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Teeme Ära talgupäeva meeskond kutsub üles kõiki eestimaalasi valmistama ja kandma riidemaske. See on koos teiste ennetusmeetmetega kiireim ja tõhusaim viis, kuidas saame igaüks kaasa
aidata viiruse leviku peatamisele ning tavapärase elukorralduse
taastumisele.
Riidemask vähendab riski, et viirus levib juba haigestunud
või nakatunud inimeselt edasi teistele ning osaliselt kaitseb see ka
maskikandjat ennast. Oma teadliku käitumisega vähendame viiruse levikut ning toome lähemale aja, mil elu saab taas käia tavapärasel viisil.
Maski kandmine on oluline eelkõige ühiskondlikes ruumides
(poed, apteegid, meditsiiniasutused, ühistransport), kus liigub palju inimesi. Ilma maskita levivad osakesed köhimisel ja aevastamisel mitme meetri kaugusele.
Kuidas aitab isetehtud mask peatada viiruse levikut?
Ise valmistatud maski kandmine on kindlasti kasulikum kui
liikumine avalikes siseruumides maskita. Isetehtud mask on hea
mitmel põhjusel, muuhulgas:
1. Osakeste püüdmiseks
Väljahingatavas õhus leiduvad süljepiisad, mis võivad sisaldada viirust. Maski kandes ei lange need pindadele, mida hiljem
keegi teine katsub. Sõltuvalt kasutatud materjalist võib isetehtud
mask kinni pidada 30–50% peentest osakestest.
2. Näo kaitseks
Mask takistab näo katsumist ja aitab meeles pidada, et me kogemata nägu ei katsuks, mis omakorda aitab vältida viiruste kandumist kätelt limaskestadele ja silma ning vastupidi.
3. Ohutuse järgimiseks
Maski kandmine aitab meeles pidada teiste ohutusnõuete järgimist – näiteks distantsi hoidmist teiste inimestega. Samuti väljendab see solidaarsust nendega, kes juba kannavad maski.
Mitmetel riikidel on õnnestunud viiruse levikut ohjeldada just
maskide kandmist juurutades.
NB! Koroonaviiruse
sümptomite või diagnoosiga inimene peab püsima
kodus ja vältima kontakte
teistega sõltumata sellest,
kas tal on mask või mitte.

Vikerkaar Põlva järvel 12. aprillil 2020. Foto erakogust.

Euroopa päeva tähistatakse digimänguga “Minu Euroopa” ja telemänguga “Eesti mäng. Euroopa eri”
Ajal, mil reisida ei saa, saab läbi Euroopa reisida digitaalselt
mänguga “Minu Euroopa”! “Minu Euroopa” mängu saab mängida Euroopa päeval, 9. mail hommikul 9st õhtul 9ni euroopapaev.ee lehel.
Mängija läbib tee läbi Euroopa vastates riikide kohta käivatele
valikvastustega küsimustele. Küsimused on ajaloost, huvitavatest
objektidest, kultuurisündmustest, tuntud inimestest ja rahvuslikest
lemmiktoitudest. Õige vastuse korral hüppab mängija teekaardi
alusel ülejärgmisele riigile, vale vastuse korral peab vastama uuesti eelneva riigi kohta uue küsimuse. Nii on kõige kiirematel võimalik Euroopa läbida vastates õigesti vaid 13 küsimusele!
Mängu läbijate vahel loosib Euroopa Komisjoni Eesti esindus
välja 7x200 eurot Estraveli kinkekaarte, mida saab kasutada nii
Eestis kui mujal maailmas viie aasta jooksul.
Klassidel on eraldi võimalus mängida klasside arvestuses ning
osaleda klassiekskursiooni kinkekaardi loosimises 600 euro väärtuses. Klassina mängimiseks peaks ühest klassist mängijaid olema
vähemalt kümme, oma andmete juures saab seda eraldi märkida.
Europe Direct Põlvamaa teabekeskus loosib omalt poolt
Põlvamaalt osalevate klasside vahel välja 150 eurose klassiekskursiooni kinkekaardi.

Koostöös Eesti Rahvusringhäälinguga jõuab vaatajateni populaarse suvesaate “Eesti mäng”, mis on sel korral pühendatud Euroopa teemadele ning kannab nime “Eesti mäng. Euroopa eri”.
Saade jõuab eesti keeles ETVs ekraanile alates 6. maist ning vene
keeles ETV+ kanalisse alates 24. aprillist. Mõlemas keeles toimub
kolm mängu ning neljandaks finaal, kus võtavad mõõtu kolme eelmise saate võitjad. Eesti- ja venekeelsete saadete finaalid on eetris
mõlemad Euroopa päeva 9. mai õhtul.
Mäng koosneb kultuuri, ajaloo, looduse, varia ja spordi küsimustest, millele kolm mängijat kordamööda ning täringu tulemuse
alusel vastavad. Üks osa küsimusi on struktuurivahenditest toetatud projektide ning objektide kohta Eestis. Teine osa küsimusi on
Euroopa Liidust, poliitikast ja Euroopa rohelisest kokkuleppest.
Kolmas osa küsimusi on tavapäraselt lõbusad ja kohalikud, nagu
teada varasematest saadetest. ETV saatekavas: esimene saade eetris kolmapäeval 6. mail; teine saade neljapäeval 7. mail ning kolmas saade ja ka finaal laupäeval, 9. mail.
Europe Direct Põlvamaa teabekeskus
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Korterelamute toetuse taotlusi oodatakse
15. maiks
Põlva vald toetab ka 2020. a. korterelamuid järgmistel remonditöödel: krundisisesed teed ja platsid, välisvalgustus, elamu välisfassaad (sokli ja välisseinte remont, akende ja välisuste
vahetus, rõdude remont) ja elamu katus. Eramutel toetatakse värvimist. Toetuse saamiseks esitada Põlva Vallavalitsusele taotlus
15. maiks 2020.
Nõuded taotluse esitamiseks on toodud allpool. Toetuse taotleja peab võtma vähemalt kaks hinnapakkumist. Teatud töödel
on vajalik projekt. Taotluse vorm on valla kodulehel (blanketid,
elamutoetus). 2020. a. on Põlva Vallavolikogu eraldanud elamute toetuseks 50 000 eurot.

Head Põlva valla inimesed!
Elame siin Eestis seitsmendat nädalat eriolukorras. Nagu nädalavahetuse telepildist näha võisime, on vähemalt Kuressaares
sellest küll paljudel kõrini saanud. Samas on just Saaremaal olnud
kõige tõsisem haiguskolle, kus ühtekokku registreeritud 541 nakatunut ehk 163,4 koroonahaiget 10 000 elaniku kohta. Saaremaal
on testitud iga kümnendat inimest. Päris kriitiline oli seis vahepeal
ka naabritel Võrumaal, kus hull viirus on tabanud rohkem kui 80
inimest.
Põlvamaal on seni olukord tublisti parem. 27. aprilli seisuga
on siin tehtud 940 COVID-19 testi. Esimesed kaks haigestunut
tuvastati Põlva vallas märtsis, kolmas aga aprillis ja tänaseks on
ka tema haigus õnnelikult mööda läinud. Viimased 2 haigestunut
Põlvamaal on Kanepi vallast, kes praegu veel mõlemad karantiinis viibivad. Siinkohal tunnustan kõiki neid, kes olid nakatunud
ja seejuures väga vastutustundlikult käitunud, levitamata haigust
isegi lähedastele. Olgu öeldud, et üks meie varasematest haigestunutest töötab hooldekodus ja mõnda aega hoidsime lausa hinge
kinni, kartes halvimat ja lootes parimat. Praegu, kus seda ja teisigi
Põlva valla hooldekodusid on põhjalikult testitud, teame, et seni on
neis kurja viirust õnnestunud vältida.
Tegelikult tuleb kiita kõiki põlvakaid, eriti meie eesliinitöötajaid – müüjaid, bussijuhte, politseinikke, päästjaid, meditsiinitöötajaid ja paljusid teisi, kes on käitunud ennast ohverdavalt ja ära
hoidnud pandeemia leviku Põlvamaal. Ometi pole koroonaviirus
veel kaugeltki alistatud. Kui rääkida piirangute lõdvendamisest, tuleks kõigepealt võrrelda meie suhteliselt pehmeid piiranguid teiste
riikidega, ja samas mõelda, miks näiteks Suurbritannia kaalub piirangute hoidmist koguni järgmise aastani.
Tänaseks on kindlasti selge, et Põlva Päevad nii nagu oleme
neid harjunud tähistama, jäävad tänavu ära. Samas võime ju kõik
rõõmu tunda oma kitsas ringis sellest, et oleme olemas, et meie
kodu ja kodupaik on olemas. Tähistagem siis Põlva Päevi kasvõi
oma koduaiast saadud rabarberikooki ja onu Kalmeri laule nautides.
Kena kevadet ja olge terved!
Georg Pelisaar
vallavanem

Põlva valla reovee kohtkäitluse ja
äraveo eeskirja muudatused
Põlva valla haldusterritooriumil on kehtestatud alates
12.09.2018.a „Põlva valla reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskiri“
(edaspidi eeskiri). Eeskiri reguleerib Põlva vallas reovee kohtkäitluse planeerimist, ehitamist, kasutamist ja hooldamist ning kogumismahutitest äravedu ja selle transportimist ühiskanalisatsiooni
purgimiskohta. Seoses veeseaduse muutumisega on muudetud ka
Põlva valla eeskirja. Suurim muutus puudutab kodanikke, kelle
kinnistul on omapuhasti.
Nimelt kohustub kinnistuomanik pidama hoolduspäevikut, mis
on vabas vormis päevik, mida säilitatakse vähemalt viis aastat ning
kuhu kantakse:
1) omapuhasti ülevaatuse kuupäev;
2) omapuhasti hooldustööde (nt puhastuselementide hooldamine/
vahetamine, bioaktivaatorite lisamine) kirjeldus ja teostamise kuupäev;
3) reovee puhastamise käigus
tekkiva sette äraveo kogused
ja kuupäev.
Ühtlasi tuletame meelde,
et kõik eeskirja nõuded on
olulised ning neid tuleb järgida. Ei tohi unustada ka asjaolu, et reovee kohtkäitlussüsteemi omanik peab nõudma
tema poolt tellitud purgimisteenuse osutajalt pärast töö
tegemist vastava kviitungi ära
veetud koguse ja kuupäeva
kohta ning säilitama seda vähemalt kaks aastat. Kohtkäitlussüsteemi omanik peab esitama kviitungid ning hoolduspäeviku järelevalve teostajale, kui seda nõutakse.
Reelika Raig
keskkonnaspetsialist

Toetus korterelamute ümberehitamiseks antakse järgmiste ehitus- või ümberehitustööde kulude hüvitamiseks:
1) krundisisesed teed ja/või platsid;
2) välisvalgustus;
3) elamu välisfassaad. Välisfassaadi ümberehitamisel hüvitatakse tööde maksumus, millega parendatakse hoone välisilmet ja/
või soojapidavust (sokli ja välisseinte remont, akende ja välisuste vahetus, rõdude renoveerimine);
4) elamu katus.
Eramu värvimise toetust antakse eramu värvimiskulude hüvitamiseks.
Toetust antakse kuni:
1) 20% krundisisese tee ja/või platsi ehitus- või ümberehitustööde kogumaksumusest;
2) 50% välisvalgustuse ehitus- või ümberehitustööde kogumaksumusest;
3) 10% elamu välisfassaadi ehitus- või ümberehitustööde kogumaksumusest;
4) 10% elamu katuse ehitus- või ümberehitustööde kogumaksumusest.
Korterelamute ümberehitamise toetust makstakse kuni 200
eurot ühe korteri kohta. Eramu värvimiskulude toetust antakse
kuni 50% kulude maksumusest, kuid mitte rohkem kui 200 eurot.
Korterelamu toetuse saamiseks esitab korterelamu seaduslik esindaja taotluse, millele lisatakse:
1) garantiikiri korterelamu seadusliku esindaja allkirjaga
omaosaluse katmise kohta;
2) projekt või tehniline kirjeldus tööde mahu ja iseloomu kohta
krundisiseste teede ja platside ning välisvalgustuse ümberehitamisel;
3) projekt välisfassaadi ja katuse ümberehitamisel;
4) koopia pakkumiste läbivaatamise protokollist, millest nähtub
optimaalseima pakkumise valimine vähemalt kahe pakkumise
hulgast ning hinnapakkumiste koopiad;

