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Põlva Kultuuri- ja Huvikeskuses tunnustati Põlva valla
arengut ja elu mõjutanud inimesi
23. veebruaril toimus Põlva Kultuuri- ja Huvikeskuses
traditsiooniline vallavanema vastuvõtt, kuhu olid kutsutud
Eesti juubeliaastal Põlva valla arengut ja elu mõjutanud inimesed.
Pidulikult andis volikogu esimees Lennart Liba üle volikogu tunnustused. Põlva valla väärikaim tunnustus – tiitel
Põlva valla aukodanik – antakse erilise austusavaldusena
aastatepikkuse töö või tegevuse ja eeskuju eest. Selle võttis
vastu kultuuritegelane ja Põlva Linna Harrastusteatri kauaaegne näitleja Ilmar Tagel. Ilmar on aastakümneid teinud
kaasa erinevates orkestrites Põlvas, olnud maakonna laulupeoliikumise eestvedaja ja on rahva poolt tunnistatud parimaks ilmaliku matusetalituse läbiviijaks Põlvamaal.
Põlva valla Aasta Tegu on “Mooste mehed krohvimas
Kataris”. Tunnustuse võttis vastu osaühing Saviukumaja.
Nende kindlameelsus, aastate pikkune järjepidev töö ning
tootearendus on leidnud laialdast huvi, tähelepanu ja tuntust
mitte ainult Eestis, vaid ka mujal maailmas.
Kultuuripreemia kultuuri vallas pälvis Põlva Käsitööklubi eestvedaja Mare Põld. 2018. aastal kudusid käsitööklubi naised Eesti sümbolkujudele sinimustvalged sallid
ja tegid kaastööd
projektis “Eesti lapivaip 100”.
Kultuuripreemia spordi vallas pälvis spordiveteran ja
spordipropageerija ning eeskuju meile kõigile Ilmar Tagel,
kes 2018. aastal aastal läbis 23 jooksuvõistlust ja 13 triatloni.
Aasta vabatahtliku preemia sai Põlva Matkaklubi kauaaegne president Meelis Maidla. Meelis oli EV100
matkasarja raames mitmete matkade juht ja abiline, juhtis
Põlva kihelkonna rahvamatka. Järjest populaarsem on tema
öömatk Päikeseloojangust päikesetõusuni, kus ta on mõtte
algataja ja matka läbiviija.
Vallavanema tunnustuse aasta tegijatena võtsid vastu:
Põlva keskväljaku arhitektid Egon Metusala, Helen
Rebane ja Kaie Kuldkepp; Põlvamaa Aasta Küla 2018
Karilatsi külavanem Maie Asur; „Parim Mõisamajanduse Edendaja 2018“ tiitli pälvinud Mooste Mõisa juhataja
Ulla-Maia Timmo; Intsikurmu festival; liikumine „Põlva
sünnitusosakonna kaitseks“; tantsujuht Andre Laine, Põlva valla ettevõtted Horndal OÜ, Polarwerk OÜ, COOP
Põlva ja Sireli talu villakoda; sportlased Annika Rihma,
Hanno Käärik, Johanna Laanoja, käsipallimeeskond

Mare Põld, Ilmar Tagel, Ilmar Tagel ja Martin Hütt. Riho Semmi foto
SERVITI ning treenerid Kalmer Musting ja Rein Suvi; aktiivsed
vabatahtlikud Monica Sasi ja Kristin Pintson; tantsuõpetaja Reno
Olle; tubli noor pianist Lilian Hindrikson ja tema juhendaja Raina
Urb, noored laulusolistid Linette Risttee ja Sireli Salum ning nende
juhendajad Margot Suur ja Riivo Jõgi; Eesti parim minifirma Kristallselge - Kristella Nupp, Lisette Johanson, Anett Sammalkivi ja

Karoliina Musting ning nende juhendaja, Johannes Käisi preemia
laureaat õpetaja Kaia Tamm.
Aasta tegijate tunnustuseks on pereettevõttes Woolish valmistatud kalasabamustrilise ja 100% lambavillase padjakattega EV100
Põlva logo kandvad padjad. Vastuvõtu kontsertosas esinesid Maria
Listra, Tamar Nugis ja Ilana Makarina.
PT

Põlva maakonna vapimärgi pälvis
Põlva Muusikakooli direktor Ester Liblik
22. veebruaril tähistati Mooste folgikojas Põlvamaa Omavalitsuste Liidu
25. tegutsemisaastat ja Eesti Vabariigi
101. aastapäeva. Pidulikul koosviibimisel, millel osalesid ka Põlvamaa
sõpruspiirkond Segebergi maavanem
Jan Peter Schröder ja välisuhete ametnik Rüdiger Jankowski, anti üle Põlvamaa teenetemärgid.

Ester Liblik. Indrek Illusa foto

Põlva maakonna vapimärgi pälvis Ester Liblik - Põlvamaa kultuuriedendaja ja teenekas muusikapedagoog, kelle tegemisel on määravaks
pühendumine Põlva Muusikakooli
arendamisse ning lõõtspilliosakonna
loomine. Tema juhtida on vaimuliku
muusikakoor Maarja Kammerkoor,
kellega on käidud paljudel kontsertreisidel nii Eestis kui ka väljamaal
tutvustades Eesti vanemat ja uuemat
vaimulikku muusikat. Kammerkoor
on osalenud loomisest saadik kõikidel
Eesti laulupidudel. Kaheksa aastat on

Ester kuulunud lõõtspillifestivali Harmoonika korraldustoimkonda. Tema
organiseerida koostöös Eesti Kontserdiga on klassikamuusika kontserdid
Põlva Muusikakoolis, mis toimuvad
1-2 korda kuus ja nii juba aastaid.
Põlvamaa teenetemärgi pälvisid:
Margit Rikka - pikaaegne põlva
maalaste tervise eest seisja, kes on
töötanud lastearsti, maakondliku
tervisedendaja ja ülemarstina. Lisaks
panustab ta vabatahtlikuna Eesti Tervisedenduse Ühingus, Põlvamaa Astmahaigete Seltsis ja Põlvamaa Naisliidus. Ta on aktiivne panustaja ja osaleja
ka erinevatel tervisedendusüritustel.
Gunnar Paalmann - on seotud
mitmete tugevate ettevõtetega Kanepi
vallas. Tuntumad neist on Eco Oil OÜ
ja EZ RULO OÜ. Gunnar Paalmani
poolt juhitud ettevõtted on ühed suuremad piirkonna tööandjad ning tööta-

jad on oma tööandjaga väga rahul. Lisaks äripoolele on Gunnar alati valmis
abistama kogukonda, toetades kohalikke MTÜsid oma võimaluste piires.
Erki Oidermaa - Erki Oidermaa
on hea näide inimesest, kes alustas
paarkümmend aastat tagasi viie hektari ja „põkaga” ning nüüdseks on
sellest välja arendanud kaasaaegse
seemnekasvatusega tegeleva ettevõtte. Viljelusvõistlusel on ta osalenud
paljudel kordadel ning mitmete kultuuridega on Eesti rekordsaagid senini
tema käes.
Põlvamaa aukirjad pälvisid
Esti Taal, Meelis Maidla, Martin
Ruus, Kaido-Meinhard Kukli ja
Milvi Hirvlaane.
Lühendatult
Põlvamaa Omavalitsuste Liidu
pressiteatest
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Detailplaneeringud
Põlva linnas asuva Aasa tn 5a katastriüksuse detailplaneeringu
eskiislahenduse avalik väljapanek toimus 21.12.2018 – 25.01.2019.
Aasa tn 5a katastriüksusele kavandatakse ühe 4-korruselise ja ühe
3-korruselise korterelamu rajamist koos 34 parkimiskohaga. Detailplaneeringu eskiislahenduse avaliku väljapaneku ajal esitati üks kirjalik arvamus ja see puudutas peamiselt planeeritud parkimiskohtade
arvu ning olemasoleva haljastuse säilitamise võimalust. Planeeringu
avalik arutelu korraldati 31.01.2019, arutelu tulemusel muudeti planeeritud parkimiskohtade asukohta, parkimiskohtade arvu ei vähendatud.
Põlva Vallavolikogu 31.01.2019 otsusega nr 1-3/4 lõpetati kinnisasja omaniku taotluse alusel Põlva linnas Järve tn 1 detailplaneeringu koostamine. Detailplaneeringu koostamine oli algatatud Põlva
Vallavolikogu 11.06.2014 otsusega nr 1-3/24 eesmärgiga jagada planeeritav ala elamukruntideks ja taotleda Põlva järve ehituskeeluvööndi vähendamist.
Põlva Vallavolikogu 31.01.2019 otsusega nr 1-3/3 jäeti algatamata Põlva vallas Tilsi külas asuvate Äglimäe katastriüksuste detailplaneeringuga kavandatud tegevuste keskkonnamõju strateegiline
hindamine, kuna kavandatav tegevus ei ole olulise keskkonnamõjuga. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on jagada Äglimäe
kinnistute maa-ala neljaks elamumaa, üheks segafunktsiooniga (75%
üksikelamumaa, 25% kaubandus-, toitlustus- ja teenindushoone maa),
üheks transpordimaa ja üheks maatulundusmaa sihtotstarbega katastriüksuseks ning kavandada juurdepääsutee 18114 Tilsi-Mustajõe
teelt. Detailplaneeringuga tehakse ettepanek täpsustada Laheda Vallavolikogu 12. juuni 2009 määrusega nr 12 kehtestatud Laheda valla
üldplaneeringus määratud perspektiivset elamumaad, kompaktse hoonestusega ala ja reovee kogumisala liigutades antud alasid Äglimäe
katastriüksuste piires 18114 Tilsi-Mustajõe tee äärest Kõrbjärve äärsele alale. Detailplaneeringu vastuvõtja ja kehtestaja on Põlva Vallavolikogu, detailplaneeringu koostamise korraldaja on Põlva Vallavalitsus
(Kesk tn 15, Põlva linn, Põlva vald, e-post info@polva.ee), detailplaneeringu koostaja on aktsiaselts Kobras (Riia 35, Tartu linn 50410, tel
730 0310, e-post kobras@kobras.ee).
Põlva Vallavolikogu 31.01.2019 otsusega nr 1-3/2 jäeti algatamata
Põlva linnas Kesk tn 37 asuva katastriüksuse ja selle lähiala detailplaneeringuga kavandatud tegevuste keskkonnamõju strateegiline
hindamine, kuna kavandatav tegevus ei ole olulise keskkonnamõjuga. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on olemasolevat elamut
laiendada selliselt, et hoone teisel korrusele oleks võimalik rajada kaks
ärikorterit, majutusteenuse pakkumist ei kavandata, ja hoone esimesele korrusele rajada koolituste läbiviimiseks vajalikud ruumid koos
mõningate kontoriruumide ja võib-olla ka väiksema kaupluse või kohvikuga. Planeeringu koostamise käigus ilmnes, et tegemist võib olla
Põlva valla üldplaneering 2029+ muutmise ettepanekut sisaldava detailplaneeringuga. Detailplaneeringu vastuvõtja ja kehtestaja on Põlva
Vallavolikogu, detailplaneeringu koostamise korraldaja on Põlva Vallavalitsus (Kesk tn 15, Põlva linn, Põlva vald, e-post info@polva.ee),
detailplaneeringu koostaja selgub riigihanke tulemusel.
Põlva Vallavalitsus algatas 07.02.2019 korraldusega nr 2-3/73
Eoste külas Valojärve katastriüksuse detailplaneeringu koostamise. Planeeringuala suurus on ligikaudu 3,2 ha ning planeering koostatakse eesmärgiga muuta varem kehtestatud detailplaneeringuga määratud hoonestusala asukohta ja ulatust. Detailplaneeringu algatamise
ettepaneku kohaselt soovitakse katastriüksusele püstitada kuni 8 meetri kõrgune elamu ja abihooned.
Põlva Vallavalitsus algatas 07.02.2019 korraldusega nr 2-3/72
Valgemetsa külas Varese katastriüksuse detailplaneeringu koostamise ja jättis algatamata keskkonnamõju strateegilise hindamise.
Planeeringuala suurus on ligikaudu 0,45 ha ning planeering koostatakse eesmärgiga määrata hoonestusala üksikelamu rajamiseks koos
abihoonetega ja vajaliku taristuga. Kavandatav tegevus ei ole olulise
keskkonnamõjuga. Detailplaneeringu koostamise algataja, koostamise korraldaja ning kehtestaja on Põlva Vallavalitsus (Kesk tn 15, Põlva
linn, Põlva vald, e-post info@polva.ee).
Põlva Vallavalitsus algatas 07.02.2019 korraldusega nr 2-3/71 Valgemetsa külas Pimeoru katastriüksuse detailplaneeringu koostamise ja jättis algatamata keskkonnamõju strateegilise hindamise. Planeeringuala suurus on ligikaudu 0,60 ha ning planeering koostatakse
eesmärgiga muuta senine maatulundusmaa sihtotstarve elamumaaks,
määrata ehitusõigus üksikelamu rajamiseks koos abihoonetega ja vajaliku taristuga. Planeeringuga ei muudeta kehtivat üldplaneeringut.
Kavandatav tegevus ei ole olulise keskkonnamõjuga. Detailplaneeringu koostamise algataja, koostamise korraldaja ning kehtestaja on
Põlva Vallavalitsus (Kesk tn 15, Põlva linn, Põlva vald, e-post info@
polva.ee).
Kõikide detailplaneeringute algatamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmise dokumentidega 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

Teade peremehetu ehitise kohta
Põlva Vallavalitsus teatab, et on võtnud arvele peremehetu ehitisena elamu (ehitisregistri kood 121275575) ja abihoone (ehitisregistri kood 121275582) Kaaru külas ning hooned
Mooste alevikus (katastriüksuse 47301:002:0189 Rasina mnt
10 kõrval). Andmed teadaoleva viimase omaniku kohta puuduvad.
Vastuväiteid ehitise peremehetuse või selle kohaliku omavalitsuse poolt hõivamise kohta palume esitada kahe kuu jooksul
käesoleva teate avaldamisest Põlva Vallavalitsusele, aadressil
Põlva Vallavalitsus, Kesk tn 15, 63308 Põlva maakond, telefon
+372 799 9470, info@polva.ee.
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Kaasav eelarve
Põlva vald hakkab alates käesolevast aastast rakendama kaasavat eelarvet. Kaasava eelarve menetluses otsustavad Põlva valla
elanikud, kuidas kasutatakse valla elu edendamiseks 2019. aastal
Põlva valla eelarves ette nähtud 50 000 eurot.
Valla elanikud saavad esitada nii ettepanekuid kaasava eelarve
menetlusse kui ka osaleda hääletamisel parimate ettepanekute väljaselgitamisel.
2019. aastal saab kaasava eelarve ettepanekuid esitada vallavalitsusele 1.–15. aprillini. Oodatakse ettepanekuid avalikult
kasutatava objekti rajamiseks või parendamiseks. Täpsemalt loe:
http://www.polva.ee/et/kaasav-eelarve
Ettepanek tuleb saata kas digitaalselt allkirjastatuna e-posti
aadressile info@polva.ee või paberkandjal allkirjastatuna aadressile Kesk 15, 63308 Põlva.
Ettepanek peab sisaldama:
1. esitaja nime, kontakttelefoni või e-posti aadressi, postiaadressi;
2. nimetust (lühike fraas, mis nimetab ettepaneku sisu);
3. idee kirjeldust, planeeritavat asukohta, eesmärki ja olulisust (lü-

hike kirjeldus, millisele Põlva
valla vajadusele ettepanek vastab, millise probleemi lahendab või millise uue võimaluse
avab; mis on ettepaneku eesmärk; miks on ettepaneku teostamine Põlva valla eelarvest
vajalik ja oluline);
4. sihtrühma (lühike kirjeldus, kes saavad probleemi lahendamisest või uue võimaluse avanemisest otsest kasu; nimetada hinnanguliselt sihtrühma suurus, vanus jm olulised tunnused);
5. ettepaneku hinnangulist maksumust;
6. muud olulist infot, ideed iseloomustavat materjali (eskiis, joonis, foto, kirjeldust sellest, mida oleks idee hindajail lisaks oluline
teada).
Ettepanekute hääletust on oodata maikuus.
Kaire Kalk
arenduse peaspetsialist

Piiri tänava
puude raiest
Põlva linnas, Piiri tänaval on
aastakümneid olnud ilus pärnaallee, kuid tänaseks päevaks on puud
võimsalt kasvanud ning nende
elujõulisuse säilitamiseks on vaja
teostada harvendusraiet. Liiga tihedalt kasvavad puud hakkavad ülemäära konkureerima ning võivad
muutuda kiduraks.
Lähtuvalt eeltoodust annab
Põlva Vallavalitsus teada, et märtsi
ja aprilli kuu jooksul toimub Piiri
tänava alleel harvendusraie, et säilitada allee olemus ning puude elujõulisus.
PT

