm Peri Külakeskus
Teisipäev kell 18-19.30
Indrek Varik
PÕLVA PÄNTAJALAD
Mooste Kultuurimaja
Pühapäev kell 10-12
5345 7288
Seltsing Tantsurõõm – Marge Luude, 527 1843, marge.luude@gmail.com
Naisrahvatantsurühm Põlva Kultuuri- ja
Esmaspäev kell 19-21
Marge Luude
TANTSURÕÕM
Huvikeskus tantsusaal
Kolmapäev kell 19-21
MTÜ Värten – Esti Taal, 5802 2505, estitaal@gmail.com
Naisrahvatantsurühm Põlva Kultuuri- ja
Kolmapäev kell 19-21
Tiina Ilves
VÄRTEN
Huvikeskus teatrisaal
Seltsing Põlva Memmed - Helje Põvvat, 517 7891, helje.povvat@gmail.com
Naisrahvatantsurühm Põlva Kultuuri- ja
Esmaspäev kell 17-19
Helje Põvvat
PÕLVA MEMMED
Huvikeskus tantsusaal
Neljapäev kell 17-19
MTÜ Kultuuriselts Viruskundra – Katrin Peil, 5214614, kassioru@gmail.com
Segarahvatantsurühm Vastse-Kuuste
Neljapäev kell 19
Katrin Peil
VIHISTA VIISKU
Kultuurimaja
TANTSURÜHM
Vastse-Kuuste
Kolmapäev kell 19.30
Katrin Toompalu
Mummud (linetants)
Kultuurimaja
5693 7848 Irina Retkova
Naisrahvatantsurühm Mooste Kultuurimaja
Teisipäev 19.00 (suur
Urmo Haidak
SOOLO
516 0656 Maret
saal)
5635 4155
Meeste tantsurühm
Mooste Kultuurimaja
Pühapäev kell 13.30
Urmo Haidak
516 0656 Maret
(Väike saal)
5635 4155
Rahvalik
Mooste Kultuurimaja
Neljapäev kell 10.30
Anu Protsin
seltskonnatants
516 0656 Maret
Naisrahvatantsurühm Ahja Kultuurimaja
Esmaspäev kell 18.30-20 Külliki Poroson
Hõbesõlg
5372 7732
5372 7732
Täiskasvanute
Ahja Kultuurimaja
Pühapäev kell 11-12.30 Birgit Kivimurd
peotantsuklubi
5372 7732
529 6114
Pühapäevitajad
Seltskonnatantsuklubi Ahja Kultuurimaja
Üle nädala
Külliki Poroson
tantsusõbrad
5372 7732
Neljapäev kell 18.30 - 20 Lõõtsal Ene Priks
Kantritants
Põlva Päevakeskus
Teisipäev kell 13
Ene Risttee
Anne Nook 517 7822
Linetants
Himmaste Külakeskus
Kolmapäev kell 19-21
Imbi Aarna
Ene Lugamets 5394 9223
MTÜ Meie Stuudio- Andre Laine, andre.tants@gmail.com, 5661 2809
Noorte
Põlva Spordikeskus
Pühapäeviti
Andre Laine
segarahvatantsurühm Uus tn 3
MANDARIINID
Naisrahvatantsurühm Põlva Kool
Kolmapäev 19-20.30
Andre Laine
Meie Kirsid
Koolimaja tee 1
Seltsing Salimah-kontaktisik Eda Volkov, edavov@gmail.com , 5345 9330
Orientaaltants
Põlva Kool
Kolmapäev 17 - 18
Eda Volkov
(kõhutants)
Kesk 25 aula
Tantsurühm Salimah
Põlva Kool
Kolmapäev 18 - 19
Eda Volkov
Kesk 25 aula
LAUL
MTÜ Põlva Seto Selts- Raivo Ristimäe, rahnimaja@gmail.com ,5647 5211 (leelokoorid)
Ilolinõ
Põlva Keskraamatukogu
2 korda kuus
Olga Kosemäe
Teisipäeval
Madara
Põlvas, Rähni tn 5
2 korda kuus
Maria Rahasepp
Velö
Põlvas, Rähni tn 5
2 korda kuus
Svetlana Roht
MTÜ Kevadised Hetked- Liisi Liiskmann, liisi.liiskmann@kultuurikeskus.ee 5344 4280
Segakoor Kevadised
Põlva Kultuuri- ja
Neljapäev kell 18-20
Saidi Tammeorg
Hetked
Huvikeskus kooriklass
509 7391
MTÜ Põlva vaimuliku laulu selts- Ester Liblik, 524 9569, ester.liblik@gmail.com
Kammerkoor Maarja
Põlva Muusikakool
Kolmapäev kell 18
Ester Liblik
segakoor
MTÜ Põlva naiskoor Mai - Heli Leet, 504 0576 helileet@gmail.com ; Urve Grünberg, 501 3034
Naiskoor Mai
Põlva Kultuuri- ja
Teisipäev kell 18.30Saidi Tammeorg
Huvikeskus kooriklass
20.30
509 7391
lauluansambel
Põlva Päevakeskus
Neljapäev kell 10
Ester Liblik
(Anne Nook 517 7822)
Mooste segakoor
Mooste Kultuurimaja
Esmaspäev kell 19
Jaanus Prükk
5388 7104
Vastse - Kuuste
Vastse - Kuuste
Esmaspäev kell18.30
segakoor
Kultuurimaja
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Sõpruskoolide spordipäev Kauksis
Reedel, 27. septembril 2019 toimus
sõpruskoolide Ruusa ja Kauksi ühine spordipäev. Tavaliselt on traditsiooniks saanud
spordipäev toimunud kolme kooli osavõtul, kuid sellel aastal pidi Mikitamäe Kool
õppereisi tõttu spordipäevast loobuma.
Selleks päevaks oli ilmataat kehastunud rõõmsaks sportlaseks ja lasi terve päev
päiksel ilusasti õpilaste peale paista. „Mis
nii viga sportida!“
- ütles üks Ruusa
õpilane. Kauksi Põhikooli spordiväljakule oli tulnud kokku
55 sportlikku õpilast
(Kauksi PK 32 ning
Ruusa PK 23 õpilast). Neid kõiki toetasid ja julgustasid
kohtunikud-õpetajad.
Spordipäeval oli
kavas võistkondlikud
alad:
pendelteatejooks, poiste jalgpall,
tüdrukute jalgpall, algklasside rahvastepall, köievedu ning korvpalli vabavisked.
Individuaalaladest oli kavas: hüppenööriga hüppamine, kangil rippumine, „pingpongi“ kõksimine ja „pimesiku“ põrgatamine. Juba 11 aastat toimunud spordipäeva
üks eesmärkidest oli välja selgitada sportlikum kool. Seda siis just võistkondlikus

