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Anti üle Põlva valla tunnustused
23. veebruaril toimus Põlva Kultuuri- ja Huvikeskuses vallavanema ja volikogu esimehe pidulik vastuvõtt, kuhu olid kutsutud
Põlva valla elu ja arengut 2019. aastal mõjutanud inimesed.
Põlva vallavolikogu esimees Lennart Liba andis üle volikogu
tunnustused: Põlva valla aukodanik - Peeter Peedomaa. Peeter
Peedomaa alustas puidutööstuses Põlvas 1984. aastal. Tema juhtud ettevõte Peetri Puit on spordi suurtoetaja, firma müügiedu lisab Põlvale positiivset kuvandit, eelmisel aastal investeeriti uude
täisautomaatsesse tootmisliini ja tehasehoone juurdeehitusse. Ettevõttes Peetri Puit on ühendatud piirkondlik areng, ekspordi laienev haare ja puidu kasutamise tarkus. Peeter annetab tunnustusega
kaasneva rahalise preemia Tartu Ülikooli Lastefondile.
Põlva valla kultuuripreemia kultuurivaldkonnas pälvis
Margot Suur. Margot on Põlva Muusikakooli vokaalpedagoog,
kelle juhendatud õpilased on saavutavad suurepäraseid tulemusi
üleriigilistelt laulukonkurssidelt.
Põlva valla kultuuripreemia spordi valdkonnas võttis vastu
Elar Hani. Elar Hani eestvedamisel korraldas maadlusklubi Lapiti
esmakordselt Eesti meistrivõistlused maadluses Põlvas Mesikäpa Hallis. Maadlusliit oli korraldusega väga rahul ja on palunud
korraldada Põlvas ka 2020. aasta märtsis Eesti meistrivõistlused
kadettide vanuseklassis.
Aasta vabatahtliku tiitli pälvisid Annelore ja Eckhardt
Seyer, kes on Põlvamaa saadikud Saksamaa Segebergi maakonnas. Nad tutvustavad seal Põlvamaa ettevõtjate toodangut ja on
rohkem kui 20 aasta jooksul toonud ja osutanud mitmekülgset abi
Ahja piirkonnale.
Aasta tegu oli Maicel Uibo hõbemedal kümnevõistluses maailmameistrivõistlustel Dohas.
Vallavanem Georg Pelisaar tunnustas Aasta tegijaid:
Tõnu Nurm – meesultraveteranide rogaini maailmameister
Peeter Änilane - debüüt dirigendina juubelilaulupeol
Riivo Jõgi – maakondliku laulu- ja tantsupeo „Sinule – Eesti,
sinule – Põlvamaa“ lavastaja ja üldjuht
Ene Lellep – Põlva Väärikate Ülikooli käivitamine
Käsipallimeeskond SERVITI: Jürgen Lepasson, Anatolii
Chezlov, Kristjan Muuga, Hendrik Varul, Ülljo Pihus, Raiko Rudissaar, Eston Varusk, Henri Sillaste, Denis Lõokene, Siivo Sokk,
Indrek Neeme, Henri Hiiend, Mario Karuse, Carl-Eric Uibo, Sander Sarapuu, Sergii Liubchenko, Alfred Timmo, Mathias Rebane,
Tõnis Kase, Otto-Karl Kont, Markel Veiko, Arturs Meikšans, Stanislav Kholodiuk , treenerid Kalmer Musting ja Rein Suvifüsioterapeut Ly Kamja, esindaja Andres Neeme. Põlva SERVITI on
Eesti karikavõitja 2019, Eesti meister 2019
Sireli Salum – noorte lauljate telekonkursi „Tähtede lava“ finalist ja oma vanusegrupi võitja
Triinu Laan – Eesti Filharmoonia EV 100 muusikalise lavastuse “Suidsusannasümfoonia“ ja „Suidsusannapäävä“ projektijuht,
kolmas võrokeelne lasteraamat „Krutskiline tita. Päähäkääntävä
tita“
Külmsoo talu – põlvkondade järjepidevus ja jätkusuutlikkus
ettevõtluses, 2019. aastal valmis uus noorkarjalaut.
Marge Trumsi – kogukondade ühiskingi „EV100 igas külas“
Põlvamaa koordinaator, hea koostööpartner juubeliaastal EV 100
mälestusplaatide paigaldamisel küladesse

Vasakult: Põlva valla aukodanik Peeter Peedomaa, kultuuripreemia laureaadid Margot Suur ja Elar Hani.
Taavi Nageli foto
Kaia Tamm – Põlva Kooli minifirmade ja Põlva Gümnaasiumi
õpilasfirmade juhendaja, õpilasfirmade jätkuvalt suurepärase esinemise eest vabariiklikel laatadel
Marek Parksepp – 2019. a maailmameistrivõistluste hõbemedal meesveteranide klassis, Eesti laskesuusatamise 2019. a parim
meesharrastaja
Vokaalansambel Blue-S: Kristin Pintson, Hanna Maria
Laane, Laura-Liis Kütt, Marian Seeme, Andrea Kuzilov – I
koht Alo Mattiiseni vokaalansamblite konkursil, Silvi Vraidi ja
Rein Rannapi laulude kontsertkavad, Põlva esindamine kontserdiga Segebergi maakonnas, Saksamaal
Tarvo Siilaberg – Tartu Luterliku Peetri Kooli õppekoha avamine koostöös Põlva Maarja koguduse ja kohaliku kogukonnaga
Orienteerumisklubi Põlva Kobras – Põlva maakonna parima
spordiklubi
Põlva indiaca meeskond: August Parts, Mikko Jušin, Gabriel Usin, Arti Unt, Timo Varik – Eesti meistrid indiacas

Kristi Raias – Põlva Muusikakooli vilistlane, soulimuusik
Rita Ray debüütalbum “Old Love Will Rust“ oli Eesti Muusikaauhindadel nomineeritud neljas kategoorias.
Kanniku OÜ – ettevõtluse edendaja, Põlvamaa üks parimaid
palgamaksjaid.
MTÜ Lõõtspilliselts – Karl Kikka pronkskuju rajamise eestvedamise, selleks kontsertide korraldamise ja rahaliste vahendite
kogumise eest
Raido Mitt – 2019. aasta Eesti meister maratonijooksus; Eesti suurima jooksusarja „Selver Eesti Linnajooksud“ 2019. hooaja
võitja
Volikogu tunnustustega kaasnesid rahalised preemiad. Aasta
tegija tunnustuseks oli Eestis kasevineerist valmistatud disainriidepuud karbiga. Vastuvõtu kontsertosas esinesid rahvatansuansambel Kagu Kabujalakesed ja Trio Naturale.
PT

Reet Külaots pälvis ministri
tunnustuse
17. veebruaril tunnustas
sotsiaalminister Tanel Kiik
Kadrioru
Kunstimuuseumis
toimunud pidulikul vastuvõtul
2019. aasta tegusamaid tervisedendajaid. Põlvamaalt pälvis
tunnustuse tervist edendavate
koolide võrgustiku koordinaator, Põlva valla kodanik Reet
Külaots.
Sotsiaalministeeriumi tunnustus anti kõigi maakondade
silmapastvamatele rahvatervise
valdkonna edendajatele ning
tervisedendamisse panustanud
inimestele.

„Inimeste tervise edendamisse panustavad Eestis
igapäevaselt paljud inimesed
nii oma põhitööga kui vabatahtlikult. Tervist mõjutavad
nii meie geenid, igapäevased
valikud kui ka ümbritsev keskkond. Seejuures on tervist toetava keskkonna kujundamisel,
inimeste teadlikkuse tõstmisel
ja hoiakute muutmisel, tervist
toetavate valikute pakkumisel
võtmeroll just kogukondadel ja
paikkondadel – kohalikel omavalitsustel, tööandjatel, haridusasutustel, aga ka vabaühen-

dustel,” ütles sotsiaalminister
Tanel Kiik.
Reet Külaots on olnud
alates 2005. aastast Põlvamaa
Tervisenõukogu liige, on Põlva Terviseklubi asutajaliige
ja Põlva maakonna tervistedendavate koolide võrgustiku koordinaator. Reet on väsimatu tervislikku liikumist
propageerivate
sündmuste
algataja ja läbiviija Põlvas.
Õnnitleme!
Janika Usin
abivallavanem

Põlva valla vanim elanik proua Maimu Mägi sai veebruarikuus sama vanaks kui on Eesti Vabariik. Põlva vallavalitsuse
õnnitlused andis edasi abivallavanem Janika Usin.
Põlva Vallavalitsuse foto

2 Vallavalitsus, volikogu

Avatud on hajaasustuse
programmi 2020. aasta
taotlusvoor
Taotlusi 2020. aasta hajaasustuse programmi saab esitada
kuni 17. aprillini 2020.
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 füüsililine 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.
Programmdokumendiga saab tutvuda ja taotlusvormid alla laadida Põlva valla kodulehelt: http://www.polva.ee/hajaasustusprogramm. Taotleja peab taotluse esitamisel arvesse 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 ja konsultatsioon:
taristuspetsialist Imre Maidla
799 9478; 5305 0775

Liikluspiirangud
Arvestades asjaolu, et pinnaste liigniiskusest tingitud teekonstruktsioonide nõrgenemise tõttu võib raskeveokite liiklus teede olukorda oluliselt kahjustada on kehtestatud järgmistel avalikult kasutatavatel kohalikel teedel liikluspiirang:
tee nr 1170001 Kripsi tee; 1170008 Kunnioru tee; 3850009 Mäni
– Vardja; 3850030 Kikari – Oja – Ivani; 4730004 Laanekooli tee;
4730049 Lode tee; 4730060 Suuremetsatagune tee; 6190001 Tännassilma – Mammaste; 6190017 Partsi – Meemaste; 8720003 Savimäe – Pussa; 8720011 Kotiku – Lootvina; 8720016 Suitsetamiskoha
– Sepa; 8790020 Partsi tee; 6190007 Tännassilma - Mustajõe tee;
4730010 Matsisaare tee; 4730011 Terepi tee; 4730012 Üleküla tee.
Nendel teedel on liiklemine on keelatud sõidukitele, mille registrimass ületab lubatud (6 tonni) massipiirangut.
Ehitus- ja planeeringuosakond

Maamaksuteadetest
Maamaksuteadete saatmisel ilmnes, et paljudel inimestel
puudub andmetes kodualuse maa maksusoodustus. Selle on põhjustanud tõrge rahvastikuregistri aadresside uuendamise x-tee lahenduse ja Maa-ameti maamaksu infosüsteemi vahel, mistõttu ei
jõudnud kõik andmed maksuametile veatult.
Maksuamet analüüsib rahvastikuregistri andmeid eesmärgiga
tuvastada kõik maakasutused, millele on koduomaniku maksuvabastus valesti arvutatud. Peale vigade väljaselgitamist tühistatakse eelnev maksunõue ja väljastatakse uus korrektne maamaksuteade.
Kui avastate, et maamaksuteates ei ole andmed õiged või
tasutav summa tundub suurem kui tavaliselt, palume pöörduda
maaspetsialist Tiivi Partsi poole, tel 799 9485 või tiivi.parts@
polva.ee

Põlvamaa Partnerluskogu
projektitoetuste taotlusvoor
on avatud 1.-16. märts 2020.a
Toetust saab taotleda meetmetest:
Meede 1 „Ettevõtlusele hoo andmine“
Meede 2 „Kogukondade ja kogukonnateenuste arendamine“
Meede 3 „Heakorrastatud ja turvaline elukeskkond“
Taotlused tuleb esitada e-PRIA keskkonda!
Taotlusi saavad esitada Põlva ja Kanepi vallas ning
endise Veriora valla territooriumil tegutsevad ettevõtjad,
mittetulundusühingud, sihtasutused ja kohalikud omavalitsused.
Projektitaotluste hindamise tähtaeg Põlvamaa Partnerluskogus
on hiljemalt 12. juuni 2020.a
Info www.partnerluskogu.ee.
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Kaasava eelarve ettepanekute rahvaküsitlus
Kaasavasse eelarvesse sai ettepanekuid esitada 10.–25. jaanuarini. Tähtaegselt esitati kaasavasse eelarvesse 18 ettepanekut.
6. veebruaril toimus hindamiskomisjoni istung, kus kinnitati
ettepanekud, mis lähevad rahvahääletusele.
Rahvahääletus viiakse läbi elektrooniliselt ajavahemikul
2.–8. märts 2020 veebikeskkonnas volis.ee. Küsitlus algab
2. märtsil kell 8.00 ja lõpeb 8. märtsil kell 22.00.
Küsitluses osalemiseks on vajalik end identifitseerida ID-kaardi või mobiil-ID-ga. Küsitlusest on õigus osa võtta igal küsitluses
osalemise päeval vähemalt 16-aastasel elanikul, kelle elukoht on
Eesti rahvastikuregistri andmetel Põlva vald.
Hääle saab anda kuni kahe ettepaneku poolt. Hääletada saab
kodus, raamatukogude avalikes internetipunktides ja vallavalitsuses teabespetsialistide juures Kesk 15 või Keldrikaela tee 2.

Elanike hääletusel on ettepanekud:
• Sõpruse palliväljak
• Mooste mõisa laste mänguväljaku rajamine
• Tänavavalgustuse rajamine
• Sõudepaadid Kiidjärve järvele
• Välijõusaal
• Rosma vesiveski paisu ja veehoidla rekonstrueerimistööd
• Pumptrack Põlvasse!
• Laste mänguväljak Vanakülas
• Peri küla mänguväljak
• Peri küla kiigepark
• Avalik mänguväljak Tännassilma külaplatsile
Kõigi ettepanekutega saab tutvuda ka Põlva valla veebilehel.

ETTEPANEKUD KAASAVASSE EELARVESSE
Ettepanek - Sõpruse palliväljak
Sõpruse palliplatsi (Savi 2 a)
renoveerimine: uus aluspind,
uued korvpallikonstruktsioonid ja
tennise/võrkpalliväljaku postid koos
vajamineva inventariga. Palliplats
on osa raudteejaama piirkonna
pereväljakust.
Maksumus: 48 000 eurot
Ettepanek – Mooste mõisa laste
mänguväljaku rajamine
Mõisakompleksi külastab üle 10 000
inimese aastas, kompleksis pole
laste mänguväljakut. Mänguväljakule on planeeritud liivakast, kiik,
ronila, liumägi ja karussell.
Maksumus: 16 000 eurot
Ettepanek jätkab kaasava eelarve
protsessis, kuid ettepaneku elluviimisel kooskõlastatakse mänguväljaku asukoht.
Ettepanek - Tänavavalgustuse
rajamine
Põlva linna staadioni Mäe tänava
poolsel serval on jalgtee, mis leiab
aktiivset kasutust nii suvel kui talvel,
nii kohalike elanike kui külaliste
poolt. Pimedal ajal, kui ei põle ka
staadioni valgustus, on see pime ja
ebaturvaline.
Maksumus: 10 000 eurot
Ettepanek - Sõudepaadid Kiidjärve järvele
Kiidjärve on populaarne ujumiskoht
nii kohalike kui turistide seas. Et
muuta rannaelu mitmekesisemaks
ja pikendada ranna kasutamise
hooaega soovitakse pakkuda võimalust järvel sõudepaadiga sõita.
Maksumus: 7500 eurot
Ettepanek – Välijõusaal Põlva
linna staadionile
Staadionil pakutavate harrastusvõimaluste laiendamine, 6-7
trenažööri.
Maksumus 7000 eurot