Volikogu istungilt
31. jaanuaril 2019
Istungi alguses luges volikogu esimees ette avaldused, mille
kohaselt Koit Jostov, Kairit Numa ja Arne Tilk soovisid välja astu
da fraktsioonist „Tuleviku Põlvamaa“ ja moodustada volikogus
fraktsiooni Isamaa. Fraktsiooni esimeheks on Arne Tilk ja aseesimeheks Koit Jostov.
MTÜ Kagu Ühistranspordikeskuse juhatuse liige Sander Saar
andis volikogule ülevaate transpordikeskuse tegevusest ja tutvustas pilootprojekti „Sotsiaaltransporditeenuse korraldusmudelite
testimine“. Projekti eesmärk on katsetada erinevaid sotsiaaltranspordi korraldamise mudeleid neljas Eesti piirkonnas ning teha siis
nende hulgast valik, milline on parim.
Volikogu otsustas nõustuda osaühing Mooste Farmerid kompleksloa taotlusega tingimusel, et taotleja kõrvaldab Keskkonnaameti nimetatud puudused taotluses. Kompleksluba taotletakse
farmikompleksi käitamiseks, kus planeeritakse laiendada tootmismahtu.
Otsustati jätta algatamata Põlva linnas asuva Kesk tn 37 ja lähiala detailplaneeringu ning Põlva vallas Tilsi külas Äglimäe katastriüksuste detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine, kuna kavandatavad tegevused ei ole olulise keskkonnamõjuga.
Omaniku taotlusel lõpetati Põlva linnas Järve tn 1 kinnistu detailplaneeringu koostamine.
Anti luba Trebor Agro OÜ-le Põlva vallas Nooritsmetsa külas
asuva VILLAKU kinnisasja mõttelise osa omandamiseks ja Põlva
vallas Partsi külas asuva VÕHNIPÕLLU kinnisasja omandamiseks.
Volikogu garanteeris projekti „Mammaste Tervisespordikeskuse väljaarendamine Põlvamaal“ omafinantseeringu olemasolu
eelarveaastateks 2019–2022 kuni 160 000 eurot. Projekti käigus
rajatakse täiendav 300 meetrine valgustatud suusaraja lõik, ehitatakse veetorustik ja elektrivarustus 600 meetrisele lõigule kunstlume tootmise tarbeks ja rajatakse kelgumägi. Soetatakse rajatraktor,
kaks lumekahurit, kahe kõrgsurvepumpa ja kolm etteandepumpa
ning rajatakse suusakrossi/BMX rada.
Muudeti Sihtasutuse Tilsi Staadion nimi ja antakse uueks nimeks Sihtasutus Põlva Sport. Kinnitati Sihtasutuse Põlva Sport
põhikiri, mille kohaselt sihtasutus hakkab haldama nii Tilsi staadioni kui ka ümberehitatud Põlva staadioni.
Moodustati Riigikogu liikmete valimisteks viis jaoskonnakomisjoni – Põlvas, Ahjal, Tilsis, Moostes ja Vastse-Kuustes – ning
nimetati nende esimehed, liikmed ja asendusliikmed.
Kehtestati ühtne Põlva valla heakorraeeskiri ja Põlva valla kaasava eelarve menetlemise kord.

Aktsiaseltsile PÕLVA VESI võõrandati tasuta Põlva vallale
kuuluv vara, mis on vajalik tema põhikirjaliste ülesannete täitmiseks.
Valiti Põlva valla tunnustusavalduste Aukodanik, Aasta Tegu,
kultuuripreemia kultuurivaldkonnas ja spordivaldkonnas saajad.
Vallavolikogu otsustas muuta vallavalitsuse struktuuri järgmiselt: muuta arhitekti ametikoht ümber arhitekt-planeerija ametikohaks ning muuta geoinfospetsialisti töökoht ametikohaks.
Võeti vastu Põlva valla 2019. aasta eelarve kogumahus 29 647
000 eurot ja investeeringute katteks lubatakse võtta laenu kuni
4 550 000 eurot.
Majanduskomisjoni koosseisust arvati välja Janno Paas ning
majanduskomisjoni liikmeks kinnitati Kalju Paalman.
Kinnitati Põlva Vallavolikogu revisjonikomisjoni 2019. aasta
tööplaan.
21. veebruaril 2019
AS Eesti Andmesidevõrk juhatuse liige Raivo Tammiksaar andis ülevaate projektist „Internet Koju“.
Võeti vastu uue Põlva valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni
arendamise kava aastateks 2019–2030, mis on aluseks ÜVK süsteemide arendamiseks ja väljaehitamiseks nende teeninduspiirkonnas ning finantseerimisallikate leidmisel.
Volikogu andis nõusoleku osaleda MTÜ Kagu Ühistranspordikeskus partnerina projektis „Sotsiaaltransporditeenuse korraldusmudelite testimine“ ning tagatakse projekti omafinantseeringu
olemasolu eelarveaastateks 2019–2021 kuni 10 000 eurot aastas.
Tulenevalt vajadusest kaasajastada ja viia kooskõlla Põlva
valla põhimäärusega kehtestati uued kultuuriasutuste (Ahja Kultuurimaja, Mooste Kultuurimaja, Vastse-Kuuste Kultuurimaja, Vana-Koiola Rahvamaja ning Põlva Kultuuri- ja Huvikeskus) põhi
määrused. Munitsipaalasutus Ahja Kultuurimaja nimetati ümber
Ahja Kultuurimajaks.
Põlva Vallavalitsusele delegeeriti tööstusheite seaduse § 31 lõigetes 2 ja 3 märgitud omavalitsuse ülesanded.
Volikogu nõustus Van der Knaap Eesti OÜ Meelva turbamaardla Meelva turbatootmisala maavara kaevandamiseks antud
kaevandamisloa kehtivusaja pikendamisega kuni 28.02.2049.
Volikogu valiti Tartu Maakohtu rahvakohtunikukandidaatideks Karmen Toots, Aet Olle, Marek Ranne, Merike Verev, Valdek
Lehes, Katrin Viilu, Aivar Haan, Merike Kuklase ja Kätlin Asi.
Järgmine vallavolikogu istung toimub 21. märtsil 2019.
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2019. a hajaasustuse programmi
taotlusvoor avatakse 11. märtsil

Põlva Vallavalitsus on välja kuulutanud
avaliku konkursi
taristuspetsialisti leidmiseks.
Kandideerimisdokumendid palume saata
hiljemalt 8. märtsil 2019.
Täpsem info töökuulutuses
Töötukassa kodulehel ja valla kodulehel.

Ehitised ehitisregistris
Hajaasustuse programmi 2019. aasta taotlusvoor avatakse 11. märtsil 2019
ning taotluste esitamise tähtpäev on
13. mai 2019.
Programm on suunatud kõigi Eesti
maakondade hajaasustusega piirkondadele. Programmi eesmärgiks on tagada hajaasustusega maapiirkondades elavatele
peredele head elutingimused ning seeläbi
aidata kaasa elanike arvu püsimisele hajaasustusega maapiirkondades. Eesmärgi
saavutamiseks toetatakse programmist
majapidamiste veevarustussüsteemide, kanalisatsioonisüsteemide, juurdepääsuteede
ning autonoomsete elektrisüsteemidega
seotud tegevusi juhul, kui majapidamine ei
ole elektrivõrguga liitunud.
Maksimaalne toetus ühe majapidamise
kohta on 6500 eurot. Taotleja ja kaastaotleja oma- ja kaasfinantseering peab kokku
moodustama vähemalt 33% projekti abikõlblikest kuludest.
Programmi raames saab toetuse taotlejaks olla füüsiline isik, kelle alaline ja
rahvastikuregistri andmete kohane elukoht
on käesoleva aasta 1. jaanuarist kuni toetuslepingu sõlmimiseni hajaasustuse piirkonnas asuv majapidamine, millega seotud

projektile toetust taotletakse. Taotlejal ei
tohi olla kohalike ja riiklike maksude osas
maksuvõlga, välja arvatud juhul, kui see
on ajatatud.
Programmdokumendi ning taotlusvormid on kättesaadavad Riigi Tugiteenuste
Keskuse kodulehelt toetuste rubriigist:
https://www.rtk.ee/toetused/toetusterakend amine/elukeskkond/hajaasustuse-programm
Taotleja peab taotluse esitamisel arves-

se võtma ka ehitusseadustikust tulenevaid
nõudeid projekteerimisele ja ehitamisele.
Et täpsustada konkreetse projektiga seotud nüansse, soovitame kokku leppida aja
konsultatsiooniks. Taotlus koos kohustuslike lisadokumentidega tuleb esitada paberil või digitaalselt allkirjastatuna vallavalitsusele e-posti aadressile info@polva.ee.
Lisainfo
tel 799 9470
info@polva.ee

Toetus puudega inimeste eluasemete
kohandamiseks
Põlva Vallavalitsus esitab
taotluse rahandusministeeriumile puudega inimeste eluaseme füüsilise kohandamise toetuse saamiseks.
Toetuse eesmärgiks on
kohandada puudega inimese
eluruumid vastavalt puudest
tulenevatele vajadustele, et parandada puudega inimeste iseseisvat toimetulekut.
Toetatavateks tegevusteks
on liikuvusega seotud toimingute (s.h eluruumi sissepääsu,
hoone välisukse ja eluruumi
vahelise käigutee, hoone ja
selle territooriumile sissepääsu
või piirde kohandamine), hügieeni- ja köögitoimingute parandamine.

Kohandatav eluruum on
ruum (s.h abiruumid), mis on
ette nähtud aastaringseks elamiseks ning on kohanduse saaja rahvastikuregistrijärgne ja
tegelik elukoht.
Täpsed tingimused „Puuetega inimeste eluaseme füüsiliseks kohandamine” toetuse
saamiseks on kehtestatud sotsiaalkaitseministri 26.02.2018
määrusega nr 4.
Põlva Vallavalitsus ootab
kohanduse vajajatelt või nende esindajatelt vabas vormis
taotlusi 22. aprilliks 2019 paberkandjal vallavalitsuse sotsiaalosakonda (Kesk tn 15,
63308 Põlva) või digitaalselt
allkirjastatult e-posti aadressile
info@polva.ee .

Taotluses palume ära märkida:
- taotleja ees- ja perekonnanimi, isikukood ja kontaktandmed (aadress, telefon, elektronposti aadress);
- kohandatava eluruumi aadress ja kasutamise alus (leping,
omand, kaasomand);
- eluruumi kohandamise eesmärk (liikuvusega seotud toimingute, köögi- või hügieenitoimingute parandamine) ja
selgitus;
- planeeritava kohanduse kirjeldus (platvormtõstuki paigaldus, laetõstuki paigaldus,
ukse automaatika paigaldus,
vaheplatvormita kaldtee rajamine, hoone välisukse ava kohandus, korteri välisukse ava

kohandus, siseukseava kohandus, uksekünnise paigaldus,
lävepakuta ukseava kohandus,
tualettruumi (st pesemisruumi
ja WC ühes ruumis või pesemisruumi) kohandus, WC-ruumi kohandus, WC-poti paigaldus, muu);
- otsuse ja lepingu kättesaamise viis (e-post, lihtkiri või
tähtkiri taotlusel märgitud kohandamist vajava eluruumi
aadressil).
Lisainfo:
Helen Metsma
sotsiaalosakonna juhataja
799 9473, 5884 4140
helen.metsma@polva.ee

Korraldatud prügivedu ja teeolud
Põlva vallas
Põlva Vallavalitsuse ja Eesti Keskkonnateenused AS-i vahel toimus 24.01.2019 arutelu seoses teeolude temaatikaga Põlva vallas.
Käesoleval talvel on palju probleeme olnud läbimatute teeoludega ning takistatud
on ligipääs prügikonteineritele. Teeolud on
olnud ekstreemsed ja sellest tulenevalt on
saanud paljud kinnistuomanikud Eesti Keskkonnateenused AS-ilt (edaspidi ettevõte)
raporteid teostamata vedude kohta. Alati ei
maksa olla ettevõtte või valla peale kuri või
pahane, kuna prügiveoauto ei ole võrreldav
näiteks traktoriga. Teeoludest tingitud raporti saamise järel on võimalik jäätmevaldajal
tellida uus vedu tavahinnaga, enne korralist
jäätmeveo päeva, helistades ettevõtte klienditeenindusse numbril 738 6700.
Jäätmevaldajal on võimalik ära hoida
tekkivaid probleeme, hooldades konteineri

ümbrust korrektselt ning puhastada konteiner lumest. Põlva Vallavalitsus tuletab
meelde, et olmeprügi konteinerisse ei
käi ehitusjääke ning sorteerides saab olmeprügi kogust vähendada. Kui on näha,
et teeolud ei soosi prügivedu, siis andke
sellest vähemalt kaks päeva enne prügiveo päeva vedajale teada eelnimetatud
numbril ning leppige kokku uus veopäev.
Õigeaegne kommunikatsioon ja suhtlemine hoiab ära teostamata veod ning
pahameele. Saades raporti teostamata
veo kohta teeolude tõttu, võtke alati julgesti ettevõttega ühendust, kuna suheldes
saab kõige vahetuma lahenduse.
Reelika Raig
keskkonnaspetsialist
Foto erakogust. Pilt on illustreeriv.

Kinnistuomanikud palun kontrollige oma ehitiste olemasolu
ehitisregistris. Seda saab teha e-keskkonnas läbi portaali riik.ee,
sisenedes sinna ID-kaardiga. Selle aasta 31. detsembriks peavad
kõik olemasolevad ehitised olema registreeritud ehitisregistris.
Eriti tuleb kontrollida andmete õigsust ja kande aluseks olevaid
dokumente, sest sellest oleneb edaspidiste toimingute võimalus
ehitistega.
Kui teie ehitised on püstitatud enne 1995. aastal kehtima hakanud ehitus- ja planeerimisseadust, siis on võimalik ehitised registrisse kanda andmete esitamise teatisega. Sellele eelnevalt peavad
aga korras olema maatoimingud.
Kui ehitised on püstitatud peale seaduse jõustumist, peavad
neil olema seadusest tulenevad dokumendid, kas kirjalik nõusolek
või ehitusluba. Ka hoonesisene ümberehitamine, -seadistamine tuleb registris arvele võtta.
Seaduslikul alusel püstitatud ehitised peavad vastama ohutusja tuleohutusnõuetele. Samuti peab ehitise kasutusotstarve vastama ehitise tegelikule kasutusele. Kui registris on ehitis kirjas laudana, siis ei või seda kasutada näiteks saekaatri või muu sellisena.
Vastavalt ehitusseadustiku § 19 „Omaniku kohustused“ peab omanik tagama ehitise ehitamise ja kasutamise vastavuse õigusaktidest
tulenevatele nõuetele, sealhulgas
• ehitise vastavuse planeeringule või projekteerimistingimustele
• ehitamiseks ja ehitise kasutamiseks vajalike lubade olemasolu
ning nõutavate teavituste ja teadete sittamise
• et töid teostaks vastavat kvalifikatsiooni omav isik
• ehitise korrashoiu ja kasutamise ohutuse
Kui teil tekib küsimusi teie kinnisvara puudutava dokumentatsiooni kohta, on teil alati võimalus pöörduda kas telefonitsi või
isiklikult omavalitsuse ehitusspetsialisti poole. Siis saame koos
välja selgitada, millised andmed on olemas, millised on puudu ja
mis nende korrastamiseks teha on tarvis.
Lisainfo:
Eneken Padar
ehitusspetsialist
799 9488; 5615 6686