arvestuses. Sellel aastal tuli võitjaks Kauksi Põhikool. Kuuest alast võideti neli (pendelteatejooks, poiste ja tüdrukute jalgpall,
korvpalli vabavisked). Ühe alavõidu (algklasside rahvastepall) võttis Ruusa ning
üks ala (köievedu) jäi sõbralikult viiki.
Sellel päeval võitis sport tervikuna.
Seda oli näha neli tundi kestnud spordipäe-

valiste nägudest. Sealt peegeldus eelkõige
– rõõmu, entusiasmi, sära, võitlustahet,
kaasaelamist!
Selleaastane spordipäev toimus spordinädala raames ning koolid said lisaks
auhindu ka Eesti Olümpiakomiteelt. Kui
auhinnad ja diplomid olid kätte jagatud
– kuulutati spordipäev lõppenuks ning
sooviti kõigile turvalist
koduteed. Veel tõdeti
ühiselt, et kolme kooli
ühine spordipäev tuleb
ka järgmisel õppeaastal ning võõrustajaks
on siis Mikitamäe
Kool.
Sportlikku sügist
soovides
Ants Järv
Kauksi põhikooli
kehalise kasvatuse
õpetaja
Pildistas Gunnar
Tenno
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Sporditulemused
• 21. septembril Võrus toimunud E. Pütsepa mälestusvõistlustel kreeka-rooma maadluses tuli teisele kohale -92kg kehakaalus
Markus Kriiskütt.
• Septembrikuu viimasel nädalavahetusel toimus traditsiooniline rahvusvaheline noorteturniir käsipallis Põlva Cup, kus tihedas
konkurentsis saavutasid Põlva noored käsipallurid 2004 vanusrühmas II koha, 2006 ja 2008 vanuserühmades III koha. Turniiril osalesid lisaks Eesti võistkondadele ka käsipallurid Venemaalt, Lätist
ja Leedust.
Kahel päeval toimus Põlva Cup kolmes Põlva linna spordisaalis: Mesikäpa hallis, Põlva Kooli Lina tänava võimlas ja Põlva
Spordikeskuses. “Noortel vanuserühmas 2004 polnud turniiriks
eraldi ettevalmistust, kuna hooaeg on alanud intensiivse graafikuga. Mitmed poisid tegid debüüdi meeste esiliigas. Turniiril poiste
mäng kõikus, poolfinaal oli juba enam vähem, kuid finaaliks enam
jaksu polnud. Ka mängujoonis kippus kaduma. Hea on tõdeda, et
on konkurentsi ja on kuhu edasi püüelda. Alati ei saagi võita. Väga
huvitav võistlus oli,” oli vanuserühma 2004 võistkonna treener
Kalmer Musting turniiriga rahul.
2004 võistkond mängis koosseisus: Aron Saarna, Alar Mattus,
Andero Viljus, Hendrik Kink, Kevin Tühis, Lex Trevor Parman,
Teron Taal, Karl Markus Kannel, Henry Jõesalu, Reno Ostra, Joonas Vassiljev, Kevin Pütt, Randel Matthias Lepp, Reio Kähr, Andero Hääl, Andreas Paabut. Võistkonna treener on Kalmer Musting.
Põlva võistkonna parimaks mängijaks tunnistati väravavaht Alar
Mattus.
2006 vanuserühmas mängiti koosseisus: Jass Einassoo, Romet Viljus, Karl-Rasmus Suvi, Henry Leek, Samuel Hakk, Aron
Oberg, Karel Kangro, Egon Jakko Sing, Egert Sing, Egert Land,
Ron Robin Kurisoo, Ardi Hindrikson, Rasmus Villako. Võistkonna treener on Rein Suvi. Võistkonna parimaks mängijaks valiti
Ardi Hindrikson.
Vanuserühmas 2008 oli Põlva Spordikool esindatud kahe võistkonnaga. Põlva esimene võistkond saavutas III koha, teine võistkond neljanda koha. 2008 esimene võistkond mängis koosseisus:
Oskar Härmits, Hardi Soidla, Kristofer Vaino, Kristofer Pundonen,
Joonas Leis, Ron-Jakob Pruss, Kevin Piir, Rainet Vool. 2008 võistkondade treener on Henri Sillaste. Põlva SK 1 võistkonna parimaks mängijaks valiti Oskar Härmits.
• Türi SLK auhinnaturniir vabamaadluses toimus 5. oktoobril
2019. Meie medalivõitjad: -32kg Rain Tigas I; -38kg Tristan Leppik III; -71kg Hanno Käärik I; -71kg Jürgen Hansen II
Põlva Spordikool