Ettepanek – Rosma vesiveski
paisu ja veehoidla rekonstrueerimistööd
Tööde eesmärgiks on setete eemaldamine ja veehoidla põhja puhastamine ning pinnase teisaldamine,
kallaste korrastamine ja võsa eemaldamine. Tööde käigus tahetakse
rajada ka tuletõrje veevõtukoht.
Maksumus: 13 000 eurot
Ettepanek – Pumptrack Põlvasse!
Pumptrack kutsub noori liikuma,
pakub meelelahutust, arendab
tasakaalu, kaaslaste märkamist
ja nendega arvestamist. See
sobib nii sportimiseks kui vabaaja
veetmiseks ning ühendab endas
mänguväljaku ja spordiväljaku.
Pumptrackil saab liikuda ja treenida
nii rulade kui rulluiskude, tõuke- ja
jalgratastega. Koosneb kurvidest ja
lainetest. Sobiv koht oleks Põlva järve ümbruse ala, et oleks läheduses
Põlva skatepargiga.
Maksumus: 50 000 eurot
Ettepanek – Laste mänguväljak
Vanakülas
Kaasaegse, ilmastikukindla ja
ohutu laste mänguväljaku rajamine
Vanaküla raamatukogu-külakeskuse
juurde. Uus mänguväljak oleks
kohalike laste kohtumispaik, aitaks
neil omavahel tuttavaks ja saada ja
ühendaks külakogukonda.
Maksumus: 8000 eurot
Ettepanek – Peri küla mänguväljak
Seni puudub Peri külas koht, kus
lapsed saavad koos mängida.
Mänguväljak tuleks korvpalliplatsi
lähedusse, et erinevas eas lapsed
saaksid nii isekeskis kui üheskoos
aega veeta.
Maksumus: 12 900 eurot

Ettepanek – Peri küla kiigepark
Kiigepark on plaanis rajada ajaloolisesse Peri parki. Kiigepark sisaldab
üle 15ne kiigevormi.
Maksumus: 14 900 eurot
Ettepanek – Avalik mänguväljak
Tännassilma külaplatsile
Tännassilma külaplats on Tännassilma Kähri ja Puskaru külade
ühine kooskäimiskoht, kus lastel
ja noorukitel puudub eakohane
ajaveetmisvõimalus. Kogukond soovib väljakule paigaldada kiiged ja
ronimislinnaku. Väljaku aluseks on
liivaplats, mis meeldib väikelastele.
Hinnanguline maksumus: 10 000
eurot
Ettepanek - Põlva-Saverna maan
teeäärse kergliiklustee valgustuse rajamine
Maksumus: 30 000 eurot
Ettepanek jääb kaasavast eelarvest välja, kuna vallavalitsuse ja
majanduskomisjoni seisukohast on
valgustuse rajamine otstarbekas
lahendada koos kergliiklustee
asfalteerimisega.
Ettepanek - Sõpruse jalgpalliväravad
Maksumus: 5104,88 eurot
Ettepanek jääb kaasavast eelarvest
välja, sest ala suurust ning alal olemasolevaid atraktsioone arvestades
ei pea komisjon jalgpalliväravate
alale paigaldamist ohutuks.
Ettepanek – Karilatsi seltsimaja
ehituse I etapp
Plaanitud on majakarbi ehitus.
Maksumus 50 000 eurot
Ettepanek jääb kaasavast eelarvest
välja kuna ei vasta kaasava eelarve
tingimustele. Ettepaneku tulemusel
ei valmi terviklikku objekti

Ettepanek – Nurme ja Kesk tänava vahelise trepi remont
Hinnanguline maksumus: ei ole
esitatud
Ettepanek jääb kaasavast eelarvest
välja kuna ei vasta kaasava
eelarve tingimustele. Nurme ja
Kesk tänava vaheline trepp vajab
tõesti renoveerimist. Põlva valla
eelarvestrateegias on kavandatud
aastaks 2021 suvekohviku pargi
korrastus. 2020. aastal on kaasava
eelarve suurus 50 000 eurot, mis ei
võimalda tegevust täies mahus ellu
viia, osaline renoveerimine ei ole
komisjoni hinnangul otstarbekas.
Ettepanek - Intsikurmu terviseraja
kaasajastamine ning aastaringne
hooldus
Maksumus: ei ole esitatud
Ettepanek ei jätka kaasavas eelarves, sest koostamisel on Intsikurmu
pargi hoolduskava, milles ettepaneku objekt on käsitletud.
Ettepanek – Staadioni hooldustehnika (traktori) ostmise osaline
katmine
Maksumus: 10 150 eurot.
Ettepanek ei jätka kaasavas eelarves, sest komisjoni hinnangul ei ole
võimalik soetatava hooldustehnika
(traktori) puhul rääkida avalikust
kasutusest selles tähenduses,
mida kaasava eelarve mõistes
silmas peetud on. Avaliku kasutuse
all peetakse silmas võimalust igaühe poolt objekti vabalt kasutada.
Ettepanek – Kergliiklustee ehitamine Põlvas Metsa tänavale
Maksumus: ei ole esitatud
Ettepanek ei jätka kaasavas eelarves, sest koostamisel on
Põlva valla teehoiukava, milles
ettepaneku objekt on käsitletud.

Volikogu istungilt
24.01.2020 istungil
Volikogu valis 2019. a tunnustusavalduste
saajad.
Tunnistati kehtetuks Mammaste külas
Timmo Tallide kinnistu detailplaneering
omaniku soovi tõttu planeeringu elluviimisest loobuda.
Võeti vastu Põlva valla 2020. aasta eelarve kogumahus 31 248 000 eurot ning anti
luba võtta investeeringute katteks laenu
kuni 4 710 000 eurot. Laenu võetakse vastavalt vajaduse tekkele.
Muudeti Põlva Vallavalitsuse teenistujate palgajuhendit sotsiaalsete garantiide osas.
Vähendamaks haiguspäevade arvu, hüvitatakse teenistujale kvartalis 50 euro ulatuses tervise edendamiseks tehtud tervise- ja
spordikulud.
Volikogu otsustas toetada aastatel 2020–
2022 erakoole tegevuskulude katmisel 38
euroga kuus õpilase kohta ja eralasteaedasid tegevuskulude katmisel 283 euroga kuus
lapse kohta. Otsusega kaasnevad Põlva valla 2020. aasta eelarvele eeldatavad kulud
summas 177 776 eurot.

20.02.2020 istungil
Põlva Vallavolikogu muutis „Sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise korda” nii,
et laiendati küttetoetuse taotlemise aega ja
saajate ringi ning ühekordse toetuse taotlejate ringi. Samuti ei määrata enam mitu
taotlust võib taotleja ühe eelarveaasta jooksul esitada.
Juunikuus määrati vallavalitsuse poolt
sundvaldus Vastse-Kuuste alevikus kinnistute Lootvina tee 7, Lootvina tee 9 ja Lootvina tee 11 juurdepääsuteele ning tee anti
avalikuks kasutamiseks. Nüüd anti teele
nimi Lootvina tee H1 ja tee numbriks teeregistris on nr 8720113.
Volikogu otsustas jätta rahuldamata
30.12.2019. a esitatud vaide Põlva Vallavolikogu 21.11.2019. a otsuse nr 1-3/44
„Põlva linnas asuva Pärnaõie tn 32 katastriüksuse, Soesaare külas asuva Pärnaveere
katastriüksuse ja osaliselt Tedre katastriüksuse ja lühialade detailplaneeringu kehtestamine” kehtetuks tunnistamise nõudes.
Vaide esitaja seisukoht oli, et Tedre kinnistu
hõlmamine detailplaneeringu koosseisu on

vastuolus üldplaneeringuga. Põlva Vallavolikogu leidis, et Põlva linnas asuva Pärnaõie
tn 32 katastriüksuse ja Soesaare külas asuva Pärnaveere katastriüksuse ning osaliselt
Tedre katastriüksuse ja lähialade detailplaneeringu menetlusel on lähtutud üldplaneeringu menetlemise nõuetest.
Aktsiaselts Põlva Vesi on koostamas
taotlust Sihtasutusele Keskkonnainvesteeringute Keskus, et saada toetust Aarna külas ja Himma-Vardja piirkonnas vajalike
vesivarustuse tööde teostamiseks. Volikogu
otsustas väljastada garantiikirja määramaks
aktsiaseltsi Põlva Vesi vee-ettevõtjaks Aarna ja Himma-Vardja piirkondades, peale
Keskkonnainvesteeringute Keskuselt saadud positiivse rahastamise otsust.
Vallavanema info päevakorrapunktis
tutvustas vallavanem Põlvas toimunud Eesti
Linnade ja Valdade Liidu juhatuse koosoleku päevakorras olnud teemasid.
Järgmine vallavolikogu istung toimub
26. märtsil 2020.
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Milline on meie keskuste tulevik?
Seoses uue valla üldplaneeringu koostamisega kutsub vallavalitsus keskuste kogukondasid arutelule “Milline on meie
keskuste tulevik?”
Tule, räägi kaasa:
16. märtsil 18.00-20.00 Ahja Raamatukogus
18. märtsil 18.00-20.00 Mooste Veskiteatris
26. märtsil 18.00-20.00 Vastse-Kuuste kogukonnamajas
30. märtsil 18.00-20.00 Tilsi Lasteaia Muumiorg saalis

Beebipidu
2019. aasta II poolaastal sündis Põlva vallas 71 last.
Ajavahemikul 01.06.2019-31.12.2019 sündinud lapsi
ootame koos vanematega peole, mis toimub
17.03 kell 15.00 Põlva Kultuuri- ja Huvikeskuses.
Kutsed on edastatud posti teel.
Info tel 799 9477 või 799 9462

Miks on alkohol alaealistele keelatud?
2020. aasta jaanuarikuus toimus koostöös Põlva politseijaoskonnaga alkoholi testostlemine Põlva valla 14 müügikohas. Selgus, et kuigi alkoholi müük alaealisele on seadusvastane, ei kontrollitud noorte alkoholiostjate vanust nendest pooltes (seitsmes)
alkoholi müügikohtades.
Alkohol kahjustab noore inimese keha ja aju kaks korda rohkem, kui täiskasvanul. Alkoholi kogus, mis noore inimese arenevat
aju ei kahjusta, on peaaegu olematu. Lisaks tekib joomise tagajärjel suurem oht sattuda konflikti, õnnetusse või langeda kuriteo
ohvriks. Et noorte tervist hoida, on alkoholi ja teiste uimastite tarvitamine Eestis alla 18-aastaste jaoks seadusega keelatud.
Kui Põlva vald 2015. aastal liitus kohaliku alkoholipoliitika
programmiga, seadis Põlva vallavalitsus eesmärgiks, et Põlva vallas ükski täiskasvanu EI MÜÜ, EI OSTA ega PAKU alaealiste-

Detailplaneeringud
• Põlva Vallavalitsus algatas 29.01.2020 korraldusega nr 2-3/36
Mammaste külas Tartu mnt 2 katastriüksuse ja lähiala detailplaneeringu koostamise. Planeeringuala suurus on ligikaudu 4656 m2
ning planeering koostatakse eesmärgiga püstitada katastriüksusele
ärihoone, määrata ehitusõigus ning muuta maa kasutamise sihtotstarve tootmis- ja ärimaaks. Kavandatavad tegevused on kooskõlas
kehtiva Põlva valla üldplaneeringuga. Detailplaneeringu algatamise korraldusega saab tutvuda tööpäevadel Põlva Vallavalitsuse ehitus- ja planeeringuosakonnas Võru tn 1, Põlva linn ja Põlva valla
veebilehel.
• Põlva Vallavalitsus annab teada, et 05.02.2020 istungil lõpetati
järgnevate, enne 2015. aasta 1. juulit algatatud detailplaneeringute
koostamine: Puustamäe ja Vanaküla külakeskuse kinnistute detailplaneering, Põlva paisjärve hüdroelektrijaama detailplaneering
ning Põlva linnas Uus tn 4b detailplaneering, Salu tn 1 (varasemalt
Salu tn 19A) detailplaneering, Kesk tn 28a (varasemalt Kesk tn
38b) detailplaneering, Nurme tn 10 detailplaneering, Vahtra tn 19
ja Vahtra tn 21 (varasemalt Lina tn 19 ja Lina tn 21) detailplaneering ning Jaama tn 54 detailplaneering. Detailplaneeringute lõpetamise korraldustega on võimalik tutvuda Põlva valla veebilehel
www.polva.ee.
• Põlva Vallavalitsus annab teada, et 19.02.2020 istungil lõpetati
järgnevate, enne 2015. aasta 1. juulit algatatud detailplaneeringute
koostamine: Vastse-Kuuste alevikus jäätmejaama ja selle lähiala
detailplaneering ning Himmaste külas J. Hurda tee 5 detailplaneering. Mõlemal juhul puudub planeerimisseaduse kohaselt detailplaneeringu koostamise kohustus.
• Põlva Vallavalitsuse 19.02.2020 korraldusega nr 2-3/84 kehtestati Valgemetsa külas Varese katastriüksuse detailplaneering.
Planeeringuala suurus on 0,45 ha ning planeeringuga lubatakse
alale ehitada üks põhihoone maksimaalse kõrgusega maapinnast
9 m ning kaks abihoonet maksimaalse kõrgusega 7 m maapinnast,
hoonestuse suurim lubatud ehitisealune pindala on 350 m2, hoonete soovituslik katusekalle 15o– 45o, olemasolevaid katastriüksuse piire ei muudeta. Juurdepääsuks katastriüksusele kasutatakse
olemasolevat teed, olemasolev kõrghaljastus peab säilima vähemalt 70% ulatuses. Planeeringuga antav ehitusõigus järgib Valgemetsa külas välja kujunenud hoonestuslaadi.
Ehitus- ja planeeringuosakond

le alkoholi. Põlva Vallavalitsus väärtustab oma noorte tervist ja
hoolib nende tulevikust ning seetõttu pöörab jätkuvalt tähelepanu
alkoholimüügi vanusepiirangu nõude täitmisele müügikohtades.
Oleme seisukohal, et vähendamaks alaealiste alkoholitarbimist, tuleb alkoholi ostmine noortele teha oluliselt raskemaks. Testostlemiste üheks eesmärgiks ongi kujundada müügikohtades välja
harjumus küsida noorelt alkoholiostjalt vanust tõendavat dokumenti. Loodame, et ka müügikohtades hoolitakse noorte tervisest
ja tulevikust ning pööratakse rohkem tähelepanu alkoholimüügi
vanusepiirangu nõude täitmisele.
Janika Usin
Abivallavanem

Sirje Vill pälvis Põlvamaa
teenetemärgi
22. veebruaril toimus Räpina Aianduskooli saalis Eesti Vabariigi 102. aastapäevale pühendatud pidulik vastuvõtt, kus Põlvamaa
Omavalitsuste Liit andis üle Põlvamaa teenetemärgid.
Põlvamaa teenetemärgi pälvis Sirje Vill. Sirje Vill on olnud
kauaaegne ajakirjanik, pedagoog ja harrastusteatri lavastaja. 1993.
aastast alates on ta koondanud amatöörnäitlejaid Põlva Linna Harrastusteatrisse. Ta on kirjutanud mitu dokumentaalnäidendit lähikonnast pärit suurmeestest (Jakob Hurt, Gustav Adolph Oldekop,
Jaan Vahtra, Oskar Kurvits, Johann Voldemar Jannsen), mis on
avaldatud kogumikus «Põlvamaa paremad pojad». Sirje Vill on
Jakob Hurda nimelise Põlva Rahvahariduse Seltsi esimees ning
organiseerinud Jakob Hurda sünnitalu – Lepa talu taastamist Himmastes.
Katrin Satsi, Mare Värton, Andre Laine, Argo Must ja Margot
Suur pälvisid Põlvamaa aukirjad. Õnnitleme!
PT

Otsime
ehituspartnerit

Salva Kahjukäsitluse varakahjude osakond otsib
endale maakonnas pikemaajaliseks koostööks
ehituspartnerit, kelle ülesandeks oleks kahjude
esialgne hindamine ja sobivusel taastamistööde
korraldamine kahjustada saanud hoonetes.
Lisainfo ja huvi korral palun pöörduda:
Varakahjude osakonna juhataja Karen Soosalu
e-mail: karen.soosalu@salva.ee
tel: 6800 500

Põlva muutub järjest kaunimaks, vol 8
Kesk 23

salva.ee

Janika Usina fotod
Mäe 9

koostöös
Põlvamaa Puuetega
Inimeste Kojaga
osutab
TASUTA ÕIGUSABI
ERIVAJADUSTEGA
INIMESTELE
(keskmise, raske,
sügava puudega)
Põlva Päevakeskuses
Uus tn. 2
11. märtsil 2020
Eelregistreerimine
vastuvõtule
telefonil 601 5122/
5385 0005

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

Kevadel 2020 Põlvas
Inglise keel klienditeenindajatele (algtase)
03.03 - 01.04
T ja K kell 17.00 - 19.30
Maht: 30 akad tundi.
Tulemuslik mõjutamine ja loov
probleemilahendus
8., 9., 15., 16. ja 23.04 kell 9.00 - 16.00
Maht: 40 akad tundi.
Nutikool
13.05 kell 9.30 - 13.30, 14.05 kell 9.30 - 13.30,
15.05 kell 9.30 - 14.30, 20.05 kell 9.30 - 13.30,
21.05 kell 9.30 - 14.30 ja 22.05 kell 9.30 -13.30.
Maht: 32 akad tundi.
Koolitused toimuvad
Põlvamaa
Rahvaülikooli juures,
Tercare
Koolituskeskuse
ruumides (Metsa tn 1).