Teade eskiislahenduse
avalikustamisest
Põlva Vallavalitsus teatab, et Põlva linnas asuva Pärnaõie tn 32
katastriüksuse ja Soesaare külas asuva Pärnaveere katastriüksuse ning
osaliselt Tedre katastriüksuse ja lähialade detailplaneeringu eskiislahenduse ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande avalik väljapanek toimub 08.03.2019 – 08.04.2019.
Planeeringuala suurus on ca 8 ha ning see hõlmab Põlva linnas
ja Soesaare külas asuvat Pärnaõie tn 32 katastriüksust (katastritunnus 62201:001:0399, maa kasutamise sihtotstarve 100% tootmismaa)
ja Soesaare külas asuvat Pärnaveere katastriüksust (katastritunnus
62101:001:0108, maa kasutamise sihtotstarve 100% maatulundusmaa). Detailplaneeringu lahendusega lubatakse olemasolevat tootmishoonet laiendada 6240 m2. Laiendamise vajadus tuleneb olemasoleva
tehase tehnoloogiale lisanduvatest tootmisprotsessidest. Detailplaneeringule on koostatud keskkonnamõju strateegiline hindamise tulemusena on planeeringuga ette nähtud tootmisest tuleneva müra piiramiseks müratõkkevalli rajamine, müratõkkeseina funktsiooni täidab ka
krundi piirile lubatud valmistoodangu ladustamiseks püstitatav varjualune.
Detailplaneeringuga kavandatud tegevuse peamine mõjuala suurus
piirdub keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande põhjal kuni
100-meetrise tsooniga tootmisterritooriumi ümbruses, kavandatud tegevus ei oma ebasoodsat mõju piirkonna veekvaliteedile (ei pinnavee,
ega põhjaveekvaliteedile) ja niiskusrežiimile, ei oma olulist ebasoodsat mõju ümbruskonna õhukvaliteedile ja sellega ei kaasne müra osas
olulist ebasoodsat (negatiivset) mõju, sh inimese heaolule. Kavandatava tegevusega kaasneb ebasoodne mõju põllumajandusmaale kuhu
tootmistegevus laieneb. Arvestades aga olukorda, mil üle poole põllumajandusmaa põllumassiivist jääb detailplaneeringualast väljapoole,
ei vähene põllumajandusmaa pindala oluliselt. Samuti ei ole ette näha,
et kavandatava tegevusega mõjutataks ümbruskonna muud maakasutust väljaspool detailplaneeringu ala.
Detailplaneeringu eskiislahendus ja keskkonnamõju strateegilise
hindamise aruande eelnõu on leitavad aadressil: www.polva.ee/detailplaneeringud. Kirjalikke arvamusi detailplaneeringu eskiislahenduse
ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõu kohta saab
esitada Põlva Vallavalitsusele avaliku väljapaneku ajal aadressil Kesk
tn 15, Põlva linn, Põlva vald või e-postiga aadressil info@polva.ee.
Detailplaneeringu eskiislahenduse ja keskkonnamõju strateegilise
hindamise aruande eelnõu avalik arutelu toimub 17. aprillil 2019 kell
15.00 Põlva Kultuuri- ja Huvikeskuse salongis Kesk tn 15.
Ehitus- ja planeeringuosakond
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Otsime peremajutust
külalistele kogu
Euroopast
18.-22. juulini toimub Põlvas Euroopa Maapiirkondade Harta
aastakohtumine. See toob meie valda väliskülalisi 28 Euroopa riigist. Harta põhimõtteks on „People meet people“ – rahvas kohtub
rahvaga ja seda teostatakse nii, et kõik külalised majutatakse kohalikesse peredesse.
Seoses sellega otsime Põlva vallas peresid, kes on nõus pakku
ma magamiskohta ja hommikusööki külalistele Euroopast. Pere
võib vastavalt võimalustele majutada 1+ inimest.
Majutustingimusteks on:
- pesemisvõimalus
- kodune hommikusöök kolmel hommikul
- võimalusel transport majutuskohast Põlvasse
Kõigil, kel on võimalus peremajutust pakkuda, palume teada
anda 1. märtsiks aadressil harta@polva.ee või telefonil 516 0435

Kogukondliku
arendustegevuse toetuse
I taotlusvoor

Põlva Vallavalitsus kuulutab välja Põlva Vallavolikogu
15.11.2018 määruse nr 53 „Kogukondlikuks arendustegevuseks
toetuse andmise kord” alusel Põlva valla kogukondliku arendustegevuse toetuse I taotlusvooru. Taotluste esitamise tähtaeg on
15. aprill 2019.
Taotlus tuleb esitada taotlusvormil, mis on Põlva valla veebilehel: www.polva.ee/blanketid
Taotlus esitatakse Põlva Vallavalitsusele kas digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressile info@polva.ee või paberkandjal allkirjastatuna, aadressile Kesk 15, 63308 Põlva.

Külade arengukavade koostamise koolitused
Koolitus koosneb kahest moodulist.
Koolitaja Riina Kütt koolituskeskusest Tungal.
27. märtsil algusega kell 17.30
„Küla arengukava koostamine I“ Himmaste Külakeskuses
27. aprillil algusega kell 13.00
„Küla arengukava koostamine II“
Kiidjärve Raamatukogus-Seltsimajas
Koolitused on tasuta.
Koolitusele registreerimine:
kaire.kalk@polva.ee või telefonil 799 9344
Koolitused viiakse läbi projekti „Kaasav valitsemine ja külavanematel põhineva kogukondliku arengumudeli laiendamine Põlva vallas“
raames. Projekti toetatakse Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest.

Põlva Vallavalitsus kutsub aktiivseid kogukonnaliikmeid
osalema koolitusel:

Iga küla on oma õnne sepp

Tegusatest külavanematest ja kaasava eelarve võimalustest
tulenevad hüved kogukonnale
Koolitus toimub kaks korda:
13. märtsil algusega kell 17.30
Tilsi Teenuskeskuses (endises vallamajas, II korrusel)
19. märtsil algusega kell 18.00 Ahja Raamatukogus.
Koolitaja Riina Kütt koolituskeskusest Tungal.

Külavanematest ja kogukondliku
arendustegevuse toetusest
Käesoleva aasta jaanuarist jõustus vallavolikogu määrus „Põlva valla aleviku-ja külavanema statuut“. Külavanema statuut
reguleerib Põlva valla aleviku-, külaosavanema ja külavanema valimise korda, kandidaadile esitatavaid nõudeid, külavanema õigusi
ja ülesandeid, volituste kestust ning külavanema ametimärgi andmist ja kandmist.
Miks on külal tarvis külavanemat? Külavanem on küla ühendaja, hoidja ja edendaja, kes koordineerib ja aitab korraldada küla
ühistegevusi ning ellu viia küla ühisprojekte. Külavanem on ka
riigi ja kohaliku omavalitsuse ametlikult tunnustatud kontaktisik
külas.
Ühinemiseelse Põlva valla territooriumil asus 27 küla ning
nendest küladest 21 olid valinud külavanemad. Haldusreformiga
muutus Põlva valla territoorium oluliselt suuremaks - uues vallas
on 70 küla ning valla keskus koos ametnikega on nüüd paljudest
küladest füüsiliselt kaugenenud. Seetõttu sõltub külade areng järjest enam elanike aktiivsusest ning sädeinimeste olemasolust, kes
on külas eestvõtjateks.
Kuidas külavanema valimised algatada? Külavanem valitakse
küla või aleviku üldkoosolekul. Küla üldkoosoleku toimumisest tuleb teavitada vähemalt 14 päeva enne üldkoosoleku toimumise päeva
Põlva Vallavalitsuse infolehes Põlva Teataja ja Põlva valla veebilehel.
Mõlemad teated on kohustuslikud. Üldkoosoleku kavandamisel tuleb
arvestada, et infoleht Põlva Teataja ilmub üks kord kuus, kalendrikuu
viimastel päevadel. Seega üldkoosolek tuleb kavandada järgmise kalendrikuu teise poolde. Teave külavanema valimise kohta saadetakse
Põlva Vallavalitsuse arenduse peaspetsialistile Kaire Kalgile (e-posti aadressile kaire.kalk@polva.ee), kes korraldab üldkoosoleku teate
avaldamise infolehes Põlva Teataja ja valla veebilehel. Kui külal külavanemat ei ole või külavanema volitused on lõppenud, saavad külavanemat valiva küla üldkoosoleku kokkukutsumise algatada vähemalt
5% elanikest kuid mitte vähem kui seitse elanikku. Küla üldkoosoleku
algatajate arv peab olema tuvastatav (vallavalitsusele tuleb esitada algatajate allkirjastatud avaldus või otsus).
Vaata ka: www.polva.ee/kulad.

2019. aasta on ülemineku aasta, mil investeeringu projektideks
saavad omaosaluse toetust küsida külaseltsid ja teised vabaühendused. Alates 2020. aastast saavad investeeringu toetust küsida
vaid vabaühendused, kelle külas on külavanem valitud.
Lisainfo:
Kaire Kalk
arenduse peaspetsialist
tel 799 9344; kaire.kalk@polva.ee

Kandideeri vabatahtlikuks abiliseks!
Eesti Külaliikumine Kodukant alustas
2018. aasta oktoobris hanke “Vabatahtlike
rakendamise koostöömudeli testimine hoolekandesüsteemis ja üle-eestiliselt rakendatava koostöömudeli väljatöötamine“ raames
vabatahtlike kaasamisega, et pakkuda vabatahtlikku toetust täisealistele erivajadustega
inimestele ning eakatele.
Koostöömudeli testimine toimub mitmetes Eesti maakondades: Hiiumaa, Lääne-Virumaa, Harjumaa, Pärnumaa ja Võrumaa
ning Põlvamaalt Põlva vald.
Praegu on juba tegutsemas kakskümmend vabatahtlikku, kes abistavad inimesi nii hoolekandeasutustes kui ka kodudes
koostöös sotsiaaltöötajatega või lähedastega.
Mõnekuune projektikogemus on näidanud,
et on inimesi, kes tahavad panustada ühiskonna heaolusse, hoolides ning andes veidi
oma ajast. Teisalt on praktika ka näidanud, et
sellise abi järele on suur vajadus.
Vabatahtlike pakutavad teenused ei ole
mõeldud asendama sotsiaaltöötajat, vaid
saavad pakkuda lisategevusi, mis tavapärase hoolekandeteenuse sisse ei mahu. Pakume vabatahtlikele võimalust olla hoolekandeteenuste juures tuge vajavale inimestele
seltsiliseks, saatjaks ja toetajaks lihtsamates
kodutöödes, inimesega juttu ajada või jaluta-

Projektist “Internet koju”
AS Eesti Andmesidevõrk
juhatuse liige Raivo Tammiksaar andis volikogu veebruarikuu istungil ülevaate projektist
„Internet Koju“. Allpool kokkuvõte esitlusest.
Kohalike omavalitsuste ja
erasektori koostöös jätkatakse
Põlvamaal, Tartumaal, Valgamaal ja Võrumaal projekti
Internet Koju elluviimist. Projekti raames tuuakse 150 euro
suuruse liitumistasu eest valguskaabel koju või töökohta.

Käesoleva aasta jaanuarist jõustus ka vallavolikogu määrus
„Kogukondlikuks arendustegevuseks toetuse andmise kord“.
Kogukondliku arendustegevuse toetuse andmise eesmärk on eluja looduskeskkonna parendamine, kogukonna aktiivsuse toetamine ja avalikkusele suunatud objektide arendamine Põlva vallas.
Kogukondliku arendustegevuse toetust antakse külaseltsidele
ja vabaühendustele:
- Põlva vallas asuva avalikkusele suunatud hoone või rajatise projekteerimiseks, ehitamiseks, laiendamiseks, ümberehitamiseks,
parendustöödeks või avalikkusele suunatud hoones või rajatises
kasutatava inventari soetamiseks;
- toetuse saamiseks peab toetuse objekt olema munitsipaalomandis ja antud toetuse taotlejale avalikku kastusse või olema toetuse
taotleja omandis või kasutuses. Kui objekt ei ole munitsipaalomandis, antakse toetust, kui objekti omanikul ja kasutajal on vallaga
sõlmitud leping objekti avaliku kasutamise kohustusega, tähtajaga
vähemalt kümme aastat peale toetuse kasutamise tähtaja lõppu.
Hoone korral peab kasutustähtaeg olema vähemalt 20 aastat.
- toetuse andmisel eelistatakse objekte, mis on kajastatud asustusüksuse arengukavas ning toetuse objekti rajamise või selle olemasolu vastu on põhjendatud avalik huvi.
Kogukondliku arendustegevuse toetust antakse kuni 20% objekti maksumusest oma- või kaasfinantseeringu tasumiseks.

Projekti teise etapi liitumislepingute sõlmimine toimub kuni
28.02.2019.
Praeguseks on valminud
või valmimas ca 707 km baasvõrku. Juba rahastatud võrk
valmib kolmes etapis:
I etapp valmis 2015
II etapp ehituses – valmib 2019
suvi (osaliselt juba 2019 talvel)
III etapp valmib 2019 sügisel
Valguskaablil põhinevaid
jaotusvõrke rajatakse baasvõrgu külge (Eesti Andmesidevõr-

gu baasvõrk ja ELASA võrk).
Jaotusvõrku rajatakse erinevatel meetoditel vastavalt asukoha võimalustele (eelistatult
maakaabel, kuid ka õhuliin).
Internet Koju projekt rajatakse
erasektori investeeringutest.
Internet Koju võrk on avatud erinevatele sideettevõtetele
teenuse pakkumiseks (vähemalt 3 operaatorit). Eesti Andmesidevõrk AS peab täna läbirääkimisi Telia, STV, Levikomi
ja Eleviga, huvi on üles näidanud ka Elisa ja Kernel. Hetkel ei
saa veel kindlalt öelda, millised

ma minna, saata teda poes, ametiasutuses või
mõnel üritusel.
Vabatahtlik tegevus sobib hästi eakamatele inimestele, kel lapsed juba suureks kasvatatud ja vaba aega rohkem. Mitmel pool
maailmas läbiviidud uuringud näitavad, et
vanemas eas vabatahtlikena tegutsevatel inimestel on parem tervis ning rahuldust pakkuvamad peresuhted kui neil inimestel, kes
vabatahtlikud ei ole.
Samuti sobivad vabatahtlikeks gümnaasiumi- ja ülikoolinoored. Kutsekooli õpilane
või tudeng saab vabatahtlikuna hoolekandesüsteemis tegutsedes suurepäraseid kogemusi, mis kuluvad ära edasises tööelus. Miks
mitte teha oma kooli loovtööde, seminaride
raames vabatahtliku tegevust talletades näiteks eakate inimeste lugusid, nende oskuseid
ja teadmisi?
Ootame aktiivselt osalema ka kogukondi, nii abivajajatest teada andes kui ka omalt
poolt vabatahtlikena oma kogukonna inimestele appi minnes. Nii saame inimesi toetada
võimalikult kaua olema aktiivsed ja elama
oma kodus. Teame, et juba täna mitmetes
kogukondades vabatahtlik tegevus toimib,
kutsume ennast meile teada andma ja liituma hanke tegevustega, et ka juba tegutsevad
vabatahtlikud saaksid koolitust, sõidukulude

operaatorid tulevad. Sideettevõtted pakuvad teenuseid
hindadega, mis on kehtestatud
nende ametliku hinnakirjaga
või madalamal hinnatasemel
(nt kampaaniad), kuid kindlasti mitte kõrgema hinnaga.
Ettevõte on kogunud 2017.
aastal üle 20 000 liitumisavalduse Põlvamaal, Tartumaal,
Valgamaal ja Võrumaal (sh
KOV asutused ja ettevõtted)
Lõpptarbijatele
tuuakse
150 EUR liitumistasu (lisandub 3 EUR menetluskulu) eest
valguskaabliühendus
majja

hüvitist ning oma kogemusega panustada
mudeli arendamisse.
Vabatahtlikuks kandideerimisel tuleb täita avaldus, mille leiab Vabatahtlike Väravast
kuulutuste alt. (vaata https://vabatahtlikud.
ee/kuulutus/vabatahtlikuks-hoolekandeteenuste-juurde-polvas-ja-vorumaal/ )
Kes arvutis avaldust täita ei saa võib helistada koordinaatorile Laura-Elisa Kägrale
ja temaga kohtumisel paberil avalduse täita.
Koordinaator võtab kõigi soovijatega
ühendust, vestluse käigus tehakse otsus, kas
meie pakutu vabatahtlikule sobib. Omalt
poolt pakume sobilikele kandidaatidel sissejuhatavat koolitust ja juhendamist ning
võimalust vabatahtlikuna enesele ja teistele
head teha.
Kõigil, kellel tekkis huvi, palume endast
märku anda, võttes ühendust koordinaatoriga. Olge julged kandideerima! Alustavatele
vabatahtlikele toimub koolitus juba 16.-17.
märtsil 2019 a.
Lisainfo:
Laura-Elisa Kägra
Võru- ja Põlvamaa koordinaator
laura.koordinaator@gmail.com,
tel +372 516 6794
https://vabatahtlikud.ee/sotsiaal/

(koju või ettevõttesse/ärihoonesse).
Igakuise teenuspaketi sisu
ja hind jääb tarbija valida teenust osutavate sideettevõtete
hulgast.
Liitumislepingute sõlmimine liitujatega algas 2018.
detsembris ja kestab kuni 30.
aprill 2019. Võrgu ehitus algab 2019. suvel. Alustatakse
pilootprojektidest.
Projekti
põhiosa periood 2019 – 2020,
täiendused 2021. aastal.
Liitumislepinguid
saab
vormistada veebilehel inter

netkoju.ee, kasutades lepingu
vormistamiseks
pangalinki või kaardimakset. Pärast liitumislepingu
vormistamist saadetakse
lepingus märgitud e-posti
aadressile allkirjastatud liitumisleping.
Toimetuselt:
Valguskaabliühenduse
väljaehitamist pakub Eestis praegu kaks ettevõtet
– Eesti Andmesidevõrk ja
Elektrilevi.
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Tervisliku toitumise töötoad lastele
17. jaanuarist kuni 14. veebruarini toimus Põlva Koolis laste
tervisliku toitumise töötubade sari. Sari koosnes viiest töötoast.
Kui esialgu oli plaanis teha töötubasid vaid ühele grupile, siis
selleks, et kõik huvilised saaksid kokkama tulla, avasime ka teise
grupi.
Töötubades valmistati nii soolaseid kui magusaid toite - tervislikke vahepalasid, porgandimuffineid, kui ka huvitavaid smuutisid. Nii mõnigi väike kokkaja veendus, et läätsed sobivad vrapi
sisse päris hästi ja ilma suhkruta saab täitsa maitsvaid maiustusi
teha. Elevust ja sagimist oli Koolimaja tee 1 õppeköögis palju.
Söögitegemine lõppes alati omatehtud toitude maitsmisega. Põnev
avastus oli laste jaoks ka see, et ise süüa tehes on isu ikka kõige
parem.