Tulemusi BMX krossirajalt
Põlva lapsed Kristofer Raul Puri ja Loviisa Ly Puri sõidavad
BMX krossi ja võtsid osa rahvusvahelisest Baltic Sea Cup’ist, kus
olid esindatud nii Eesti, Läti, Leedu, Soome, Rootsi kui Venemaa.
I etapp peeti Tallinnas 10.08.2019 ja selle Kristofer Raul võitis
B13-14 vanuseklassis kindlalt, Loviisa Ly oli kolmas.
II etapp peeti Rootsis, Uppalas 24.08.2019. Ka selle etapi Kristofer Raul võitis, võidu sai ka Loviisa Ly.
III etapp peeti Lätis, Valmieras 07.09.2019, mis oli üks rohkema osavõtuga võistlus. Kristofer Raul saavutas seal III koha ja
Loviisa Ly 4. koha.
IV ehk siis finaaletapp peeti Soomes, Helsingis 21.09.2019.
Kristofer Raul saavuatas seal III koha ja Loviisa Ly 4. koha.
Karikasarja kokkuvõttes saavutas Kristofer Raul Puri vanusklassis B13-14 38 punktiga esikoha. B13-14 vanuseklassist
võttis osa 42 poissi.
Loviisa Ly Puri saavutas sarjas vanuseklassis G11-12 II koha
30-ne punktiga, sama tulemusega võideti ka I koht. Tüdrukuid oli
võistlustules kuus.
Eesti meistrivõistlused koosnesid neljast etapist ning nii Kristofer Raul kui ka Loviisa Ly saavutasid mõlemad II koha.
Vasakul Kristofer Raul vanuseklassi võitjana, paremal LoviisaLy teisel kohal. Pildid on erakogust.

Lõppes võistlussari Tõukan Lõpuni 2019
Eesti Tõukerattaliidu hooaja
lõpetamine toimus Kivimäe turismitalus. Publiku tormilise aplausi saatel anti välja eriauhindu,
tunnustati hooaja parimaid ning
peeti meeles suurimaid toetajaid.
2019. aasta parimaks noor
sportlaseks krooniti Kairon Eomois ning aasta uustulnuka tiitliga pärjati Margit Avikson, kes
saavutas Tõukan Lõpuni sarjas 3.
koha. Loosiauhinna, uhke Kickbike Racemax 28 tõukeratta viib
endaga koju noor ja andekas Heigon Eomois.
Tõukan Lõpuni 2019 üldkokkuvõttes oli naistest taas parim
kõigil kolmel hooajal võidutsenud Kristi Johanson, teise koha
saavutas Annika Aust. Meeste
arvestuses ei leidunud vastast Ole
Mustingule, kelle järel hõivasid
madalamad poodiumiastmed Janar Fomatškin ja Veiko Eomois.
Oma tulevasele naabrimehele esikohatrofee üle andnud
Tõukerattaliidu president Aigar
Nuuma võttis hooaja kokku vaid
positiivsete sõnadega. “Ületasime ühel meie sarja võistlusel 100
võistleja piiri,” kommenteeris ta
kordaläinud hooaega. Sellest, et
tõukerattasport muutub Eestis üha
populaarsemaks, kõneleb ka Eesti
Tõukerattaliidu liikmete arvu kasv