5) korteriühistu üldkoosoleku otsus ümberehitustööde teostamiseks.
Eramu värvimiskulu toetuse saamiseks esitab eramu omanik taotluse valitsusele. Taotlus peab sisaldama kinnitust maja
värvimise kohta ja värvi ostmist tõendavaid maksedokumente.
Otsuse toetuse andmise või sellest keeldumise kohta teeb vallavalitsus 30 päeva jooksul.
Korterelamutele toetuse andmisel eelistatakse:
1) korterelamuid, millise krunti läbivat teed kasutavad teiste
elamute juurde sõitvad transpordivahendid;
2) korterelamuid, millele on eelnevatel aastatel eraldatud vähem toetust ühe korteri kohta.
Korterelamutele toetuse väljamaksmine toimub pärast tööde teostamist korterelamu poolt esitatud arve alusel, millele on
lisatud teostatud tööde vastuvõtuakti ja tööde teostaja esitatud
arve koopiad. Välisfassaadi ja katuse ümberehitamisel korral on
nõutav ehitusteatise ja ehitusprojekti olemasolu ning krundisisese tee (avalikkusele ligipääsetav eratee) ümberehitamisel ehitusteatise olemasolu.
Juhul, kui korterelamu, mis on jäänud nõuetekohase taotluse
järgselt toetamata, finantseerib töid täies mahus ise ja on tööde
teostamisel kinni pidanud käesoleva korra nõuetest, siis võidakse anda talle vastavatele töödele ettenähtud toetus kahe järgmise
aasta jooksul.
Eramutele toetuse väljamaksmine toimub pärast tööde ja valitsuse ametniku kontrolli teostamist.
Lisainfo:
Märt Eskor
finantsosakonna juhataja
mart.eskor@polva.ee
799 9487

Vallavolikogu istungilt
Põlva Vallavolikogu istung toimus
elektrooniliselt Zoom keskkonnas neljapäeval, 23. aprillil 2020. Tingituna erinevatest piirangutest otsustas volikogu kuulutada istungi kinniseks.
Algatati osaühingu Vastse-Kuuste Soojus jagunemine, mille järel ühingu varad ja
tegevusalad jagatakse vastavalt kommunaalettevõtete Põlva Vesi ja Põlva Soojus
vahel. Ahja valla, Laheda valla, Mooste
valla, Põlva valla ja Vastse-Kuuste valla
ühinemislepingus on kokku lepitud vallale
kuuluvate kommunaalmajandusettevõtete
(veevarustus, kanalisatsioon, soojamajandus) koondamine valdkonniti ühtse juhtimise alla, millega saavutatakse parem
teenuse kvaliteet ning efektiivsem ettevõtete toimimine ja arendamine läbi mastaabiefekti.
Otsustati vabastada lapsevanemad
munitsipaallasteaedades lasteaia kohatasu
maksmisest alates 16. märtsist 2020 kuni
Eesti Vabariigis kehtiva eriolukorra lõpetamiseni.
Kiideti heaks Põlvamaa arengustrateegia 2035+ tegevuskava 2020–2023
Arengustrateegia dokument sisaldab
maakonna visiooni aastaks 2035+, strateegilisi eesmärke ning kõige olulisemaid
tegevussuundasid maakonna arengu kavandamisel.
Võeti vastu Põlva valla jäätmekava

aastateks 2020–2025, mis on aluseks jäätmehoolduse arendamisele ühinemisjärgse
valla territooriumil.
Loodud on uus Põlva valla jäätmevaldajate register, kuhu on koondatud kõik
ühinenud valdade jäätmevaldajate registrite andmed. Otsustati lõpetada endiste
Laheda valla, Mooste valla, Põlva valla
ja Vastse-Kuuste valla jäätmevaldajate registrite tegevus.
Esimesel lugemisel oli Põlva valla kalmistute kasutamise eeskiri.
Põlva vallas on haldusreformi järgselt viis kalmistut: Põlva linna kalmistu,
Rosma kalmistu, Kähri kalmistu, Ahja kalmistu ja Jaanimõisa kalmistu. Kalmistute
kasutamise eeskirju ei ole uuendatud ning
kalmistutel kehtivad endiste omavalitsuste
kehtestatud eeskirjad. Eeskirja eesmärgiks
on ühtlustada kalmistute haldamise ja kasutamise põhimõtteid üle kogu valla.
Põlva linnas asuvale liikluspinnale algusega Jaama tänav kuni Ringtee määrati
nimeks Kaasiku tänav ning liikluspinnale
algusega Kõivu tänav kuni Pihlaka tänav,
määrati nimeks Kaasiku põik. Põlva linnas asuvatele seni Kase tänava aladele oli
uue nime määramine vajalik tänava äärde
jäävatele kruntidele aadressi määramiseks.
Kase tänava järgi uute aadresside määramine on eksitav, sest Kase tänava kõige
vanem osa ja ka aadresside numeratsioon
algab Jaama tänavalt ja suundub läände

Kehtestati Põlva linnas Kesk tn 37
katastriüksuse ja selle lähiala detailplaneering. Detailplaneeringuga tehakse ettepanek Põlva valla üldplaneeringu 2029+
muutmiseks, lubades väikeelamute alal
väikesemahulist äritegevust
Põlva Vallavolikogu võttis teadmiseks
revisjonikomisjoni arvamuse ühinemislepingu täitmise kohta.
Valla valimiskomisjoni uueks liikmeks
kinnitati vallasekretär Heiki Kolk.
Vallavanema info päevakorrapunktis pöördus vallavanem volikogu poole
protokollilise otsuse vormistamiseks AS
Hoolekandeteenuste poolt rajatava elumaja suhtes. Põlva vallavalitsus on pidanud
läbirääkimisi nii AS Hoolekandeteenuste
kui sotsiaalministeeriumiga ning nende tulemusel on jõutud võimaliku lahenduseni,
kus erihoolekande maja asukohaks saaks
kohaliku kogukonna poolt kompromisslahendusena pakutud maatükk vahetult
Kaasiku tänavaga külgneval alal riigi reservmaal.
Vallavalitsus korraldab detailplaneeringu koostamise ja kehtestamise, kannab
sellega kaasnevad kulud ning viib tegevused ellu arvestusega, et detailplaneering
kehtestatakse hiljemalt aprillis 2021. 2021.
aasta lõpuks ehitab vald välja ka krundi vajalikud kommunikatsioonid.
PT
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40 päeva eriolukorra tingimustes
Koroonaviiruse leviku tõkestamiseks otsustas Eesti Vabariigi valitsus 12. märtsi hilisõhtul kehtestada Eestis eriolukorra ning
rakendada erimeetmena alates esmaspäevast, 16. märtsist ligi 500
kooli sulgemise ning viia õppetöö üle kaug- ja koduõppevormile,
keelata kõik avalikud kogunemised, 1. maini sulgeda muuseumid
ja kinod ning keelata teatrietendused, kontserdid ja konverentsid,
samuti kõik spordivõistlused.
Valitsus pikendas riigis kehtivat eriolukorda 17. maini, et oleks
jätkuvalt võimalik rakendada tõhusalt meetmeid, mis on haiguse leviku ja kontrolli jaoks endiselt vajalikud.
Kriisist väljumise strateegia, mis näeb ette piirangute etapiviisilise leevendamise eesmärgid, põhimõtted ja piirangutest loobumise
kava, kinnitatakse valitsuses käesoleval nädalal.
Kuidas Põlva eritingimustes on toimetanud, saab lugeda kokku
võtlikult valdkondade ülevaatest.
Üldhariduskoolid
Eriolukorra tõttu on õpilased kodusel distantsõppel. Esimesed
päevad tõid kõikvõimalikke küsimusi lastelt ja vanematelt, tehnilised lahendusid tõrkusid, kuid oluline oli, et õpetajate-õpilaste vahe
line koostöö hakkaks kaugjuhtimise teel sujuma.
Õppetöö korraldamiseks kodus jagati kasutusse ka koolide ning
noortekeskuste süle-ja tahvelarvutid. Põlva valla 11 perekonda said
täiesti uued arvutid investorite grupilt nimega Superangel projektis ,,Igale koolilapsele arvuti“. Põlva käsipallimeeskond Arcwoodi
poolt lisandusid arvutid 3 perele ja 4 arvutit veel eraisikute annetuste kaudu. Tele2 ja Telia ning SA Innove koostööna võimaldati
vajajatele tasuta internet kõnekaardi või ka ruuteri jagamisega.
Distantsõppe süsteem on 5 nädalaga kinnistunud nii peredes
kui õpetajate tegevustes. Leitud on sobivad meetodid õppeprotsessi
kontrollimiseks ja õpilastele selgitamiseks ning lastel ei ole enam
nii palju teadmatust. On kujunenud kindel rütm ja selged on abi küsimise kanalid, õpilased on õppinud oma päeva planeerima. Praegune olukord aitab palju kaasa laste enesejuhtimisoskuste arengule.
Õpilastega suhtlemiseks kasutatakse juba tuttavaks saanud keskkondi. Aktiivselt osaletakse tantsu- ja kehalise kasvatuse tunnitöö
ülesannetes ja seda ka kogu perega. Õpetajad on tundide planeerimisel arvestanud, et antavad tööülesanded ei oleks liiga mahukad.
Tugispetsialistid töötavad abi vajavate õpilastega kokku lepitud viisidel. Väga olulisel kohal on siinjuures õpilaste motiveerimine ja
toetamine.
Ka distantsõppe ajal toimub koolides põnevaid tegevusi nagu
näiteks Goldbergi masinate ehitamine ja nendega vabariiklikul konkursil osalemine. Kaitsemaski valmistamine videotunnis või Skype
vahendusel kirjutatud etteütlused, loodusliku materjalide kogumine
pildiraami tegemiseks või lindude pildistamine või hoopis raamatuselja luuletuste võistlus. Õpetajad on andnud lastele ka toredaid
lõimitud loovülesandeid, mida saab teha koos vanematega ja kindlal
kohal on liikumispäeviku täitmine.
Koolivaheaja nädal oli väga vajalik ning oodatud puhkepaus
kõigile õpilastele, õpetajatele ja lapsevanematele. Loodan, et see oli
aeg enesele energia taastamiseks ning motivatsiooni ergutamiseks.
Haridus- ja Teadusministeerium annab suunised, kuidas õppeaasta lõpetatakse. Koolides jätkub õppetöö ainult distantsõppe vormis 15. maini
Kui tingimused võimaldavad, siis pärast 15. maid:
• ei teki kõigil õpilastel kohustust kooli minna
• toimub individuaalne kontaktõpe või kuni kümneliikmelistes
rühmades, see ei välista distantsõppe jätkumist, kui selleks on vajadus
Pärast 15. maid algab üleminekuaeg, mille käigus saab hinnata
distantsõppe ajal õpilaste edenemist õppetöös ja vajadusel aidata järele õpilasi, kellele distantsõpe nii hästi ei sobinud. Saab korraldada
projektõpet (lugemist, uurimist, katsetamist nõudvate probleemide
lahendamine), viia läbi arenguvestlusi ning teha kokkuvõtteid õppeaastast ja teha ettevalmistusi eksamiteks.
Pärast 15. maid on koolides toimuv kontaktõpe pigem erandlik
ja eelkõige mõeldud 12. klassi lõpetajatele ning 9. klassi lõpetajatele, kel vaja teha katsed gümnaasiumisse astumiseks. Samuti lisatuge
vajavatele õpilastele, kelle jaoks distantsõpe ei ole andnud soovitud tulemusi. Sel õppeaastal peab ära jätma kõik suuremad üritused
nagu lõpuekskursioonid, aktused, koolidevahelised võistlused.