Toimus esimene titepidu

Töötubade sari on osa Põlva valla inimestele suunatud projektist „Elanikkonna terviseteadlikkuse edendamine ja liikumisharrastuste propageerimine“, mille raames toimuvad koolitused
ka kooli ja lasteaia kokkadele. Projekti rahastab Põlva vald ja
Põlvamaa Partnerluskogu LEADER taotlusvooru meetmest „Kogukondade ja kogukonnateenuste arendamine“.
Janika Usin
abivallavanem, projektijuht
Fotod Põlva Vallavalitsus

Põlva vallas sündis eelmisel aastal 137 last – 66 tüdrukut ja 71
poissi. Kaksikuid oli 3 paari. 2018. aasta I poolaastal (01.01.201830.06.2018) sündinud laste pidulik titepidu toimus 18. veebruaril
Põlva Huvi-ja Kultuurimajas. Peole oli kutsutud 65 last.
Kingituseks oli uutele vallakodanikele hõbelusikad, millele oli
graveeritud peale valla vapp ja lapse nimi. Lisaks veel Eesti Lastekirjanduse Keskuse poolt raamat „Pisike puu“.
Õnnitlesid vallavanem Georg Pelisaar ja abivallavanem Janika
Usin. Külalistele esinesid Külvi Paide laululapsed.
Need, kes ei saanud peol osaleda, palume hõbelusikale ja raamatule tulla järgi Põlva Vallavalitsuse sotsiaalosakonda (Kesk 15,
Põlva). 2018. aasta II poolaastal sündinud laste pidu toimub selle
aasta kevadel.
Klarica Topper
lastekaitsespetsialist
Foto Põlva Vallavalitsus

Põnevad elamused Erasmus+ projektiga
Vastse-Kuuste Kool liitus sellel õppeaastal rahvusvahelise koolide koostööprojektiga Erasmus+. Projekti nimi on “Developing
and Implementing New Strategies in Maths Connected Curricular
subjects” ehk “Uute strateegiate välja töötamine ja rakendamine
matemaatika ning teiste õppeainete lõimumiseks.”
27. jaanuarist 1. veebruarini viibisid õpetajad Inge Kalle, Lisete Vals, Kristin Liba ja Siiri Hommik projekti esimesel kohtumisel
Prantsusmaal. Meie võõrustajaks oli Ploërmeli põhikool Collège
Sacré-Coeur. Kaasa võtsime kooli tutvustava lühifilmi ning videod
selle kohta, kuidas oleme kunstiõpetuse ja kehalise kasvatuse tundides loonud seoseid matemaatikaga. Lisaks viisime kaasa plakatid nii meie kooli kui Eesti kohta.
Ploërmel on umbes 10 000 elanikuga linn Prantsusmaal Bretagne’i poolsaarel. Piirkonna põlisrahvas on bretoonid, kes rändasid sinna 4.-6. sajandil Suurbritanniast. Peale prantsuse keele kasutatakse ka bretooni keelt, mis kuulub keldi keelterühma ning mille
sugulaskeelteks on korni ja kõmri keel. Bretooni keele kõnelejate
arv on küll alates 1950-ndatest aastatest vähenenud 1,2 miljonilt
umbes 250 tuhandeni. Kuid tänavasildid on paralleelselt prantsuse
ja bretooni keeles, autonumbritel on kirjas piirkonna bretoonikeelne nimetus Breizh ning suveniire ehivad Bertagne’i lipp ja vapp.
Collège Sacré-Coeur on katoliiklik erakool, kus õpib umbes
800 õpilast vanuses 11-15 aastat ja töötab 80 õpetajat. Mobiiltelefonide kasutamine pole lubatud. Vahetundide ajal viibivad lapsed
kooli hoovis, kus mängitakse lauatennist või veedetakse niisama
aega. Iga klassi jaoks on hoovis oma kindel koht ning koolimajja
tullakse siis, kui kell heliseb. Koolipäev algab kell 8.10 ja lõppeb kell 16.15. Erandiks kolmapäev, kui tunde on poole vähem.
Õppetunnid on 55minutilised ning vahetunnid 5 minutist 1,5 tun-

nini. Pika vahetunni jooksul saab lõunat süüa, mõnda huviringi
külastada või ka raamatukogus aega veeta ja kodutöid teha. Koolipäev lõppeb kell 16.15 ning kaugemalt käivatel õpilastel on 15
minutit aega, et jõuda paarisaja meetri kaugusel asuvasse busside
peatuskohta, kuhu kogunevad ka teiste koolide õpilased. Kahes
rivis seisis 50 bussi, nende vahel suhtlesid lapsed oma sõpradega.
Äkki kostus politseiauto sireen, sest kojusõitu koordineerib kohalik politsei. Paari minutiga oli umbes 2500 õpilast platsilt kadunud
- igaüks õiges bussis. See oli päris mõjuv vaatepilt.
Lisaks üldisele kooliga tutvumisele külastasime ka õppetunde.
Õpetaja Lisete Valsi jaoks oli väga põnev füüsikatunni vaatlus.
Selgus, et Prantsusmaal alustatakse füüsika õppimist juba 5. klassis ning töövihikute ja õpikute asemel kasutatakse töölehti ning
tehakse praktilisi töid. Lisaks tunni vaatlemisele sai Lisete proovile panna oma teadmisi füüsika ja prantsuse keele vallas, kui tegi
koos õpilastega tunnikontrolli. Tulemus oli hea, vastused olid kõik
õiged.
Koolipere oli väga sõbralik ja suhtlemisaldis ning päevad koos
võõrustajate ja projektipartneritega olid inforikkad ja huvitavad.
Külastasime ka piirkonna suuremaid linnu Rennes’i ja Vannes’i,
kus saime tutvuda Bretagne’i põneva ajaloo ja uhkete vaatamisväärsustega.
Järgmine projektikohtumine toimub aprillis Türgi pealinnas
Ankaras ning reisikohvrit on asunud pakkima kuus õpilast ja kolm
õpetajat.
Inge Kalle
Vastse-Kuuste Kooli direktor
Pildil partnerkoolide esindajad Prantsusmaalt, Eestist, Türgist, Itaaliast ja Kreekast. Foto Vastse-Kuuste Kooli kogudest.

Turvalise interneti nädalast
Põlva Gümnaasiumis
5. veebruaril tähistati kõikjal rahvusvahelist turvalise interneti
päeva. Põlva Gümnaasiumis tähistasime seda päeva juba 3. korda
üritustega terve nädala jooksul.
Nagu meil tavaks, luges esmaspäeval mentortunnis, kogu kool
TTÜ küberjulgeoleku nooremteaduri Tiia Sõmeri artiklit küberturvalisuse 10 käsu kohta. Pärast lugemist ja arutelu, postitasid neiud
digimaailma rõõmude ja noormehed digimaailma murede kohta;
mis oli mõeldud ideede kogumiseks samateemaliseks meemikonkursiks. Selleks kasutati veebikeskkonda Answergarden ja see
kõik toimus reaalajas mõne minuti jooksul.
Teisipäevast avasime trepil mininäituse teemal „10 turvanippi“. Turvanipid olid QR-koodides ja need osalejad, kes kirjutasid
kõik need 10 turvanippi paberile ja viisid selle karbikesse, osalesid
auhinnaloosis. Kommikoti sai omale Isabel Brigita Rebane.
Samuti kuulutasime kooliraadios välja ka klassidevahelise
meemikonkursi „Rõõmud või mured digimaailmas“. Meemikonkursi võitis I klass. Tänud Uku Sõrmusele ja Kristjan Koosapojale.
Kolmapäeval olid meile vajalikku ja õpetlikku loengut „Küberhügieen – Kas ja kuidas see meid mõjutab?“ pidamas Taavi Toppi
ja Priit Kaup Riigi Infosüsteemi Ametist.
Neljapäeval toimus gümnasistidele loeng etwinningust ja
meie etwinningu praegustest projektidest. eTwinningust üldiselt
ja üksikasjalisemalt sealhulgas oma paljudest projektidest ja kogemustest rääkis kauaaegne õpilastega tvinnija õpetaja Aimi ning
õpetaja Kaia tutvustas oma etwinningu teed ja projekte. Kuulajad
said endale etwinningut tutvustavad voldikud, kontrollküsimustele
õigesti vastanud said etwinningu meeneid, millega toetas üritust
programmi koordinaator Eestis -HITSA.
eTwinningu kohta võis kohalikus raadios kuulata ka PG õpilaste Laura Koitsaare ja Rasmus Russaki intervjuud õpetaja Aimi
Jõesaluga.
Õpilastele pakub eTwinning rahvusvahelist suhtlemist ja erinevate kultuuridega tutvumist turvalises keskkonnas. Projektõpe aitab arendada meeskonnatööoskusi, loovust, võõrkeelte- ja digioskusi, sest virtuaalse koostöö lahutamatu osa on ka veebipõhised
töövahendid.“ ( HITSA, Alustame eTwinninguga, lk 3).
Reedel toimus autasustamine ja veel oli huvilistel võimalus
vaadata e-turvalisuse teemalisi videosid.
e-turvalisuse teema on väga oluline ja väärib tõsist tähelepanu,
sest infotehnoloogia kiire areng ei too meile mitte ainult rõõme,
vaid ka probleeme ja ohte digimaalimas. Sestap oleme oma majas
ja ka Stuudiumi ning Põlva Gümnaasiumi raadiosaadete kaudu ka
lastevanematele ja kogukonnale edastanud ja edastamas vajalikke
tarkusi ja turvanippe, ning tutvustanud küberhügieeni, kuna just
iga inimese käitumisoskus on ses suhtes väga oluline.
Olulisi turvanippe jagas PG õpilaste raadiosaates Karl Kollom.
NB! e-turvalisuse teemal ja digiuudistest,-tarkustest saab lugeda gümnaasiumis loodud ja pidevalt täiendatavatel e-seinadel / https://padlet.com/aimi58/turvaliseltinternetis ja https://padlet.com/
aimi58/digitarkusi
Aimi Jõesalu
Põlva Gümnaasiumi haridustehnoloog
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30. Põlva Päevad ootavad
kaasalööjaid, värskeid ideid ja
koostööpartnereid!
30. Põlva Päevad toimuvad
30. maist - 02. juunini.
Programmis hulgaliselt kultuuri- ja spordiüritusi, lasteüritusi, kontserte ja näitusi. Mitmed sündmused on selgi aastal
traditsioonilised, samas on teretulnud ka uued, värsked ideed,
eriilmelised ettevõtmised ja põnevad esmakordsed sündmused!
Kutsume kõiki aktiivseid ja ettevõtlikke panustama Põlva Päevade programmi, ürituse parimal moel õnnestumisse ning häid
toetajaid ja koostööpartnereid väärt ideede elluviimisse.
OOTAME:
• Uusi sõpru ja osavõtjaid, värskeid ideid ja põnevaid eriilmelisi ettevõtmisi.
• Endisi ja uusi meeskondi osalema motoriseerimata sõidukite mäest laskumisel.
• Häid toetajaid ja koostööpartnereid, kes oleksid valmis
omaltpoolt kaasa aitama juubelivääriliste sündmuste toimumisele ja õnnestumisele.
Huvi korral võta ühendust:
Tauno Prangel, Põlva Kultuuri-ja Huvikeskus (kultuurijuht
ja Põlva Päevade koordinaator), tel 517 9070; tauno.prangel@
kultuurikeskus.ee

Märtsis toimub Moostes
rahvusvahelise pärimuspeo
Baltica Põlvamaa eelpidu

Laupäeval, 23. märtsil algusega kell 12.00 toimub Mooste Folgikojas Baltikumi suurima ühise pärimuspeo Baltica Põlvamaa
eelpidu. Eelpeol astuvad üles Põlvamaa ja Võrumaa folkloori- ja
pärimusrühmad kavadega, millega nad ka maikuu lõpus ja juuni
alguses toimuval Baltical üles astuda soovivad.
Pärimuspeo Baltica Põlvamaa eelpeol astuvad üles folklooriansambel Käokirjas, kapell Kannel, Kõivokõsõ, Madara leelokoor ja Velo´.
Mooste Folgikoda on Baltica eelpeoks tore koht seepärast, et
eelmisel Baltica festivalil toimus seal Baltica maapäev.
Baltica on ainuke folkloorifestival, mis keskendub folkloori
ajaloolistele vormidele, tõstes esile meie rikkaliku pärimuse ehedad, stiliseerimata ja seadmata vormid ja väärtused, mida need
endas kannavad. Baltica tunnuseks on autentne sisu, pärimuse erinevate vormide (laul, tants, pillimäng, kombed jms) sidumine ning
folkloorirühmade ja üksikesitajate üle-eestiline kaasatus.
Baltimaade suurim ühine pärimuspidu Baltica toimub Eestis käesoleval aastal 30.maist kuni 2.juunini, peakontsert toimub
31.mai õhtul Tallinnas Raekoja platsil ja 31.maist kuni 2.juunini
on Tornide Väljakule Tallinna Vanalinna Päevade raames püstitatud pärimusküla ja toimuvad kontserdid.
Esimene Baltica festival toimus 1987. aastal Leedus, teine
1988.aastal Lätimaal ja kolmas 1989. aastal Eestis. Festival toimub
igal aastal, Balti riigid korraldavad festivali kordamööda. 2019.
aastal on Eesti kord korraldada Baltimaade suurimat ühist pärimuspidu Baltica. Festivali esinejad on kas järjepideva traditsiooni
kandjad või harrastajad, kes viljelevad oma paikkonna pärimuskultuuri.
Baltica festivalid toimuvad CIOFF®i (Rahvusvahelise Folkloorifestivalide ja Rahvakunstiorganisatsioonide Nõukogu) egiidi
all ning toovad alati kaasa ka välismaiseid külalisi nii Balti riikidest kui ka kaugematelt maadelt.
Baltikumi suurima ühise pärimuspeo Baltica korraldaja Eestis
on Eesti Folkloorinõukogu. Eesti Folkloorinõukogu esindab Eesti
Vabariiki CIOFF®is rahvussektsiooni õigustes alates 1991. aastast. Eesti Folkloorinõukogu on valdkondliku keskseltsina folklooriliikumise eestvedaja ja arendaja, kelle eesmärgiks on väärtustada
pärimuskultuuri ja hoida selle järjepidevust.
Rohkem infot Baltica festivali ja festivali eelpidude kohta leiab
Eesti Folkloorinõukogu kodulehelt https://folkloorinoukogu.ee/
baltica/ ja Baltica 2019 kodulehelt www.baltica.ee ja pärimuspeo
Baltica Facebookist https://www.facebook.com/balticaeesti/
Annela Laaneots
Eesti Folkloorinõukogu teabejuht

Meie Stuudio tantsijate medalisadu
Veebruari kolmandal nädalavahetusel vallutas Pärnu kesklinna koolide võimla
“Happy Dancers Baltic Cup
2019”, kus tantsijad astusid
võistlustulle viies tantsustiilis.
Kahepäevasel üritusel osales
1400 tantsijat. Põlva Spordija Tantsukool “MEIE STUUDIO” osales sellel festivali ligi
100 tantsijaga, kolmes erinevas
kategoorias ja 10 kavaga.
Kuldmedali saavutasid lapsed hip hop kategoorias suurte
gruppide arvestuses tantsuga
“Kuumadel sütel” ja juuniorite
showtantsu algajate kategoorias
tantsuga “Shrek ja tüütu eesel”.
Hõbemedalile tantsis showtantsu kategoorias Juunior 2 edasijõudnud vanuseastme tants
“Täna kinos” ja pronksile hiphop kategoorias samuti Juunior
2 edasijõudnud vanuseastme
tants “Madal profiil”.
Ülejäänud kuus tantsu jäid
seekord napilt poodiumitelt
välja, saades kaks neljandat ja
viiendat kohta ning ühe kuuen-

da ja 10 koha. Happy Dancers Baltic Cupil osales tantsukool esimest korda ja tantsijad jäid korraldatud sündmusega väga rahule. Meie Stuudio
kavade autorid olid Merit Täht, Reelika Poroson
ja Andre Laine.
Vabariigi sünnipäeval toodi au ja kuulsust

nii Eestile kui Põlvale. Läti lahtistel meistrivõistlustelt toodi koju kolm hõbedast karikat ja
üks pronksine. Kõik rühmad tantsisid end finaali
ning Läti, Leedu, Eesti, Valgevene ja Venemaa
tublide kollektiivide seas oli tõeliselt vinge oma
oskusi näidata.
Meie Stuudio