Info ja registreerimine:
www.rahvaylikool.ee
maarja@rahvaylikool.ee
tel 7361 548
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Põlva
Keskraamatukogus
Põlva
• Diginõu 18. märtsil kell 16.30 lugemissaalis. Oodatud on kõik, kel vaja
nõu arvuti või nutiseadmete kasutamisel.
Juhendab Epp Volkov.
• Georg Otsale pühendatud pärastlõunatund „Armastus laulu vastu“ Riivo
Jõgi eestvedamisel 19. märtsil kell 16
lugemissaalis.
• Põlva Kunstikooli kunstilabori näitus
„Akrüülivalu“ 3. veebruarist 14. märtsini
lugemissaalis. Juhendaja Yyhely Hälvin.
• Raamatunäitus „Müstiline ja hingeline Ernst Enno kadunud kodu otsimas“
26. veebruarist 18. märtsini näitusevitriinis. Koostöös Tartu Linnaraamatukoguga.
• Näitus „Georg Ots 100“ 19. märtsist
13. aprillini näitusevitriinis.
Ahja (raamatukogu ja Tuglase muuseum)
• Tuglase sünnipäevahommik 2. märtsil kell 10 muuseumis 5–7-aastastele
lastele. Teeme ringkäigu muuseumis,
loeme kirjaniku loomingut ja otsime üles
vana aja asjad.
• Uus meelelahutuslik mälumängusari
„Terane teab“ noortele koostöös noortekeskusega. Esimene mäng 17. märtsil
kell 15 raamatukogus. Oodatud on kuni
neljaliikmelised võistkonnad. Iga mängu
ja hooaja parimatele auhinnad. Ootame
osalema!
• Ema ja tütre Epp Margna ja Kadri Kalve näitus „Läbi nelja silma“ 9.
märtsist 17. aprillini raamatukogus ja
muuseumis. Näitus hõlmab kunstnike erinevatel loomeperioodidel loodut.
Kohtumine Epp Margnaga ja puidule
maalimise töötuba tema juhendamisel
17. aprillil kell 12.
• Käsitööring Kullaketrajad 13. ja 27.
märtsil kell 9–12 muuseumis. Kavas
varbast kasvatatud susside ja diagonaalis kootud susside kudumine. Juhendaja
Malle Avarmaa.
• Käsitööring Tegusad Totsid 5. ja 19.
märtsil kell 13.30–15.30 raamatukogus.
Kavas saunarätiku õmblemine ja kaunistamine. Juhendaja Kaire Luksepp.
Kõik uued huvilised on käsitööringidesse oodatud!
Himmaste
• Kevadlillede valmistamine Lea Saani
juhendamisel 11. märtsil kell 16.
• Emakeelepäeva tähistamine koos lastega 13. märtsil kell 17.
• Laste lugemispäev 17. ja 24. märtsil
kell 17.
• Laste joonistuspäev 20. ja 27. märtsil
kell 17.
• Mustlastantsugrupi Romaška kontsert 22. märtsil kell 15 külakeskuse saalis.
• Väljapanek „Märts – teatrikuu“ näitlejate elulooraamatutest 2.–30. märtsini.
• Käsitööring Nobedad Näpud 2., 16.
ja 30. märtsil kell 18. Juhendaja Merike
Verev.
• Linetants kolmapäeviti kell 19. Juhendaja Imbi Aarna.
Kiidjärve
• Emakeelepäevale pühendatud teisipäevak 17. märtsil kell 14–16. Eesti rahvajutu aasta märtsikuu raamatu tutvustus
ja katkendite ettelugemine. Mari Tammari raamatu „Hundihüüdja“ arutelu.
• Näitus „Nutitelefoni eelkäijad“ 24.
veebruarist 15. märtsini. Väljas on telefoniaparaadid, arvelauad, arvutusmasinad, fotoaparaadid, lükatid ja muudki
põnevat kiidjärvelaste erakogudest.
Kiuma
• Neljapäevaklubi (kirjandusklubi) neljapäeviti kell 11.
• Kirjanikule, füüsikule, filosoofile ja
maalikunstnikule Madis Kõivule pühendatud näitus 12. märtsini. Lisaks

raamatutele fotod erakogust ja Eesti
Draamateatri lavastusest „Põud ja vihm
Põlva kihelkonnan nelätõistkümnendämä aasta suvõl“. Fotode autor Heikki
Leis.
Mooste
• Lugemisisu programm 5–10aastastele lastele.
Peri
• Eesti rahva ennemuistsete juttude ettelugemine teisipäeviti ja neljapäeviti
kell 15–16.
• Tsirgupäeva tähistamine „Kutsume
kured koju tagasi“ 9. märtsil kell 15.
Kuulame linnuhääli, teeme neid järele,
värvime linnupilte ja võtame linnupetet.
• Emakeelepäevaeelne reede „Sortsisõnad, sajatused, loitsud ja lausumised“
13. märtsil kell 15. Uurime emakeele
maagiat.
• Patriku- ja käärdipäeva tähistamine
17. märtsil kell 15. Riietume rohelisse ja
meisterdame neljalehelise ristikheina.
• Pärastlõuna pannkookide ja piigapunaga 25. märtsil kell 15. NB! Raamatukogus ainult tüdrukud, poistel palume
tüdrukuteks kehastuda!
Rasina
• Käsitööring Ilutegijad 5. märtsil kell
11 külakeskuses. Kavas lapitehnikas
seelikute õmblemine. Juhendaja Kersti
Habo.
Taevaskoja
• Käsitööring neljapäeviti kell 14.
• Madis Kõivule pühendatud näitus 16.
märtsist 4. maini (vt Kiuma).
Tilsi
• Ettelugemine „Paastukuu jutud“ lastele kolmapäeviti (4., 11. ja 18. märtsil)
kell 14.
• Täiskasvanute kirjandusklubi „Mis
uudist?“ 26. märtsil kell 12.
• Silvia Sinijärve fotonäitus „Sügis
metsas“ 9.–31. märtsini.
• Raamatuväljapanek „Jaan Kross
100“ 19. veebruarist 20. märtsini.
Vanaküla
• Raamatukogukohvik 22. märtsil kell
13. Kevade alguse ja paastumaarjapäeva
tähistamine ühislaulmise, pannkookide
küpsetamise ja punase joogiga.
• Suure-Jaani Kooli 5. klassi õpilase Ralf
Grünbergi fantaasiafiguuride näitus
„Plastiliinimaailm“ 31. märtsini.
Vastse-Kuuste
• Lugemisisu programm 5–10aastastele lastele.
• Teemaõhtu 9. märtsil kell 19.15 Eesti
hädaabisüsteemist. Kuidas kaasa aidata
abi õigeaegsele jõudmisele abivajajani ja elupäästvate võtete omandamise
suurest tähtsusest. Külas on Karin Kaigas, SA Tartu Kiirabi erakorralise meditsiini õde
• Laste lugemis- ja nuputamistund
11. ja 25. märtsil kell 16. Loeme August
Jakobsoni „Puujalaga katku“.
• Emakeelepäeva ootuse lugejamäng
„Kuidas seda kirjutada – seiklused keeleveebis“ 12. ja 13. märtsil.
• Harrastusteatri Must JaAm etendus
„Leivi“ 17. märtsil kell 19. Pilet 4 eurot.
„Leivi“ – kaemus ühe väikese murtud ja
eksinud leevikese sisemusse.
• Põlva Kunstikooli kunstilabori näitus „Akrüülivalu“ 20. märtsist 30. aprillini.
Ürituste kava täieneb,
palun jälgige www.raamat.polva.ee
ja www.kultuurikava.ee

Plastiliinimaailma avastamas
2. veebruaril oli Vanaküla raamatukogu-külakeskus
külastajatest
tulvil. Meile oli Viljandimaalt Suure-Jaanist külla tulnud kunstihuviline noormees Ralf Grünberg. Ralf
on 12-aastane ja õpib Suure-Jaani
koolis 5. klassis ning Viljandi kunstikoolis. Ta tõi meile vaatamiseks
toreda plastiliinist voolitud kujude
näituse „Plastiliinimaailm”.
Ralf rääkis, et huvi plastiliinist voolimise vastu tekkis tal juba päris
väiksena. Suuremaks saades huvi
kasvas ja 11- aastaselt hakkas ta
kujusid ka säilitama. Neid on juba
tublisti üle saja. Vanakülas on eksponeeritud 107 figuuri. Plastiliin
on noore kunstniku arvates mõnus
materjal. Voolimine nõuab püsivust
ja rahustab. Samas arendab see tegevus ka fantaasiat ning keskendumisvõimet.
Näitusel on värvikirevaid fantaasiategelasi, aga ka ussitanud õun, jõuluvana ja kuusepuu, millele okaste
ükshaaval kinnitamine oli küll väga
aeganõudev töö. Ühe suure rebase
pea kujus on Ralfi sõnul 736 plastiliinikarva. Väga tõetruud on mereelukad. „Kui mõte tuleb, siis pean
selle kohe ära tegema,” ütleb Ralf.

Voolimiseks on Ralfil ka muljetavaldav abivahendite komplekt, aga
detailide ühendamiseks kasutab ta
näiteks tavalisi hambatikke. Üllatav
ongi just kujude detailirohkus.
Lapsed tundsid kohe ära Batmani,
Käsnakalle, Kass Oggy ja prussakad, Planktoni. Ralfi loodud kujude
prototüüpideks ongi just filmid ja arvutimängud.
Küsimusele, kelleks ta suurena saada tahab, vastas noormees, et tahaks
skulptoriks õppida.

Kui lapsed Ralfi juhendamisel kujusid voolima asusid, muutus maja
äkki vaikseks. See kinnitab tõsiasja,
et voolimine on üks rahustav ja mõnus loominguline tegevus. Töö käigus valmis veel terve parv krokodille ja mõned kaheksajalad. Loodame,
et nii mõnigi laps sai siit „plastiliinipisiku” külge.
Ralf õpib ka kitarrimängu. Lisaks
sellele on püsivus, keskendumisvõime ning sihikindlus viinud kunstihuvilise noormehe spordis suurte
saavutusteni. Ta tuli maastikuvibu
Euroopa meistriks 2019 Hollandis
(CMLB vibuklass) ja on Eesti meister maastikuvibu laskmises 2019
(vibuklass CMLB).
Täname noort kunstnikku, kes oskuslikult juhendas voolimise töötuba ja aitas plastiliinimaailma
avastada. Ootame kõiki Vanaküla
raamatukokku-külakeskusesse näitust vaatama. See on avatud märtsi
lõpuni.
Are Nupp

Teatrikuul märtsis
Põlva Linna Harrastusteater
Põlva Päevakeskuses
18. märtsil kell 15
Himmaste Külakeskuses
20. märtsil kell 17
Ants Kõivu tragikomöödia
„PERÄNDÜS“
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Ootame Jakob Hurda rahvuskultuuri
auhindade kandidaate

Moostes on tulemas
tervislike toitude- ja toodete laat

Püüdes jäädvustada meie ärkamisaja sümboli, rahvaluule- ja keeleteadlase Jakob Hurda (1839-1907) mälestust ning ergutada rahvuskultuurialast tegevust vabariigis ja Põlva maakonnas, annab Jakob
Hurda nim. Põlva Rahvahariduse Selts 18. juulil 2020 X Lõõtspillipeol Harmoonika Põlva Intsikurmus 29. korda välja Jakob Hurda
rahvuskultuuri auhinnad.
Senised laureaadid: Paul Lehestik, Kristjan Torop, Aino Voolmaa, Heli Raidla, Aino Strutzkin, Laine Lõvi, Veera Pino, Kaljo
Põllu, Udo Kolk, Leo Reissar, Mall Hiiemäe, Tiiu Kiudorv, Ingrid
Rüütel, Rein Vill,Ottilie-Olga Kõiva, Tiiu Kunst, Ülle Podekrat,
Jaan Eilart, Mare Piho, Veera Hirsik, Eva Potter, Helve Lübeck, Vaike Sarv, Milvi Hirvlaane, Ants Viires, Helle Kõlli, Aleksei Peterson,
Asta Tagel, Eevi Astel, Ulve Kangro, Anne Ojalo, Enn Esko, Heivi
Pullerits, Liina Kähr, Igor Tõnurist, Ülo Needo, Valter Haamer, Maret Kolsar, Veikko Armas Väntänen, Sirje Vill, Heljo Saar, Ain Erik,
Jüri Trei, Ester Liblik, Paul Hagu, Arvo Jää, Piret Õunapuu, Heino
Tartes, Rein Veidemann, Andres Määr, Ilmar Vananurm, Asta Pintsaar, Rein Saukas, Tiia Allas, Janika Oras ja Meelis Kihulane.
Vastavalt statuudile antakse igal aastal välja kaks preemiat: vabariiklik ja Põlvamaal oma tegevusega silmapaistnud isikule.
Rahvuskultuuri auhinnad määratakse eriliste teenete või kestva
viljaka tegevuse eest Eesti rahvuskultuuri viljelemisel, arendamisel
ja jäädvustamisel ning järjepidevuse kindlustamisel.
Kandidaate auhinna saamiseks võivad esitada kõik juriidilised
või füüsilised isikud. Selleks tuleb 14. aprilliks 2020 (postitempli kuupäev) saata Jakob Hurda nim. Põlva Rahvahariduse Seltsile
(aadressil Kesk 16, 63308 Põlva või e-postiga polva.rhs@mail.ee)
vabas vormis esildis, milles peab olema kandidaadi rahvuskultuurialase tegevuse kokkuvõte, auhinna esitamise põhjendus, nimetatud
viimase 5 aasta jooksul saadud suuremad preemiad ja auhinnad ning
täpsed andmed kandidaadi kohta. Info tel.5190 4396 või polva.rhs@
mail.ee
Niina Siirmann
Jakob Hurda Selts

7. märtsil korraldab Mooste Kultuurimaja esmakordselt tervislike toitude- ja toodete laata.
Laada eesmärk on tuua kokku tervislikke eluviisi propageerivaid, tervislikke tooteid ja toorainet müüvad ettevõtted ja organisatsioone ning üksikisikuid.
Kindlasti tasub kogu perega 7. märtsil Mooste Kultuurimajast
läbi astuda, sest kaks saalitäit erinevate toodete ja toitudega kauplejat on registreerunud. Väikeses saalis töötab tervisetoitude kohvik,
kus saab kogu perega lõunastada ning lastele on mängunurk mängimiseks. Pöörleb õnneloos, kus loositakse välja tasuta perelõuna
ja erinevate firmade tooteid, kes kohapeal kauplevad.
Enne naistepäeva on kindlasti taoline sündmus omal kohal, sellest suurest valikust leiab iga külastaja midagi põnevat osta ja kingikotti panna. Tule kogu perega Moostesse!
Maret Aruoja
Mooste Kultuurimaja juhataja

IN MEMORIAM
Kes põleb heleda leegina,
ei kustu iial eikeegina.