Tunnustagem õpetajaid

Tänusõnad õpetajatele ja koolijuhtidele! Nii pikalt kestev distantsõppe korraldamine on olnud kindlasti oluliselt keerulisem ja
raskem kui igapäevane koolis õpetamine. Jõudu eesolevaks kooliaasta lõpetamiseks!
Huvikoolid
Õppekorraldus toimus samuti distantsõppe vormis kuni koolivaheajani. Olenevalt kooli õppekorraldusest ja aruteludest hoolekogus, jätkatakse kokkulepitud programmiga järgmiselt:
Kunstikool jätkab distantsõppel kuni õppeaasta lõpuni. Juunikuu eest õppetasu ei ole. Eelklass lõpetab õpingud 30. aprillil ja nemad õppetasu maikuu eest ei pea tasuma.
Muusikakool jätkab distantsõppel peale koolivaheaega 27. aprillist. Kooli personal on ka vaheajal puhkusel, et suvepuhkusele
minna nädal hiljem. Juunikuu eest õppetasu ei ole. Eelõpe lõpetab
30. aprillil ja nemad õppetasu maikuu eest ei pea tasuma. Katsed
I klassi astumiseks toimuvad alates 10. juunist. Täpsem info kooli
kodulehel.
Spordikool aga peatab ajutiselt tegevuse kõikidel spordialadel
alates koolivaheajast, 20. aprillist.
Treenerid suunduvad 20. aprillist kuni 17. maini korralisele puhkusele ning ka distantsõppe vormis juhendamist ei toimu. Kui olukord võimaldab, jätkub tavapärane treeningtegevus alates 18. maist.
Eriolukorra lõppemise järel toimuvad treeningud on hea võimalus
taas treeneri juhendamisel sportida ning trennikaaslastega aega
veeta. Maikuus õppemaksuarveid ei esitata ning aprilli õppetasusid arvestatakse eriolukorra lõppemise järel toimuvate treeningute
ettemaksuna.
Huvikoolide õpetajad ja treenerid on omandanud kiirelt uusi
oskusi, õppinud kasutama uusi platvorme ja olnud uute lahenduste
otsijad ning leiutajad. See oli väljakutse, millesse nüüd sattudes polnud ilmselt kunagi osatud mõeldagi. See kogemus jääb ja on igati
tänu vääriv!
Lasteaiad
Lasteaiateenuse osutamine toimub kõikides lasteaedades valverühmades, kuna riigi toimimiseks on vaja tagada töötajatele laste
hoid. Sõltuvalt laste arvust töötab asutuses 1-2 rühma, eesmärgiga
mitte koondada kõiki lapsi ühte rühma kokku, kuigi laste arv seda
võimaldaks. Lasteasutuste valverühmades järgitakse rangelt hügieeninõudeid ja kõrvalistel isikutel on keelatud siseneda lasteaia hoonesse.
Kuue nädala jooksul on Põlva valla lasteaedades käinud lapsi
aprilli keskpaigani keskmiselt kuni 20, aprilli teises pooles on lapsi
veidike rohkem. Oluline, et eriolukorra ajaks on otsustatud 23. aprilli volikogu istungil lapsevanemad kohatasust vabastada.
Kooliminevate laste vanematega toimuvad vestlused ja antakse
koolivalmiduskaardid lasteaiast hiljemalt 18. maiks. Avalduse kooli
esimesse klassi õppima asumiseks saab esitada perioodil 18. mai
- 1. juuni 2020. Kõiki dokumente (foto, tervisekaart) pole ilmselt
eriolukorras sellel ajavahemikul võimalik koolile esitada, need saab
ka hiljem edastada.
Tänu paljude lapsevanemate mõistvale suhtumisele ja tööde ümberkorraldamisele püsib enamus lasteaialapsi kodus ning valverühma tuuakse ainult need lapsed, kelle vanematel pole töö tõttu muud
võimalust. Aitäh!
Noorsootöö
Põlva vallas on viis noortekeskust, mis eriolukorras töötavad
virtuaalsetes keskkondades avatud noorsootöö põhimõtetel. Noortekeskused avaldavad tegevusi erinevates formaatides, vastavalt
sotsiaalmeedia keskkonna võimalustele. Samuti on noorsootöötajad
kogu keskuse lahtiolekuaja noore jaoks olemas ja suhtlevad noortega, keskuse kolleegidega, jagatakse kogemusi ka teiste piirkondade
noorsootöötajatega, osaletakse veebiseminaridel. Väga olulised on
helistamised ja personaalsed suhtlemised noortega, et kuulata nende
muresid ja rõõme. Üldiselt on noored siiski positiivsed ja neil on
rõõm selle üle, et pere ning lähedased on terved. Loomulikult igatsetakse sõpradega kokkusaamist ja oodatakse pikisilmi kohtumisi
noortekeskustes.
Peamine mure noortel on igavus, kuna ei saa sõpradega välja
minna ja ka kooli igatsus on suur. Samuti valmistab pingeid teadmatus tuleviku ees, et ei saa konkreetseid plaane teha.
Vaheajal alustati aga mälestuste kogumise kampaaniaga, kus
kõik soovijad saavad saata oma pilte ja videoklippe ning jutukesi
seoses noortekeskuste igasuguste erinevate tegevustega.
Hea noorsootöötaja! Tahan Sind tänada, et oled noorte jaoks olemas sel keerulisel ajal ja oled leidnud kiirelt uusi võimalusi noorte
kaasamiseks virtuaalkeskkondades! Meie eesmärgiks on, et noortele
olulised tegevused, olgu selleks siis huviring, huvitegevus, nõustamine või muu noore arenguks oluline, oleksid alles ka pärast kriisi.
Kriis pole aga veel möödas, eriolukorra reegleid tuleb meil
jätkuvalt rakendada ning see nõuab meilt kõigilt suurt pingutust.
Põlvamaal ja Põlva vallas koroonahaigusesse nakatunute arv on püsinud Eesti üks madalamaid. Kindlasti on selles roll inimeste ettevaatlikkusel ning käitumisel, peame seda ka edaspidi hoidma!
Kõige olulisem on selle kriisi juures see, et kohaliku omavalitsuse jaoks on kõige tähtsamaks meie elanike tervis ja hakkama
saamine.
Püsigem terved, jätkuvalt!

Janika Usin
abivallavanem

Eestimaa on erilises olukorras, haridusasutused distantsõppel,
õpetajad ja lapsed ja vanemad õpetavad ja õpivad ja suhtlevad erilisel moel – digividinate toel. Eriline aeg nõuab erilisi inimesi.
Kevade edenedes läheneb lasteaedade, koolide ja huvikoolide õpetajate ja teiste pedagoogiliste töötajate tunnustamiseks
ettepanekute esitamise tähtaeg Põlva vallas - 31. mai.
Tunnustamise eesmärk on tähtsustada õpetaja rolli, tunnustada
õpetajaid, kelle töö ja isiklik eeskuju on oluliselt kaasa aidanud
laste ja noorte kujunemisele mitmekülgselt arenenud isiksusteks,
kelle tegevus on positiivselt mõjutanud haridusasutuste ja Põlva
valla arengut, kes on pälvinud oma õpilaste, lastevanemate, kolleegide ja üldsuse lugupidamise ja kelle õpilased on saavutanud
häid tulemusi õppetöös, esinenud hästi konkurssidel, ülevaatustel,
olümpiaadidel.
Igal aastal on tunnustusena antavad aunimetused ja preemiad:
1) aunimetus aasta õpetaja, millega kaasneb rahaline preemia;
2) aunimetus aasta noorõpetaja, millega kaasneb rahaline preemia;
3) hariduspreemia, mis määratkse kuni viiele õpetajale.
Kirjaliku ettepaneku aunimetuse ja preemia andmise kohta
võib esitada igaüks – vanem, kolleeg, õpilane, hoolekogu liige,
juhtkond, koostööpartner jne.
Ettepaneku esitamise vorm on kättesaadav Põlva valla kodulehel http://www.polva.ee/blanketid
Ettepanek tuleb esitada vastava haridusasutuse hoolekogule hiljemalt 31. mail. Selleks tuleb digiallkirjastatud dokument
saata haridusasutuse e-posti aadressile või saata paberil tavapostiga. Hoolekogu hindab esitatud ettepanekuid ja teeb kuu aja jooksul
Põlva Vallavalitsusele ettepaneku aunimetuse ja preemiate andmiseks. Tunnustusena antavad aunimetused ja preemiad antakse üle
üks kord aastas õpetajate päeva tähistamise üritusel.
Aigi Tiks
haridus- ja kultuuriosakonna juhataja

Avatud on kogukondliku turvalisuse
taotlusvoor
Siseministeerium korraldab taaskord turvalisuse edendamiseks
projektikonkursi. Toetuse piirsumma on 3500 eurot, projektid võivad olla ka väiksemad, alampiiri ei ole. Projektivooru maht on 11
500 eurot. Taotluste esitamise tähtaeg on 20. mai 2020 kell 16.30.
Toetusvooru abikõlblikkuse periood on 20.05.2020 - 30.09.2021.
Taotlused tuleb esitada e-postil turvalisus@polvamaa.ee.
Kogukondliku turvalisuse maakondlikus toetusvoorus toetatakse
taotlusi, mis:
- edendavad kohalikku ja piirkondlikku algatust turvalise elukeskkonna loomisel;
- suurendavad turvalisuse loomisse panustavate ühenduste vahelist
koostööd (sh edendavad võrgustikupõhist koostööd);
- aitavad kaasa vabaühenduste võimekuse tõstmisele;
- vähendavad riskikäitumist;
- suurendavad kogukonnaliikmete turvalisuse ja ohutuse alaseid
teadmisi ja oskusi.
Taotlejaks võivad olla:
- Eesti Vabariigis registreeritud mittetulundusühingud ja sihtasutused, kelle liikmeks ei ole või kelle asutajaks ei ole riik või kohaliku
omavalitsuse üksus.
- Vabatahtlikku päästekomandot pidavad kohaliku omavalitsuse üksused.
Vajalikud blanketid leiate Põlvamaa veebilehelt www.polvamaa.ee
PT

Detailplaneeringud
Põlva Vallavalitsus kehtestas Eoste külas asuva Valojärve
katastriüksuse detailplaneering. Planeeringuala suurus on 3,2 ha
ning see hõlmab Valojärve katastriüksust ning planeeringuga lubatakse ehitada üks põhihoone maksimaalse kõrgusega 9 meetrit ning
neli abihoonet maksimaalse kõrgusega 5 meetrit, hoonestuse suurim
lubatud ehitisealune pindala 1200 m2. Hoonete soovituslik katusekalle on 0°–30°, olemasolevaid katastriüksuse piire ei muudeta.
Juurdepääsuks katastriüksusele kasutatakse olemasolevat teed läbi
Oru katastriüksuse. Olulisi majanduslikke ja kultuurilisi muutusi
ning olulist mõju looduskeskkonnale planeeringu elluviimisega ei
kaasne.
Põlva Vallavalitsus lõpetas 15.04.2020 detailplaneeringu koostamise Põlva linnas Vabriku tn 43 (endine aadress Lao tn 5c) katastriüksusel ning Soesaare külas Järve (endine aadress Obukaku)
katastriüksusel. Mõlema detailplaneeringu koostamine oli algatatud
enne 2015. a 1. juulit.
Põlva Vallavolikogu kehtestas 23.04.2020 Põlva linnas Kesk tn
37 katastriüksuse ja selle lähiala detailplaneeringu. Planeeringuala suurus on 2627 m2 ning planeeringu eesmärgiks on laiendada
Põlva linnas Kesk tn 37 asuvat elamut äripindadega ja muuta maa
kasutamise sihtotstarve elamumaast elamu- ja ärimaaks. Planeeringulahendus lubab olemasolevat hoonet laiendada selliselt, et esimesele korrusele on võimalik rajada koolituskeskus koos kontori- või
äriruumidega ning teisele korrusele kaks ärikorterit. Hoone teenindamiseks vajalik parkimine lahendatakse krundil ning juurdepääs alale
on kavandatud Piiri tänavalt. Detailplaneering lubab lisaks kahekorruselisele põhihoonele püstitada katastriüksusele kaks ühekorruselist
abihoonet, jälgida tuleb ehitusjoont. Detailplaneeringuga tehakse ettepanek Põlva valla üldplaneeringu 2029+ muutmiseks, lubadesväikeelamute alal väikesemahulist äritegevust.
Ehitus- ja planeeringuosakond
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4 Kauplemine eriolukorras

Tarbi Põlvamaist!
Põlvamaal toimetab rida aktiivseid ettevõtteid, kes praeguses eriolukorras püüavad leida lahendusi tootmise jätkamiseks. Ettevõtjad annavad endast parima, et tootmine jätkuks ja tarbijatel säiliks võimalus osta kvaliteetset toodangut nii praegu kui pärast eriolukorra lõppu. Kõikidel tarbijatel on võimalus toetada kohalikku ettevõtlust eelistades ja tarbides Põlvamaal kasvatatud ja valmistatud tooteid
ning toodetud toitu.
Põlvamaa Arenduskeskus ja Põlva vallavalitsus koondasid koostöös ettevõtjatega kokku info kohalikest tootjatest, kes pakuvad erinevaid tooteid kas ettetellimisel, kohapealt turvaliselt kaasa ostmiseks, kliendile viimiseks või pakiautomaadi kaudu saatmiseks.
Lisaks kodukandeteenust pakkuvad ettevõtted.