ning suurenenud huvi kolmapäevaste ühistreeningute vastu.
Lisaks kodumaistele ja juba
traditsioonilistele mõõduvõttudele käisid eestlased väljas ka
Euroopa meistrivõistlustel, kust
teiste vägevate tulemuste kõrval
toodi koju pronksmedal.
Oma suurimad tänusõnad
edastas Aigar Nuuma kõigi
võistluste korraldajatele, kelle
aktiivse panuseta seesugust sarja
läbi viia ei saaks. “Lisaks tahak-

sin teha sügava kummarduse ka
Andrus Järgile, Kristi Johansonile ja Keidi Käisile, kes moodustavad täiesti fantastilise tiimi,”
tunnustas ta hooaja lõpetuseks
oma suurimaid abilisi.
Tõukerattahooaeg on tänavuseks ametlikult läbi, kuid seda
ainult selleks, et uuel aastal veelgi vingemas võtmes tagasi tulla.
Lisaks kodusele võistlussarjale
võõrustab Eesti Tõukerattaliit
järgmisel suvel maailmameistri-

võistlusi, mis toovad Põlva linnatänavaile planeedi teravaimad
tõukeratturid.
Tõukame Lõpuni juba 2020!
Markus Käo

Orienteerumisteisipäevakud on jätkuvalt populaarsed
Põlva orienteerumisteisipäevakute 44. hooajal saadi kokku 25 korral. Kokku tehti selle hooaja teisipäevakutel 7105 starti, mis teeb keskmiseks osalejate arvuks ühel päevakul 284 inimest.
Kokku osales teisipäevapäevakutel 1071 erinevat inimest. Kõigil 25 päevakul osales 24 orienteerujat. 106 päevakulist osales vähemalt 20
päevakul. Kõige populaarsemad klassid ja rajad olid: VIP tehniline (118 osalejat) klass, VIP lihtne (117), VIP pikk (93) ja meeste eliitklass (93).
VIP radadel võisid startida kõik soovijad, olenemata east ja soost.
Korraldusmeeskonnas tegutsesid Priit Nurmoja (peakorraldaja) juhtimisel Kadri Nurmoja, Evely Ostrov, Katrin Viilu ja Taima Nurm. Rajameistri ametit pidasid 23 inimest: Ahti Bleive, Rain Jaaksoo, Lauri Leppik, Taivo Timmusk, Villu Serv, Kalle Ojasoo (3 korda), Arti Albert,
Davis Kostõgov, Maret Vaher, Martin Simpson (2 korda), Aleksander ja Andri Kepler, Madli-Johanna Maidla, Ülo Needo, Mihkel Järveoja,
Alar Assor, Koit Kolsar, Airet Kolk, Kristjan Leiger, Silver Rebenits, Johanna Laanoja, Anete Saar ja Erko Jakobson.
Lisaks liikumisrõõmule metsas kaardi ja kompassiga, soovisid paljud osalejad näha ennast ka paremusjärjestuses valitud rajal ja klassis.
Hooaja koondarvestusse läks arvesse 23 etappi. Autasustati võistlusklassi kolme esimest, kui osaleti vähemalt pooltel etappidel.
Põlva valla orienteerujatest said
auhinnatud:
VIP Lihtne (126 osalejat) 1. Marek Parksepp,
SK Serviti; 2. Meelis Rannala, Põlva; 3. Tarmo Vist, Kobras
VIP Tehniline (118) 1. Ardi Kaljuvee, Kobras
3. Rainet Liivago, Põlva
VIP Pikk (68) 3. Heiki Hanni, Põlva
M21A (55) 2. Rasmus Kruusa Kobras,
3. Oliver Ojasoo Kobras
M12 (51) 1. Romet Paatsi Kobras/Põlva
Spordikool, 2. Anti Tohva Põlva Spordikool
N8 (42) 1. Susanna Oras Põlva Spordikool,
2. Saskia Lätt Põlva Spordikool, 3. Matilda
Nuuma Põlva
M14 (41) 1. Oliver Lätt SK Serviti
M45 (39) 2. Ahti Bleive Kobras, 3. Antti
Roose Kobras
M8( 38) 1. Kerret Matto Kobras/Põlva Spordikool, 2. Egert Laanjõe Põlva , 3. Mattias
Kähr LA Mesimumm

N12 (35) 2. Triin Neeno Kobras/Põlva Spordikool, 3. Luisa Nõmmik Kobras/Põlva Spordikool
N45 (32) 1. Reet Rosenberg Kobras
M40 (32) 2. Koit Kolsar Kobras, 3. Erko Jakobson Kobras
M16 (31) 1. Samuel Kolsar, 2. August Jakobson, 3. Markus Juhkam kõik Kobras/Põlva Spordikool
M10 (29) 1. Jakob Veski Põlva Spordikool,
2. Manivald Jakobson SK Serviti, 3. Enriko
Lutsar Põlva kool
N40 (28) 1. Helina Kolsar Kobras, 3. Saima
Värton Kobras
M50 (28) 2. Pear Post Kobras
N35 (26) 2. Birgit Pokk, Kobras 3. Kristine
Tamm, Põlva
KUKI (26) 1. Elsa Kriisk, Tännassilma
2. Robert Kähr, Põlva
N10 (23) 1. Helena Hakk 2. Eleanor Lutsar,
3. Merilin Laanjõe, kõik Põlva Spordikool