TIIU KIUDORV
7.09.1935 –
26.01.2020
tantsule ja õpetamisele elatud elu

Teateid kohalikele rahvamuusikutele
Jaanuarikuu lõpupäevil toimus Mooste
folgikojas sealse rahvamuusikakooli pilliklubiliste korraldamisel üle-riigiline pillimeeste ühismängimine nimega “Jaanuarijämm 2020”. Kohale tuli 140 igas vanuses
ja igasuguse pilliga mänguhuvilist, neist
kaugemad külalised olid Sõrve säärest ja
Alutaguse metsadest. Muusikat tegid emad
tütardega, isad poegadega, vanaemad ja
vanaisad. Ühtekokku mängiti pilli 24 tundi
järjest viiulitel, kanneldel, karmoškadel, kitarridel, lõõtsadel, akordionitel, ukuleledel,
pingipillil, jauramil, tuubal ja paljudel muudelgi pillidel. Kõigil mittepillimeestest huvilistel oli võimalus kuulata ka kontsert-ettekannet, mis kujunes pooleteise tunniseks
vägevaks etteasteks. Jämmi eestmängijateks
olid Mooste Rahvamuusikakooli õpetajad
Krista Sildoja ja Ott Kaasik, kes ühtlasi esitlesid sündmuse käigus mahukat jämmilugude noodikogumikku. Sellised kohtumised
hakkavad toimuma ka edaspidi, hoidkem
silm peal. Kogu projekti ettevalmistust toetas Eesti Vabariigi Kultuuriministeerium,
sündmuse toimumisele andsid oma toetuse
Eesti Kultuurkapital ja Põlva vald. Suur aitäh!
Rahvamuusikakooli iganädalase pil-

liklubi read täienesid kenasti peale sellist
suurt ühismängimist. Üheskoos oleme hakanud harjutama kohalikku repertuaari kolme
suure kohaliku eelseisva peo jaoks. Esimene
neist toimub suisa oma hoovi peal – festival
Mooste Elohelü. Pidu saab sel korral hoo
sisse 22. ja 23. mail. 7. juunil toimub Intsikurmus nelja Lõuna-Eesti maakonna ühine
memme-taadi pidu, mille kavva kuulub ka
rahvamuusikute ühismäng. Selle mõnusa
peo jaoks ootame kohaliku helilooja Heino
Mähari ja lõõtsalegend Karl Kikka lugusid
mängima kõiki, kel koosmängusoov hinges
helisemas. Noodimaterjalid ja salvestused
on maakonna kultuurijuhi Andres Määri
kaudu kättesaadavad. Ka kirjapanek peole
esinemiseks käib Andrese kaudu. Tulge ja
lööge kampa – nii üksikpillimehed kui ansamblid!
12. juunil toimub Räpina kihelkonna
rahvatantsu- ja -muusikapidu, kus Mooste
Rahvamuusikakooli pilliklubilised on palutud pillimuusika osa täitma. Räpina peo
jaoks õpime ära kümmekond kihelkonna
pärimusest pärit pillilugu ning mängime
ka seltskonnatantsuviise. Esitusele tulevad
kandlelood Elmar Luhatsi järgi, Heino Mähari armsad pilliviisid, Linte külast pärit

vinge viiulimehe Ruusar Peetri ehk PilliReinu pillilood aastast 1912 ning peotäis
kohalikke rahvalaule Urmas Kalla eestvõttel. Etteruttavalt olgu lisaks öeldud, et ootame rohkearvulist publikut ka meie suve
eriala tipp-sündmusele taaskord Mooste
folgikotta, mil 13. juulil toimub “Suurejooneline rahvamuusikakontsert” Reval ETNO
lastelaagri ja Mooste Rahvamuusikakooli
koostöös.
Viimase uudisena soovin anda teada, et
sel poolaastal alustas Moostes tegevust rahvamuusika kompetentsi- ja koolituskeskus
Virbel, mille prioriteediks on erinevate kursuste korraldamine. Esimesena alustas juba
sel kuul kevadine rahvalaulukursus Urmas
Kalla eestvõttel. Ootame huvilisi liituma
meie tulevase kursuseprogrammiga. Täpsema teabe leiate meie FB-kanalitest.
Krista Sildoja
MTÜ Virbel
Jaanuarijämm Moostes 25.01.2020, esiplaanil viiuliga korraldaja ja eestmängija
Krista Sildoja.
Foto: Kristina Traks.

Meie seast on tähtede taha lahkunud alati hooliv ja toetav
õpetaja, rahvatantsujuht, ema ja vanaema TIIU KIUDORV.
TIIU KIUDORV sündis 7. septembril 1935. aastal Põlvamaal Kirmsi külas Veriora vallas.
Tema haridustee algas Põlvamaal Väike-Veerksu koolis,
jätkus Räpina Keskkoolis, Tartu Õpetajate Seminaris ja Tartu
Riikliku Ülikooli Pedagoogilise Instituudi kaugõppeosakonnas,
kus ta 1962. aastal sai keskkooli matemaatikaõpetaja kutse.
Aastatel 1965–2011 oli ta Põlva Keskkooli (hilisema Põlva
Ühisgümnaasiumi) matemaatikaõpetaja ning 1978–1990 direktori asetäitja õppe- ja kasvatustöö alal. Ta on töötanud metoodikuna Põlva Maavalitsuse haridusosakonnas.
Suurema osa oma mitmekülgsest elust pühendas Tiiu koolile, olles õpetajana täpne ja nõudlik, kuid mõistev ja hooliv, oma
õpilaste poolt hinnatud ning lugupeetud. Tiiu oskas oma soojuse
ja empaatiavõimega leida ühise keele ka hariduslike erivajadustega lastega. Ta suutis arendada lapsi vastavalt nende võimetele
matemaatikas, tekitada motivatsiooni koolis käimise vastu ka
kooliga pahuksisse läinud õpilases. Hoolivust ja lugupidavat
suhtumist adusid kõik temaga kokkupuutuvad inimesed. Kolleegid ja eriti noored pedagoogid said temalt asjatundlikku nõu
ja tuge õpetajatöös ettetulevate probleemide lahendamisel.
Tiiu Kiudorv oli Johannes Käisi Seltsi aktiivne liige, kuuludes pikka aega ka seltsi juhatusse. Ta on töötanud Rahvakultuuri Keskuse Põlvamaa rahvakultuurispetsialistina ja tegutsenud Eesti Kultuurkapitali Põlvamaa ekspertgrupi juures.
Tiiu tegi imeilusat käsitööd: teda jäävad meenutama kaunid punutud järjehoidjad, mille ta kinkis pensionile minnes oma
toonastele kolleegidele. Nüüdsest alates kerkib järjehoidjat raamatu vahelt võttes silme ette toimekas ja rõõmsameelne Tiiu,
kes ei osanud aeglaselt kõndida. Tema jalad olid harjunud tantsima, neil oli kogu aeg kiire, eks seepärast jõudis Tiiu nii palju
teha, korraldada, juhendada.
Tantsuõpetajana tegutses ta alates 1954. aastast Viluste, Leevi, Tilsi ja Põlva koolides ning täiskasvanutega Vilustes, Leevil
ja Põlvas. Tema tantsuõpilased peavad seda suureks õnneks ja
auks, et neil on olnud võimalus tantsida Tiiu tantsurühmades.
Kaua aega oli ta Põlva Keskkooli (hilisem ühisgümnaasium)
tantsupeo traditsiooni kandjaks. 1996. aastal oli Tiiu Kiudorv
Intsikurmus toimunud Lõuna-Eesti memme-taadi rahvapeo
korraldamise eesotsas, mis hiljem kasvas peoks, kus osalesid
eakate klubid üle vabariigi. Tiiu oli Põlvamaa tantsupidude tulihingeline vedaja. Aastatel 1992-2014 oli Tiiu rahvatantsurühma
Põlva Memmed juhendaja, rühmaga jäi ta seotuks elu lõpuni.
Tiiu Kiudorvi tunnustati Valgetähe IV klassi teenetemärgiga (2006), ta pälvis Põlvamaa elutööpreemia (2004), Johannes
Käisi preemia (1988), Jakob Hurda rahvuskultuuri auhinna
(1997) ja Põlva linna aumärgi (2012).
Tiiu oli talle antud aastate jooksul eeskujuks sadadele õpilastele, ta oli Õpetaja, Inimene suure algustähega. Kolleegide
südamesse jääb alatiseks killuke Tiiust kui äärmiselt toetavast,
ausast ja avatud südamega inimesest. Teda tundnud inimesed
langetavad leinas pea ning teevad Tiiule viimase kummarduse,
olles tänulikud võimaluse eest teda mitte unustada.
Põlva Vallavalitsus
Põlva Kool
Johannes Käisi Selts

Rahvatantsurühm Põlva Memmed
Põlvamaa rahvatantsujuhid
Endised õpilased
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Tartu rahu tähistamine
Kauksi koolis

Uuenduslik noorsootöö mudel Minuidee.ee

Terve eelmine aasta möödus veel nii meie riigis kui ka koolis
isamaa suure juubeli tähe all ning number 100 oli terve aasta populaarseim number. Kingitusi tehti seinast seina: anti välja raamatuid,
korraldati kontserte, tehti filme jne. Ka meie kooli seinale paigutati
„EV 100 igas külas“ juubeliaasta tunnusplaat. Koos kooliperega istutasime sel puhul koolimaja juurde pihlaka.
2. veebruaril sai 100 aastat Tartu rahulepingu sõlmimisest, mis
oli üks tähtsamaid sündmusi meie riigi sünni juures. Esmaspäeval
kogunesid kõik õpilased ja õpetajad 2. vahetunnil koolisaali, kus
ajalooõpetaja Tiit rääkis põnevaid ajaloolisi fakte ja näitas katkeid
filmidest. Õpetaja jutust jäi kõikidele meelde Tartu rahu tähtsus ja
olemus.
Järgmisel päeval sai koolipere osaleda põnevas maastikumängus.
Kui võistkonnad moodustatud, sai iga võistkond kätte kaardi, mille
järgi pidi metsas orienteeruma. Igas kontrollpunktis oli vaja lahendama mõistatusi või ülesandeid, mis kõik olid seotud Tartu rahuga.
Põnevust oli palju. Tore oli näha, kuidas koolipere üksmeelselt toimetas. Vaatamata krõbedale tuulele jäid kõik päevaga väga rahule.
See oli meie koolipoolne kingitus oma riigile ning kummardus
Tartus rahus osalejatele.
Foto ja tekst
Enna Prükk
Kauksi Põhikooli õpetaja

Viis noort Vastse-Kuuste noortekeskusest osalesid 13. veebruaril Tartus haridusmessil Intellektika, kus esitlesid uuenduslikku
noorsootöö mudelit MinuIdee.ee.
MinuIdee.ee on sündnud kolme valla – Kambja, Kastre ja Põlva – noortekeskuste koostööprojekti käigus, mille eesmärk oligi
uuendusliku noorsootöömudeli väljatöötamine. Tänaseks oleme
jõudnud MinuIdee.ee mudeli valmimiseni.
Minuidee.ee, mis on veebikeskkonnas ja parandab noorsootöö
kättesaadavust. Lihtne noortelt-noortele tehtud tööriist aitab käivitada noorte innovatsiooni uute ideede tekkeks ning annab selged
juhised mõtete elluviimisel. Minuidee.ee on konkreetne ning kogu
info on ühest kohast kättesaadav, samm-sammult selgitustega.
Tänu sellele kaasatakse uusi ja passiivseid noori ning panustatakse
oma kogukonna arengusse. Mudeli rakendamine toetab omaalgatuste elluviimist. Interaktiivne tööriist parendab ka noorteinfo pakkumist. Interaktiivne – näitelood – juhised – kõigile kättesaadav.
Minu Idee – julgus, idee, rahastus ja elluviimine.
Projektis osales kolmest vallast kokku 22 noort – Vastse-Kuuste noortekeskusest, Roiu noortekeskusest, Kambja noortekeskusest (MTÜ Öökull), Ülenurme ning Tõrvandi Pere- ja noortekeskusest ja Kuuste Koolist (MTÜ Õnnemaa). Põlva valla Vastse-Kuuste piirkonna tublid noored
selles projektis on: Karoliina Lihtsa, Anete Mäeorg, Miia-Ly Teos, Angela Lõhmus ja Mariel Urm.
Intellektikal osalemine oli projektis osalevatele noortele ülioluline. Ühe aasta jooksul on noored osalenud paljudel mitmepäevastel koolitustel, ise läbi viinud erineva sisuga sündmusi, läbitud
on esitluskoolitus ning leitud on ühisosa kolme valla noorte vahel.
Järgmisena on plaanis MinuIdee.ee esitlused koolides, erinevatel noortesündmustel ning 23.
aprillil korraldame projektis osalevatele noortele Sprindipäeva, mis toimub Võnnus.
Kersti Leis, projekti koordinaator, MTÜ Õnnemaa juhataja
Alina Vals, Vastse-Kuuste noortekeskuse noorsootöötaja
Foto: Janella Jugaste

Koolipere ühised toimetamised mõisakoolis
Pärast jõuluvaheaega, 16. jaanuaril,
toimus meie mõisakooli viies, juubelilõhnaline playback-show. Võrreldes esimese
aastaga oli nii esinejate tasemes kui ka
korralduses toimunud tohutu arenguhüpe.
Playback oli nii tore ja tõesti andis kohe
palju energiat ja rõõmu! Laval astusid üles
47 õpilast ja üheksa õpetajat kokku kümne
numbriga. See on uus rekord!
Playbackist on saanud üritus, mis täidab juba mõnda aega enne selle toimumist kooli ärevussaginaga: valitakse esitamisele minevaid lugusid, vaieldakse,
kardetakse esineda, võetakse end kokku,
tehakse proovi, otsitakse kostüüme, meisterdatakse busse, maju, kaminaid või mida
iganes vaja, satutakse taaskord rambipalavikku… Majas on nii tundide ajal kui ka
pärast tunde kosta erinevate uste tagant
salapäraseid muusikapalu… Kuid lõpuks
on kõik vapralt laval ja annavad endast
parima. Ei olnud kedagi, kes oleks tulnud
n-ö “mütsiga lööma”, kõik esinejad olid
teinud hulga tööd ja näinud vaeva. See on
ka üritus, mis tekitab mõnusa peretunde:
kostüümide otsimisel ja lavashow´de ning
dekoratsioonide valmistamisel on abiks
kõik, kes saavad. Õpetajad laenavad omi
asju õpilastele, õpilased otsivad ise üheskoos sõpradele. Lapsevanemad sukelduvad riidekappidesse ja poodidesse. Sel
aastal näiteks oli väga tore, kui 5. klassi
Triinu ema teatas rõõmsalt Stuudiumis, et
sai kaltsukast Ukule saapad. Ja saapad olid
tõesti vinged!
Kokku oli kultuurimaja saali kogunenud ligi sadakond inimest: väga palju õpilasi, vilistlasi, hulga lapsevanemaid ja teisi
nii nooremaid kui vanemaid sõpru, sugulasi, pöidlahoidjaid.
Etteastete kõrge tase muutis raskeks
aga žüriiliikmete töö, kelleks olid õpetaja
Kadi, meie vilistlane ja mitmekordne playbacki võitja Astrid, noortekeskuse juhataja
Tiia, inglise keele õpetaja Hardi ning lisaks
klasside esindajad. Üritust korraldasid
meie hakkajad õpilasesinduse tüdrukud.
Võitjaks osutus meie lõpuklass looga “Settekaevu sultan”. Publik sai valida