Põlva tantsutreener tõi Kreeka tippudelt noortele teadmisi
Möödunud aastal pälvis tiitli Vōru Aasta
Noor Õpetaja JJ-Street Tantsukooli treener
Mari Venski, kes ühtlasi veab eest tanstukooli Põlva treeninguid. Preemiaks kingitud reisifirma kinkekaarti kasutas Venski
nutikalt – mitte puhkamiseks, vaid noorte ja
enda tantsuliseks arendamiseks.
Nimelt sõitis Mari Venski jaanuaris
Kreeka treeninglaagrisse ennast koolitama,
külastades ka kohalikke tantsukoole ning
õppides mitmeid päevi maailma tippude
käe all. Laagris andsid koolitusi teiste hulgas Beyonce’ i ja Tyga taustatantsija Kiira
Harper, Nicki Minaj’i koreograaf Aliya
Chanel ning Beyonce’i koreograaf Danielle
Palonco.
Venski rääkis, et tema jaoks oli meeleolukaim hetk, mil ta osutuks väljavalituks
treeningul õpitud koreograafia filmimiseks
koos Kiira Harperiga. “Ma arvan, et just see
tunne, et minul, väikesest linnast pärit tüdrukul, on tõesti võimalik jõuda suurele areenile, oli kõige erilisem.“ Põlva treeneri sõnul sai tema kui tantsija jaoks oluliseimaks
õppetunniks teha kõike südamega, olenema-

ta valdkonnast. Venski ütles, et sellise teguviisi tulemuseks on ka edukas karjäär ja ta
innustab noori suuremalt unistama. “Võib
kõlada naiivselt, aga unistused saavad teoks.
Fakt on see, et kui õpid vaeva nägema, saad
tulemuse vilju nautida.”
Põlva tantsijatega on Mari Venskil käesolevaks aastaks põnevad plaanid ning kindlasti saavad noored kogu aasta jooksul kasu
Kreekast õpitud teadmistest. JJ-Street Põlva tantsijad lähevad peatselt võistlema nii
Koolitantsule, Kuldsele Karikale kui ka Läti
võistlusele Best Show 2019 ning Camp of
Hip-Hop Warm Up Jam’ile. Põlva inimestel
aga tasub oodata sel aastal lastekaitsepäeva,
kus Venski veab eest JJ-Street Noorteala
koostöös Põlva valla ja Põlva Avatud Noortekeskusega. Eesmärk on aidata kaasa kogukonna ja huvitegevuse arengule. „Noorteala
saab olema sel aastal väga põnev – ees ootab
tantsulahing, BMX ja rulavõistlus ning lõbusaid tegevusi ka pere pisematele.“
Lenel Karu
Tantsustuudio JJ-Street

Mari Venski keskel. Foto erakogust

Laheda Rockiklubis toimuvad kohtumisõhtud muusikutega
Rockiprofessor Onu Bella lahkumine tekitas Laheda Rockiklubis tühimiku,
mida on võimatu täita. Asendamatud inimesed on olemas ja samaväärset lektorit
me ei leia. Siiski on klubiliikmetel kindel soov kooskäimist jätkata. Mõtlesime,
et milline võiks olla klubitegevuse edaspidine formaat ja leidsime, et hea väljund
on kohtumisõhtute korraldamine erinevate muusikutega.
Algust sai tehtud 12. veebruaril, kui külas oli Põlvamaal elav laulja ja pillimees Meelis „Hainz“ Hainsoo. Me olime teadlikud Hainzi muusikalisest tegevusest ansambliga Kosmikud, kuid mitte väga palju enamat. Õhtu jooksul
saime aga jõudsime tõdemuseni, et Hainzi muusikaline ampluaa on väga lai: ta
on kodus nii klassikalises kui rockmuusikas. Arvukad kollektiivid, milles Hainz
on kaasa teinud, on vorminud temast suurepärase muusiku. Nimetame siinkohal neist mõned: Eesti Rahvusmeeskoor, vokaalansamblid Kuninglik Kvintett ja
Vox Clamantis, ansamblid Eriti Kurva Muusika Ansambel, Jahimehed, rockansamblid Valem Vale, Cookies ja Kosmikud. Ta on teinud koostööd paljude tuntud muusikutega, nagu näiteks Rein Rannap, Maria Faust, Üllar Jörberg ja Onu
Bella. Lisaks juhendab Hainz Kaitseliidu Põlva Maleva meesansamblit Digilaik.
Aastate jooksul erinevate kooslustega loodud muusika on talletatud arvukatele
CD plaatidele. Samuti on tehtud mitmeid põnevaid videoid ansambliga Kosmikud. Muusikalise kõrghariduse omandas Hainz Tallinna Pedagoogikaülikoolis koorijuhtimise erialal. Artikli autoril on heameel tõdeda, et on saanud olla
Hainzi kursusekaaslane ja koostööpartner erinevates muusikalistes projektides.
Põlvamaal elab mitmeid muusikalisi talente, keda soovime rockiklubisse
esinema kutsuda. Meie põhimõte on, et kõigepealt pöörame fookuse oma kandi
inimestele. Järgmisel klubiõhtul, mis toimub 26. märtsil kell 19, kohtume Aapo
Ilvesega. Olete oodatud!

Andres Määr
Vana-Koiola Rahvamaja juhataja
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Põlva Kool tähistas keskväljakul oma
kolmandat sünnipäeva
Veebruarikuu algas Põlva Kooli jaoks
hoogsalt ja liikumakutsuvalt. Nimelt tähistas kool 1. veebruaril Põlva keskväljakul oma 3. sünnipäeva.
Teadagi, et liikumine värskes õhus on
tervise ja ilu pant. Kuna Põlva Kool on
liitunud TÜ Liikumislabori poolt loodud
Liikuma Kutsuva Kooli programmiga,
sündis mõte tänavust kooli sünnipäeva
varasematest aktiivsemalt tähistada. Lisaks oli suur soov kogu koolipere, kõik
ca 900 õpilast ja enam kui poolsada õpetajat, kokku tuua. Mõeldud-tehtud.
Esimese veebruari hommikul alustasid iga Põlva Kooli õppehoone juurest rongkäigud, mis liikusid edasi Põlva keskväljakule. Rongkäikudeks olid
paljud õpilased tublisti vaeva näinud –
meisterdanud toredaid plakateid, võtnud
kaasa vilesid ja muid toredaid rekvisiite
rongkäikude värvikamaks muutmiseks.
Selleks, et rongkäigud saaksid liikuda
ohutult ning autoliiklust võimalikult minimaalselt häirides, olime appi palunud
liikluspolitseinikud, kes aitasid vajadusel
liiklust reguleerida. Kui kõik kolm rongkäiku olid rõõmsalt keskväljakule jõudnud, võis pidu alata!

Miks mulle meeldib
õppida Põlva
Gümnaasiumis?

Aktuse juhatas sisse direktor Koit Nook,
seejärel lauldi üheskoos koolile sünnipäevalaulu. Üllatusliku etteaste tegid ka Põlva Kooli
õpetajad, kes esinesid õpilastele lauluga „Me
pole enam väikesed“. Selle eest, et õuekontserti nautides külm kimbutama ei hakkaks, kandis hoolt JJ-Street’i tantsuklubi treener Sigrid
Avald, kes korraldas meile toreda ja hoogsa
ühistantsu. Lisaks saime osa ka tantsuklubi
pisemate tantsijate toredast tantsunumbrist.
Aktust juhtis õpetaja Reno Olle. Õueaktuse
järel jätkusid koolitunnid, ent söögivahetundidel ootas koolipere ees magus üllatus – nimelt
pakkusid meie tublid ja hakkajad kokad sünnipäevatorti!
Palju õnne ja pikka iga, Põlva Kool!
Helen Reinhold
Põlva Kooli huvijuht
Esineb õpetajate koor. Fotod Põlva Kool

Suur tänu ja kaunist Eesti Vabariigi sünnipäeva
Seoses EV sünnipäevaga on
käes jälle ka tunnustamise ja tänusõnade aeg. Mina ei saa küll
välja anda ordeneid ega medaleid, aga saan siirad tänusõnad
öelda oma meeskonnale ja koostööpartneritele.
Alustasin vabatahtliku noorsootööga ja koostööga Kaitseliiduga aastal 2006, nüüdseks olen
olnud kaks aastat ka ametlikult
noorsootöötaja ning kogemusi ja
tehtut on juba üksjagu. Noorkotkastel ja kodutütardel ja eelkõige
minul on olnud rohkelt võimalusi õppida isamaalist kasvatust,
keskonnateadlikkust, ligimese
aitamist, esmaabi andmist ...
Suurt toetust saan instruktoritelt
Aile Valsilt ja Maive Tõemäelt.
Minu esimestest noortest on
kasvanud tublid eesti kodanikud.
Ka iga järgmine noortekeskusesse või Kaitseliidu ridadesse
tulev noor saab midagi kasulikku
eluks kaasa, arvan mina.
Margo Saarna, Meelis Oru,
Martti Lusti, Arti Arula on korraldanud mitmeid laagreid ja
rännakuid
üleelamisõppustel,
rääkimata Targo Tintsost ja tema
perest, kelle maadel me oleme
aastaid saanud laagerdada.

Minu suurim abiline Elis Õunapuu juhib ise juba noortekogu
ja korraldab või aitab korraldada
nii talviseid kui suviseid laagreid.
Meie noortekeskusel on suur
tugivõrgustik ja hea koostöö
Tilsi kooli ja Tilsi perekoduga. Hea teineteisemõistmine on
kõigi kasvatajate ja õpetajatega,
aga eriliselt seob meid noorte
lugemisharjumuse kasvatamisel
koostöö Liina Vagulaga ja spordi
vallas Davis Kostõgoviga. Ürituste, projektide ja kuulutustega on alati käpp Ege Kostõgov,
toitlustamisel ei ütle iial ära Tiia
Sõlg ja Signe Tigas.
Nii mulle kui noortele on iga
päev suureks abiks Jane Lent
sius. Pean tänama ka meie töömehi Raivot ja Vallet ning bussijuhti Ennot. Nii see nimikiri aina
pikeneb ja pikeneb. Sügav kummardus ja tänu ka neile, kes jäid
siinkohal nimetamata.
Meie noortekeskuse eripäraks on, et meil on siin ka suur
raamatukogu ja noored loevad
palju. Loen ise ette ja suuremad
loevad väiksematele. Eelmisel
aastal saime uusi raamatuid osta
huvitegevuse projekti läbi. Sel

aastal katsume kirjutada noorte eestvedamisel uut projekti ja ka kooli õpetajad
olid igati nõus aitama. Siit ka palve, kui
kellelgi on kodus üleliigseid raamatuid,
siis võtame neid meelsasti vastu. Vanu
nõukogudeaegseid raamatuid ei soovi,
neid meil on.
Teine meie noortekeskuse suund on
seikluskasvatus ja selle aasta pühendame koostöös kooli ajaloo õpetaja Kadri
Mõttusega ajaloo uurimisele ja õppimisele.
15. jaanuaril käisime ajaloolisel õppekäigul Ida-Virumaal. Kaasa said aktiivsed ajalooringis käijad ja tublimad
lugejad. Esimene peatus oli Sinimägede

muuseumis, kus meid ootas väga tore
giid. Saime põhjaliku ülevaate muuseumis olevatest I ja II maailmasõja
asjadest, Saime proovida vanu sõjaväevorme ja kiivreid pähe, katsuda ja
uudistada erinevaid relvi. Vaatasime filmilõike Põhjasõjast, I ja II maailmasõjast. Peale lõunasööki läksime tutvuma
Sinimägedega ja saime rohkem teada II
maailmasõja ajal toimunud kõige raskematest lahingutest eestis. Noorte palvel
külastasime endist Viivikonna kaevandusasulat, mis praegusel momendil on
peaaegu ilma elaniketa ja varemetes nn
kummitustelinn. Põgusalt tutvusime ka
Sillamäe linnaga, mis nõukogude ajal

Kui Põlva Gümnaasiumit kujutada kui inimest,
siis on ta üks paganama õnnelik inimene! Inimene, kelle keha, hing ja meel on alati tasakaalus. Ta
teeb piisavalt sporti, tal on hobid, millega aktiivselt
tegeleda saab, loeb raamatuid ja päevakajalisi arvamusi, käib teatris, on maailmas toimuvaga hästi
kursis ja muidu aktiivne kodanik. Seeläbi arenebki
iga päevaga jälle natuke paremaks ja targemaks.
Kogu selle perfektsuse juures valitseb aga kogu
aeg pisuke segadus. Segadus, mis panebki nii õpilased, kui ka õpetajad ennast siin koolis hästi tundma. Saab olla lihtsalt kindel, et eksimist peetakse
inimlikuks!
Võib öelda, et Põlva Gümnaasiumil on hambad
alati pestud ja särk seljas triigitud. Muidugi pole
kooli välimus kriteeriumiks, mille järgi valikud
teha, aga see annab siiski juurde lisandväärtuse,
mis õppimise veelgi meeldivamaks teeb. Tulla igal
hommikul koolimajja, mis on laitmatult puhas,
valgusküllane, hubane ja stiilne, muudab ju lihtsalt
olemise mugavaks. Meie maja on väga mitmekülgne ning igaüks leiab siin endale nurga, kus üksi või
koos sõpradega ennast hästi tunda.
Põlva Gümnaasium on hingelt noor ja avatud.
Me oleme tegelikult üsna väike kool, teame pea
kõik üksteist nimepidi. Õpetajad, töötajad ja õpilased suhtuvad üksteisesse sõbralikult, ent lugupidavalt ja seetõttu on omavaheline suhtlus avatud.
Kuna me oleme väga noor kool, loome me pidevalt uusi traditsioone, katsetame erinevaid võimalusi muutuda veel paremaks. Ka õpilased on pidevalt protsessides kaasatud ning siin on võimalus
ellu viia ka kõige ulmelisemad ideed. Tegelikult on
meil üldse omaalgatus väga hinnas, ettevõtlikkus
on üks kooli põhiväärtustest ning noori toetatakse
oma ideede elluviimisel.
Lisaks kõigile sellele, saab Põlva Gümnaasiumist väga hea hariduse. Põhiainetele pealekauba
on meil valikus mitukümmend erinevat valikainet,
iganädalased loengud ja valikkursuste nädal. Nende seast saad valida välja endale just meelepärasemad ja ise enda haridusteed seeläbi kujundada.
Muidugi ei saa meie ägedast elust enne terviklikku pilti, kui sa sellest ise osa pole saanud. Hoia
silm peal meie kooli kodulehel ja Facebookil, et
mitte maha magada võimalusi meie kooliga tutvumiseks ja meie kooli õppima asumiseks!
Hanna Renata Kottise
Põlva Gümnaasium, E klass
oli suletud linn. Nägime imelist vaadet merele, mistõttu
kutsutakse seda linna eestimaa Odessaks.
Tulemas:
- esmaspäeviti käime lasketreeningutel Põlva lasketiirus,
- teisipäeviti ja neljapäeviti kokkame
- kolmapäeviti ja reedeti loeme ja mängime lauamänge
- 28.02-1. 03 välilaager Vardja metsades
- 13. märtsil 12.00 tuleb meile külla Inga Lunge.
Täpsem info Laheda KT ja NK fb grupis
Ainika Mägi
Põlva valla Noorsootöö Keskuse noorsootöötaja
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Stiilne sõbranädal Vastse-Kuuste Koolis