M60 (20) 2. Tõnu Sikkal, Kobras
M35 (17) 1. Janek Kähr, Kobras
N14 (15) 1. Maarja Oras 2. Johanna Oras,
mõlemad Kobras/Põlva Spordikool
M65 (13) 1. Ago Käis, Kobras 3. Kaarel Tiganik, Kobras
M18 (13) 1. Aleksander Kepler, Kobras/Põlva Spordikool
N16 (10) 1. Geteli Hanni 2. Karoliina Kets,
mõlemad Kobras/Põlva Spordikool
N60 (8) 2. Tiina Saago, Põlva kool 3. Viive
Lätt, SK Serviti
N65 (8) 2. Aili Laanjõe, Kobras
M75 (6) 2. Martin Tõrra, Kobras
Pidulik hooaja lõpetamine toimus 20. oktoobril Savernas, pärast III Kopra 4-tunnist
sügisrogaini.
Nikolai Järveoja
klubi president

OK Põlva Kobras tänab teisipäevakute 44. hooaja toetajaid ja abistajaid:

OK Põlva Kobras tänab teisipäevakute
44. hooaja toetajaid ja abistajaid
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Kutsume jõulujazzile!

Vana-Koiolas

RAUL VAIGLA GROUP feat. MARIE VAIGLA (Eesti-Soome) “A Better Place”
Neljapäeval, 28. novembril 2019 kell 19.00 Põlva Kultuurikeskuses
Eesti bassikitarristide raudvara, alati uuenev ja otsiv Raul
Vaigla esitleb Jazzkaare talvisel festivalil Jõulujazz oma 2019.
aasta kevadel ilmunud plaati “A Better Place“, mis jätkab muusiku otsinguid meditatiivsetel fusion-pop radadel. Plaadi üheksast
loost neli on instrumentaalid, nende hulgas ka üks rokkiv cover
– maailmakuulus The Champsi “Tequila”. Viies palas on vokalistiks Marie Vaigla ansamblist Frankie Animal. Tema on ka kõikide
laulusõnade autor ning mitmed albumilood ongi sündinud isa ja
tütre ühistööna. Marie koostöö isaga algas 2013. aastal, mil osaleti
lauluga „Maybe“ konkursil Eesti Laul ja ka Raul Vaigla eelmisel
albumil “Heights” leidub ühiselt loodud lugusid. Viimase plaadi
loomisprotsessis osalesid soome trompetist Tero Saarti ja andekad
eesti muusikud Raun Juurikas, Caspar Salo, Meelis Vind ning nii
Radarist kui ka Ultima Thulest tuntud muusikud.
Koosseis: Marie Vaigla – vokaal, Raul Vaigla – bass, kitarrid,