ka oma lemmiku ning selleks sai 3. klassi
lugu “Skibidi”.
Kõik esinejaid olid aga väga vinged
ning kõik said premeeritud eriauhindadega.
24.-25. jaanuaril toimus Mooste mõisakoolis maakondlik Noorte kotkaste ja
Kodutütarde laager. Kohale saabus 70
noort, kes õppisid hoolega VI järgu sooritamiseks vajalikke tarkusi. Mooste rühm
korraldas õhtuse matkamängu, kus 4-5
liikmelised võistkonnad said oma teadmisi proovile panna. Õhtu lõppes piduliku
koondusega, kus tunnustati tublimaid ning
võeti organisatsiooni vastu uusi liikmeid.
Kaitseliidu Põlva maleva noorteorganisatsioonide read täienesid 9 kodutütre ja 18
noorkotka võrra. Laagris jätkus põnevat
tegevust kõigile.
Jaanurikuu viimasel reedel suundusid
meie kaheksas klass ja kunstiõpetaja Airi
bussiga Tartusse, et külastada sealset kunstimuuseumit. Tartu bussijaamas ootas neid
juba klassijuhataja ja vene keele õpetaja
Inna. Kunstimuuseumis tutvustas kõigepealt giid muuseumi kaasaegse kunsti kogude mõningaid teoseid.
Seejärel suundusid õpilased koos õpetajatega linoollõike töötuppa, kus sai ka ise
kunsti luua. Linoollõige on üks lihtsamaid
graafilise kunsti liike. Kõigepealt tuleb
spetsiaalse noaga linooli sisse lõigata muster või pilt. Seejärel katta lõigatud linooli
tükk trükivärviga ning vändata koos paberiga läbi trükipressi. Ja ongi teos valmis!
Lisaks kunstimuuseumile külastati
Escape Tartu põgenemistube.
Ettevalmistused sõbrapäevaks algasid
juba esmaspäeval 10. veebruaril ja seda
ettevõtlikule koolile kohaselt. Tööõpetuse
tunnis valmistas 2. klass õpetajaks kehastunud klassiõe Kirke juhendamisel superkangelasest pulgakommi ja klassi ühistööna sõbrapäeva pärja. Idee koos klassiga
tuli Kirkel endal, ta ise valis tunnis tehtavad ülesanded, tegi valmis näidised ning
šabloonid.
Seitsmendikud meisterdasid sõbraposti
postkasti ning südamekujulisd kaunistu-

sed. Viienda tüdrukud puhusid aga südamekujulisi õhupalle täis ning kaunistasid
nendega kooli fuajee.
Sõbrapäev möödus meie kooliperes
traditsiooniliselt heade soovide, kaartide
ja kingituste meeleolus! Iga klass sai loosiga endale selleks päevaks riietuse värvi ja enamus klasse võttis seda ülesannet
väga tõsiselt. Sõbraposti, mida oli kuhjade
viisi, kandsid kohale seitsmendikud koos
klassijuhataja Sandraga. Lisaks sai saalis mängida õpilasesinduse eestvedamisel
sõbra leidmise mängu ning terve päeva
jooksul osaleda fotojahil. Klassides leidus
palju kodust kaasa võetud head ja paremat
maiustamiseks. Mõned klassid olid isegi oma toidulaua loosiga saadud toonides
katnud!
Ka sel aastal liitusime algatusega
„Tööle kaasa!“. Viimasel nädalal enne
talvist koolivaheaega suundub 21 õpilast
koos vanemaga tööle kaasa.
Algatuse idee seisneb selles, et tööandjad avavad uksed töötajate lastele, et neil
oleks võimalus vanemate töö ja töökeskkonnaga lähemalt tutvuda. See tähendab,
et õpilased saavad üheks päevaks minna
oma vanemaga tööle kaasa ja näha ühe
ameti argipäeva.
Kadi, Reet ja Airi
Mooste Mõisakooli õpetajad
Mooste Mõisakooli fotod
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Põlva Gümnaasiumis
toimus noortekonverents
Kogemuste vikerkaar
7. – 8. veebruaril pidasid MTÜ Noorteühing
TORE liikmed sünnipäeva, üldkoosolekut ja konverentsi ühekorraga. Põlvasse sõitis kohale erinevatest koolidest-noortekeskustest kokku ligi 180
noort ja noorte juhendajat, kes said kahe päeva
jooksul sõpradega koos töötubades õppida, harivaid loenguid kuulata, ennast proovile panna
orienteerumislahingus ning rõõmu tunda silent
discost.
EELLUGU
MTÜ Noorteühing TORE (tugiõpilasliikumine) koolitab õpilasi koos nende juhendajatega ning
nii saab igas koolis hakata tegutsema TORE ring,
kus märksõnadeks on suhtlemisoskus, koostöö ja
südameharidus. Põlvas tegutsevad torekad aastast 2015, kui põhikoolituse läbisid 2 juhendajat
ja 3 noort. Tänaseks toimuvad TORE ringid Põlva
Gümnaasiumis, Põlva Koolis ja Põlva valla Noorsootöö Keskuses.
Kaks korda aastas saavad TORE noored ja
juhendajad kokku – suvekoolis augustis ja veebruaris konverentsil. Need on oodatud sündmused,
sest siis kohtutakse sõpradega, kellega on hea turvalises keskkonnas arutleda maailma asjade üle
ja õppida mittetraditsioonilisel viisil. Konverentsi
toimumispaik „kõnnib“ igal aastal mööda Eestit,
aastaks 2020 jõudis see Põlvasse.
Põlva Gümnaasiumis algas konverentsi korraldamine juba septembris 2019, kui loodi valikkursus „Ürituse korraldamise alused: TORE noortekonverents“. Kahe õppeperioodi vältel said noored
teada, mida tähendab ühe ürituse korraldamine,
millised on sellega kaasnevad rõõmud, mured ja
takistused. Kursuse vältel tuli õppijail ette uuesti ja
uuesti juba tehtud asjade ümbertegemist, ka otsast
peale alustamist, samal ajal läbides meeskonnana
justkui õpikunäitena Tuckmani mudeli arenguetapid. Kogemuste vikerkaare korraldamine pakkus
tõsist väljakutset nii kursuse juhendajatele kui õppijatele.
KONVERENTSI ESIMENE PÄEV
7. veebruari pärastlõunal hakkas Põlva Gümnaasiumi maja üsna kiirelt külaliste ja nende suurte kompsudega täituma. Tuldi ju kaheks päevaks!
Oma kohalolekut kinnitav allkiri antud, nimeline
kaelakaart kaelas ning mapp vajalike loengulehtede-juhenditega õppimise tarbeks käes, võis minna
koolimaja uudistama või sõpru tervitama.
Täpselt kell 15.00 koguneti aulasse pidulikuks
avaürituseks, kus laulu „Hooli ja hoia“ avanoodid
Põlva Gümnaasiumi noortekoori ja õpetajate esituses lõid just sellele üritusele sobiliku õhkkonna.
Tervituseks said sõna Põlva vallavanem Georg
Pelisaar, Põlva Gümnaasiumi direktor Alo Savi ja
TORE tegevjuht Merit Eskel. Pidulik osa lõppes
ühise tordisöömisega, sest TORE 24 sünnipäev
vajas tähistamist.
Kuid TORE konverents ei tähenda ainult pidu
ja pillerkaart, seepärast suundusid osalejad juba
üsna pea auditooriumisse, kus andis endast parima
TORE juhatus - toimus noorteühingu XX üldkoosolek. Ühiselt arutati juba toimunu üle ning vaadati
tulevikku, kinnitati arengukava aastateks 2020 –
2025. Unistus on, et TORE on peagi igas koolis ja
noortekeskuses.
Pärast maitsvat õhtusööki sai alguse töötubades õppimine. Millises töötoas sai keegi end
proovile panna, oli seekord juhuse käes ja täpset

infot näitas vaid kaelakaardil olev värviline elevant. Kokku kaheteistkümnes töötoas oli noortel
võimalik filosofeerida, pimendusluulet luua, tegutseda meeskonnana sportlikul takistusrajal, punuda
ja pärleid sättida, helkureid ja sõbrapäevakaarte
meisterdada, suupisteid valmistada, linnupesakaste ehitada, karjäärikompassiga elutarkusi koguda,
muusikast ja rütmist vaimustuda ning loomulikult
käed saviseks teha ja tass või kujuke voolida. Juhendajate töötuba nägi ette aga molutamist ja kooli
elu-oluga tutvumist.
Päev täis õppimist lõppes diskoga, mis seekord
majas mürataset ei suurendanud. Silent disco haaras kaasa esimestest taktidest ja kestis ikka mõned
lood kauem kui öörahu oleks pidanud alustama.
Öörahu ei saanud täpselt alata ka tänu sellele grupile, kes otsustasid Põlva öist ilu vaatama minna.
Veidi enne keskööd oli planeeritud jalutuskäik
Põlva järve äärde ja keskväljakule. Selle talve üks
imelisemaid õhtuid sattus just konverentsi ajale
– maad kattis lumavaip, sadas laia lund ja Põlva
järve tuled vilkusid torekate rõõmuks just TORE
värvides… Ja keskväljak säravate inglitiibadega
meelitas tegema pilti ja vaimustusest nii mõndagi juhendajat õhkama – veab teil, põlvakatel, elate
muinasjutulises kohas.
Mingil ajal siiski öörahu saabus nii Põlva
Gümnaasiumis kui Põlva Kooli Kesk tänava õppehoones.
KONVERENTSI TEINE PÄEV
Konverentsi teine päev algas lõõtsapealinnale
kohaselt. Põlva Gümnaasiumi õpilane Raul Petersell äratas lõõtsahelide ja lauluga kõigepealt
gümnaasiumimajas ööbinud, seejärel said üllatuse
osaliseks Põlva Koolis juba vaikselt ärganud torekad. Üllatuse osaliseks sai ka Raul ise, sest Põlva
Koolis ööbinud rahvas korraldas hommikul enne
kella üheksat sellise simmani, et polkapoognad ei
tahtnud kooli koridori äragi mahtuda.
Hommikupuder ja kohv nauditud, hakkas konverentsilistel kiire. Ees ootas orienteerumismäng,
mille praktilised ja õpetlikud meeskonnatööülesanded mõtlesid välja oma ala spetsialistid. Konverentsi koostööpartnerid Kagu politseijaoskond,
Põlva Päästekomando, Põlvamaa Kodutütred ja
Noored Kotkad andsid oma meeskondadega maksimaalse panuse, et noored saaksid end proovile
panna hoopis teistmoodi õppesituatsioonides kui
tavaliselt. Samal ajal kui 4 võistkonda tuiskasid
mööda võistluspunkte, kuulasid 4 võistkonda auditooriumis Mari Kala (Keskkonnaamet) loengut
prügi sorteerimisest ja keskkonnasäästlikust käitumisest. Seejärel toimus vahetus. Konverentsi
kõige pisemad osalejad koos juhendajatega orienteerusid samal ajal linnaruumis ning otsisid ja
imetlesid Euroopa riigilipuvärvilisi pinke. Eesti ja
Tšehhi pinkide juures ootas orienteerujaid teatud
kellaajal ka tegevus, mille olid organiseerinud Põlva Gümnaasiumi torekad ja Põlva Tugila.
Päästekomando oli väljas pinnaltpäästevahenditega ja seetõttu tuli noortel täpsuse peale visata
päästeliini ja päästerõngast. Kodutütred ja Noored
Kotkad panid torekad raadiosaatjate abil koostööd
harjutama. Üks rühm pidi teisele sel moel seletama, kuidas paberitükkidest kokku panna just see
kujund, mis nendele ette anti. Politseinikud olid
korraldanud tegevuse kahes punktis, neist ühes
tuli noortel korrata üle, mis on oluline, et jalgratas

Foto Caroly Märtson
oleks sõidukorras ning õigesti kinnitada sõidukiiver. Teine tegevus oli viidud vanasse arestikambrisse põgenemistoa põhimõttel ja noored pidid
vastama küsimustele, et saada sealt välja. Näiteks
tuli noortel teada erinevaid hädaabi numbreid,
mida tähendab PPA, trahviühik, kes on Lõvi Leo.
Ettenähtud ajaga said kambrist välja ja päästeharjutused sooritatud kõik 8 tiimi ja konverents
võis jätkuda Egon Oraste (Keskkonnaameti kliima
peaspetsialist) loenguga. Egon rääkis noortele kliimamuutustest - faktid, arvamused, reaktsioonid ja
innovatsioonid sai igaüks jäädvustada oma loengukonspekti lehele. Ehk nii nagu seda teevad Põlva Gümnaasiumi õpilased igal loengul.
Kuid kõikidel sündmustel on algus ja lõpp.
Konverentsi lõpetamisel tänas TORE juhatus aasta
2019 parimaid ja loovülesande võitjaid. Seejärel
oli ühispildi ja kalliralli aeg.
LÕPETUSEKS
Selle aasta konverents keskendus kogemuste
saamisele-jagamisele, lisaks oli fookus keskkonnasäästlikkusel ja mõtteviisil, et meie ise saame
väga palju ära teha, et maailm meie ümber muutuks paremaks. Konverentsi külastajad andsid oma
panuse – enamusel oli kaasas oma tass, taaskasutuspisik oli võimalik saada töötubades ning prügisorteerimise kvalifikatsiooni sai tõsta loenguid
kuulates-konspekteerides. Kogemuste vikerkaare
kahe päeva jooksul õppisid noored töötubade ja
loengute kaudu suhtlema, teistega arvestama, looma iseendale ja teistele.
Kogemuste vikerkaar on selleks korraks oma
värvid saanud. Igaühel omad eredamad värvitriibud – olgu see siis vaikse võnkumise disko, töötuba, taaskohtumine sõbraga, hommikune äratus

lõõtsamänguga või hoopis öine lumine ja tuledesäras Põlva. Korraldusmeeskonna jaoks lisas
värvi aga teadmine, et selliste koostööpartnerite,
toetajate ning abilistega suudame ja tahame ka
edaspidi korraldada midagi ägedat!
Põlva Gümnaasiumi korraldatud TORE konverentsil jagus värve kõigile!
Marit Oimet,
Põlva Gümnaasiumi koolielu korraldaja
Veronika Grigorjev,
Põlva Gümnaasiumi õpetaja ja
TORE juhendaja
Konverentsi õnnestumise nimel töötas korraldusmeeskond koosseisus: Kristiin Kalle, Diana
Limbak, Brittany-Lisbeth Vaino, Veronika Grigorjev, Annika Ladva, Marit Oimet.
Orienteerumismängu juhtmeeskond: Aliis Udras, Aile Vals, Peeter Tigas.
Abimeeskond ettevalmistusprotsessis ja ürituse toimumise ajal: Salme Rein, Isabella-Janell
Turba, Stefan-Ander Ploom, Robin Heinsoo,
Kerstin Jüriöö, Sandra Haidak, Johanna Laanoja,
Pirja Kindsigo, Mariliis Vilt, Keidy Lõiv, Marianne Suur, Hedi Hilkja, Agnes Rohtsalu, Kaija Laaneväli, Sandra-Liis Peterson, Anete Saar,
Mirjam Kolpakov, Kelly-Kaidleen Aasma, Laura
Nemvalts, Raul Petersell, Markus Villako, Maris
Neeno ja Monika Riba.
Suur-suur aitäh teile, et olete nõnda abivalmid!
Fotodel:
hetked konverentsi avamiselt, pesakastide
töötoa lõpetamiselt ja päästmise õppest.
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8 Koolides ja lasteaedades
KiVa programmist Friedebert Tuglase nimelises Ahja Koolis
Friedebert Tuglase nimeline Ahja Kool liitus KiVa programmiga 2019. aasta kevadel. Mitte, et meil oleks palju lahendamist
vajavaid kiusamisolukordi, vaid et tõsta õpilaste, õpetajate ja lastevanemate teadlikkust kiusamise ärahoidmiseks.
Mida tähendab KiVa? Kiusamisvaba Kool, kuidas seista kiusamisele vastu. KiVa on Soome haridus- ja kultuuriministeeriumi
poolt tellitud ning Turu ülikooli teadlaste poolt välja töötatud koolidele suunatud kiusamise vähendamise programm. Toimuvad ka
vastavad koolitused ja kursused programmiga liitumiseks.
Programmi üks eesmärk on mõjutada kogu klassi. Programm
aitab luua ühise teadlikkuse sekkumise ja vastutuse tähtsusest.
Eesmärk on harida õpilasi nii, et vaikse heakskiidu või kiusaja julgustamise asemel hakkavad nad toetama ohvrit ja näitavad sellega,
et ei luba kiusamist. Teine eesmärk on anda õpilastele konkreetsed
oskused kuidas muuta koolikeskkond positiivseks ja kuidas sekkuda kiusamisse.
Ahja Koolis on oma KiVa meeskond, millesse kuuluvad klassiõpetajad, sotsiaalpedagoog ja direktor. Meeskonna põhiülesanne
on konkreetsete kiusamisjuhtumitega tegelemine koostöös klassiõpetajatega ja vestlused õpilastega. Programmi hulka kuuluvad
plakatid, mis meenutavad, et õpilased käivad KiVa koolis, kus
kiusamist ei sallita. Vahetundides kannavad korrapidaja-õpetajad
KiVa logoga vesti või kollast salli.
Terve kooliaasta vältel sügisest kevadeni toimuvad 1.- 6. klassini iga nädal KiVa tunnid ja -ring. Meie KiVa tundide ja ringi
eesmärk on arutleda teemadel, kuidas kool võiks olla koht, kus
kõigil on hea ja turvaline olla ning mida me saame koos selle saavutamiseks teha. Igas KiVa tunnis võtame ette ühe teema, abiks on
õpetaja käsiraamat ja pildimaterjal. Õppetunnid on jagutud mooduliteks, kus käsitleme kiusamisele vastu seismise põhimõtteid
ning tegeleme väärtuskasvatusega laiemalt.