Põlva Koolis peeti
aabitsapidu
Ikka on nii, et 1. klassi õpilastel on jõuludeks aabits kaanest kaaneni läbi uuritud ning tähed selged. Igati sobiv põhjus pidu pidada. Kuna detsembrisse jäävad ka aasta kaunimad pühad, siis on Põlva Koolis tavaks pidada aabitsapidu
hoopis sajanda koolipäeva paiku.
Nii suundus 7. veebruari hommikul Koolimaja tee koolimajja tavapärasest rohkem rahvast. Sinna suundusid ka Lina
tänaval õppivad 1. klasside õpilased koos vanematega.
Pisut ärevat ootust ja kooli direktor Koit Nook avas peo.
Direktor ütles, et esimene sada on ikka kõige tähtsam. Järgmised sajad mööduvad koolielus märkamatult ning kaugel
siis tuhandes koolipäevgi on. Ta soovis ilusat pidu ning õpihimu kogu eluks. Mudilaskoor andis peole hoogsa alguse ja
siis ta tuli - meie aabitsategelane pööningult - tolmu kasukalt kloppides ja aardekirstu järel vedades. Tiiger oli täpselt
selline nagu aabitsaski. Lapsed ootasid põnevusega, mida ta
kirstust leiab. Üksteise järel võttis triibuline sõber sealt välja
kujundeid. Õpilased olid hoolega õppinud ning oskasid kõiki
nimetada.
Klassiõpetajate Katrin Veskioja, Tiina Vasseri, Eliis
Vana, Kersti Kõivu, Kaire Palo ja allakirjutanu abiga oli iga
klass teistele esinemisnumbri ette valmistanud. Loeti luuletust, lauldi häälikutest, tähestikust ja aabitsast. Isegi aabitsateemaline viktoriin viidi läbi. Kõik õpilased laulsid rõõmuga
vanematele muusikaõpetajate Mare Urbani, Kersti Kõivu ja
Eda Heinaste poolt õpetatud laule. Tantsud õpetas selgeks
õpetaja Reno Olle.
Tiiger oli ka väga mänguhimuline. Tema eestvedamisel
mängiti mänge ning tantsiti. Vanemad haarati samuti kaasa.
Tiigril oli ülesanne ka klassiõpetajatele. Mis pidu see on, kui
pauku ei saa. Oma kirstust leidis ta konfetid ning õpetajad
said paukude saatel piduliste sekka südameid paisata.
Sellega üllatused ei lõppenud. Igale klassile oli tiigril ka
kingituseks pall ning teine ootas üllatusena klassis.
Pidu lõppes ühise kringlisöömisega. Aitäh kõigile, kes
selle peo korraldamiseks oma panuse andsid! Eriline tänu
meie huvijuhile Diana Pehkile.
Õpetajate toas toimus aga veel üks eriline sündmus. Kui
1.f klassiõpetaja Eliis Vana oli talle tuttava tiigri ära saatnud,
ootasid kolleegid teda medali ja diplomiga. Õpetaja Eliis oli
nimelt selleks päevaks sada päeva koolis töötanud. Huvitavaid ja erilisi koolipäevi talle!
Ester Kalder
1.a klassiõpetaja

11.-15.veebruaril olid koolipäevad
Vastse-Kuustes natuke teistmoodi kui tavaliselt. Õpilasesinduse ja huvijuht Kersti
Matsoni eestvõtmisel toimus stiilne sõbranädal.
Esmaspäev oli heateo päev. Riietuses
andsid tooni lemmikloomade pildid ning
alustati annetuste kogumist Võru loomade
varjupaiga heaks. Annetuste lõppsummaks
jäi 169 eurot ja 7 senti. Aitäh kõigile heasüdamlikele toetajatele!
Teisipäeval ruulisid riietuses triibud-ruudud-täpid ning 4. tunni ajal toimus
sõbramäng.Põnevad ülesanded avanesid
ka koolimaja seintele pandud QR-koodide
abil.
Kolmapäev oli tagurpidipäev. Kõike võis teha tagurpidi: kehastuda poisist
tüdrukuks ja vastupidi, kõndida tagurpidi,
kanda riideid tagurpidi jne, jne. Lisaks toimus juba traditsiooniks kujunenud kooli
kõige sõbralikuma tüdruku ja poisi vali-

mine. Sel aastal pälvisid selle toreda tiitli
Piibe Pree (7. kl) ja Tagmar Lill (9. kl).
Neljapäeval, kui oli sõbrapäev, valitsesid riietuses punane ja roosa, lisaks südamed, lipsud, lehvid ja paelad. Kõik said
postitada oma häid soove sõbrapostkasti
ning teha toredaid fotosid muusikaklassis
fotoseina juures. Pildid on üleval meie kodulehel ja FB lehel.
Nädala lõpetas tordikohvik „Ise teeme,
ise sööme“. Iga klass oli kaunistanud ühe
küpsisetordi, mis kõigepealt pandi näitusele. Pärast pingsat valimisprotseduuri sai
diplomi „Kooli kauneim kook“ 7.k lassi
poolt valmistatud hõrgutis. Ja degusteerimine võiski alata.
Oli üks tore, värvikas ja naeratusterohke nädal.
Kersti Matson
Vastse-Kuuste Kooli huvijuht
Indrek Illusa foto

Ahja õpilaste tegemistest veebruaris
Meie õpilastel on olnud
aasta kõige lühemal kuul võimalusi näidata oma tugevaid
külgi nii maakonna olümpiaadidel, konkurssidel kui kooli
üritustel.
Lisaks igapäevastele huviringidele jõuti osaleda SÕBRAPÄEVA üritusel. Punane
kirjakast ootas terve päev sõbralikke tervitusi, mis päeva lõpuks ka adressaatideni jõudsid.
Traditsioonilises tantsuvahetunnis liiguti seekord muusika
saatel koos sõbrast-paarilisega.
Kolmas tegevus oli kallistamine. Ning see käis võidu peale kes rohkem kallisid jõudis teha,
see auhinna sai.
Kaunis lumine talv sai mõneks päevaks loa sulailmale.
Seda meie koolipere just ootaski, et LUMELINNA ehitada.

Iga klass tegi enne tegutsema
asumist mõttetööd, et tunni aja
sisse mahuks plaanitud kujude
valmistamine. Koolimaja ümbrust kaunistavad nüüd: kilpkonn (6-7.kl) sõiduauto (5.kl,
pildil) draakon (1. kl) iglu
(4.kl) elutoa mööbel (9.kl) koolivend Kristjan (8.kl).
Kogu koolipere kaasamisel
saab lähiajal teoks SÕNAPUU.
Ettevõtmine paneb õpilasi mõtlema kaunikõlaliste eestikeelsete sõnade peale, mis suurele
männipuule kirja saab pandud.
Sõnapuu jääb fuajee seinale
ning sõnu saab aja jooksul juurde lisada.
Tulemas on veel õppeaasta
ühisprojekt „MÕSULI“. Ürituse nimetus on lühend käesoleva õppeaasta prioriteetidest
(mõtle, suhtle, liigu). Õpetajate

meeskond on
ette valmistanud ülesanded
rühmadele.
Te g e v u s e d
hõlmavad kolme prioriteeti
sõna otseses
mõttes. Tegevusi viiakse
läbi
kindla
plaani alusel,
mis
lastele
enne mängu kätte jagatakse
ning millega rühmad iseseisvalt
hakkama peavad saama. Üritus
toimub iga trimestri lõpus.
Loodusringi õpilased külastasid AHHAA KESKUSE
töötubasid, kus tutvuti Pepperi
kummituse ning seebi valmistamisega.
Küünlakuu lõpp liigub aga

meie nimikirjaniku sünniaastapäeva tähistava LOOMEKONKURSI korraldamise tähe
all. Tööde lugemise komisjon
ootab peagi saabuvaid noorte
kirjanike lugusid, et selgitada
maakonna noored, potentsiaalsed kirjanikud.
Rita Lutsar
Ahja Kooli õppealajuhataja

Pihlapõnnide sõbraolümpia
Kauksi laste lõbus päev Otepääl

Lumi on suurepärane õppematerjal

Kuna meie kooli läheduses asuvad kelgumäed ei kuulu just
kõrgemate hulka, oleme igal aastal vastlapäeva paiku käinud pikka liugu nautimas Otepää Winterplace´is.
Sel korral otsustasid 1.-4.klassi õpilased tuubitamas käia kohe
esimesel võimalusel, sest vastlapäev veel kaugel ja mine tea, kas
selleks ajaks lundki jätkub.
Ühel kargel jaanuarihommikul, mil kraadiklaas näitas päris
korralikke miinuskraade, kogunesid vapratest vapramad koolimaja
juurde ja sõit Otepääle võis alata.
Kohale jõudes oli külmataat juba natuke leebamaks muutunud
ja päike asus lõbusat seltskonda soojendama. Tuubitamine oli lõbus ja vahva, ära prooviti ka kõige raskemad rajad. Lisaks liulaskmisele sai lastekarusselliga sõita ja iglukinos multifilme vaadata.
Enne kojusõitu seadis lustimisest küllastunud seltskond sammud Ugandi Restosse, kus joodi kuuma teed ja söödi maitsev lõunasöök.
Oli imetore päev!
Siia Külaots
Kauksi Põhikooli klassiõpetaja

Mooste Mõisakooli ümber sõitsid õpilased suusarajad sisse
juba esimesel võimalusel nii kui lumi maha tuli. Suusaringe on
mitu ja need on iga päev tihedasti kasutuses, ka tunnivälisel ajal.
Kehalise kasvatuse õpetaja Anne Kriisa sõnul on sel aastal enamik
kehalise tunde toimunud väljas ja enamasti suusatades. „Olen selle
üle väga rõõmus, sest eelmisel aastal ei saanud me kordagi suusatama ja sama oli ka üle-eelmisel aastal,“ ütleb Kriisa. „Ainuke
häda on heitliku ilmaga, mille tõttu on lastel päris raske tundideks
riietuda.“
Kellel endal suuski pole, saab neid laenata koolist. Olemas on
20 komplekti suuski, neist kuus paari tuliuued, ostetud sel talvel.
„Üldiselt on meil suusatamine väga oodatud tund ja kui ilmaga ei
vea, siis ollakse lausa pettunud,“ ütleb Kriisa. „Suuski küsitakse
sõitmiseks ka pärast tunde. Võib küll öelda, et suusatamine läheb
meil praegu veebruari keskel juba palju paremini kui veel aasta
alguses. Harjutamine teeb meistriks!“
Kristina Traks
Mooste Mõisakooli infojuht-huvijuht
Avaldatud lühendatult

Veebruarikuu kõige sõbralikumal nädalal, 11-15.02 toimus
Pihlapuu lasteaias talvine sõbraolümpia. Iga laps sai spordialade
läbimise ülestähendamiseks endale ka osaleja passi.
Terve nädala vältel said lapsed mõõtu võtta talvistel olümpiaaladel ning samas ka kogemuse olla pealtvaataja ja sõbra innustaja.
Avaüritusele tulid rühmad pidulikult oma rühmalogoga lippu
kandes. Liikumisõpetaja Jaanika eestvedamisel algas sõbraolümpia ühise vandeandmisega ning sellele järgnes vigurülesannetega
tervisekõnd ümber lasteaia õueala. Nädal jooksul võisteldi lumepalli täpsusviskamises, sõbra kelgul vedamises, lasti viguriga liugu, roomati mäest üles ja rulliti alla ning otsiti talviseid asju nii
toas kui õues.
Pihlapõnnide sõbraolümpia lõppes vahva olümpiadiskoga ning
igale rühmale anti aktiivse osalemise eest diplom. Lõunalauas ootas lapsi valge ja magus ,,jäine’’ üllatus.
Koostegutsemine ja veidi vesises lumes lustimine tegi lapsed
rõõmsaks ning leiti, et tähtis ei ole võit, vaid osavõtt – ikka sõbralikult sõbraolümpial!
Marili Lepik ja Jaanika Kivi
lasteaiaõpetajad
Põlva Lasteaed Pihlapuu
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Kiusamisest vaba metoodika kuni 3-aastastele
2012. aasta veebruaris jõudis
Põlvamaale MTÜ Lastekaitse
Liidu poolt vahendatud projekt
„Kiusamisest vaba lasteaed“.
Põlvamaal oli projektiga esmaseks liitujaks Põlva Lasteaed
„Lepatriinu“.
Tegemist on väärtuskasvatuse projektiga, mis sai alguse
Taanist ning on mõeldud laste
suhtlemiskultuuri
parandamiseks. Projekti alustaladeks on
„ausus“, „usaldus“, „hoolivus“
ja „julgus“ning sümboliks on lilla karu- lapse sõber ja turvatunde
kindlustaja. Rühmas on õpetajal
suur Sõber Karu ja igal lapsel
oma väike isiklik karuke, kellega
jagada oma muret ja rõõmu.
Kuus aastat olen „Kiusamisest vabaks“ metoodikat kasutanud oma töös 3-7-aastaste
lastega. Tunnen, et tänu projektis pakutavate uute meetodite
kasutamisele õnnestus lastele
selgeks teha, et meis kõigis on
midagi head ja kõik inimesed
ongi erinevad. Lapsed muutusid
avatumaks ja julgemaks oma arvamuste avaldamisel, sest ükski
arvamus ei olnud vale.
Kiusamisest vaba metoodika
eeldab samuti töötamist lastevanematega, sest lapse jaoks on
ikkagi esikohal kodu ja sealsed
väärtushinnangud.
Põlva Lasteaed Lepatriinu
I sõime kolmeliikmeline meeskond otsustas liituda „Kiusamisest vabaks“ pilootprojektiga ka
0-3- aastastele. 2018 a. novembri
lõpus toimunud Lastekaitse Liidu koolituselt naasti kohvriga,
mis sisaldab nii lastele, lastevanematele kui ka spetsialistidele
mõeldud materjali. Alustasime
„Kiusamisest vaba“ metoodika
elementidega juba sügisel, kuid
enne jõule saime Tallinnast kaa-

Põlva
Keskraamatukogus
Põlva
• Kohtumine lastele kirjanik Epp Petronega 12. märtsil kell 11 raamatukogu saalis.
• Anar ja Triin Anijala maalinäitus „Rõõm“ 18. märtsist 20. aprillini
lugemissaalis
• Einar Sirge näitus „Loodusfotod Eestimaalt“ 10. märtsini lugemissaalis.
• Eesti keele aastale pühendatud raamatunäitus 9. märtsini näitusevitriinis.

sa igale lapsele mõeldud väikese
karu ja uusi teadmisi töötamiseks
kuni 3-aastaste lastega. Meie
rühma lapsed on vanuses 1,5- 2,6
aastat.
Kuna meie rühma meeskonda tabas valus kaotus ühe õpetaja lahkumisega igavikuteele,
siis lükkus karude väljajagamine veebruarikuusse. Leina ajal
selgitasime lastele, et me oleme
kurvad ja vajame lohutust ning
lapsed käisid meid kallistustega
lohutamas.
6. veebruaril tegime ettevalmistusi karude vastuvõtuks koos
lastega. Lapsed aitasid katta ja
kaunistada laudu, mille jaoks oli
õpetaja abi Hele toonud kaasa
linikuid ja kunstlilli. Ja siis nad
tulid lumerongiga. Kõige ees istus suur Sõber Karu ja tema seljataga 16 väikest karukest. Iga
laps sai ise valida endale väikese
sõbra (millele kirjutas õpetaja
lapse nime) ja paluda õpetaja
abiga õhtul emalt karule riiete

tegemist. Kohalolnud lapsed said
kohe samal päeval koos karuga
lõunauinakut teha.
Oleme juba jõudnud kasutada üht lastele mõeldud teemakaarti ja beebimärke, teinud
massaaži. Kuna kõik lapsed veel
ei räägi, siis aitab beebimärkide
kasutamine rühmas reeglitest
kinni pidada. Lapsed teavad kuidas vaikust nõuda. Isegi kõige
nooremad, kes on lasteaias käinud ainult kuu aega panevad juba
näpu suule ja ütlevad „tss“ kui on
vaikust vaja.
Vanemad lapsed on harjunud
märkama, ja näitavad näpuga
kohe õpetajale kui keegi reegleid
rikub. Lapsed on õppinud üksteist lohutama ja leidma endale
paarilise.
Üks karuga seotud huvitav
näide: Laps ei julgenud tegeluse
käigus liumäest alla lasta, öeldes, et ta kardab. Õpetaja soovitas tal seda teha koos karuga ja

lapsel kaduski kartus. Sama laps
tuli õpetaja juurde ja ütles, et tal
on mure. Õpetaja küsis, mis on
mure põhjuseks ja laps vastas, et
ta tahab emmet. Samal hommikul oli toonud ema lapse karule
omakootud salli. Õpetaja ütles,
et emme peab olema tööl ja soovitas lapsel võtta oma karu, mille salli sisse on emme kudunud
kallid ja musid, et mure hajuks ja
laps sai sellest abi. Hiljem läks ta
koos karuga magama, võttes selle hellalt kaissu.
Kuna antud pilootprojektiga
liitus Põlvamaalt ainult Põlva
Lastaed Lepatriinu sõimerühm,
siis soovitame projektiga liituda
ka teiste lasteaedade sõimerühmadel. Antud projektiga töötamine on abiks õpetaja loovale
tööle kuni kolmeaastaste laste
väärtushinnangute kujundamisel.
Sirje Jürgenson
1. sõime õpetaja

Leivanäitus Vastse-Kuustes
Vastse-Kuuste kultuurimajas toimus 14.- 15. veebruaril koduleibade
näitus. Kokku oli näitusel 13 erineva maitsega leiba kaheksalt leivaküpsetajalt. Kõiki leibu said näitusekülastajad degusteerida ja neile, mida
aga ei olnud üldse kerge teha, punkte panna, sest kõik nad olid väga
maitsvad ja head. Suur tänu toredad inimesed, kes te leidsite aega oma
küpsetised meie näitusele tuua!
Leiba tegid Anu Vallner, Terje Lihtsa, Elle Must, Helvi Suurtee, Hilja Jõks, Merike Kull, Pille Must ja nelja erineva maitsega leiva küpsetaja Aino Viling, kelle maitsvaid leibu oleme saanud maitsta ka endise
valla sünnipäevadel. Enim punkte kogus sel korral Terje seemneleib.
Täname osalejaid!
Irina Retkova
Leivanäituse korraldaja