Põlva Kultuuri- ja Huvikeskuses
R 8. nov kell 10 ja 13 Teater Must Kast: ERNESTO KÜÜLIKUD.
Piret Raua samanimelisel romaanil põhinev koolilaste- ja koguperelavastus. Lavastaja: Kaija M Kalvet / Osades: Agur Seim
- Ernesto, Jaanika Tammaru - erinevad rollid, Karl Edgar Tammi
- erinevad rollid, Siim Angerpikk - erinevad rollid.
Pilet 2 €, müük ja broneerimine: kadi@teatermustkast.ee. Sobilik vanusest 5+, kestvus 70 minutit.
N 17. nov kell 18 Kontsert: ROBERT JÜRJENDAL ja ANTI
JÜRJENDAL.
Pilet 5€ / 3€ müügil enne kontserdi kohapeal.
R 15. nov kell 19 VÄRTEN 25. sünnipäevakontsert, tantsuetendus “Veerandsada veeretud”. Peomeeleolu aitab üleval
hoida ansambel KÕHUKESED. Tasuta.
P 17. nov kell 17 PUHKEÕHTU. Klubi Kuukiir.
Pääse 5€, klubi liikmetele 3€
N 28. nov kell 19 JÕULUJAZZ: RAUL VAIGLA GROUP
feat. MARIE VAIGLA (Eesti-Soome) “A Better Place”.
Laval Marie Vaigla (vokaal), Raul Vaigla (bass, kitarrid), Tero
Saarti (trompet), Meelis Vind (klarnet), Raun Juurikas (klahvpillid), Caspar Salo (löökpillid). Vaata ka jazzkaar.ee
Pilet 10€ / 6€ müügil Piletilevis, Põlva Vallavalitsuse kassas,
enne kontserti kohapeal
R 29. nov kell 12 Miksteater. PÖIALPOISS NILS KARLS
SON. Dramaturg-lavastaja: Kaido Rannik / Osades: Mart Toome (Tallinna Linnateater) ja Kristo Toots
Pilet 8€, müük ja broneerimine: mari@miksteater.ee
R 29. nov kell 21 Underground kutsub: ESTRADA ORCHESTRA ja Underground Forest albumi “Magnoolia” esitluskontsert. Laval Reinis Jaunais (kitarr, Läti) ning erikülaline
Estrada Orchestra.
Pilet 5€ müügil kohapeal.
KINO NOVEMBER 2019
R 1.11 Kell 18.00 Animakomöödia „PLAYMOBIL. FILM“
Kell 20.00 Ulmemärul „TERMINAATOR. SÜNGE SAATUS“
P 3.11 Kell 16.00 Animakomöödia „PLAYMOBIL. FILM“
Kell 18.00 Ulmemärul „TERMINAATOR. SÜNGE SAATUS“
N 7.11 Kell 18.00 Animakomöödia „PLAYMOBIL. FILM“
Kell 20.00 Ulmemärul „TERMINAATOR. SÜNGE SAATUS“
R 8.11 Kell 18.00 Animatsioon „LUSTAKAD KARUD“
Kell 20.00 Komöödia, draama „ÜHEMEHESHOW“
P 10.11 Kell 16.00 Animatsioon „LUSTAKAD KARUD“
Kell 18.00 Komöödia, draama „ÜHEMEHESHOW“
N 14.11 Kell 18.00 Animatsioon „LUSTAKAD KARUD“
Kell 20.00 Komöödia, draama „ÜHEMEHESHOW“
R 15.11 Kell 18.00 Anima, seikluskomöödia „PÄÄSUKE MANOU“
Kell 20.00 Draama, märul, biograafia „LE MANS ´66“
P 17.11 Kell 16.00 Anima, seikluskomöödia „PÄÄSUKE MANOU“
Kell 18.00 Draama, märul, biograafia „LE MANS ´66“
N 21.11 Kell 18.00 Anima, seikluskomöödia „PÄÄSUKE MANOU“
Kell 20.00 Draama, märul, biograafia „LE MANS ´66“
R 22.11 Kell 18.00 Anima, seikluskomöödia „ADDAMSITE SUGUVÕSA“
Kell 20.00 Draama, märul, ajalugu „MIDWAY LAHING“
P 24.11 Kell 16.00 Komöödia, animatsioon „ADDAMSITE SUGUVÕSA“
Kell 18.00 Draama, märul, ajalugu „MIDWAY LAHING“
N 28.11 Kell 18.00 Komöödia, animatsioon „ADDAMSITE SUGUVÕSA“
Kell 20.00 Draama, märul, ajalugu „MIDWAY LAHING“
Rohkem infot www.kultuurikeskus.ee

R 25. oktoobril kell 18.00 ootame kõiki KOGUPERE
MUSTKUNSTI SHOWLE mustkunstnik Marko’ga!
Pilet 7€, alla 3-aastastele lastele TASUTA.
Kohal ka MTÜ Kagu-Eesti Lasterikkad oma vahva ÕNNELOOSIGA 2€. Piletite müük alates 21. oktoober kell 12.00
Täpsem info piletimüügi kohta 5809 9910, koiolarahvamaja@
polva.ee

Tero Saarti – trompet, Meelis Vind – klarnet, Raun Juurikas –
klahvpillid, Caspar Salo – löökpillid
Kontsert toimub koostöös festivaliga Jazzkaar.
Vaata lisa: kultuurikeskus.ee; jazzkaar.ee
					
Eerika Mark
Põlva Kultuuri- ja Huvikeskus

Ahjal
R 1. novembril kell 20.00 Ahja kultuurimaja 80
Esinevad: Rändaja, Indrek Tammoja, Ahja kultuurimaja
isetegevuslased, tantsustuudio “Tokra” ja kondiväänaja Helti
Pallo.Tantsuks mängib ansambel “Kompvek”, teenindab
“Ah-Ja” pubi. Pidu laudadega, kohtade broneerimine tel
5372 7732
14. ja 28. novembril kell 18.30 Seltskonnatantsuklubi
“Tantsusõbrad”. Oodatud ka uued huvilised!
Lõõtsal saadavad Ene ja Maret.
Pühapäeviti kell 11.00-12.30 Täiskasvanute peotantsuklubi “Pühapäevitajad”. Info mob 529 6114