Ostes põlvamaist toodangut, toetate ettevõtlust ja siinset maaelu.
TOIT JA TOIDUAINED
ALA-JUUSA OÜ, Kanepi vald, Ihamaru
Pakutavad tooted: hoidised – moosid, mahlad
Info ja kontakt:
FB Ala Juusa talu, tel. 503 3661
Kaup kliendini:
pakiautomaat (lisandub saatekulu),
kontaktivaba kojukanne
Agrieta OÜ KALDA LOODUSTALU POSTITEEL
Tooted: Hoidised - magusad ja soolased; pagaritooted - karaskid, leivad, lahtised pirukad, saiakesed; tellimustoit - talutoit
vanade retseptide järgi, hooajaline toidulaud
Info ja kontakt: FB Kalda Loodustalu Postiteel; ege.vars@
gmail.com; tel. 522 0663
Kaup kliendini: pakiautomaat ja kojukanne lisatasu eest (tasuta alates 30 eur)
MAIASMAA OÜ
Pakutavad tooted: Kondiitritooted,
külmlaua tooted
Info ja kontakt: FB Maiasmaa
Kaup kliendini: kontaktivaba üleandmine
KÕLLESTE GARLIC OÜ, Kanepi vald, Krootuse
Pakutavad tooted: Küüslauk, küüslaugupulber
Info ja kontakt: FB Kõlleste Garlic;
www.garlic.ee; tel 5822 9871
Kaup kliendini: pakiautomaat lisatasu eest.
Kontaktivaba kojukanne.
SÜVAHAVVA LOODUSTALU OÜ
Räpina vald, Süvahavva
Pakutavad tooted: tee- ja maitsetaimed
Info ja kontakt: FB Süvahavva Loodustalu;
www.syvahavva.ee; tel 5199 7008
Kaup kliendini: pakiautomaat, lisandub
saatekulu
TRAVELER’S FRIEND LIHATÖÖSTUS/ ADELINE SUNDAY OÜ
Räpina linn
Pakutavad tooted: vinnutatud lihasuupisted
Info ja kontakt: FB Traveler’s Friend; tel 5850 0177
Kaup kliendini: Kojukanne. Pakiautomaat lisatasu eest
KODUKOHVIK TILLU
Põlva linn, Jaama 52
Pakutavad tooted:
TALUPOE köögiviljad; hoidised; talu kanade munad; Loona
talu tooted; Mooste Kalaköögi forell marinaadis; Nopri talu
juustud; käsitöölimonaadid, mahlad, siirupid, maiustused jne.
PAGARIKOJA saiakesed; pitsad; valik kooke; ettetellimisel
tordid, kringlid;
VALMIS TOIT: päevapakkumised (supp, praad)
Info ja kontakt: FB Kodukohvik Tillu, tel 520 6576		
Kaup kliendini: kuller Põlva piires 2€, üle 20€ kohale toomine tasuta. Kaugemale kokkuleppel. Soovi korral kontaktivaba
kuller.

MUUD TOOTED
TAEVASKOJA MEEJAAM OÜ
Põlva vald, Taevaskoja
Pakutavad tooted: metsaõite mesi Taevaskojast;
lambaliha; lambalihast täissuitsuvorst juustuga
Info ja kontakt: FB Taevaskoja Meejaam OÜ
www.meejaam.ee
Kaup kliendini: kokkuleppel, Põlva linnas võimalik kojukanne
HAUKA FARM OÜ, Kanepi vald, Hauka
Pakutavad tooted: maheküüslauk, marineeritud
maheküüslauk, maheküüslaugupulber
Info ja kontakt: haukafarm.ee; tel 554 1527;
haukafarm@gmail.com
Kaup kliendini: kokkuleppel
MARJARULL OÜ
Pakutavad tooted: kuivatatud marjadest tervislikud maiustused
Info ja kontakt: www.marjarull.ee; tel 5597
6989; info@marjarull.ee
Kaup kliendini: kokkuleppel, tasuta toimetus
tellimusel alates 30 €
PÄKAMÄE MAIUS OÜ, Põlva vald, Kiuma
Pakutavad tooted: puuviljadest, pähklitest ja
toortatrast valmivad suhkruvabad maiustused
(gluteeni ja piimavabad, sobivad veganitele)
Info ja kontakt: www.pakamaemaius.ee; tel 509
8641; pakamaemaius@gmail.com
Kaup kliendini: kokkuleppel, tellimuse puhul üle
30 € ilma lisatasuta

PEIPSI PIPAR OÜ
Pakutavad tooted: eestimaisest toorainest chillimoosid
ja kastmed
Info ja kontakt: FB Peipsi pipar; pipramaja@gmail.com;
tel 523 8299
Kaup kliendini: pakiautomaat, tasuta
MOOSTE KALAKÖÖK OÜ, Põlva vald, Mooste
Pakutavad tooted: eestimaisest forellist – forell
tarrendis, filee tomatis, külm- ja kuumsuitsu forelli filee, sakusment, kalanaha snäkid
Tellimine FB Mooste Kalaköök või tel 527 2269
Info ja kontakt: moostekala@gmail.com; www.
moostekala.ee
Kaup kliendini: Moostes, Põlvas, Tartus ja
nende lähiümbruses tasuta, kaugemal kokkuleppel

KOHVIK PÄEVALILL OÜ
Pakutavad tooted: võileivatordid, kringlid, magusad tordid,
küpsetised
Info ja kontakt: FB koduköök Päevalill; tel 5559 3872
Kaup kliendini: kokkuleppel

SIIDRIKODA OÜ, Kanepi vald, Valgjärve
Pakutav kaup: käsitöösiidrid, vahuveinid, kogupere pidupäeva joogid, mulliga 100% õunamahlad
Tellimine e-poest –www.siidrikoda.ee/ aadressil
tellimine@siidrikoda.ee
Info ja kontakt: FB Siidrikoda
Kaup kliendini: pakiautomaat – Itella Smartpost
4€, min kogus 1 kast: (St siider, mahl 12tk; vahuvein, vahukass 4tk); kojukanne kokkuleppel

UUESKUUES KODUKÖÖK OÜ
Räpina vald, Viluste
Pakutav kaup: tellimustoidud: suupisted, tordid, koogid,
kringlid, pirukad, salatid
Toitlustamine: tellimisel lõunasöök (supid, praed)
Info ja kontakt: kersti@uueskuues.ee; uueskuues.ee;
tel 5813 0975
Kaup kliendini: kokkuleppel Räpina valla piires

FIE Marget Rüütli, Põlva vald, Kiuma
Pakutavad tooted: õlikanepiseeme, kanepiseemneõli, õlikook (õlipressimisjääk söödalisandiks)
Info ja kontakt: margetryytli@hot.ee;
tel 508 6422
Kaup kliendini: kokkuleppel kliendiga, sh pakiautomaat (lisandub saatekulu)

TEGRAM PROJEKT OÜ
Põlva vald, Kiuma
Pakutavad tooted: autoritehnikas käsitöököited
(fotoalbumid, märkmikud, külalisteraamatud,
eriotstarbelised karbid, -laekad ja piirkondlikud
meened)
Info ja kontakt: FB Tegram Disain;
www.tegram.ee; tel 508 64 22
Kaup kliendini: pakiautomaati, lisandub saate
kulu; kojukanne kokkuleppel

FIE Irja Suvisild
ZUSANLI LOODUSTERAAPIAD
Pakutavad tooted: looduslikud käsitööna valmistatud salvid ravimtaimedest
Turundus ja postimüük: tel 528 3210;
irjasalvid@gmail.com
Info ja kontakt: FB Irja Salvid www.irjasalvid.ee
Kaup kliendini: pakiautomaat,
lisandub saatekulu; kojukanne kokkuleppel
EZ RULO OÜ
Pakutavad tooted: rulood ja voldikkardinad
Info ja kontakt: FB Rulo; www.rulo.ee
Kaup kliendini: kullerteenus
ASUVA AED OÜ
Pakutavad tooted: viljapuude istikud
Info ja kontakt: asuva.eu;
asuvaaed@gmail.com;
tel 5648 2081
Kaup kliendini: tuleb ise järele tulla
TUULEMÄE PUUKOOL
Kanepi vald Erastvere küla Tuulemäe talu
Pakutavad tooted: viljapuude istikud - õunapuud, pirnipuud,
ploomipuud, kirsid, murelid, sõstrad
Info ja kontakt: Ruti Sild FIE; tel 5196 6996		
Kaup kliendini: tuleb ise järele tulla; transport Põlvasse ja
Võrru tasuta, kaugemale kokkuleppel
KRISTA VARUL FIE
Kanepi vald, Palutaja küla
Pakutavad tooted: kõrgkuumus-käsitöökeraamika (tarbenõud,
kingitused, meened)
Info ja kontaktid: FB Krista Keraamika; tel 527 2512
Kaup kliendini: pakiautomaat, lisandub saatekulu.
AHJUSOE OÜ
Pakutavad tooted: keraamika (meened, kingitused,
tarbenõud)
Info ja kontakt: FB Keraamika; Helemall Maask;
tel 5198 0476
Kaup kliendini: pakiautomaati, lisandub saatekulu;
kokkuleppel kojukanne Räpina, Põlva, Võru, Värska

HIMMEX SOLUTIONS OÜ
Põlva vald, Himma küla
Pakutavad tooted: täispuidust lastevoodid
Info ja kontakt: FB Himmex; www.lastevoodid.ee;
tel 5858 5457		
Kaup kliendini: kokkuleppel, võib ise järele tulla
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Kauba kojuvedu eriolukorras Põlva valla territooriumil
Toidukott koju
KOHVIK AAL
Pakub ”Toidukott poest koju” teenust.
Lisainfo tel 517 1818
Tellimine tööpäevadel kuni kella 13ni
JÜRI ATONEN
Saaksin vedada toitu reedeti, laupäeviti ja pühapäeviti. Oman
isiklikku söiduautot, navigeerin nutitelefoni ja maaameti kaardi
abil, kus köik talud peal. Keegi ei jää leidmata. Suhtlen ka vene
keeles. Minu kontaktid: 5825 2104; atonenjr@gmail.com
TAEVASKOJA PUHKEKESKUS
Saab veoteenust pakkuda. Teenuse hind kokkuleppel.
Info tel 520 2223
CHRISTO MATTUS
Eraisikuna saan toimetada tooteid ja kaupu Pōlvas ja üle Eesti.
Hind oleneb kauba kogusest ning distantsist. Kaup peab mahtuma sōiduautosse. Telefon: 5623 7634
RAIVO KRUUSAMÄE
Võimalik ka taksoga kauba tellimine poodidest või tanklatest.
Tel 511 6661
TOIDUKULLER
Kui oled karantiinis või ei saa poodi minna mingil põhjusel,
siis võta meiega julgelt ühendust. Kirjuta vaja minev toidukaup
endale ülesse, edasta see meile ning meie Kuller käib teie eest
poes ja toob vajaliku moonakoti teile koju kätte! Teenust osutame E-R kella 09:00-18:00 Põlvas ja Põlvamaal.
Kirjuta hrtoidukuller@gmail.com või helista 5836 7735

Muu kaup
SOFRASEM PUIT
pakub puitbriketi kojuvedu alates 500kg. Põlva lähiümbruses
tasuta. Tel 5647 7857