KIRIKUTEATED
Põlva Maarja kogudus
• Maarja kirikus igal pühapäeval kell 11 püha missa (jumalateenistus armulauaga). Reedeti kell 18 noorteõhtud pastoraadis (Kesk 11,
III korrusel), laupäeviti kell 11 sealsamas soome keele ring ning
pühapäeviti kell 13 pühapäevakool lastele.
• 27. veebruaril kell 18 pastoraadis raamatuklubi vestlusõhtu. Arutleme Harri Haameri mälestusteraamatu “Meie elu on taevas” üle.
• 3. märtsil algab kevadine leerikursus. Kursusele on teretulnud
kõik huvilised alates 14. eluaastast, kes soovivad tutvuda kristliku
usu alustega. Leeriõnnistamine on ülestõusmispühal, 21. aprillil.
• 6. märtsil kell 18 tuhkapäeva missa kirikus.
Kirik on kõigile avatud E-R 9-13 ning P 10-11.
• Lapsevanemad, kes soovivad panna oma lapse sügisel tööd alustava kristliku põhikooli 1. klassi, võivad sellest teada anda ja lisateavet hankida aadressil polva@eelk.ee.
• Iga kuu 2. pühapäeval on kirikulistele korraldatud transport Vana-Koiolast ja Tilsist. Huvilistel võtta ühendust Tuuli Võsaga telefonil 520 2944.
Jooksev info koguduses toimuva kohta leidub Põlva Maarja koguduse kodulehel www.eelk.ee/polva.
EAÕK Kähri koguduses liturgia 10. märtsil kell 10.00
Põlva Püha Peetri koguduses
Jumalateenistus igal pühapäeval kell 11.00
Hommikupalvus kolmapäeviti kell 10.00
Õhtupalvus teisipäeviti kell 18.00

Info tel 527 4930

Ahja (raamatukogu ja Tuglase muuseum)
• Kirjanduspäev „Omakandi kirjamehed Tuglasest Striderini“
6. märtsil. Tähistame Fr. Tuglase 133. sünniaastapäeva jalutuskäiguga tema lapsepõlveradadel ja külastame muuseumi. Päeva lõpetame
vestlusringis Roy Strideriga.
• Kohtumisõhtu „Hobid ühendavad“ näituste „Lumm ja paine“ ning
„Rahutu lummus“ autori Ulla Preedeni ja luuletekstide looja Andres
Lehestikuga 7. märtsil kell 17 raamatukogus.
• Margret Paide maalinäitus „Pildid minevikust ja olevikust“ 8. märtsist 10. aprillini muuseumis.
• Lasteaed Illikuku lastetööde näitus „Kevadeootus“ 8. märtsist
10. aprillini raamatukogus.
• Käsitööringi Kullaketrajad kokkusaamine 8. ja 22. märtsil kell 9–12
muuseumis. Kavas šenill-tehnikas tikkimine (ruudumotiiv kanvaale
ja lillemotiiv kangale). Juhendaja Malle Avarmaa.
• Käsitööringi Tegusad Totsid kokkusaamine 8., 22. ja 29. märtsil
kell 13–15.30 raamatukogus. Kavas decoupage-tehnikas kaunistatud
riidepuu valmistamine ning maalimine kalossidele ja kummikutele.
Juhendaja Kaire Luksepp.
• Beebiring 4. ja 18. märtsil kell 12–13 raamatukogu lugemiskambris. Juhendaja Krista Brusko.
Himmaste
• Laste lugemispäev 7. ja 21. märtsil kell 17.
• Laste joonistustund 12. ja 26. märtsil kell 17.
• Emakeelepäeva tähistamine lastega 14. märtsil kell 17.
• Kevadlillede valmistamine Lea Saani juhendamisel 20. märtsil kell 16.
• Alle-Saija Teatristuudio etendus „Arenguvestlus“ 31. märtsil kell
15. Pilet 6 eurot.
• Käsitööringi Nobedad Näpud tööde näitus „Sussidega jalad soojaks“ 20. veebruarist 5. märtsini. Avatud raamatukogu lahtiolekuaegadel.
• Käsitööringi Nobedad Näpud kokkusaamine 4. ja 18. märtsil kell
18. Juhendaja Merike Verev.
• Linetants esmaspäeviti kell 19. Juhendaja Ene Risttee.
Kiidjärve
• Emakeelepäev „Ei emakeeleta ela lugude, laulude Eesti (D. Kareva)“ 14. märtsil kell 14–16.
• Eesti keele aastale pühendatud näitus „Minu vanim, lemmik- ja
autogrammiga raamat“ lugejate koduraamatukogudest 24. veebruarist 14. märtsini.
Kiuma
• Neljapäevaklubi (kirjandusklubi) kokkusaamine neljapäeviti kell 11.
Peri
• Vurride valmistamine ja keerutamine „Uurime vastlavurri tuure“
5. märtsil alates 13.30.
• Luuleloterii 11.–15. märtsini.
• Kapstmaarja põsepunaõhtu naistele 25. märtsil kell 17.30.
• Raamatuväljapanek eesti luulest 11.–29. märtsini.
Taevaskoja
• Einar Sirge fotonäitus „Loodusfotod Eestimaalt“ 12. märtsist
30. aprillini.
• Käsitööringi kokkusaamine neljapäeviti kell 14–16.
Tilsi
• Maarja Pettai maalinäitus „(Eba)loomulik loomastik“ 18. veebruarist 15. märtsini Põnevate maalide autor on Tartu abiturient. Koostöös Tartu Lastekunstikooliga.
• Reigo Reimetsa fotonäitus „Peatu ja vaata…“ 4.–29. märtsini.
Vanaküla
• Emakeelepäeva tähistamine 10. märtsil kell 13. Ajaloolane Kersti
Taal kõneleb teemal „19. sajandi maarahva keelest Tartu Ülikooli
õppekeeleks“.
• Mall Kõpu fotonäitus „Norra – fjordide ja trollide maa“ 10. märtsini.
Vastse-Kuuste
• Lugemistund lastele 8. ja 22. märtsil kell 16.
• Kohtumistunnid õpilastele kirjanik Jaan Urmetiga (Wimberg)
15. märtsil kell 11 ja 12.
• „Õhtutund kirjanikuga: külas Vahur Afanasjev“ 20. märtsil kell 19.
Kohtumisi toetab Eesti Kultuurkapitali Põlvamaa ekspertgrupp.
• Eesti Trükimuuseumi raamatutoa Fahrenheit 451 ja Bookworld.me
lugemisele pühendatud fotokonkursi “Loetud hetked” parimate tööde näitus 4.-29. märtsini
Ürituste kava täieneb.
Jälgige infot aadressil www.raamat.polva.ee

10 Sport

Põlva Teataja • Veebruar 2019

Janika Usin pälvis
ministeeriumi tunnustuse

Janika Usin ja sotsiaalminister Riina Sikkut. A. Haasi foto
Tervise- ja tööminister Riina Sikkut tunnustas 25. veebruaril
Kadrioru Kunstimuuseumis toimunud pidulikul vastuvõtul 2018.
aasta tegusamaid tervisedendajaid igast Eesti maakonnast, kes panustavad rahvastiku tervise edendamisse oma igapäevase töö käigus, projektipõhiselt või vabatahtlikult. Põlvamaalt pälvis tunnustise Põlva abivallavanem Janika Usin.
„Samm-sammult kujundame elukeskkonda, kus tervislikke
valikuid on järjest lihtsam teha. See puudutab nii liikumist, toitumist, aga ka vaimset tervist. Kogukondlikud tervisedendajad on
väga head tööd teinud, aidates igas Eestimaa nurgas kaasa tervise
hoidmise väärtustamisele,“ ütles minister Riina Sikkut.
Allikas: sm.ee

Sporditulemused
• Alexela-Hawaii Express Noortesarja II etapil murdmaasuusatamises võisteldi klassikatehnikas eraldistardist. N20 klassis saavutas Karoli Villako 5. koha. III etapp, kus võisteldi suusakrossis,
toimus Mammaste Tervisespordikeskuses. Kodurajal oli edukas
Karoli Villako, võites N20 klassis I koha.
• Lastekarika I etapp vabamaadluses toimus Viljandis. Põlva
poistest said kulla kaela Romet Nõmme -42 kg kehakaalus ja Aart
Loid +53 kg kehakaalus. Rain Tigas -29 kg kehakaalus ja Simo
Loid -23 kg kehakaalus tulid mõlemad neljandale kohale.
• Eesti U15 meistrivõistlustel kreeka-rooma maadluses võitis
Peeter Pragi -75 kg kehakaalus hõbemedali.
• Mesikäpa Hallis toimunud Eesti täiskasvanute meistrivõistlustel vabamaadluses võitis Hanno Käärik kehakaalus -65 kg
pronksmedali.
• Paides toimus kahepäevane 10. Maalehe maadlusturniir. Esimesel päeval katsuti rammu viiel alal: neljajoone jooks, paigalt
kaugushüpe, heitekoti heide, rippes kätekõverdus, sillas jooks.
Medali said kaela: -37 kg Kädi-Loviise Kört ll koht; -65 kg Hanno Käärik l koht; -80 kg Carlos Oras ll koht; +92 kg Rudolf Pragi
l koht.
Teisel päeval võisteldi maadluses. Siin võitsid medalid: -65 kg
Hanno Käärik l koht; +92 kg Rudolf Pragi l koht; -80k g Carlos
Oras ll koht; -80 kg Peeter Pragi lll koht.
• Eesti meistrivõistlustel käsipallis D2 vanuseklassis juhib pärast
I etappi täiseduga Põlva Spordikooli võistkond, B vanuseklassi
võistkond on pärast II etappi II kohal
Põlva Spordikool

Põlvas toimusid esmakordselt Eesti meistrivõistlused maadluses
Põlva Mesikäpa Hallis toimusid 10.
veebruaril Eesti meistrivõistlused maadluses. Põlva maadlejate jaoks oli tegemist
suursündmusega, sest esmakordselt selgitati Eesti parimad maadlejad välja Põlvas.
Pealtvaatajad said nautida maailma
klassi maadlust kahekordse maailmameistri ja olümpiahõbe Heiki Nabi ning eelmise
aasta Euroopa meistrivõistluste hõbeda
mehe Helary Mägisalu esituses. Kumbki
ei vääratanud ning mõlemad krooniti oma
kaalukategooriates Eesti meistriteks. Põnevaid ja tuliseid maadluslahinguid võis
Mesikäpa Hallis nautida teisigi. 150 maadleja konkurentsis selgitati vaba-, naiste- ja
kreeka-rooma maadluses välja 22 Eesti
meistrit.
Võistlus kujunes Põlva maadlusklubi Lapiti jaoks oodatust paremaks - kui
eelmisel aastal õnnestus võita vaid kaks
pronksi, siis sel aastal võitsid põlvakad vabamaadluses 5 medalit. Suurepärase võistluse tegi Armin Heinaste, kes saavutas -97
kg kaaluvate meeste seas teise koha. Eelmise aasta tulemust kordas Hannes Käärik,
kes sai ka sel aastal -125 kg kaalukategoorias pronksmedali. Kolmandad kohad said
ka Kaido Tigas (-70 kg) ja Eduard Belaš
(-79 kg).
Üllatajaks oli meie noorsportlane, Põlvamaa 2018. aasta parim sportlane noormeeste arvestuses, Hanno Käärik, kes sel
aastal võistles esmakordselt täiskasvanute

klassis. Hanno näitas kõva võitlusvaimu
kui pronksikohtumises seljatas kaotusseisust 6:11 Viljandi maadlusklubi Tulevik
maadleja Veiko Veberi ning sai kaalukategoorias -65 kg kolmanda koha. Põlva
maadlusklubi Lapitit jäi vabamaadluse
võistkondlikust kolmandast kohast lahutama vaid 1 punkt.

Suurvõistluse aitasid teoks teha Eesti Maadlusliit, Coop Põlva, Põlva vald,
Embach Ehitus, Põlva Spordikool, Lõuna
Pagarid, Kiisaküla Tüükoda, HP Graniit,
EDU Bowling, Värska Vesi ja Froosh Eesti.
Maadlusklubi Lapiti
Kadri Greeni fotol klubi võistkond

Pihlapõnnid õpivad
suusatama!
Lasteaia liikumisõpetuse üks peamistest eesmärkidest on arendada lapse üldfüüsilist, sotsiaalset, emotsionaalset ja vaimset tervist. Pihlapuu Lasteaia 2018/2019 õppeaasta eesmärgist lähtuvalt
’’Pihlapõnni tegus terviseaasta’’, mille raames keskendudakse lapse igakülgse arengu toetamisel mitmekülgsete liikumisvõimaluste
avardamist.
Eelkoolieas on oluline, et laps saaks praktilisi kogemusi erinevatest liikumistegevustest nii toas kui ka õues ja seda igal aastaajal. Eelnevad aastad on olnud lumevaesed ning seetõttu on suusatamise kogemuse saamine jäänud napiks. Sel aastal on ilmataat
olnud helde, seega juba esimesel võimalusel alustasid koolieelikud
õunaaias suusategevustega. Et suusatamist õppida, oli lasteaial varasemalt olemas varustus kümnele lapsele. Lasteaia suusavarustus
täienes sel talvel lastele uute suusasaabaste ja õpetaja suusavarustuse soetamisega. Lapsi innustab julgemalt tegutsema, kui õpetaja
näitab ette. Nüüd on võimalus planeerida tegevusi nii, et samal
päeval saavad kogu rühma lapsed kordamööda teha erinevaid
suusategevusi, mis pakuvad lastele uusi kogemusi ja toetavad oskuste arengut.
Eelkoolieas on suusatamise tegevuse eesmärgiks, et laps oskab
käsitseda suusavarustust, oskab kukkuda ennast vigastamata, oskab libisemist ühe ja kahe suusaga seda nii ilma keppideta kui ka
keppidega, oskab nõlvakust üles minna ning alla sõita põhiasendis.
Suusatamise kõige olulisem alustala on tasakaal, selle tõttu keppe esimestel kordadel kätte ei saa. Laps peab saama aru,
mis vahe on suuskadel libisemine ehk jalgade töö ja keppidega
tõukamine ehk käte töö. Neid oskusi tuleb õppida eraldi. Lapsed
muidugi tahavad, et oleks nagu päris. Siis lasemegi neil proovida.
Päris ruttu saab lastele selgeks, et kepid ainult segavad. Ka püsti
tõusta on raskem, kui kepid on käes. Libisemise harjutamist alustame esialgu ainult ühe suusaga, et tasakaal saaks hästi treenitud.
Kui libisemine on selgem ja tasakaal hea, siis tulevad kasutusele
ka kepid. Laps saab teadmisi sellest, et kepid pole tasakaalu hoid-

Rosma küla vastlapäev toimub
5.03.2019 algusega kell 18.00
krossimäel.

miseks, vaid tõukamiseks ning tõugata on võimalik vaid siis, kui
kepid õiges kohas maha lüüa, ehk siis suusasaapa juures. Jällegi
tuleb päevakorda kuiv trenn, harjutamine ilma suuskadeta kõndides ja joostes.
Loomulikult tahavad lapsed kangesti mäest alla lasta. Harjutamiseks piisab ka laugest nõlvast, mis Pihlapuu õunaaias mitmetasandiliselt olemas. Lapsed saavad seal harjutada erinevaid tõusuviise ning sobivaid laskumisasendeid. Esimestel kordadel ei maksa
ohutuse mõttes keppe kasutada. Ilma keppideta saab nii tõusu kui
laskumise tehnika hoopis kiiremini selgeks. Kellel laskumisasend
selge ja julgust rohkem, võib minna kõrgemast nõlvast alla laskma.
Praeguseks on Pihlapuu koolieelikud juba tublid suusatajad,
kes oskavad kukkuda, kahel suusal libiseda, mäkke ronida ja väiksemast nõlvast laskuda. Vapramatest vapramad julgevad ka keskmise kõrgusega nõlvakust alla laskuda. Loodame, et ilmataat on
jätkuvalt helde ning saame suusatamist nautida ka vastlapäevast
edasigi, et laste oskused veelgi vilunumaks kujuneksid.
Jaanika Kogri
liikumisõpetaja
Põlva lasteaed Pihlapuu

Eoste ja Valgesoo
VASTLAPÄEV
3. märtsil algusega kl 11.00
Kohtume külaplatsil!
Võta kaasa kelk ja hea tuju!
Soe supp, vastlakukkel ja aurav tee ootavad.
Külavanem Andu Hanson, 508 6789
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Põlva Kultuuri- ja
Huvikeskuses

Ahja
Kultuurimajas

Vana-Koiola
Rahvamajas

L 02.03 kl 18 Laval Andrus BONZO Albrecht
		
Kontserdiga tähistatakse Lionsklubi Põlva Gloria 20. sünnipäeva. Pilet 10€. Piletilevis ja Põlva
Vallavalitsuse kassas ning enne kontserdi algust kohapeal.
Lastele kuni 7a. (k.a) sissepääs tasuta.