Sipsikute kokkutulek Pihlapuu lasteaias
Jaanuaris toimus Põlva Lasteaias Pihlapuu Sipsikute kokkutulek. Terve maja täitus vahvate triibuliste tegelastega, kes igaüks oma
nägu. Lisaks joonistamisele ja maalimisele kuulati Sipsiku muusikat, loeti lugusid, vaadati peatselt ilmuva Sipsiku animafilmi treilerit
ning söödi Sipsiku jäätist. Meie oma, sini-must-valge nukk, oli igapäevane tegelane hommikuringides, kus ta näitas lastele saltot, reisimist kuule, ujumist ning sellega seotud ohtusid. Muusikatunnis said kogu maja lapsed hällilaulu saatel panna Sipsiku magama.
Sipsiku rühm on uhke oma lastevanemate üle, kes täitsid õpetajate ammuse soovi – iga laps sai päris oma Sipsiku. Vahvad on lood,
kuidas nukud lasteni jõudsid. Näiteks Arthuri vanaema saatis Sipsiku üksi bussiga Tallinnast Põlvasse, justkui väikese lapse, kelle vanem
on bussijuhi hoolde andnud sõnadega: „Vaadake, et õiges kohas maha läheb!“. Tänu emadele, vanaemadele ja toredatele tädidele, muutusid Sipsikud elusateks nukkudeks, keda lapsed hea meelega kaissu võtavad. Lisaks oma lastele, soovisid Sipsiku rühma õpetajad, et
majas oleks igal rühmal oma Sipsik. Siin tuli appi Puidutöötlemise- ja kompetentsikeskus Tsenter, kes valmistas 11 vahvat Sipsiku
toorikut, mis saavad rühmades oma näo ja hingamise.
Jaanuar oli Pihlapuus ka taaskasutuskuu. Tänu keskkonnaspetsialist Mari Kalale saime teadlikumaks, kuidas vanad asjad saavad
taas uue hingamise – tuleb vaid ise astuda sammuke oma mugavustsoonist välja ning prügi sorteerida. Just viimase tegid meie lastele selgeks kaks loodussõpra Liisi ja Kertu, kes mängulise teatriga
projekti raames „Mida Juku jäätmest ei õpi, seda Juhan ei tea“,
kaasasid lapsi prügi sorteerimisse.
Taaskasutus ei jäänud ainult meie maja seinte vahele. Sipsiku rühma eestvedamisel tegid paljud lapsevanemad rühmadesse
taaskasutatavatest materjalidest mänguvahendeid. Raketid, maja,
autod, lennuk, televiisor on vaid mõned näited loomingulisest tegevusest. Käty vanemate valmistatud robot käis rühmast rühma
ning lapsed said talle eesti keelt õpetada. Sõnad astronaut, kraater,
inimene on vaid paar näidet, mille robot selgeks õppis. Suur tänu
vanematele, kes üleskutsest osa võtsid ja meisterdamisesse panusFoto Ane Kaskla
tasid!
Vahva triibuline tegelane puges meie kõigi südamesse. Teemakuu küll lõppes, kuid ees ootab Sipsiku animafilmi ühiskülastus
26. veebruaril Põlva kultuuri- ja huvikeskuses ning Sipsikute tantsu võib näha meie maja 40. juubelisünnipäeval 30. mail Põlva Keskväljakul. Põlva Lasteaed Pihlapuu Sipsiku rühm tänab õnnestunud kuu kordamineku eest: keskkonnaspetsialisti Mari Kala, loodusesõpru
Liisit ja Kertut, Puidutöötlemise- ja kompetentsikeskust Tsentner, Premia Tallinn Külmhoone AS, aga kindlasti ka meie tublisid lapsevanemaid ja armsaid kolleege. Pihlapuu lasteaia kodulehelt saab vaadata laste südamega joonistatud Sipsikuid ning teemakuu raames
valminud meisterdusi.
Ane Kaskla, Malle Adamson ja Elle Pendla
Sipsiku rühma õpetajad

Talvised tegemised Mooste Lasteaia Rasina rühmas

Lisaks vestlustele teeme ka harjutusi, mille käigus saab liikuda ja koos lahedaid asju teha. Vahel mängime KiVa arvutimängu.
Tundide edenemise käigus sõnastatakse klassi kiusamisevastane
leping, kus on kirjas KiVa reeglid.
Millist kasu on KiVa programmiga liitumine meie koolile
toonud? Meil on iga kuu viimasel esmaspäeval suur ülekooliline
KiVa kogunemine. Programmi raames vaatame õpetliku sisuga videoklippe ja analüüsime nähtut. Õpilastele käisid rääkimas oma
kiusamiskogemustest ja sellega toimetulekust Helen Adamson ja
Margus Vaher. Tulemas on interneti turvalisuse loeng.
Me järgmine KiVa reegleid: meie ei kiusa kedagi, kedagi ei
jäeta välja, aitame ja julgustame üksteist ning aktsepteerimine üksteist sellistena nagu oleme. Meie õpilased teavad, kuidas teistega
arvestada ning et kõigil on võrdne õigus heaolule. KiVa on abivahend positiivsete suhete arendamisel ja kiusamise vastu võitlemisel oma koolis.
Ave Plakk
Ahja Kooli sotsiaalpedagoog, KiVa tiimi liige
Alumisel pildil Helen Adamson ja Margus Vaher.
Fotod Ahja Kool

Mooste Lasteaed Tammetõru Rasina liitrühmas käivad 1,8
kuni 6 aastased lapsed. Mitmest
perest on rühmas mitu last. Toimetame ühtse perena.Vanemad
lapsed hoolitsevad väiksemate
eest ja kaasavad neid oma mängudesse.
Rühm tegutseb Rasina külakeskuse hoones, mis asub
iidsete puudega pargi ääres. Külakeskuses asub ka Rasina raamatukogu. Raamatukoguhoidja
Edda Prükk on rühmas sagedane külaline. Ta loeb ette uusi
raamatuid ja pärast arutleme
lastega kuuldu üle. Eriti meeldib lastele, kui tal on ka mõni
vahva tegelane kaasas.
Sellel aastal on lastele aastaaegade õpetamine olnud keeruline, sest sügis kestab lõputult.
Talverõõme oleme saanud vähe
nautida ja kelgumäel ainult mõned korrad käia.
Suur oli rõõm, kui peale
jõuluvaheaega laste lasteaeda

tulles oli maha sadanud kerge
lumi. Võtsime ette matka lähedalasuvasse metsatukka, et
uurida jälgi lumel. Lumelt leidsimegi orava väikesed jäljed
ja puu alt näritud käbid. Edasi
kõndides leidsime veel kitsejälgi ja ühed esialgu tundmatuks
jäänud jäljed. Nagu peagi aga
selgus, oli tegemist hundi jälgedega. Lapsed olid väga põnevil.
Lasteaia lähedal asub Rasina Loodusõppekeskus. Otsustasime ka seda külastada. Seal on
nii hundi kui ka paljude teiste
meie metsloomade ja lindude
topised. Lapsed said lähemalt
uurida hundi teravaid kihvu,
katsuda karu nahka ja isegi šaakalit silitada.
Meil on väga vedanud, et
meie lähiümbruses on nii palju põnevat. Meie maja lähedal
kasvab Rasina remmelgas, mis
on teadaolevalt Eesti jämedaim
remmelgas ja koguni terve Põlvamaa jämedaim puu. Kahjuks

on aeg oma töö teinud ja puud
tublisti räsinud. Lastele on aga
ikka pakkunud palju põnevust
selle ümbermõõdu mõõtmine ja
üldse on vahva käia seda erilist
puud erinevatel aastaaegadel
uurimas.
Sõbrapäeval kutsusime külla Rasina käsitööringist põlise
Rasina elaniku Õie Toova ja
aasta tagasi Rasinale kolinud

Kersti Habo. Lapsed kuulasid
huviga tädi Õie juttu sellest,
kuidas elati vanasti kui polnud
elektrit, milliseid töid pidid lapsed tegema ja milliseid mänge
mängiti. Lastel oli palju küsimusi elu kohta vanasti ja ka sõjaaja kohta. Tädi Kersti rääkis
lastele sellest, kuidas ta sattus
Rasinale elama ja milline oli
tema lapsepõlv. Tal oli kaasas
palju pilte, mida ühiselt vaatasime. Külla tuli ka raamatukogutädi Edda Prükk, kes luges ette
luuletusi sõpradest. Üheskoos
meisterdasime sõbrapäeva kaarte ning sõbrapäeva puu, mille
külge said kõik enda nimega
südamekesed riputada.
Meie rühm on teinud koostööd ka Rasina külaseltsiga.
Rasina rahval on ammuseks traditsiooniks 24. veebruari hommikuse lipuheiskamise tseremoonia läbiviimine külaplatsil.
Eesti sünnipäeva tähistamine on
laste poolt alati väga oodatud
sündmus. Vapralt tulevad nad
varahommikul koos emmede
ja issidega kohale, et esineda
kohaletulnud inimestele ning
pärast koos pere ja sõpradega
pidupäevatordiga maiustada.
Sirje Avikson
Rasina rühma õpetaja
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Lepatriinu 50
Veebruarikuu teisel nädalal tähistas Põlva lasteaed Lepatriinu oma 50. aastapäeva.
Pidulikku tähtpäeva tähistati nädala jooksul erinevate sündmuste-ga. Kõik see lasteaia
rahvas oli oodatud kolmapäeval, 12.veebruaril Mesikäpa Halli tantsuõhtule, endised
ja praegused töötajad, lasteaia toetajad ja
sõbrad kohtusid piduõhtul 14. veebruaril.
Lasteaia juubeli puhul oli majas avatud
nn ajalootuba, kuhu oli välja pandud mänguja õppevahendid läbi 50 aasta. Galeriis oli
näitus personalist, lastest ja töödest kümneaastakute kaupa.
Allpool lühike ja humoorikas kokkuvõte
lasteaia 50 aastast, mille on kokku pannud
Inge Klade:
1970-1980
Töötajad olid noored ja ilusad, kandsid
kitleid, lapsed parhiriidest pluuse ja kleite,
millede taskus oli nimetähtedega taskurätik.
Põrandalappideks oli mahakantud voodipesu. Tööd jagus majahoidjale, öövalvurile,
laohoidjale, remondimehele, pesupesijale- ja
triikijale. Majandusasju korraldas majandusjuhataja, kasvatustööd suunas metoodik
ja maja juhtis juhataja Aino Rämson, kes
prae-gu pilvepiirilt alla vaadates võib tõdeda
- „vundament sai tugev ehitatud”.
Näitajad, nii arvulised kui arvuta, olid
100+10%. Täideti viisaastaku plaan nelja
aastaga, kolme inimese töö tegid ära kaks
inimest ja palka saadi ühe eest. Naised käisid
tööl, kaasas võrk, milles purk ja kudumine –
õmmeldi, heegeldati, kooti – nii endale koju
kui lasteaeda.
Mõeldi ikka nii, et lapsed on MEIE tulevik mitte MINU pensionisammas.
1980-1990
Tuule suund oli jätkuvalt idast. Seinalt
vaatas vastu kõiki lapsi armastav Lenin, pühade ajal heisati lipuvardasse punastes toonides lipp, aga pidudel pandi selga rahvariided
ja tantsiti Kaera-Jaani.
Peeti sotsialistlikku võistlust, osaleti
laupäevakutel, tehti ühiskondlikku kasulikku tööd, läbiti tsiviilkaitse õppusi. Tundide
läbiviimiseks koostati perfokaartidele konspektid, kus oli kirjas ka lapse eeldatav vastus.
Naistel haigestusid lapsed tihti, tuli palju
asendada, vahest kohe nii palju, et enam ei

saanud aru kus elad- kas lasteaias või kodus.
Aga sinisel lehel oli hea olla- ikkagi 100% ja
esimesest päevast!
Alustati ujumisega ja mitte turvalises lastebasseinis vaid ikka suures. Lapsed rippusid
toru küljes, kes värises hirmust, kes külmast.
Suure rehataolise riistapuuga õngitseti laste
jalgu vee peale. Aga hakkama saadi, vingumine ja nurisemine ei olnud tollel ajal moes.
Kümnendi teine pool tõi majja juhtkonna
vahetuse. Aino siirdus pensionile ja juhataja
ülesanded võttis üle Ingrid Madalvee, mõne
aasta möödudes asus metoodiku kohale Veera Kutser ja majandusjuhatajaks Tiivi Vardi.
1990-2000
Juba eelmise kümnendi lõpul hakati aru
saama, et maa tuleb täita lastega ja lastelastelastega. Aga põlvakas, see pikatoimeline sai
alles siis aru, mida teha tuleb, kui lasteaiast
laste vähesuse tõttu üks rühm ära koondati.
Õnneks jõudsid tegude tagajärjed paari aasta
pärast lasteaeda ja maja sai jätkata üheteistkümne rühmaga.
Emamesilane Veera vedas eest Põlvamaa
Lastekait-seühingut ja tõukas takka Lepatriinu kollektiivi. Nii korraldati kahasse palju
toredaid üritusi, kus kallistati, söödi pannkooke, kaitsti lapsi ning otsiti metsa kadunud
Otti. Mälestusi ja meenutusi jätkub tänase
päevani.
Pandi alus alushariduse konverentside
traditsioonile, oli toimekate toimetuste kümnendik
2000-2010
Algas valikute ajajärk, tulid uued õppesuunad ja metoodikad, mõned neist küll
unustatud vanad uues kuues. Valida sai Hea
alguse, waldorf, Montessory, avastusõppe,
õuesõppe ja aktiivõppe metoodikate vahel.
Õnneks jäi alles härra Käisi põhitõde, et enne
kui Pariisi lähed käi ära Nuustakul st et õpetada tuleb lähemalt kaugemale, kergemalt
raskemale.
Majja toodi terviseedenduslik suund ning
aukohal oli ujumine ja igapäevane aktiivne
liikumine. Peeti suuri pidusid ja heategevuskontserte, raha koguti õuevahendite kaasajastamiseks.
Algas lasteaia kapitaalremont ning siseruumid said euro väljanägemise. See oli

lahe! Kaja- ja kõlapind majas laienes, enam
ei pidanud ise korraldust kordama, seda tegi
kaja.
Oli kiirete muutuste ajajärk. Palk kord
tõusis, siis jälle langes – eks ikka selleks, et
kord taas „tuhast tõusta“. Maja juhtimine oli
kindlates kätes, Ingrid naiste eest väljas nagu
emalõvi. Et oma tööpositsiooni kindlustada,
alustasid paljud õpinguid kõrgkoolis.
Alguse sai suur „kavandamiste“ periood. Tuli koostada arengukava, õppekava,
tegevuskava, nädalakava, päevakava. Tuli
planeerida, eesmärgistada, analüüsida. Tuli
leida visioon ja motivatsioon, atesteerida ja
tarifitseerida jne, jne
Algusaastad olid keerulised, et sellest kavandamise puntrast läbi närida. Aga naised
olid töökad ja lapsed rõõmsad
2010-2020
Jätkus eelmisel kümnendil alanud kavandamine ja planeerimine. Tiiger oli ka meie
majast läbi hüpanud ja naistele kahte hiireklõpsu õpetanud – need olid copy ja paste.
Nagu matemaatikas liidetavate järjekorrast summa ei muutu, nii ka kavandamise
lõppeesmärk – laps – tema on ikka aldis vastu võtma talle pakutavat, tulenegu see siis
arengukavast, õppekavast või päevakavast.
Juhataja Ingrid Madalvee sai laulatatud
härra Pensioniga ja saadetud auto taha seotud
purgikolina saatel pulmareisile.
Maja asus juhtima Ene Tigas ja nüüd juba
direktori aunimetuse all.
Uus juht – uued tuuled! Õppe-kasvatustöö võttis omaks väärtuskasvatuse ja kiusamisest vaba metoodika, päevakorda tõusis
erinevate õpivaldkondade lõimitus. Tööd
tegid igasugused „konnad“ - juhtkonnad,
meeskonnad, kogukonnad, paikkonnad, perekonnad, sõpruskonna – lähtuti elukestva
õppe põhitõest – õpid niikaua kui elad, sur-ra
on lubatud aga ka lollina.
Kaasav haridus tõi majja sobitusrühma
ja lõppkokkuvõttes tunnustati arenguredelil
ülesronimist Hea lasteaia rajaleidja tiitliga.
Lapsi jäi aga järjest vähemaks ja nii
lehvitas Eesti Mobiiltelefoni poolt kingitud
maskott Lepatriinu Liisu ainult kaheksa rühma lastele.
Kümnendi lõpus sai direktor Ene vanast
vahvast Lepatriinust tuule tiibadesse, et kon-

dorina liuelda ja leida kaljunukk, kus peatuda.
Majja astus järgmine räpinlanna Kätlin Kaljas – noor ja ilus, tasakaalukas ja tarmukas. Head lepatriinulendu Sulle!
Kõiki juhte on toetanud metoodikust õppejuht Veera, kelle nõuandel ja toel on iga järgnev juht võtnud eelneva juhi parimad kogemused, tänu millele me oleme siiani vastu pidanud.
Maja on kõik need aastad kaitsnud kaabuga mees, kes aegajalt arvutitega möllab, uksi liigutab, asju kohapealt tõstab. Teadjamad inimesed olla teda ka vaimumaailmas näinud. Kummardame tema ees ja
palume jätkuvalt kaitset MEIE MAJALE
2020 Ja olemegi jõudnud kümnendisse mis algab aastaga 2020. mida
see meile toob? Ei tea. Ja võib-olla ongi hea, et ei tea. Jääb vaid loota
“....et oleks rahu ja õnne ilmas“
Niikaua kui ilu on elus on ka elu ilus.