Võõrliigid aias? Hoia neid aias!
Võõrliigid on Eestis need liigid, kes ilma inimese abita siia ei
jõuaks. Invasiivseteks võõrliikideks nimetatakse neid, kes inimese
tahtsi või tahtmatult siia sattumise järel hakkavad looduses vohama
ja probleeme põhjustama. Invasiivsetest võõrliikidest on koostatud nimekirjad ja neid meil kasvatada ei tohi, ka mitte oma aias.
Eesti siseriiklikusse keelatud liikide nimekirja on kantud 13 taimeliiki, Euroopa Liidu omas on neid 36. Keelatud liikidest tuntuimad
on kindlasti karuputke võõrliigid, pargitatrad, kanada kuldvits, verev
lemmmalts ja Ameerika kevadvõhk. Kõikide keelatud liikidega saab
tutvuda Keskkonnaameti kodulehel.
Keelatud võõrliikide tõrje kohustus lasub maaomanikul. Seetõttu tuleb igal maaomanikul ja rohenäpul endal olla ise tähelepanelik
ja informeeritud. Riik on võtnud enda kanda karuputke võõrliikide ja
vähemal määral ka vereva lemmmaltsa tõrje. Uusi võõrliike tuleb igal
aastal meile juurde ja riigi vahendid nendega tegelemiseks on piiratud.
Aiapidaja meelespea:
• mõtle hoolega, mida oma aeda tood ja istutad! Eriti salakavalad
on veeliigid, kuna neid ei ole võimalik veekogudest täielikult eemaldada. Ära too oma aeda keelatud võõrliike;
• tõrju keelatud võõrliigid oma aiast ise ja ära vii neid aiast välja,
muidu võid neid hoopiski levitada;
• igasuguste võõrliikide loodusesse laskmine ja viimine on rangelt
keelatud, sest ohustab meie oma loodust. Mis kasvab Sinu aias, hoia
oma aias;
• mis vohab hästi Sinu peenras ja lämmatab teisi liike, on suur
nuhtlus ka väljaspool aeda. Selliste võõrliikide levikut tuleb erilise
hoolega piirata;
• ÄRA VII AIAPRÜGI LOODUSESSE! Ka aiaprügi on prügi.
Komposti see oma aias või käitu vastavalt kohaliku omavalitsuse juhistele ja võimalustele;
• kui vajad võõrliigi tõrjeks nõu või soovid invasiivse võõrliigi
kasvukohast teatada, kirjuta info@keskkonnaamet.ee.
Eesti loodus on meie ühine rikkus. Aita seda hoida, ära lase võõrliikidel seda rikkuda.
Eike Vunk
Keskkonnaameti liigikaitse peaspetsialist

Fotol kanada kuldvits.

VALMIS TOIT
TILLU TOIDUKULLER
Päevapakkumise toit, kohvikus valmistatud pitsad, saiakesed,
koogid-tordid, meie talupoe kaup. Põlva piires üle 20€ tellimuse
kuller tasuta, alla 20€ tellimus kuller 2€. Teisipäevast-laupäevani 12.00-17.00. Reedeti ja laupäeviti töötab pitsakuller kella 19.00ni ja kullerteenus on olenemata tellimuse suurusest 4€.
Teenindame ja Rosma, Himmaste ja Mammaste piirkonda.
Tel 520 6576 või FB Kodukohvik Tillu
HOTELL PESA RESTORAN
Pesa restoran on avatud lõunasöögiks 11.30 – 15.00 (päevatoidud) samuti võimalus soovijatel restoranist eemal eraldi ruumides lõunat süüa.
Võimalus päevatoitu kaasa osta, tellides tel 5622 2881 toidu ette
ära ja tulles ise kohale toidule järele.
Drive-in ehk võimalus 1 päev ette toit ära tellida tel 5622 2881,
tasudes ettemaksu on võimalus otse Pesa sissesõiduteel, autost
väljumata toit koju kaasa saada
MAIASMAA
Teeb igal nädalal päevapakkumisi. Lisaks toimib ka muude
toodete ettetellimine. Kojuvedu toimub kontaktivabalt Kauksi-Põlva ning selle vahepeale jäävad kohad. Tel: 5845 1287
https://www.facebook.com/maiasmaaahvatlused/
NAUTLEJAD OÜ
Asukohaga Mõtsküla, Ahja vald. Saame pakkuda saiakesi, toitu,
cateringi, torte/ kooke, transporti. Tel: 5344 5789
KODUKÖÖK PÄEVALILL
Pakkumised Facebooki lehel. Tarne ja üleandmine kokkuleppel. Kontakt: 5559 3872 Signe.
KOHVIK AAL
Telli lõuna koju, või kontorisse. Prae hind alates 3.-€.
Helista tel 799 4333 kell 10.00-14.00

VÄIKELINNA BAAR
Pakub valmistoidu koduveoteenust.
Tellimused helistada tel 799 3083
Menüü info Facebooki lehel Väikelinna Baar
KALATÄHT
Värske suitsuforell otse ahjust soojana kliendile
Tellimused 5192 1991

AH-JA PUBI
Iga päev uued päevapakkumised kaasa ostmiseks.
Kokkuleppel tellimused, kojuvedu. Küsi julgelt tel 792 1617
või kirjuta: laurmaris32@gmail.com
Vaata ka FB Ah-Ja-Pubi
MOOSTE KOHVIK
Oleme avatud tööpäevadel 11-14 toidu kaasa ostmiseks.
Pikema valmistamisajaga toite saab ette tellida tel 502 0457
või 799 4002. Menüü ja hinnakiri kodulehel
http://moostekohvik.weebly.com
SEPA TALU MINITURG
Võimalus tellida koju köögiviljad, maasikas, kultuurmustikas
(kreeka), õunad jne. Tellida saab 5393 4552.
Kohaletoimetamine Põlva piirides ja alates kell 16.00
MARINA KÖÖK/HOBINURGAKE
https://www.facebook.com/MarinaKoduKook/
Info tel 5552 1191
VANA -VAKSALI PUBI
toidu kaasamüük ja koju viimine Põlva linna piires tasuta iga
päev alates kella 10-18.00 ni. Info Vana-Vaksali facebooki lehel. Tel 799 8212

ERM kogub lugusid
argistest leiutistest

Terviseamet hoiatab eriolukorra ajal
levivate pettuste eest

Olgu ise tehtud puulõhkumismasin, täiustatud kurgimarineerimise retsept või uus käsitöövõte – Eesti Rahva Muuseum ootab
lugusid, pilte ja esemeid loovatest lahendustest.
“Me otsime oma igapäevategemistes ikka viise-võimalusi,
kuidas mugavamalt ja lihtsamalt hakkama saada. Arendamine,
uuendamine ja leiutamine kuulub inimloomuse juurde, olgu tegu
talupojamõistuse või lausa insenerliku nutikusega. Vahel saame
inspiratsiooni teistelt, mõnikord on uus asi tekkinud puhtalt juhuse või kokkusattumuse tõttu,“ rääkis ERMi teadussekretär Agnes
Aljas ja lisas, et näiteks on ERMi püsinäitusel „Kohtumised“ pesumasinast tehtud muruniiduk.
Fotod oma loovatest lahendustest saab igaüks laadida e-keskkonda Pildiait. Sotsiaalmeedias võib pildid tähistada märksõnaga
#isetehtud. Lood on oodatud Rahvalugude portaali või e-kirja teel
tiina.tael@erm.ee. „Kirjutada võib ka sellest, mis on teid ajendanud midagi uuendama, või asjadest, mille puhul olete märganud, et
need vajaksid täiendamist,“ lisas Aljas.
Parimaid panustajaid ootavad rahalised auhinnad. Osa kogutud
materjalist leiab kasutust Tartu 2024 kultuuripealinna ühisnäituses
„Peedist pesumasin“ (Maanteemuuseumi, Tartu Linnamuuseumi,
Maaelumuuseumi ja ERMi koostööprojekt).
Lisa saab lugeda ERMi kodulehelt, põnevad leiutamislood
leiab ERMi blogist.
Lisainfo: Agnes Aljas, ERMi teadussekretär, agnes.aljas@erm.
ee, tel 7363 038.

Viiruste levikuga koos levivad ka hirmud ja ärevus. Seda kasutavad ära kelmid, kes proovivad heausklikele inimestele müüa erinevaid
teste ja tooteid, mis lubavad viirust tuvastada või ära hoida.
Levinud on petturite kõned, milles pakutakse Terviseameti või
Tervise Arengu Instituudi nimel raha eest koduseid teste viiruse tuvastamiseks. Tihti on petturite sihtmärgiks just eakamad isikud.
Kinnitame, et kõik sellised kõned on libakõned, mida tasub ignoreerida. Riigiasutused ei müü kunagi midagi telefoni teel. Ühtlasi
tuletame meelde, et praegu ei ole olemas ühegi usaldusväärset kodust
testi COVID-19 tuvastamiseks.
Proovitakse müüa ka libaravimeid. Üks levinumaid pakkumisi on
imeravim, mis lubab anda viiruse eest paaritunnise kaitseefekti, asendades seega maski. Tuletame meelde, et kui pakutakse midagi, mis
tundub liiga hea, et tõsi olla, on suure tõenäosusega tegemist pettusega.
Terviseamet

Vana paadi uuskasutus lillealusena. Foto: Agnes Aljas

Algatus Helista eakale lähedasele! kutsub
üles endast märku andma eakatel ja eakatest, kes vajavad tuge ja seltsi
Kodanikuühendused MTÜ Jututaja ja Peaasi.ee kutsuvad endast
teada andma eakatel ja eakatest, kes vajavad praegusel kriisiajal emotsionaalset tuge ja seltsi. Ühendused soovivad nii pakkuda leevendust
eakate sotsiaalsele isoleeritusele ning tuge vaimsele tervisele.
Uuringudki näitavad, et parim ravim üksilduse vastu on suhtlemine ning inimesed soovivad märksa enam suhelda sõprade ja lähedastega, kui nad seda teevad. Erinevatel põhjustel ei ole see alati aga
võimalik või suhtlus vajalikul määral tähenduslik. Kriisiaeg võib selle
puuduse varasemast enamgi esile tuua.
Seepärast ootab Jututaja endast märku andma eakatel või eakatest,
kes soovivad, et neil oleks keegi, kellega aegajalt igapäevastel teemadel vestelda ja üksiolekut ning kriisist tulenevat negatiivsust unustada.
Telefoniseltsilist soovivad eakad saavad endast teada anda helistades telefonil 5683 0646 või e-posti aadressil jututaja@jututaja.ee.
Tuge ja nõuandeid vaimse tervise teemadel jagavad Peaasi.ee
nõustajad: https://peaasi.ee/kysi-noustajalt/
Lisainfo:
Algatusega Helista eakale lähedasele! saab tutvuda Jututaja kodulehel: www.jututaja.ee/helista-eakale-lahedasele. Algatus sai hoo sisse
märtsi keskpaigas ning seda veavad eest MTÜ Jututaja ja Peaasi.ee.
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Plats valmis, kuid sündmused
lükkuvad edasi

Järgmine Rosma külapäev toimub
1. mail 2021

Head Rasina külaga seotud inimesed! Pean kurvastusega teatama, et seoses hetkel Eestis ja kogu
maailmas valitseva olukorraga, lükkub 20. juunile planeeritud Rasina küla kodukandi päev ja Rasina
kooli kokkutulek aasta võrra edasi – 19. juunile 2021.
Oleme ära teinud hulgaliselt ettevalmistustöid selle ürituse korraldamiseks. Oleme saanud külakeskuse hoone ümber, kus asub ka lasteaed, uue asfaltkatte. Nüüd pääeseb külakeskuse juurde ilma
autot lõhkumata. Sile asfalt annab võimaluse platsi ühes otsas korvpalli mängida ning on ka heaks
tantsuplatsiks väliürituste korraldamisel. Aitäh selle eest Põlva vallale!
Kuigi omajagu ettevalmistusi on juba tehtud, on vähemalt samapalju toimetusi ja heakorratöid
veel ootejärjekorras. Tegutsegem üheskoos selle nimel, et meie koduküla oleks ilus ja hooldatud!
Lisaks annan teada, et ka suurem jaanipäeva tähistamine külakeskuse juures jääb sellel aastal ära.
Olgu seekordne jaanipäev perekeskne, oma väikeste jaanilõkete ning jaanitoidu ja -joogiga. Näitame,
et me oskame nähtamatu vaenlasega võitlemise ajal kaotusteta pidutseda!
Püsige terved!
Aare Veetsmann
Rasina külavanem ja Põlva vallavolikogu liige

Rosma rahvas tähistamas 2020 vastlapäeva. Kevin Käo foto

Orajõe külaplats sai täiendust

Kohaliku omaalgatusprogrammi rahastuse abil on saanud teoks
Orajõe külaplatsi arendamise järjekordne etapp. Külaplatsile sai
paigaldatud väga oluline element – välitualett. Täname Kohaliku
Omaalgatuse Programmi ja Põlva Vallavalitsust, et toetate meie
tegemisi!
Ariana Eerits
Orajõe külavanem