3. märtsil kell 9.00-20.00
Riigikogu valimispäev

N 07.03 kl 11 Kuressaare Linnateater. SIPSIK
		
Eno Raua lasteraamatu „Sipsik“ valitud
lugude põhjal valminud lasteetendus. Lavastaja: Aarne
Mägi. Osades: Merilin Kirbits, Tanel Ting, Jürgen Gansen. Pilet 7€ müügil Piletimaailmas / Põlva Vallavalitsuse
kassas / enne etendust kohapeal. Sihtgrupp al 4. lapsed.
Kestus 40 minutit.

7. märtsil ja
21. märtsil kell 18.00-19.30
Seltskonnatantsuklubi”Tantsusõbrad”
Ene Priksi pillimuusika saatel

8. märtsil kell 20
NAISTEPÄEVAPIDU ansambliga
VIISER
Naisi tervitab Haaslava Meeskoori Väike
Punt. Lisaks kõigile naistele väikesed üllatused! Avatud puhvet
Pilet 10€. Laudade broneerimine 528 48 59

Hommikuprogramm “Parema meelega”
Muusika, uudised, ajalehe ülevaated
E-R 7:00 - 11:00
L-P 8:00 - 11:00
“Õnnesoovid” E - P 9:15
“Hommikumõtisklus“ P 8:00
Kirikuõpetaja Toomas Nigola.

13. märtsil kell 19 Sulbi Külateatri
ETENDUS „SIIN SA OLEDKI!“
Komöödia neljas vaatuses. Pilet 5€

“Fookus” ja “Fookus ekstra”
E-K (vajadusel) 11:15

N 07.03 kl 19 Kuressaare Linnateater.
		
PALJASJALGNE DEBORA.
Lavastus on pühendatud Debora Vaarandi 100. sünniaastapäevale. Lavastaja: Raivo Trass / Osades: Piret Rauk,
Merilin Kirbits, Andres Raag (Tallinna Linnateater), Arvi
Mägi ja Aarne Mägi. Pilet 14€ ja 12€ müügil Piletimaailmas / Põlva Vallavalitsuse kassas / enne etendust kohapeal. Etenduse kestus koos vaheajaga 2h 5min

14. märtsil kell 19.00 Mooste Veskiteatri
etendus M. Unt “Charlie tädi”.
Lavastaja Maia Punak.
Pilet 5.-, õpilastele ja pensionäridele 3.-

L 09.03 kl 19 Naistepäevaeri! ALEN VEZIKO
		
„Soolo 7“.
Kontserdil tuleb esitamisele uudislooming Alen Veziko
sügisel ilmuvalt stuudioalbumilt, lisaks kõlab ka paremik
varasemast loomingust. Saateansamblis 7 kitarri, 2 klaverit, akordion, rütmiinstrumendid. Pilet 12€-17€ müügil:
www.alen.ee / Piletilevi / Põlva Vallavalitsuse kassas /
enne kontserdi algust kohapeal.
R 15.03 kl 21 Underground esitleb: TANKIST ja
		
KOLMTEIST „Pealetung Põlvale“
Lavale astuvad kaks Lõuna-Eestist pärit kurjemat metal-muusikat viljelevat bändi – Tankist ja Kolmteist.
Sissepääs esimesel tunnil 6€, hiljem 8€.
P 17.03 kl 17
		

5. märtsil
Maakondlik F. Tuglase loomekonkurss.

14. märtsil kell 10.00 Maakondlik lasteaedade luulepäev.

N 21.03 kl 12 Fa-diees esitleb: lastemuusikal
		
„EKSINUD HALDJAD“.
Lastemuusikal “Eksinud haldjad” on huumoriga põimitud kaasahaarav õpetlik ja vaatemänguline lugu. Nalja ja
tantsu saatel kõlavad imelised uued laulud ja lahti rullub
salapärane haldjate maailm oma imelise looduses valitseva harmooniaga. Pilet 7€ müügil Piletimaailmas / Põlva
Vallavalitsuse kassas / enne etendust kohapeal.
Etendus kahes vaatuses, kestus 1 h 40 min. Sobib vaatamiseks mudilastele, kooli nooremale ja keskastmele.
R 29.03 kl 18 Joogakool Lakshimi esitleb: õpituba
„Idamaade tarkuste abil hea tervise juurde“
Erinevad kehatüübid ja nende määramine, eluenergia ja
toitumisviisid ajurveeda järgi. Pilet 15€ müügil Põlva
Vallavalitsuse kassas / kohapeal. Kestvus 3 h
R 29.03 kl 19 Komöödiateater.
		
Maria Callase meistriklass.
„Maria Callase meistriklass“ räägib loo laulutunnist
noortele talentidele, kellele primadonna oma elukogemusi
naise ja artistina jagab. Lavastaja: Andrus Vaarik. Osades:
Merle Palmiste (Eesti Draamateater), Maris Liloson, Arete Kerge, Reigo Tamm (RO Estonia) või Oliver Kuusik,
Peeter Kaljumäe, Hannes Villemson. Pilet 16€ ja 14€
müügil Piletilevis / Piletimaailmas / Põlva Vallavalitsuse
kassas / enne etendust kohapeal.

Kell 18.00 Kogupere „HUNDID JA LAMBAD 2:
SUUR SIGADUS“
Kell 20.00 Draama „POISS, KELLEST SAI
KUNINGAS“
P 3.03 Kell 16.00 Kogupere „HUNDID JA LAMBAD 2:
SUUR SIGADUS“
Kell 18.00 Draama „POISS, KELLEST SAI
KUNINGAS“
T 5.03 Kell 18.00 Kogupere „HUNDID JA LAMBAD 2:
SUUR SIGADUS“
Kell 20.00 Draama „POISS, KELLEST SAI
KUNINGAS“
R 8.03 kell 18.00 Animatsioon „KUIDAS TALTSUTADA
LOHET 3“
Kell 20.00 Ulmseiklus „KAPTEN MARVEL“
P 10.03 Kell 16.00 Animatsioon „KUIDAS TALTSUTADA
LOHET 3“
Kell 18.00 Ulmseiklus „KAPTEN MARVEL“
N 14.03 Kell 18.00 Animatsioon „KUIDAS TALTSUTADA
LOHET 3“
Kell 20.00 Ulmseiklus „KAPTEN MARVEL“

Vallatund “Põlva - vald ja tema inimesed”
N 10:00; kordussaated L 10:00 ja P 8:00
Vallasaate kultuuri- ja spordi-eri
R 10:15; kordussaade P 9:30
Valimised 2019.
Tasutud poliitiline saade (üle nädala)
N 11:15; kordussaated N 17:15 ja L 11:15

Vastse-Kuuste
Kultuurimajas

Mooste Kultuurimajas

3. märtsil kell 9.00-20.00
Riigikogu valimised

Publitsistikasaade “Ajamasin” E 11:15

5. märtsist maalinäitus
„Vol 3 Sinilindu püüdmas“.

Loodussaade “Maagilised taimed” R 11:15;
kordussaade P 12:15

7. märtsil kell 19.30 Vastse-Kuuste näiteringi etendus O. Luts „Kalevi kojutulek“ ja
„Valimised“ Misso rahvamajas.

“Kaugel ja lähedal” N 12:15

7. märts kell 11.00
Naistepäevaeelne õpituba täiskasvanutele. Küpsetame koos puuviljakeeksi.
Tutvustatakse isekeetvaid potte ja panne
ning loodustooteid. Tasuta.
9. märts 2019 kell 12.00
Põlvamaa ja Setomaa valdade LASTE JA
NOORTE TANTSUFESTIVAL
Festival on avatud kõikide tantsustiilide
harrastajatele. Põhitingimuseks on seatud,
et esitatavad tantsud peavad olema noorte
ja nende juhendajate omalooming.
Info ja registreerimine: Maret 516 0656
12. märts 2019 kell 13.00
Teatrikuu raames
“Mir on Show” tsirkuse etendus
Tasuta.
19. märts 2019 kell 13.00
Kutsume õpilasi õpituppa: kevadine lilleseade. Juhendaja Anne-Ly Piirisild
Mooste Folgikojas
23. märts 2019 kell 11.00 – 17.00
Põlvamaa folkloorirühmade žanripäev
ja Baltica eelpidu. Folkloorirühmadel
registreerida tel 5160 656 Maret Aruoja või
Kati Taal, tel 5802 2858

KINO Põlva Kultuuri- ja Huvikeskuses
R 1.03

Nädala saatekava

17. märtsil kell 13.00
Rahvatantsude päev.
Pühendatud Ahja kandis sündinud tantsujuhi Kristjan Toropi 85. sünniaastapäevale:
rahvatantsurühmade esinemine, meenutuste
pooltund, ühistantsimine koos Ahja Seltskonnatantsuklubiga “Tantsusõbrad” Ene
Priksi muusika saatel.

5. märts kell 10.00
Vastlapäeva tähistamine
Võistlused ja liulaskmine kultuurimaja
tagusel mäel. Tublimatele auhinnad.

Klubi Kuukiir PUHKEÕHTU
Pääse 5€, klubi liikmetele 3€.

26. märtsil kell 19
LAHEDA ROCKIKLUBI kohtumisõhtu
muusikuga: AAPO ILVES
Pilet 5€. Lisainfo: 528 4859

Raadio Marta – 100,7MHz

P 17.03 Kell 18.00 Dokumentaal, kogupere „VÄIKESE
PÕHJAPÕDRA AILO SUUR SEIKLUS“
Kell 20.00 Komöödia „MEHED“
T 19.03 Kell 18.00 Dokumentaal, kogupere „VÄIKESE
PÕHJAPÕDRA AILO SUUR SEIKLUS“
Kell 20.00 Komöödia „MEHED“
N 21.03 Kell 18.00 Dokumentaal, kogupere „VÄIKESE
PÕHJAPÕDRA AILO SUUR SEIKLUS“
Kell 20.00 Komöödia „MEHED“
R 22.03 Kell 18.00 Animatsioon „KAPTEN MORTEN
LOLLIDE LAEVAL“
Kell 20.00 Draama, märul, krimi „HÄVITAJA“
P 24.03 Kell 16.00 Animatsioon „KAPTEN MORTEN
LOLLIDE LAEVAL“
Kell 18.00 Draama, märul, krimi „HÄVITAJA“
N 28.03 Kell 18.00 Animatsioon „KAPTEN MORTEN
LOLLIDE LAEVAL“
Kell 20.00 Draama, märul, krimi „HÄVITAJA“
P 31.03 Kell 18.00 Kogupere „DUMBO“
Kell 20.00 Draama, märul, ajalugu „KURSK“
Vaata ka www. kultuurikeskus.ee

1. märtsil kell 19 Kinoõhtu:
”Tõde ja õigus”
Lootusest ja teotahtest pakatav Andres
tuleb koos noore abikaasa Krõõdaga võlgu
ostetud soisele talukohale uut elu rajama.
Kinopilet 5 /3,50 eurot.

Maaelu saade “Maapäev”
P 11:00; kordussaade N 15:00
“Heimar Lenk pühapäeva SHOW” P 10:00
kordussaated E 15:00 ja T 15:00
Muusikasaade “Šlaagriekspress” E, K
10:15
Muusikasaade “Slaavi PoP” T 10:15

12. märtsil Lastele film „Väike draakon
Kokosaurus: Seiklus džunglis“.
Pilet lastele 3 ja täiskasvanutele 4 eurot.

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

15. märtsil kell 21.00 Naistepäeva
järelpidu ansambliga Lektus.
Naerutab Margus Abel.
Pilet eelmüügis 6 ja peoõhtul 8 eurot.

Sündmused
Põlva Päevakeskuses

22. märtsil kell 19 Kinoõhtu:
film „Mees, kes üllatas kõiki“

Igor Koršunov (40) on Siberi metsavaht
kes töötab kohalikus metskonnas ja võitleb
kartmatult taigas tegutsevate salaküttide vastu.
Igor on tubli pereisa ja austatud külakogukonna
liige. Tema abikaasa Natalia ootab nende teist
last. Ootamatult saab Igor teate, et tal on ravimatu vähk ja elada on jäänud vaid kaks kuud.
Traditsioonilisest meditsiinist kui nõiaväelt abi
saamata, ei jää mehel muud üle kui teha viimane, meeleheitlik samm – ta otsustab järgida vana
Siberi müüti Žambast, kes teades, et surm teda
otsib, muudab end tundmatuseni ning surma
silm libiseb temast mööda.

Kinopilet 3 eurot.

26. märtsil kell 19 -21 KOKKAMINE
Kõivokõste naistega. Tuuletaskute taigna
valmistamine. Osalustasu 2 eurot.

12. märts kell 13.30 loeng “Teadlik toitumine”, lektor ja töötoa läbiviija Liilia
Raik. Vajalik registreerimine tel 517 7822
ja omaosalus 3 eurot.
19. märts kell 13.30 loeng “Teadlik toitumine”, lektor ja töötoa läbiviija Liilia
Raik. Vajalik registreerimine tel 517 7822
ja omaosalus 3 eurot.
ÜRITUSED:
8. märts kell 13 päevakeskuse
NAISTEPÄEVA kontsert.
eaesinejad Tõnis Tartes ja Sirli Aia.
18.aprill kell 13
Põlva Päevakeskuse 20. aastapäeva tähistamine Põlva Kultuuri- ja Huvikeskuse
tantsusaalis koos kauaaegsete sõpradega.
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ÕNNITLEME
VÄÄRIKAID
JUUBILARE
101
Maimu Mägi
Kiidjärve küla
93
Kalev Kurg
Mammaste küla
92
Helene Sajale
Põlva linn
Senta Tikker
Vana-Koiola küla
Agnes Pullerits
Mammaste küla
91
Regina Prükk
Suurküla
Aleksander Labat
Põlva linn
Lehte Hütt
Põlva linn
Hans Lauk
Põlva linn
90
Robert Madissoo
Taevaskoja küla
Tiiu Öövel
Kosova küla
Evi Loigom
Põlva linn
85
Olev Raag
Akste küla
Rosalie Narusbek
Ibaste küla
80
Heinar Kägo
Aarna küla
Anne Aasamäe
Põlva linn
Aino Vals
Vardja küla
Maret Maasik
Põlva linn
Viive Tsirk
Põlva linn
Leida Siilbek
Ahja alevik
Maire Kiiman
Põlva linn
Aili Koossalu
Vanamõisa küla
Madis Kool
Meemaste küla
Marie Juks
Põlva linn
75
Ene Rodima
Leevijõe küla
Ülo Peetso
Põlva linn
Evi Järv
Orajõe küla

Elanike arv seisuga
01.02.2019
mehi 6878
naisi 7102
kokku 13 980 elanikku

Margareta Sabre
Põlva linn
Väino Suurmets
Suurmetsa küla
Malle-Miralda Paidra
Tännassilma küla
Malle Siidirätsep
Põlva linn
Rein Randam
Põlva linn
Heinart Kihho
Vanamõisa küla
Koidula Pragi
Himmaste küla
Reeli Järvis
Kiidjärve küla
Ellen Toova
Tilsi küla
Riho Mootse
Ahja alevik
70
Taavet Põld
Põlva linn
Malle Kadak
Mooste alevik
Sirje Kamja
Põlva linn
Maie Padari
Vastse-Kuuste alevik
Endla Simso
Vastse-Kuuste alevik
Jaan Jürgenson
Põlva linn
Hilda Lukkonen
Põlva linn
Viivi Rinne
Mammaste küla
Aare Kure
Valgesoo küla
Arvo Jurjev
Põlva linn
Maie Kusma
Akste küla
Salme Tarro
Põlva linn
Linda Laine
Kauksi küla
Viia Rullik
Peri küla
Advi Ast
Põlva linn
Kita Maasik
Andre küla
Märtsikuu juubilarid,
kes ei soovi äramärkimist
ajalehes, palume sellest
teada anda
hiljemalt 10. märtsiks
tel 799 9499

Ajavahemikul
24.01.2019 – 22.02.2019
sündis Põlva vallas
5 tüdrukut ja 4 poissi.

Partsi ja Uibujärve külade
üldkoosolek toimub 22. märtsil 2019 kell 19.00
Neitsijärve talus (Loovusaidas) Uibujärve külas.
Päevakorras:
1. 2018. aasta tegevuste kokkuvõte
2. Külavanema valimised
3. Vallavalitsuse info
4. 2019. a tegevuskava
5. Kohapeal algatatud küsimused.
Oodatud on kõik Partsi ja Uibujärve külade elanikud
ning kinnistuomanikud.
Initsiatiivgrupp ja
Partsi ja Uibujärve külavanem Ülo Plakso
Info tel 518 2216

Vanaküla, Kiisa ja Holvandi külade
üldkoosolek toimub
17. märtsil kell 14.00 Vanakülas.
Päevakorras on külavanema valimised.
Külavanem Leander Konks, tel 505 0776