Lasteaia Lepatriinu kolm direktorit:
vasakult Ene Tigas, Ingrid Madalvee ja Kätlin Kaljas.
Piltidel teksti all: lasteaia sünnipäeva tähistamine algas rühmades, lõõtsapealinnale kohaselt lõõtspilliga.
Janek Marga fotod

Lasteaia juubelipidustused algasid juba 7. veebruaril väljasõiduga Tallinna. Meid kutsus külla riigikogu liige Tarmo
Tamm. Oli tegus ja huvitav, soe ja sõbralik päev. Täname riigikogu liiget T. Tamme küllakutse eest! Täname lasteaed Mesimummi personali, kes töötasid sel päeval Lepatriinus.

Sõbrapidu Lepatriinu lasteaias
“Hea sõber on see, kellega saab koos mängida,” arvasid enamus Lepatriinu lasteaia lastest, kui sõbrapeol ühist videot vaadati.
Peale suurt Lepatriinu maja 50. sünnipäevapidu tähistasid lasteaia suured ja väikesed 18. veebruaril möödunud sõbrapäeva.
Toetudes lasteaia põhiväärtustele, millest üks on sõbralikkus, oli
Valgetriinude õpetajatel rõõm korraldada lasteaias toimuvat sõbrapäeva sündmust. Sõbrapeol osalesid lapsed sõimest kuni koolieelikuteni. Väärtuspõhise õpikäsitlusena pidasime oluliseks see lasteni
tuua väikese lustaka näitemänguna “Lepatriinu otsib sõpru”, millega pidu sisse juhatati. Loo kurvameelne algus sai rõõmsa lõpu, kus
lepatriinu leidis endale kolm toredat sõpra, kellega koos mängida
ja tantsida. Loomadeks maskeerunud täiskasvanud suutsid lastele
oma osa edasi anda emotsioone tekitavalt, sai nalja ja naeru.
Väikese sirutuspausina kõlas laul “Kui sul tuju hea”. Järgnevalt
vaadati Lepatriinu lasteaia sõbravideot, mis oli kokku monteeritud meie oma lasteaia laste ja õpetajate arvamustest. Nii nagu iga
inimene on eriline, nii oli ka siin väga palju erinevaid arvamusi
just täiskasvanute poolt. Lapsed arvasid ikka, et hea sõber on see,
kellega saab koos mängida ja õigus neil ongi, mäng on väikese
lapse töö!
Muidugi ei möödu ükski lasteaia pidu ilma tantsu ja trallita
ning seda tegime ka meie. Lapsed tantsisid koos väikeste ja suurte sõpradega. Koos lastega olid tantsuhoos ka näitemängu tegela-

sed: lepatriinu, jänes, rebane ja karu. Peo lõppedes sai iga rühm
osalemise eest rühma värvides kommikoti ja õhupallid, kingitusi
jagati ka näitemängu osatäitjatele ja peost osa võtnud personalile,
kõik said suud magusaks. Valgetriinud tänavad kõiki osalejaid ja
võimalust korraldada lasteaias üritusi ka väljaspool oma rühma.
Aitäh!
Karin Kopli
Valgetriinude rühma õpetaja
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Põlva Matkaklubi alustas 41. hooaega

Algavad
orienteerumislaupäevakud!

Orienteerumisklubi Põlva Kobras annab teada:
tulemas on orienteerumislaupäevakud:
29. veebruar Piigandi
7. märts Kiidjärve
14. märts Mooste-Aarniku
21. märts Mammaste		

		
		
Kõikidel etappidel start avatud kella 10.00 – 12.00.
Kavas valikorienteerumine, maastikul 15 kontrollpunkti. Kontrollaeg 2 tundi.
Osalejatele Põlva maakonnast, Põlva Sordikoolist
ja OK Põlva Kobras liikmetele tasuta.
Täpsem info OK Põlva Kobras kodulehel https://
kobras.polvamaa.ee/

Traditsiooniliselt
alustab
Põlva Matkaklubi oma uut hooaega üldkoosolekuga, kus vaadatakse üle eelmise aasta tegemised ja peetakse plaani uue osas.
Seegi kord toimus see veebruari
esimesel reedel. Hea meel on
jagada klubi tegemistest infot
kõigi Põlva valla elanikega, sest
oleme Eestis üks vähestest järjepidevalt toiminud matkamist ja
matkasporti propageeriv organisatsioon.
Matkaklubi tegemised saab
suures joones jaotada kaheks:
üritused, mis on mõeldud laiemale avalikkusele, kuhu saavad
tulla kõik soovijad, ning matkaklubi enda liikmetele korraldatavad tegevused. 2019.a oli meie
juubeliaasta, seega kõik meie
tegemised kulgesid deviisi „Põlva Matkalubi 40” all. Avalike
ürituste korraldamisel on suur
kogemus meie klubi presidendil
Meelis Maidlal. Möödunud aastalgi viidi tema eestvedamisel
läbi „Öömatk“, sedakorda juba
seitsmes. 25 osalejaga 27- kilomeetrine matkarada kulges kaunitel metsateedel ilusal suveööl
Põlva linna ümbruses. Et talvelgi tegevust oleks, siis toimus eelmisel aastal esimest korda „Jõulumatk“. Matka läbiviimiseks
rajasime uue rajalõigu Intsikurmust Rosmale ning korrastasime
ühtlasi Orajõe ületuseks silla. 50
matkahuvilist alustas ja lõpetas
oma teekonna Põlva linna keskväljakul. Avalikest üritustest üks
populaarsemaid on Põlva päe-

vade raames toimuv „Veepäev“,
kus huvilised saavad Põlva järvel proovida kanuu- ja süstasõitu. Eelmisel aastal esitles Lembit
Uudsemaa vees eskimopöördeid
– sõitja pöörab end süstaga vee
all ringi. Avalike ürituste korraldamist on enamasti toetanud
Põlva vald eesmärgiga, et meie
valla inimestel ja teistelgi liikumis- ning matkamishuvi säiliks.
Matkaklubi liikmetega käisime juba 19. korda maikuu alguses
metsaistutustalgutel, juulis pidasime suvepäevi Setomaal Värska külje all Õrsava järve kaldal.
Ühiste ürituste raames korraldame alati lühema matka kohalike
vaatamisväärsuste juures. Seegi

kord toimus 16 km matk ümber
Värska, teiste seas tutvusime
EW kaitseväe Põhjalaagriga ja
külastasime Värska Õigeusu kirikut. Jõulude ajal on toimunud
talvematk, seekord liikusime
ringi Vanaküla kandis, jõudsime
välja Kauksi Leerimäele. Lisaks
on toimunud teisigi erineva pikkusega matku nii kodumaal kui
kaugemal. Klubiliikmete poolt
on hästi vastu võetud Karmen
Kevvai sügisesed matkad La Gomera saarel Kanaaridel.
2019. a tähtsaimaks ürituseks
oli muidugi Põlva Matkaklubi
40. juubeli tähistamine ja matkahooaja lõpetamine Mooste Veskiteatris. Hea on näha, et klubi

asutajatest veel mitmed on tegevad tänagi. Klubi poolt sai eriliselt tänatud Mart Vesterit, kes
on klubi juhatuse liige, kunstnik
ning aktiivne ürituste korraldaja.
Uuel hooajal toimuvad kõik
eelpool nimetatud üritused, lisandub septembris matkasarja
„Üks Põlvamaa” Põlva valla
matk. Klubi liikmed ootavad
kindlasti kevadist telksauna õhtut kaunis looduses.
Kui sinulgi tekkis huvi täpsemalt teada saada, mida teeme,
siis tule meie üritustele või uuri
lähemalt
polva.matkaklubi@
gmail.com. Kohtumiseni matkarajal!
Maarja Prušinski

Jõulumatkast osavõtjad. Autori foto

Sporditulemused
• 18. jaanuaril toimusid Soomes Porvoos Soome-Eesti ühised U20
meistrivõistlused vaba - ja naistemaadluses. Kuldmedali võitis
kehakaalus -125kg Rudolf Pragi, hõbemedali kehakaalus -65kg
Hanno Käärik, pronksmedalid kehakaalus -68kg Anabel Oja ja
kehakaalus -92kg Markus Kriiskütt. Kehakaalus -70kg saavutas
Jürgen Hansen 5.koha ja kehakaalus -79kg Carlos Oras 4.koha.
Klubide arvestuses saadi 3. koht.
• 26. jaanuaril toimus Kohtla- Järvel seeriavõistluse Nublust Nabiks l etapp vaba- ja naistemaadluses. Paralleelselt toimus ka turniir Kuldkaruke. Kokku osales võistlustel 160 maadlejat Lätist,
Leedust ja Eestist. Kuldkarukse tulemused: -20kg Mihkel-Markus
Kütt ll koht; -29kg Jakob Urman lll koht; -29kg Nikas Liubchenko
lll koht; -35kg Kaspar Padumäe ll koht.
Nublust Nabiks tulemused: -32kg Kaspar Kört l koht; -32kg Rain
Tigas lll koht;-35kg Romer Bostan lll koht; -48kg Romet Nõmme
lll koht
• 1.veebruaril toimusid Paides XI Maalehe ja Maaspordikeskuse auhinnavõistlused. Vôistlused olidk 2-päevased, esimesel
päeval toimusid kehalised katsed: 1. Joonejooks. 2. Kohapealt
kaugushûpe. 3. Heitekoti heide. 4. Maadlusharjutus, sillas jooks.

VASTLAD Eoste ja Valgesoo külades!
25. veebr algusega kl 17.30 tähistame
VASTLAPÄEVA ja
EESTI SÜNNIPÄEVA matkaga
Eoste ja Valgesoo pühadesse paikadesse.
Alustame Eoste Valgesoo külaplatsil!
Peale matka soojendame endid
sooja supi ja kuklitega.
Külavanem Andu Hanson 508 6789

5. Rippes käte kõverdus. Kehaliste katsete kokkuvõttes saavutati
järgmised tulemused: -32kg Kaspar Kört l koht: -32kg Rain Tigas 5. koht:-35kg Romer Bostan l koht:-37kg Kädi-Loviise Kört
l koht;-41kg Tristan Leppik l koht;-48kg Romet Nõmme 4. koht;71kg Hanno Käärik l koht: -92kg Peeter Pragi ll koht.
Teisel päeval võisteldi Paides XI Maalehe ja Maaspordikeskuse
auhindadele vaba- ja naistemaadluses. Tulemused:-32kg Kaspar
Kört l koht;-32kg Rain Tigas ll koht;-35kg Romer Bostan 5. koht;37kg Kädi-Loviise Kört l koht;-41kg Tristan Leppik 4. koht;-48kg
Romet Nõmme lll koht;-71kg Hanno Käärik l koht -92kg Peeter
Pragi ll koht. Maadlejate treener on Elar Hani.
• Põlva Spordikooli kõige väiksemad käsipallurid osalesid Karupoeg Puhh Miniliiga võistlussarja etapil Viimsis 16. veebruaril
vanuserühmades sünniaastaga 2010 ja 2011. 2010 vanuserühmas
osales 17 võistkonda, kes olid jagatud 4 alagruppi. Põlva poisid
võitsid oma alagrupis kõiki vastaseid, poolfinaalis alistati Aruküla
SK tulemusega 19:11 ja finaalis HC Kehra 10:9. Võidukas võistkond mängis koosseisus Jüri Saan, Gregor Gondiu, Romet Vool,
Robin Kahre, Rasmus Eric Rose, Daniel Haabma. Treener on Kalmer Musting.
2011 sünniaastaga poisid tulid oma alagrupis II kohale ja kokkuvõttes jagati 5.-8. kohta.
Põlva Spordikool
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Teated 11
Ahjal
T 3. märtsil kell 12.30 Tuglase Loomekonkursi aktus
Korraldaja Ahja Kool
L 7. märtsil kell 20.00 Naistepäeva pidu
Esineb tantsutrupp “Showtime”, tantsuks ansambel “Lihtne
poiss”. Pilet 5 €. Teenindab “Nautlejad”
Laudade broneerimine mob 5372 7732
R 13. märtsil kell 10.00 Maakondlik lasteaedade luulepäev. Korraldaja Ahja lasteaed “Illikuku”
K 18. märtsil kell 19.00 Alle-Saija Teatristuudio etendus
“Tulehark”. Lavastaja Ingrid Ulst. Pilet 6 € müügil kohapeal