Juba 11 aastat on Rosma küla tähistanud 1.
mail oma endiste ja praeguste elanikega ühiselt
külapäeva. Sel aastal, tulenevalt eriolukorrast
riigis, külapäeva korraldada ei õnnestu. Küll aga
valmib juba traditsiooniks saanud järjekordne
Rosma küla kalender 2020/21, mida soovijad
saavad tellida, edastades oma soovid e-maili teel
tonu@rosma.ee
Elu Rosma külas seisma ei ole jäänud ja aprillis algasid Rosma veski ümbruses renoveerimistööd, eesmärgiga muuta küla keskuse ilmet

Aheltalgud Taevaskoja külas
Taevaskojas algasid aprillikuu teisel nädalal esmakordsed aheltalgud, mis kestavad maikuuni.
Kui tavapäraselt oleme igal kevadel kindlal päeval ja kellaajal
kogunenud ja teinud koos ära vajaminevad tööd ning siis ka koos
talgusuppi söönud, siis sel aastal sedasi ju ei saa. Seepärast teeme
kevadtalgute töid üksteisest sõltumatult ja erinevatel aegadel - nö.
ahelas.
Suurimaks tööks saab olema sel kevadel välilauatenniselauale
alusväljaku ehitus. Selline ca 28 ruutmeetrine platsikene, mis kõnniteekividega kaetud.
Lisaks on plaanis alljärgnevad tööd:
1. Olemasoleva rippkiige töötleme üle puidukaitsevahendiga.
2. Paigaldame mänguväljakule uue kaalukiige. Hangime ühe uue
kiige, mis vajab betoonankru maa sisse valamist.
3. Taevaskoja ilus A kujulise bussijaama katus saab üle värvitud
(õlitatud).
4. Tulekoja vihmaveerennid puhastame männiokastest.
5. Teeääred Taevaskoja teeristist kuni Saesaareni saavad prügist
puhtaks.
6. Peseme ära külasaali aknad ja teeme saalis suurphastuse.
7. Paneme kokku mõned mööblitükid, mis on külasaali ja käsitöötuppa soetatud.
8. Paar-kolm tuulemurtud peenemat mändi saavad küttepuudeks
tehtud.
9. MTÜ Taevaskoja hallataval Taevaskoja raudteejaama hoonel
peseme aknad ja teeme suurpuhastuse.
Suurepärane on see, et praktiliselt kõigile töödele on tegijad juba
olemas. Isegi konkurents tekkis - mõnedele töödele oli mitmeid soovijaid. Aitäh kõigile panustajatele ja vabandame nende ees, kellele
hetkel tööd ei jätkunudki! Küll me mingi aja pärast leiame!
Taevaskoja laste mänguväljaku täiendamist toetab kohaliku omaalgatuse programm ja Põlva vald.
Fotod ja tekst Taevaskoja küla Facebooki lehelt

Raudteejaama hoone sai ka lilledega ära kaunistatud.
Aitäh Ivile!

Lauatennise plats võtab ilmet. Aitäh Kaupo!

Kümmekond aastat tagasi sai peaaegu iga kevad teelõigul Taevaskoja teeristist Saesaareni või Maarja külani teeäärtest prügi nii palju korjatud, et oli järelkäru vaja. Sel aastal aheltalgute käigus saadi kaks kilekotitäit. Lootus jääb, et kunagi saabub
kevad, kus ei olegi kohvitopse, õllepurke, kilekotte vms. enam
teeäärtes vedelemas. Suur tänu Anne ja Piret!

värskemaks ning valmistada seda ette tulevaste
külapäevade jaoks. Aset leiavad nii Muinsuskaitse kui Põlvamaa Partnerluskogu toetusel teostatavad renoveerimistööd.
Põlva valla kaasava eelarve rahvahääletusel
võidetud vesiveski paisu ja veehoidla rekonstrueerimistöödega alustab Põlva vallavalitsus niipea kui on valminud keskkonnamõju uuringud ja
saadud vajalikud kooskõlastused.
Indrek Käo

Taevaskoja
bussijaama
katus sai
tõrvaõliga
üle võõbatud.
Aitäh Lea ja
Lauri!
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Põlva Maarja kirikus algasid restaureerimistööd

Põlva Keskraamatukogus
Põlva valla raamatukoguhoidjad tänavad oma lugejaid kannatlikkuse ja mõistva suhtumise eest eriolukorras. Keskraamatukogu
ja harukogud jätkavad kontaktivaba teenindust. Võtke julgesti raamatukoguhoidjatega ühendust, edastage oma soovid ning leppige
kokku, kuidas raamatud ja ajakirjad kätte saada.

Esmaspäeval, 20. aprillil algasid Põlva Maarja kirikus restaureerimistööd, mille käigus kindlustatakse pragunema hakanud võidukaar
ning korrastatakse katusealune toolvärk. Tegu on võidukaare ja toolvärgi avariitöödega.
Lisaks vajab väljavahetamist ka pikihoone katusekate (kivikatus). Suur osa vajaminevast summast on saadud Muinsuskaitseametilt,
toetust nende avariitööde tegemiseks on küsitud ka Põlva Vallavalitsuselt.
Restaureerimistööd peaksid valmis saama septembri lõpuks, kuid kuna sisetööd moodustavad neist väiksema osa, ei tohiks see jumalateenistuste ja talituste pidamist oluliselt segada. Arvestama peab muidugi, et kiriku ümber on tellingud ja ohutuspiirded, kuid kirikusse
pääs jääb ikkagi avatuks.
Põlva Maarja Kogudus

Vastse-Kuuste naisteklubi Kolmapäev sai 25!
Klubi esimesel kokkusaamisel 12. aprillil 1995 osales 16 naist,
kellest said klubi asutajaliikmed (pildil). Tänaseks on nendest naistest klubi liikmed tervelt kümme! Ametlikult registreerisime end neli
aastat hiljem, aprillis 1999. Naisteklubis on meie 25. sünnipäeva aastal 29 liiget.
1995. aastal alustas naisteklubi oma tegevust Vastse-Kuuste kultuurimajas, 1998. aasta sügisest asusime tegutsema uuenenud Vastse-Kuuste raamatukogus. Oleme aga alati unistanud oma ruumidest
ja nüüdseks ongi meil valmis saanud koolitus- ja kogemusõppetoad
ning õppeköök Vastse-Kuuste kogukonnamajas, kuhu kõik on alati
oodatud.
Sellel 25 aasta pikkusel sütitaval rännakul fantastiliste, toetavate
ja tegusate kaaslastega on olnud väga palju toredaid ja meeldejäävaid hetki, millest võiks kirjutada paksu raamatu.
Päris alguse kohta olgu siin toodud allakirjutanu meenutus varasematest artiklitest. Just nii see algas ja tore on seda veel kord meenutada.
„Oli 1995. aasta märtsikuu õhtu. Vastse-Kuuste kultuurimajas oli
äsja lõppenud raamatukogu korraldatud loengutsükkel käitumisest ja
etiketist. Lektor Inge Ojakäär ära saadetud, ei tahtnud osa naisi aga
kuidagi koju minna. Oli nagu millestki kahju. Oli tunne, et midagi
hakkaks nagu kaotsi minema, ja teisalt, et midagi oleks vaja kinni
püüda. Mõtlesime asja nii- ja naapidi ning leidsime, et otsinguid
peaks alustama koos. Otsustasime liitlasteks kutsuda teisigi VastseKuuste naisi, et koos moodustada naisteklubi. 12. aprillil sai teoks
esimene kokkusaamine. Peeti plaane, räägiti ootustest, mis kellelgi
edaspidiseks tegevuseks olid. Otsustati hakata koos käima vähemalt
kord kuus. Et sattus olema aprillikuu teine kolmapäev, lepitigi kokku
kohtuda iga kuu teisel kolmapäeval. Värviti ka mune ja valmistati
pühadekaunistusi, sest tulemas olid ülestõusmispühad. Nime mõtlesime endale välja sisemise nimekonkursi tulemusel. KOLMAPÄEV
meeldis kõigile, sest see meenutab meie klubi saamislugu ning meie
esimest kokkusaamist aastate eest.“
Koolitused läksidki kohe käima. Alustasime kosmeetikast, soengutest, riietuse stiilidest. Liikusime edasi nii füüsilise kui vaimse
tervise teemade juurde, õppisime esmaabi- ja elustamisnippe, kuulasime loenguid naeru- ja värviteraapiast. Kodanikukoolitusele järgnesid erinevad loovuskoolituse programmid: alustati ruumikujundusega, jätkati lapitöö mooduliga, mis lõppes ühiste õpitubade ning uhke
lapitöö näitusega Vastse-Kuuste raamatukogus. Oleme tegelnud
erinevate loovtöödega Jaago käsitöötalus, Maarja külas, Avinurme
Puiduaidas, Mulgi savikojas jm.
2008. aastal alustasime aiakujunduse õpetaja Reti Randoja-Mutsi
juhendamisel aiakujunduse tudeerimist, koolitusmoodul lõppes koduaia eskiisplaani koostamisega. Et aed ainult paberile ei jääks, järgnes aia rajamise ja hooldamise moodul, koostööpartneriks oli Maarja
Küla, kus aitasime külaelanikel nende koduümbrust haljastada. Aiakujundus ja avalike haljasalade kujundus sai meie lemmikteemaks
ning võib öelda, et on seda siiani. Asusime oma klubi tegutsemiskoha Vastse-Kuuste aleviku haljasalasid põhjalikumalt „revideerima“.
Kaardistasime aleviku haljasalade olukorra, pidasime plaani meie
juhendaja Retiga ning otsisime ideid ka väljastpoolt Eestit. Saadud
mõtete abil koostasime projektid LEADER-programmile, et rajada
Vastse-Kuustesse puhkekohad puidust skulptuuride, laudade-pinkide, teabetahvlite, prügikastide ja lillekonteineritega.
Alevik on nüüd kena varakevadest hilissügiseni – kevadel pakuvad silmailu krookused, neile järgnevad võõrasemad ja suvelilled.
Puhkekohtade korrasoleku ja lilleilu eest kannavad hoolt naisteklubi
naised. Rõõmuga tõdeme, et aastate jooksul on meile aleviku elanike näol ka tublit abiväge lisandunud. Haljastuse mitmekesistamiseks
korraldasime alternatiivsete tarbetaimede koolituse.
Oleme kogu oma tegutsemise aja jooksul lähtunud põhimõttest,
et pole vaja oodata kedagi, kes tuleks ja meie kodukohas midagi paremaks teeks, vaid tuleb ise tegutseda. Seepärast algatasime oma kodukohas juba 1997. aastal heakorrastamise kampaania ja vedasime

Ahja - 797 0446, ahja@raamat.polva.ee
Himmaste - 792 2336, himmaste@raamat.polva.ee
Kauksi - 799 3268, kauksi@raamat.polva.ee
Kiidjärve - 799 2126, kiidjarve@raamat.polva.ee
Kiuma - 797 9023, kiuma@raamat.polva.ee
Mooste - 792 5465, mooste@raamat.polva.ee
Peri - 792 6343, peri@raamat.polva.ee
Rasina - 5345 2766, rasina@raamat.polva.ee
Taevaskoja - 799 2042, taevaskoja@raamat.polva.ee
Tilsi - 799 9356, tilsi@raamat.polva.ee
Vanaküla - 792 2882, vanakyla@raamat.polva.ee
Vastse-Kuuste - 792 0394, vkuuste@raamat.polva.ee
Keskraamatukogu - 799 4321 kojulaenutus@raamat.polva.ee,
lugemissaal@raamat.polva.ee
Rõõm on teatada, et vahepealse kuu jooksul on harukogudesse statsionaarseid ööpäevaringselt avatud raamatute tagastuskaste
juurde tulnud ja need on lisaks keskraamatukogule Ahjal, Himmastes, Kiidjärvel, Moostes, Peril, Rasinal ja Vastse-Kuustes.
Raamatukoguhoidjad vastavad ka teie päringutele, puudutagu
need referaate ja uurimistöid õppetöös, kodu-uurimuslikke töid,
huvitegevust (kalandusest käsitööni) või lihtsalt mõnd põnevat ja
vajalikku fakti.
Muudatustest-täiendustest raamatukogude töös anname teada
Põlva Keskraamatukogu kodulehel www.raamat.polva.ee ja FB
kontol.
Meil on hea meel teie jaoks olemas olla! Püsime terved!