Vastse-Kuustes
R 8. novembril
kell 13.45 Kino lastele: “Lilli, imeilus reis”
Lili on lasteraamatu tegelane, kes väljub oma pabermaailmast ja jääb lõksu paika, kuhu ta ei kuulu. Nii algab suur
seiklus. Lili avastab, et ainus, kes teda päästa saab on Ramonpoiss, kes pole oma raamatut juba aastaid lugenud …
Kell 19.00 Kinoõhtu: “Kohtunik”
Film jutustab loo kohtunikust (Mait Malmsten), kes esindab kohtusaalis seadust ja reegleid, kuid tema enda eraelus
puudub igasugune kord. Kui ta oma järjekordsel kohtuistungil
määrab pikaajalise vanglakaristuse naisele, hakkab süüdimõistetud naise vend (Märt Avandi) teda jälitama. Meeste
vahel tekkinud konflikti tõttu saab aga õigusemõistjast endast
kurjategija. Kohtumõistmise hirmus põgenedes satub peategelane kokku eriskummaliste inimeste ja koomiliste situatsioonidega. Kinopilet 5 ja 3,50 eurot
N 14. novembril kell 18.00 Käsitöötuba
Vaata www.vkk.ee. Osavõtutasu 2 eurot.
R 15. novembril kell 19.00 LendTeatri etendus “Ema
Tereesa”. Teatripilet 5 eurot.
R 22. novembril Lasteaia Kaari 30. aastapäev
L 23. novembril kell 12.00 XV Kagu-Eesti vokaalansamblite päev. Sündmusele on oodatud nais-, mees- ja
segaansamblid ning eakate ansamblid. Registreerimine 11.
novembrini telefonil +372 5284 8559 Andres Määr või eposti aadressile vkkultuurimaja@gmail.ee
Huvilised oodatud meeleolukale koosviibimisele ühislaulmise ja huumori saatel. Sissepääs tasuta.
E 25. novembril kell 19.00 Kokkamiseõhtu Kõivokõstega
Kadripäeva toidud. Küpsetatud kaalikad ja kruubipuder.
Osalustasu 2 eurot
R 29. novembril
kell 13.45 Lastele kino: Pettson ja Findus. Findus kolib
ära” Findus mürgeldab ega lase Pettsonil magada. Seepärast ehitab Pettson talle oma mängumaja. Findusele hakkab
omaette olemine nii meeldima, et otsustab mängumajja
päriselt sisse kolida. See teeb Pettsoni murelikuks – kas tõesti
on Findus selles eas, et hakkab oma elu elama? Kas rõõmsad
ajad parima sõbra seltsis on möödas?
Findus peab midagi vahvat välja mõtlema, et Pettsoni tuju
parandada. Kinopilet 4 ja 3 eurot
kell 19.00 Kinoõhtu: “Mary needus”
David (Oscari-võitja Gary Oldman) on abieluraskustes vaevlev pereisa, kes soovib oma perekonnale paremat elu. Ühel
päeval ostab David impulsiivselt vana laeva, uskudes, et see
ongi tema pääsetee õnnele ja loomulikult minnaksegi õige pea
üheskoos laevareisile. Laevale jõuavad peale Davidi ka tema
abikaasa Sarah (Emily Mortimer), nende kaks tütart ja kaks
noormeest. Ei möödu kuigi palju aega enne kui selgub, et asi
on õnnest kaugel – juhtuma hakkavad hoopiski kummalised
ja hirmsad sündmused. Meresõidust saab õuduste reis...
Kinopilet 4 ja 3.50 euro

P 27.oktoobril kell 11.00-15.00 TALVEAJALE
ÜLEMINEKU-LAAT! Tule ja täienda enda talvevarusid!
Leidub ka kauneid rahvuslike motiividega rõivaid!
Laadameeleolu aitavad luua lõõtspillidel Madleen ja Viktoria.
NB! Ära unusta laadapäeva eelneval ööl kella keerata!
L 16. novembril Eesti Vabariigi taassünnipäeva tantsuõhtu
Miks mitte riietuda ka õhtule vastavalt sini-must-valgelt!?
Stiilseimatele auhinnad! Tantsumuusikat teevad IRENA & Ivar
Hansen (https://ivarhansen5.wixsite.com/irenaivar)
Silmailu pakuvad INGA ROOSI tantsustuudio tantsijad!
(https://ingakene.wixsite.com/tantsustuudio)
Info ja laudade broneerimine: 5809 9910

Moostes
L 2. novembril kell 12.00 Selgeltnägijate tuleproov.
Kohtuda saate eelmise ja selle hooaja Eesti selgeltnägijate tuleproovi osalejatega. Info: Janar Pulk 5835 1915
N 7. novembril kell 13.00 Isadepäeva eelne õpituba-pidu
Meisterdame isale/vanaisale kikilipsu ja käejälje raamis.
Mängud, võistlused. Auhinnad. Tasuta.
Sündmuse viivad läbi Anne-Ly Piirisild ja Maret Aruoja
Info: 516 0656, Maret Aruoja
K 20. novembril kell 10.00 Terje Bernadt Tsirkusestuudio
Folie
Ootame lasteaia lapsi ja 1.- 4.kl. õpilasi tähistama rahvusvahelise lastepäeva. Terje Bernadt Tsirkusestuudio Folie Tallinn/
Soome esitab tüki lastelavastusest „Lagrits ja Sidrunid“ ning
peale etendust toimub tsirkuse trikkide töötuba. Tasuta.
Info: 516 0656, Maret Aruoja
21. novembril kell 16.00 Mooste mõisakooli õpilaste karneval
Info: Airi Lehemets