Põlva Kultuuri- ja Huvikeskuses
R 06. märts kell 19 Jérémie Piazza & JOURNAL INTIME PLAYTIME (Prantsusmaa) ja SIIM AIMLA FUNK
BAND & ELERYN TIIT.
Õhtu täis gruuvivaid jazzi-, popmuusika ja funkyrütme!
Laval Prantsusmaa brassansamblite tipp Jérémie Piazza &
JOURNAL INTIME PLAYTIME koosseisus Sylvain Bardiau
(trompet), Matthias Mahler (tromboon), Fred Gastard (basssaksofon), Jérémie Piazza (löökpillid) ja SIIM AIMLA FUNK
BAND koos vokaalsolistiga ELERYN TIIT. Funk Bandi
koosseis: Siim Aimla (saksofon), Jason Hunter (trompet),
Sten Valdmaa (tromboon), Artis Boris (klahvpillid), Roland
Jairus (bass), Eno Kollom (trummid), Kalev Karlson (kitarr).
Kontsert vaheajaga, avatud baar.
Pilet 10€ / 8€ müügil Piletilevis, enne kontserti kohapeal.
L 14. märts kell 19 Pühendusega emakeelepäevale! Ansambel JUHAN. “Ma lillesideme võtaks” albumi esitluskontsert Põlvas.
Laval: Riho Sibul (laul, kitarr), Jaak Sooäär (kitarr), Henno
Kelp (basskitarr), Andrus Lillepea (trummid).
Võimas nelik toob kuulajateni emotsiooniderikka uue albumi
kava, mille meeleolud ulatuvad intiimsetest ballaadidest kirgliku rokini. Muusika on loodud Juhan Liivi luulele.
Pilet 10€ / 8€ müügil Piletilevis ja tund enne kontserdi algust
kohapeal.
P 15. märts kell 17 PUHKEÕHTU. Klubi Kuukiir.
Pääse 5€ / klubi liikmetele 3€ / müügil kohapeal.
E 16. märts kell 11 Viljandi Laste- ja Noorteteater Reky.
JUSSIKESE SEITSE SÕPRA.
Eesti kullavaramust pärit lugu jutustab Jussikesest kellele
meeldib ülekõige pühapäev. Nii otsusatabki Jussike minna
pühapäevamaale ja paluda pühapäeva, et see koguaeg tema
juures oleks. Lugu õpetab lastele selgeks nädalapäevad ja
näitab, et ka tööd tehes võib rõõmu tunda.
Soovituslik vanus alates 3. eluaastast. Kestvus 55 min.
Pilet 8€ müügil Piletimaailmas ja Põlva Vallavalitsuse kassas.
KINO
P 1.03 Kell 16.00 Animafilm „TÜDRUK, KES MUUTIS ILMA“
Kell 18.30 Draama, Seiklus, Kogupere „ÜRGNE KUTSE“
T 3.03 Kell 18.00 Animafilm „TÜDRUK, KES MUUTIS ILMA“
Kell 20.30 Draama, Seiklus, Kogupere „ÜRGNE KUTSE“
N 5.03 Kell 18.00 Animafilm „TÜDRUK, KES MUUTIS ILMA“
Kell 20.30 Draama, Seiklus, Kogupere „ÜRGNE KUTSE“
T 10.03 Kell 18.00 Animakomöödia „LUMEPATRULL“
Kell 20.00 Komöödia „ASJAD, MILLEST ME EI RÄÄGI“
K 11.03 Kell 18.00 Animakomöödia „LUMEPATRULL“
Kell 20.00 Komöödia „ASJAD, MILLEST ME EI RÄÄGI“
N 12.03 Kell 18.00 Animakomöödia „LUMEPATRULL“
Kell 20.00 Komöödia „ASJAD, MILLEST ME EI RÄÄGI“
P 15.03 Kell 16.00 Komöödia, Seiklus, Animatsioon „EDASI“
Kell 18.00 Draama, Märul, Ajalugu „ALISTAMATUD“
T 17.03 Kell 18.00 Komöödia, Seiklus, Animatsioon „EDASI“
Kell 20.00 Draama, Märul, Ajalugu „ALISTAMATU D“
N 19.03 Kell 18.00 Komöödia, Seiklus, Animatsioon „EDASI“
Kell 20.00 Draama, Märul, Ajalugu „ALISTAMATUD“
R 20.03 Kell 18.00 Kogupere „TÄHEKOER JA TURBOKASS“
Kell 20.00 Draama „RAIN“
P 22.03 Kell 16.00 Kogupere „TÄHEKOER JA TURBOKASS“
Kell 18.00 Draama „RAIN“
N 26.03 Kell 18.00 Kogupere „TÄHEKOER JA TURBOKASS“
Kell 20.00 Draama „RAIN“
R 27.03 Kell 18.00 Draama, Seiklus, Kogupere „MULAN“
Kell 20.00 Komöödia, Draama „HÜVASTI NSVL“
P 29.03 Kell 18.00 Draama, Seiklus, Kogupere „MULAN“
Kell 20.00 Komöödia, Draama „HÜVASTI NSVL“
T 31.03 Kell 18.00 Draama, Seiklus, Kogupere „MULAN“
Kell 20.00 Komöödia, Draama „HÜVASTI NSVL“
NB! Kava võib täieneda ja ette tulla muudatusi!
Vaata lisa: www.kultuurikeskus.ee

Klubiline tegevus:
P 15. märtsil kell 13.00-15.00 Lauluklubi
K 5. märtsil ja 19. märtsil kell 18.30
Seltskonnatantsuklubi “Tantsusõbrad” Ene Priksi pillimängu saatel. Alati oodatud uued huvilised!
Pühapäeviti kell 11.00-12.30
Peotantsuklubi “Pühapäevitajad”

Vana-Koiola rahvamajas
R 6. märtsil kell 20.00 Naistepäevapidu!
Pilet 10€. Laudade broneerimine: 5809 9910 Bibi
L 14. märtsil kell 18.00 Muusikaliõhtu etendusega: Miskit
on mäda! Muusikal kahes vaatuses, vaheajal kostitavad teid
Vana-Koiola küla kodukokad! Pilet 10€
Koha broneerimine: 5809 9910 Bibi
R 20. märtsil kell 18.30 Kevadiste kaartide meisterdamise õpituba. Juhendaja: Jane Kuus. Osalustasu 5€ (valmib 2
kaarti) Eelregistreerimine: 5809 9910 Bibi
L 28. märtsil kell 18:00 Keha ja meelte kevadine äratus
Kristiina Kärkkänen’iga. Osalustasu 10€. Eelregistreerimine:
5809 9910 Bibi
P 29. märtsil 10:00-14:00 Suveajale ülemineku-laat!
- Hindame taaskasutust: Sinu vana on kellegi uus!
- Ootame müügile talutooteid, loodutooteid, maitsvaid koduseid hõrgutisi, kaunist käsitööd!
Broneeri müügilaud: 5809 9910 Bibi; koiolarahvamaja@
polva.ee

Vastse-Kuustes
N 5. märtsil kell 18.00 Käsitöötuba
Info tehtavast kultuurimaja kodulehel www.vkk.ee
R 6. märtsil kell 21.00 Naistepäeva pidu
Esineb Meie Stuudio tantsutrupp Igavesti noored.
Tantsuks mängib ansambel Ma& W. Peopääse 6 eurot.
Peoõhtul kella 21-22 naistele pääse 4 eurot.
R 13. märtsil kell 19.00 Film „Asjad, millest me ei räägi“.
Film toob meieni viie erinevas vanuses paari suhteprobleemid
ja salafetišid ning samuti selle, millised ootamatud tagasilöögid võivad olla sellel, kui oleme otsustanud oma partneritele
avaldada kogu tõe selle kohta, mis meile kõige rohkem meeldib… Kinopilet 5 ja 3.50 eurot
K 18. märtsil kell 10 Maakonna kooliteatrite festival.
Sissepääs tasuta.
N 19. märtsil kell 18.00 Käsitöötuba.
Info tehtavast kultuurimaja kodulehel www.vkk.ee
R 27. märtsil kell 19.00 Maakonna folkloorirühmade žanripäev. Saate kuulata, kaasa laulda ja mängida meie esivanemate laule ja mänge. Sissepääs tasuta.
E 30. märtsil kell 19 -21 Kokkamine Kõivokõste naistega.
Tutvutakse Armeenia köögiga - valmistatakse dolma’d. Osalustasu 2€.
Vastse-Kuuste kogukonnamaja koolitusruumis
N 5. märtsil kell 19 suur lauamängude tutvustusõhtu.
Võimalik meeldima hakanud lauamänge kohe osta! Osalustasu 2 eurot.
N 26. märtsil kell 18 kogukonnamaja koolitusruumis autelu:
Milline on meie keskuste tulevik?
Pühapäeviti kell 12-16 avatud loometuba kogukonnamaja
1. korrusel koolitus- ja kogemusõppe ruumides. Märtsikuu
teema: kevadpühade ootus. Täpsemalt eri pühapäevade teemadest, materjalidest ja osalustasust vt jooksvalt naisteklubi
Kolmapäev kodulehel https://sites.google.com/site/naisteklubikolmapaev/.
NB! Naistepäeval, 8. märtsil loometoas tegevust ei toimu.

Kirikuteated:
Põlva Maarja kirikus
• igal pühapäeval kell 11 ja kolmapäeviti kell 9 püha missa (jumalateenistus armulauaga). Pühapäeviti kell 13 pühapäevakooli
tunnid vana pastoraadi III korrusel.
• Kolmapäev, 26. veebruaril kell 18 Tuhkapäeva missa kirikus ja
kell 19 raamatuklubi C.S. Lewise raamatu “Mõtteid psalmidest”
ainetel
• Leerikursusega on võimalik liituda pühapäeviti pärast missat.
Leeriõnnistamine toimub ülestõusmispühadel.
• Iga kuu 2. pühapäeval on kirikulistele korraldatud transport
Vana-Koiolast ja Tilsist. Huvilistel võtta ühendust Tuuli Võsaga
telefonil 520 2944. Samal numbril saab infot hingehoiuvõimaluste (sh leinanõustamine) kohta.
• Märtsis algab ka vastuvõtt kristliku põhikooli, Põlva Jakobi
Kooli uude 1. klassi. Info kohtumisõhtute ja avatud tundide
kohta on kooli kodulehel www.jakobikool.ee.
Põlva Püha Peetri kirikus
• jumalateenistused igal pühapäeval kell 11 ja kolmapäeval
kell 11

Moostes
L 7. märtsil kell 10.00 – 14.00 Tervislike toitude - ja toodete laat. Avatud tervisetoidu kohvik. Kõikide külastajate vahel
loositakse välja üks lõunasöök kogu perele.
Lastele mängunurk. Tulge kogu perega laadamelu nautima ja
tervislikke toite maitsma! Info ja kauplejate registreerimine: 516
0656 Maret Aruoja
E 16. märtsil kell 13.15 Kutsume õpilasi õpituppa
Teema: šablooni tehnikas trükk linikule. Materjal korraldaja
poolt. Juhendaja Anne-Ly Piirisild
Info 516 0656 Maret Aruoja
N 19. märtsil kell 13.00 Mooste Kultuurimaja ja Mooste Noortekeskus esitleb: Kevadine moepidu
Laste- ja noorte kevadrõivaste moedemonstratsioon. Selgitatakse välja publikulemmikud. Kevadised tervislikud ampsud
kõigile külastajatele. Moepidu lõpeb tantsu ja tralliga.
Info 516 0656 Maret Aruoja või 534 9116 Tiia Johanson
N 26. märtsil kell 10.00 Kevadine liikumisretk ümber Mooste järve. Alustame liikumisretke Mooste Kultuurimaja eest.
Info 516 0656 Maret Aruoja

Mooste Folgikojas
28.02 kell 19.00 Rakvere Teatri etendus “Kaks tosinat tulipunast roosi”
05.03 kell 19.00 Naistepäeva galakontsert “Meestelt naistele’’
21.03 kell 20.00 Meie Mees ja Maie: Vanad aga Kobedad
26.03 kell 19.00 Vana Baskini Teatri etendus ‘’Unerohi’’
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ÕNNITLEME
VÄÄRIKAID
JUUBILARE
JAANUAR 2020
101
Elli Lainoja
Orajõe küla
VEEBRUAR 2020
102
Maimu Mägi
Kiidjärve küla
93
Helene Sajale
Põlva linn
Senta Tikker
Vana-Koiola küla
Agnes Pullerits
Mammaste küla
92
Regina Prükk
Suurküla
Lehte Hütt
Mammaste küla
Hans Lauk
Põlva linn
91
Tiiu Öövel
Kosova küla
Evi Loigom
Põlva linn
85
Raimu Kurvits
Kauksi küla
Eduard Kalk
Põlva linn
Eevi Kuklase
Mustajõe küla
80
Eha Ojarand
Tännassilma küla
Aino Kõrts
Põlva linn
Viive Vijand
Puuri küla
Ivi Birnbaum
Põlva linn
Jaano Plado
Põlva linn
Hellu Viljak
Ahja alevik
75
Avaz Asadov
Ahja alevik
Riina Järv
Kauksi küla
Gennadi Ostrovski
Akste küla
Tiiu Kahar
Roosi küla
Eevi Lode
Jaanimõisa küla
Arvo Kongo
Karilatsi küla
Heini Hernits
Himma küla
Aado Kiudorv
Põlva linn
70
Toivo Veelmaa
Vanamõisa küla
Kersti Adamson
Põlva linn
Tiia Oone
Põlva linn
Rein Valli
Valgesoo küla
Luule Raag
Naruski küla
Silvia Poks
Põlva linn
Kaie Nõmmiste
Rosma küla
Tarmo Raa
Põlva linn
Galina Manuilova
Põlva linn
Tõnis Puniste
Põlva linn
Tiina Härmask
Ahja alevik
Enn Oja
Tilsi küla
Mart Liiskmann
Põlva linn

MÄRTS 2020
100
Olvi Kenk
Säässaare küla
96
Endla-Johanna Rämmal
Ahja alevik
93
Laine Ruthe
Põlva linn
92
Hella Randma
Põlva linn
91
Vilma Kliimak
Põlva linn
90
Hedviga Sisask
Põlva linn
Elfriide Huik
Loko küla
85
Aliide Dorbek
Tilsi küla
Linda Konsberg
Suurmetsa küla
Valve Turba
Ahja alevik
Linda Kaldma
Põlva linn
Elfriide Iin
Põlva linn
80
Viivi Valge
Mammaste küla
Liidia Varik
Mooste alevik
Maido Kikas
Põlva linn
Faina Kivilo
Tromsi küla
Endla Glaaser
Peri küla
Otto Hindrikson
Himmaste küla
Tiiu Põder
Põlva linn
Luule Ploompuu
Ahja alevik
Urmas Merevoo
Kiidjärve küla
75
Tiina Kahre
Põlva linn
Helve Parts-Jukk
Kastmekoja küla
Arnold Rüütli
Aarna küla
Helve Üllim
Rasina küla
Heino Kepp
Ahja alevik
Aino Rohtla
Orajõe küla
70
Taivo Oinus
Suurmetsa küla
Peeter Truuts
Põlva linn
Taivo Võrno
Rosma küla
Leida Koosapoeg
Himmaste küla
Mart Kapp
Ibaste küla
Ruth Pae
Karilatsi küla
Marju Noring
Põlva linn
Aleksei Landõšev
Adiste küla
Oleg Troškin
Mooste alevik
Kalju Siivak
Põlva linn
Helga Alep
Põlva linn
Milvi Tamm
Aarna küla
Lea Saag
Põlva linn

Igavikku lahkusid:
LINDA PADARI
1923-2020
JOHANNES KOROL
1925-2020
ENDLA ADAMSON
1931-2020

LAINE MUTTIK
1931-2020
LEIDA JÕESAAR
1932-2020
ANTON NARUSON
1935-2020

MALLE UIBOPUU
1935-2020
VÄINO SAU
1938-2020
KAAREL TREIER
1938-2020
MARTIN LEPPIK
1943-2020

MALLE-MIRALDA
PAIDRA
1944-2020
ILMAR TREIMANN
1947-2020
ENN VALL
1948-2020
LEMBIT RAUDSEPP
1953-2020

GUSTAV KIHO
1956-2020
VELLO VEEBEL
1963-2020
MAREK UIBOMÄE
1968-2020

Nooritsmetsa küla
koosolek toimub
12. märtsil kell 18.00
Himmaste
külakeskuses.
Olete kõik väga
oodatud.
Külavanem

11. märtsil kell 18
Peri küla infokoosolek
Peri raamatukogus
Pargi tee 2/1.
Päevakorras
info jagamine ja
üldine arutelu.
MTÜ Peri Külaselts

Aprillikuu
juubilarid,
kes ei soovi
äramärkimist ajalehes,
palume sellest teada anda
hiljemalt
10. märtsiks
tel 799 9499

Põlva Teataja
Trükk: Kroonpress AS
Kaastöid ootame iga kuu
10. kuupäevaks
aadressile
ajaleht@polva.ee

24/7 klienditeenindus telefonil 524 5949

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

Metsakeskus.ee

Ostame kasvavat metsa, põllumaad
ja metsakinnistuid hinnaga
kuni 10 000 eurot/ha.
Kinnistud võivad olla tehtud raietega
või asetseda piiranguvööndis.
Tel: 56 111 900

Elanike arv seisuga 01.02.2020
mehi 6789
naisi 6998
kokku 13 787
PMS 285
CMYK 90 / 48 / 0 / 0
RGB 0 / 115 / 207

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

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

Ajavahemikul
17.01.2020 – 19.02.2020
sündis Põlva vallas
7 tüdrukut ja 3 poissi.