Väike põnevus ja vürts raamatukogus ehk äraarvamismäng

mitmed aastad eest heakorrakonkurssi „Kaunis kodu“. Alates toonasest toimuvad Vastse-Kuuste alevikus naisteklubi eestvedamisel
kevadeti ja sügiseti heakorratalgud.
Kogemuste omandamiseks ja silmaringi laiendamiseks oleme
koos oldud aastate jooksul külastanud pea kõiki Eesti maakondi ja
saari, Peterburi, Lätit, Leedut, Soomet, Rootsit ja Hollandit.
Naisteklubi kon orraldanud juba 23 korda Vastse-Kuuste kevadlaata, millest on saanud populaarne kohalik traditsioon. Laadaplatsile turupaviljoni paigaldamise idee on samuti pärit meie klubilt,
paviljoni juures juba kümme aastat truult valvet pidav Ott Oleski
puuskulptuur Turueit on valminud naisteklubi kevadlaada ja talupäeva projekti raames. Praegusel erilisel kevadel, mil pidi toimuma juba
24. kevadlaat, jääb see küll koroonaviiruse tõttu kehtestatud eriolukorra pärast pidamata, aga loodame, et see väike paus ei katkesta
meie laadatraditsiooni.
Vastse-Kuuste endises vallamajas nüüdseks renoveeritud koolitus- ja kogemusõpperuum ning remonditud ja sisustatud kogukonna
õppeköök on meie klubi kingitus Eesti Vabariigile, mida jääb meenutama käesoleva aasta 20. jaanuaril meie kogukonnamaja seinale
kinnitatud tunnusplaat. Koolitusruumi ja õppeköögi valmimist tunnustati 2019. aasta täiskasvanud õppija nädala raames Põlva valla
õpiteo tiitliga.
Oma sünnipäeval tahame tänada kõiki oma toetajaid ja abilisi
läbi aastate: Põlvamaa Partnerluskogu ja LEADER-programm, kohaliku omaalgatuse programm, Kodanikuühiskonna Sihtkapital, Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus, Eesti Kultuurkapital, Põlva vald,
endine Vastse-Kuuste vald, kohalikud ettevõtjad ja asutused, pereliikmed ja sõbrad.
Lõpetuseks tahaksin väljendada heameelt selle üle, et võin uhkusega korrata sõnu, mida ütlesin 2010. aastal, kui naisteklubile
Kolmapäev omistati Põlvamaa ja Eesti koolitussõbralikuma organisatsiooni tiitel: „Naisteklubi Kolmapäev on tugev mõttekaaslastest
koosnev organisatsioon, mille liikmed üksteist toetavad ja poolelt
sõnalt mõistavad, meil on ühised ja kõigile vastuvõetavad eesmärgid ja ühtekuuluvustunne. On naised, kes ei pea paljuks anda oma
panust kohaliku elu arendamisse, kes tunnistavad, et hingel on hea,
kui järjekordne pingelist ettevalmistustööd nõudnud ja väsitav üritus
on lõpusirgel. On naised, kellel on sisemine soov ja vajadus pidevalt midagi juurde õppida ja ennast arendada, kes nakatavad oma
õpisooviga ka teisi vallaelanikke ning kelle nägu on Vastse-Kuuste
täiskasvanute õpikeskkond“.
Mall Kõpp
Naisteklubi Kolmapäev asutajaliige

Koolivaheajaks koostas Põlvs Keskraamatukogu lasteteenindus väikese ärarvamismängu eesti lastekirjanduse klassika põhjal.
20.-24. aprillini pandi igal hommikul täpselt kell 10 raamatukogu
FB lehele katkend ühest raamatust koos pildifragmendiga. Ära tuli
tunda autor ja pealkiri. Katkendid olid Edgar Valteri “Pokuraamatust”, Jaan Rannapi “Nublust”, Aino Perviku “Kunksmoorist”,
Oskar Lutsu “Nukitsamehest” ja Eno Raua “Sipsikust”. Kokku
vastasid lapsed 68 korral.
Raamatukoguhoidjatel oli väga meeldiv saada südamlikku tagasisidet, mille eest suur tänu.
“Nii tore on neid armsaid raamatuid taas koos tütrega sirvida ja
lugeda,’’ kirjutas üks ema ja lisab, et mäng haakus ka õppetööga,
sest hiljaaegu lugesid lapsed koos klassiga “Nukitsameest.” Teine
ema tänab väikese põnevuse ja vürtsi eest praeguses üksluises ajas.
Küsimused aitasid päeva käima tõmmata ja viisid koguni väikeste koduste lavastusteni. Selliseid mänge soovitakse raamatukogult
ka edaspidi. Perede kaasamine oligi ju raamatukoguhoidjate üks
eesmärke.
Vastanute vahel loositi välja kinkeraamatud.
Loosiõnn naeratas Mikk Eelmäele, Kristofer-Helander Kuldmetsale, Assar Kolgile, Hanna-Liisa Paidrele ja Annabel Kolsarile.
Raamatukogu võtab teiega ühendust.
Ikka rõõmu raamatutest ja lugemisest!
Põlva Keskraamatukogu
Tsitaat “Nukitsamehest”.
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Distantsõpe –
mõnus, aga ka igav!
• Praegune töökorraldus on hästi mõnus - saan õppida, millal tahan, tähtis on, et tööd tehtud saaks.
• Õppepäevad ei ole üldse pikad- saan lõunaks oma tööd tehtud ja
õhtupoolse aja saan olla õues.
• Hommikul on mõnusam ärgata-varem pidin ärkama palju varem,
et bussi peale jõuda.
• Õpetaja annab väga huvitavaid ülesandeid - oleme kirjutanud
projekte, raamatuid, kasvatame taimi kodus.
• Õpetaja paneb alati õhtul järgmise päeva tööd üles - siis saan
hakata õppima juba siis, kui uni ära läheb.
• Mõnikord on tunne, et antakse liiga palju õppida, kuid siis saan
aru, et tegelikult peangi aru saama, et see on koolipäev, mitte lihtsalt kodutööde tegemine.
• Saan alati küsida abi õpetaja käest - meil on õpetajaga kokkulepe,
et võime küsida abi alati, kui hätta jään.
• Tore on Skype teel näha oma õpetajat
• Saan õpetajaga Skype’s niisama lobiseda ja talle oma hamstreid
näidata.
• Meil on oma klassiga Messengeri grupp, kuhu postitame igasuguseid põnevaid asju oma töödest ja saame ka niisama suhelda.
• Õpetaja suunab iga päev meid
õues liikuma ja peame talle õhtul sellest pilte saatma.
• Võin teha söögipause, kui just
videotund pole.
• Saan teha tööd oma tempoga.
• Ema on kodus ja saan palju
aega temaga koos veeta.
• Tänu distantsõppele sain endale uue arvuti.
Aga kahjuks on kodus õppimisel ka palju miinuseid:
• Kõige halvem on ikka see, et ei
saa sõpradega kokku.
• Mõnikord on ikka raske ka
üksi õppida - koolis saaksin
kohe õpetajalt abi.
• Ei saa klassiga matkama minna
- me käisime õpetajaga koos tihti looduses.
• Pean õppima veel rohkem arvutit kasutama.
• Kuigi tundub, et kodus õppida pole väga raske, esimene nädal oli
küll üsna keeruline. Loodan väga, et see kuri viirus kaob ja saan
jälle kooli minna.
• Nüüd saan üha enam aru, et kool on üks igavesti lahe koht!
Kauksi Põhikooli 2. ja 3. klassi laste mõtteid pani kirja
Enna Prükk
Kauksi Kooli õpetaja

Põlva Noortekeskus soovitab:
Loodame, et vaheajal saite tublisti puhata ja akusid laadida! Panime kokku mõned nipid, mis aitavad veel veidike vastu pidada kuni
õppeaasta lõpuni.

Lõppes nutispordi hooaeg
Juba kuu aega on kestnud olukord, kus ürituste korraldamine
pole võimalik. Siiski selgusid 16. aprillil Eesti parimad nutisportlased V Eesti Nutispordi meistrivõistlustel. Seekord, eriolukorrast
tingituna, toimus online-finaal.
Internetikeskkonnas Nutisport saab matemaatikaülesannete
lahendamises võistelda õppeaasta vältel. Võistlusperiood koosneb neljast etapist. Iga klassi 6 parimat pääsevad regioonifinaali
(regioone on kokku 7). Seejärel saavad parimatest parimad Eesti
meistrivõistlustele.
Märtsi keskel toimus Kagu-Eesti regionaalfinaal (Põlva-, Võruja Valgamaa), kus osales kokku 70 nutisportlast. Ka see võistlus oli
juba pooleldi online-võistlusena, korraldajaks oli Tilsi põhikool.
Seekord olid kohapeal ainult osa Tilsi kooli õpilasi, teised võistlesid oma kodudest. Suurima arvuga oli regioonifinaalis esindatud
Tilsi põhikool – 30 nutisportlast, järgnesid Räpina ja Põlva, kumbki 7 osalejaga. 36st välja antud medalist jättis endale korraldaja
Tilsi – 19 (7 kulda, 7 hõbedat ja 5 pronksi). Medaleid jagus veel
Räpinale 6 (1+1+4), Kanepile 1 kuld. Krootuse ja Põlva koolid
said ühe pronksi.
Parimatest parimad said õiguse osaleda Eesti meistrivõistluste finaalis. Esmalt pääsenuks sinna iga vanuseklassi kuus parimat.
Kuna olukord on kujunenud keeruliseks ja suuremad kokkusaamised hetkel keelatud ning kõik finaalid toimusid erinevates tingimustes, siis otsustati finalistide arvu suurendada 12-le ja lisada
klausel, et Eesti finaalis saavad osaleda automaatselt kõigi regioonide võitjad. Põlvamaalt pääses vabariigi finaali individuaalsete
saavutustega Tilsist 13 nutisportlast ja Räpinast 2 võistlejat. Võistkondlikult olid juba eelvõistluste põhjal koha finaalis taganud Põlvamaalt Tilsi Põhikool ja Krootuse Põhikool, seda väikekoolide
(õpilasi vähem kui 80) arvestuses ja Räpina ÜG keskmiste koolide
(õpilasi kuni 400) arvestuses.
Finaal oli varasemate aastatega võrreldes erinev, sest iga osaleja võis võistelda seal, kus ise soovis, peaasi, et sooritab oma võist- Tilsi Põhikooli selle aasta saak Nutispordi Kagu-Eesti regiooni
luse etteantud kellaajal. Lisaks erinevatele võistlustingimustele, võistlustelt. Autori foto
saime tilsikatena veel eriti raskeid olusid, sest Tilsis läks võistluse ajal elekter ära ja nii mõnigi võistleja oli sellest väga häiritud.
Lõpuks aga said kõik oma ülesanded lahendatud.
Tulemused olid järgmised: Põlvamaa teenis kaks individuaalset pronksmedalit – Marten Kahar (Tilsi põhikool) 9. klassi arvestuses ja
õpetaja Davis Kostõgov (Tilsi põhikool) täiskasvanute arvestuses. Võistkondlikult ei saanud Tilsi põhikooli õpilastele keegi terve hooaja
vältel ohtlikuks ja eelmise aasta võidukarikas väikekoolide arvestuses jääb Tilsi põhikoolile vähemalt üheks aastaks veel. Krootuse põhikool teenis väga tubli III koha. Räpina Ühisgümnaasium lõpetas hooaja 5. kohaga. Tilsi kooli õpetajate võistkond oli enne finaali teisel
kohal, aga olid sunnitud siiski ühe koha loovutama ja kokkuvõttes teeniti võistkonnaga III koht.
Iga aastaga nutisportlaste arv kasvab (praeguseks on umbes 35 000 nutisportlast üle Eesti) ja koos sellega tõuseb ka võistluste tase.
Tilsi Põhikool on igatahes uhke selle üle, et ühest väikesest kohast ja väikesest koolist on nii palju tegijaid matemaatikuid!
Davis Kostõgov
Tilsi Põhikooli matemaatikaõpetaja

Milline näeb välja üks distantsõppe koolipäev nelja
Ahja õpilase kodus?
Minu tavaline koolipäev kodus näeb välja selline, et alustan kõige pealt raskematest
ülesannetest. Näiteks matemaatikast, vene
keelest või loodusest. Pause teen väga harva,
proovin alati kõik kodutööd korraga ära teha.
Õppimist alustan tavaliselt hommikul
või lõunaajal. Õpin peamiselt üksi, harva kasutan vanemate abi, näiteks matemaatika või
vene keel. Kodusõppimise plussid on minu
jaoks, et saan siis pause teha kui tahan. Õppimise ajal saan samuti kuulata ka muusikat.
Plussiks on kindlasti, et lisa kodutöid pole.
Kui nüüd miinustest rääkida, siis kindlasti
üheks suureks miinuseks on, et pole õpetajat, kes saaks seletada korralikult teemat.
Loomulikult on ka väga suureks segajaks
nutitelefon ja televiisor. Samuti on vahepeal
miinuseks mõne õpetaja ülesande soov ja
selle puhul tuleb õpetajalt isiklikult üle küsida. Õppepäev kestab peamiselt minu jaoks
neli või viis tundi, kui kõik korraga teha.
Mõnikord kauemgi. Õppetöö võidab kindlasti nutitelefonidest ja muudest tegevustest,
kuna õppimist on enamjuhul üsnagi palju ja
igav ju ei tohiks hakata. Koduõppe ajal tunnen puudust koolist ja sõpradest. Kindlasti
tunnen ka puudust linnas ja poes käimisest.
Õpetajatest tunnen samuti puudust. Koduõppe ajal jääb üle rohkem vaba aega.
Maikuus sooviksin koolis õppida, mitte
kodus. Üleüldse võiks kõik maikuuks korda
saada, nii koduõpe kui ka eriolukord. Siis
saaks õppetööd jätkata tavalisel viisil nii
koolis kui kodus.
***
Minu üks tavaline koolipäev: ma ärkan
kell 9 hommikul, ootan kuni väikevend ja
ema oma asjad ära teevad ning siis alustan
õppimisega. Teen oma koolitöid iga päev
umbes kella üheni.