Mooste Folgikojas
L 26.10.19 kell 19.00 Soulikuningas KRIS KORNER ja muusikaline matriarh MERIKE SUSI mõisatuur “Koos Together”
P 24.11.19 kell 18.00 Galakontsert “Kummardus Jaak Joalale”- Ivo Linna, Jassi Zahharov, Valter Soosalu ja Koit Toome

Kirikuteated
Põlva Maarja kirikus
• Maarja kirikus igal pühapäeval kell 11 ja kolmapäeviti kell
8.45 püha missa (jumalateenistus armulauaga). Pühapäeviti kell
13 pühapäevakooli tunnid vana pastoraadi III korrusel.
• 24. oktoobril kell 16 akordionimuusika kontsert. Musitseerivad Signe Kyllönen ja Reet Laube. Sissepääs on tasuta (võimalik on teha annetus korjanduskarpi).
• 31. oktoobril kell 18 raamatuklubi vestlusõhtu Priit Rannuti
mälestusteraamatu ainetel.
• 8. novembril kell 19 palvus Taizé lauludega. Külas vend Philip
Taizé kloostrist. Järgneb tee- ja kohvilaud pastoraadis.
• Veel on võimalik liituda leerikursusega. Lisainfo polva@eelk.
ee.
• Maarja kirik on kõigile avatud E-R 9-13 ning P 10-12.30.
• Iga kuu 2. pühapäeval kirikulistele transport Vana-Koiolast
ja Tilsist. Huvilistel võtta ühendust Tuuli Võsaga telefonil 520
2944. Samal numbril saab infot hingehoiuvõimaluste (sh leinanõustamine) kohta.
Jooksev info koguduses toimuva kohta leidub Põlva Maarja koguduse kodulehel polva.eelk.ee.
Mooste baptistikoguduses
Jumalateenistused igal pühapäeval kell 11. Jooksev info koguduse kodulehel www.mooste.ekklesia.ee
Põlva Elu Sõna koguduses
Igal pühapäeval kell 16:00 on koguduse koosolek Võru tänav
23.
Põlva Püha Peetri koguduses
• Jumalateenistus igal pühapäeval kell 11.00
• Hommikupalvus kolmapäeviti kell 10.00
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Ajavahemikul 21.09.2019 – 18.10.2019 sündis
Põlva vallas 4 tüdrukut ja 7 poissi.

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

Igavikku lahkusid:
HELMI ARVI
ANDRES TOBRELUTS
1925-2019
1940-2019
KALEV KURG
ARVO TALV
1926-2019
1943-2019
LINDA PUUSEPP
ENE RODIMA
1929-2019
1944-2019
ALFRED LENTSIUS
AGU TAMMIK
1930-2019
1947-2019
MAIMO-AGATHE
ELLAR MOOTSE
LEESALU
1949-2019
1931-2019
SILVIA KIVITAR
LEIDA KÄRSIN
1955-2019
1934-2019
TÕNU JALAKAS
HELGE TAAVITA
1956-2019
1937-2019
KALEV HEIN
MAIRE KIIMAN
1962-2019
1939-2019
ÜLLAR POSKA
KALLE JUKS
1973-2019
1940-2019
SANDER ÕIGUS
LEO PINTSAAR
2010-2019
1941-2019

PÕLVAS AVATUD UUS

ESINDUSKAUPLUS
PAKUME

METSA- JA AIATEHNIKA
VARUOSAD JA LISAVARUSTUS
REMONT JA HOOLDUS
HINNAPAKKUMISED JA
NÕUSTAMINE
TOODETE RENT

ASUME
MAMMASTES,
TEHNIKA TEE 2,
TARTU MNT ÄÄRES

OLEME AVATUD
E-R 8:30-17:30
L 10:00-14:00

www.stevik.ee
5684 5588
Stevik OÜ - STIHL Põlva

TERVENDAV
ENERGIATREENING
Panus OÜ
Energeetilisuse tõstmine, biosensoorne hingamine, liikumise plastika, heli moodustamine.
Organismi enesetaastamise aktiveerimine,
stressikindluse kasvatamine. Teadveloleku ja
enesetervendamise praktiseerimine.
On sobilik kõigile, ka algajatele.
Treeningsüsteem on välja töötatud Peterburi
Biosensoorse Psühholoogia Instituudis –
treeningul õpitavate harjutuste efektiivsus on
viidud osaleja jaoks maksimumini.
Aeg: neljapäeviti kl 17:30-19:30
(alates 24.10).
Koht: Johannese kool Rosmal.
treenerid Pärnoja ja Miller
Registreerimine ja lisainfo:
Ülle Pärnoja, ylle.parnoja@protonmail.com,
513 1366.