Plussid on, et saab kauem magada ja koolipäevad on lühemad. Miinused on, et pole
õpetajat, kes seletaks ülesandeid paremini
kui vanemad. Kõige keerulisemad ained minule on matemaatika ja vene keel. Vanemate
abi kasutan ainult matemaatikas, kui seal on
midagi keerulisemat.
Mul pole eriti, mis mind häiriks, ainult
vahel kui pole tuju õppida, siis ma näpin
telefoni. Koolist ma puudust eriti ei tunne
kui, siis ainult natukene. Õppetöö võiks alata
koolis maikuus. Kui see siis ei alga, võib karantiin edasi lükkuda ja see võib ära rikkuda
suvevaheaja.
***
Mida ma siis arvan kodus õppimisest?
See on minu jaoks nagu täideläinud unistus.
Magan kaua, istun toas ja arvutis. Tegelikult
ka. Minul on tore ja aru ma ei saa, miks küll
ema ohib ja puhib, et saab meiega endale hallid juuksed. Nali-naljaks, püüan siis kirjeldada oma elu sellel imelikul ajal.
Nagu öeldud magangi tavaliselt kaua
hommikul, umbes nii kella 11-12 ni. Siis
hakkan üle vaatama, mida õpetajad mulle
päevaks välja on mõelnud. Vahel on seda
ikka päris palju. Alustan tavaliselt matemaatikast, loodusõpetusest, bioloogiast või
inglise keelest. Nendes ainetes ma suurt abi
ei vaja. Mõnes aines on küll terve perekond
hõivatud. Tehnoloogiat oleme vahel isegi
neljakesi nokitsenud. Ema aitab mul tavaliselt järge pidada, et ma kogemata midagi
ei unustaks. Kunstiõpetusest annab ta ideid,
mida teha ja aitab materjali otsida. Muidugi
istun ma palju arvutis ja õues ei viitsi üksinda
küll käia. Kõige rohkem tunnen vist puudust
noortekas käimisest. Nädalavahetustel olen
saanud ennast siiski liigutada ja käia isale
abiks tööd tegemas. Ega ma väga ei oota, et

maikuus kooli tulla. Mulle sobib tegelikult
see kodus istumine, aga vahel on ikka väga
igav. Parim asi kogu kodus õppimise juures
on see, et ei ühtegi märkust! Imelik lausa.
Kokkuvõtteks ei oskagi muud öelda, et
mulle nii sobib ja aru ma ei saa, miks teised
kodused virisevad ja ootavad, kuna ometi see
praegune aeg otsa saaks.
***
Tavaliselt ärkan üsnagi varakult umbes
8-10 ajal, siis on kogu päevane õppetöö välja
pandud ja hea ülevaade, mida õppida.
Tavaliselt ma teen ajalised tööd õigeks
ajaks, aga kõik ülejäänud, mis ei ole ajaline,
umbes 5 - 9 vahel. Kodus on hea õppida, sest
sa ei pea tegema vaheaega ning võid õppida
kõik korraga ning ei pea õpetajate pikka juttu kuulama teemast, mis tundub ebavajalik.
Saad alustada ja lõpetada, kuna tahad. Ei pea
varakult magama minema, et välja puhata
järgmiseks koolipäevaks ning võid magama
minna, kuna tahad. Mõnikord läheb mul natuke abi vaja vanematelt, aga üldiselt olen
väga iseseisev, sest vanemad tulevad tavaliselt õhtul ja ma olen selleks ajaks ülesannete
vastused juba välja mõelnud.
Tunnen puudust sellest, et keegi mulle
uut teemat seletaks juhul, kui ma aru ei saa.
Tavaliselt tulevad päevas võitjateks nutiseadmed, aga tuuliste ilmade korral, kui elekter
eriti palju ära käib, tuleb kõigepealt õppida
ära see, mis nõuab internetis vastamist või
vihikusse kirjutamist.
Ma loodan, et me oleme sel õppeaastal
veel koduõppel.
Noorte mõtted kogus kokku
huvijuht
Rita Lutsar
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Põlva Kooli jutuvestjad
jutustasid veebis

Märtsikuus kehtestatud eriolukorra tõttu tuli kevad Põlva Kooli koolipere jaoks teistmoodi kui
plaanitud. Sellest hoolimata jätkus e-õppe kõrvale ka erinevaid tunniväliseid tegevusi, läbi mille sai
distantsõppe kõrvale pisut vaheldust tuua.
Aprillikuusse oli plaanitud jutuvestja konkurss, mis algse plaani kohaselt pidi toimuma Kesk 25
raamatukogus. Eriolukorrast hoolimata jutuvestjate vahvad lood siiski kuulmata ei jäänud. Nõnda
saigi loodud virtuaalne jututuba Google Meet keskkonnas. 15. aprillil kohtusid seal üheksa toredat
jutuvestjat, kes kõik olid näinud kõvasti vaeva, et esitada kuulajatele üks Eesti ennemuistne lugu.
Kõik jutuvestjad olid väga tublid ja said lugude jutustamisega väga ilmekalt ning julgelt hakkama.
Jutuvestja konkursil osalesid järgmised 4.-6. klassi õpilased: Sirelin Käo, Mariliis Käo, Lenna Saarniit, Devon Kuur, Ly Anette Musting, Ronja Pastak, Liis Marii Vaher, Rando Lutsar, Aveelia Kommer.
Aga alati ei saa ega tohigi aega vaid arvutiekraani taga veeta, seda enam, et oleme Liikuma Kutsuv Koolide võrgustikus. Vahel on vaja leida võimalusi väljas (ohutult) liikumiseks. Nõnda toimus
õpilasesinduse algatusel Põlva Kooli sammuvõistlus, mille raames selgitati välja kooli kõige liikuvam
õpilane ja õpetaja. Võistluse käigus selgus, et meie kooli kõige enam samme teinud õpilane on Eliisa
Villako, kes kõndis võistluse kestel kokku väga tublid 142 426 sammu. Kõige liikuvam õpetaja on aga
Raina Uibo, kes tegi võistluse jooksul kokku kadestamisväärsed 244 381 sammu.
Koolis on saanud juba toredaks traditsiooniks iganädalased tantsuvahetunnid. Ehkki praegu pole
võimalik üheskoos saalis tantsu vihtuda, siis sellegipoolest on võimalik e-tundide vahel end pisut turgutada ja teha mõni tantsunumber oma lemmik Tik Tok’i või Just Dance’i saatel.
Ülestõusmispühad muutis meeleolukaks värviline ja lõbus värvitud munade fotogalerii, mida iga
õpilane sai enda kaunistatud pühademunadega täiendada.
Ka õpilasesinduse eestvedamisel on koolis toimunud veel mitmeid algatusi, näiteks virtuaalne
lemmikloomapäev ning virtuaalne kendamavõistlus koostöös Põlva Valla Noorsootöö Keskusega.
Helen Reinhold ja Diana Pehk
Põlva Kooli huvijuhid

TOREkad ehitasid kodudes onne
Põlva TOREkad võtsid rõõmuga vastu TORE ühingu väljakutse, milleks oli ehitada kodustes
tingimustes üks hubane onn. Nõnda valmis nii mõnigi äge onn, tänu millele sai kodusesse keskkonda veidi vaheldust ja põnevust tuua. Foto Põlva TORE Facebooki lehelt.

Mooste moodi koduõpe lasteaias
Praegune olukord on meie kõigi jaoks uus ja
ootamatu. Esialgne emotsioon ja mõtted olid, et
olukorraga peab leppima ja tegema omalt poolt
kõik, et mitte suurendada haigestumise riske.
Aga siiski, märtsis kodutööle jäädes ei osanud
keegi arvata, et selline olukord nii pikalt kestma
jääb. Kui esimene ehmatus möödus, tuli hakata
mõtlema, kuidas uue olukorraga kohaneda. Üksteisele toeks olles ja omavahel suheldes asusime
tegutsema.
Kodused hommikuringid ja
tubane telkimine
Lapsevanematega põhiline suhtlus eriolukorras on toimunud läbi facebooki grupi ja see on
väga hästi toiminud. Olen jaganud seal soovituslike ülesandeid ning erinevaid ideid kodusteks
tegevusteks. Lapsevanemad omalt poolt on väga
aktiivselt jaganud fotosid ja videoid. Tore on, et
peetakse kinni õpetaja soovitustest ning lisaks
võetakse ette igasuguseid põnevaid tegevusi.
Siilikesed on juba sügisest saadik olnud väga
usinad tähtede kirjutajad. Seda jätkatakse ka kodus vanematega. Lapsed on ka väga leidlikud.
Kodudes viiakse läbi hommikuringe, mõnes peres
meisterdatakse põnevaid tegelasi, kellega seiklusi korraldada. Ühes peres võeti ette lausa tubane
telkimine, teises külvati toas muru. Tehakse sporti
ja kunsti, õpitakse ning kogutakse energiat. Kõike
seda kõrvalt jälgida on lihtsalt südantsoojendav!
Eriolukord on olnud silmi avav ning tegelikult
andnud võimaluse õpetajatel paremini tundma
õppida lapsevanemaid ning luua usalduslikumaid
suhteid. Siilikeste õpetajana tunnen uhkust lapsevanemate üle, kes nii toredasti tulevad ideedega
kaasa, jagavad neid ning on nii mõistvad!
Laura Bendt
Siilikeste rühma õpetaja
Valmistume kooli minekuks
Meie rühmas käivad lapsed alustavad sügisel
kooliteed. Lastevanematega oleme suhelnud ekirjade vahendusel. Olen jaganud erinevaid linke,
kust leida arendavaid ja eakohaseid ülesandeid
ning saatnud teemade kaupa ülesandeid töövihikust.
Olen andnud ülesandeid, mille täitmist saaksin
kontrollida lapsevanemate poolt saadetud fotode
vahendusel. Esimese ülesandena palusin lapsel
läbi lugeda ühe raamatu ning joonistada sellest
pilt, mille siis lapsevanem üles pildistas ja rühma
meilile saatis. Samuti palusin kirja panna lapse
päevakava ning lapsel endale kell meisterdada.
Tulemus oli igati vahva! Veel palusin igal lapsel
kirjeldada 1-2 lausega enda rühmakaaslasi, et saada abi iseloomustuse koostamiseks medalile, mille
kõik lapsed lasteaia lõpetamisel kingituseks saavad. Üheks ülesandeks oli ka saata pilte värvitud
munadest. Saadetud on pilte ka laste muudest tegemistest, näiteks ristsõnade lahendamisest, matemaatika töövihiku kallal pusimisest jms.
Kuna olen õpetaja koolieelikute rühmas, siis
tekkis alguses väike mure, kas lapsevanemad ikka
toetavad piisavalt lapsi antud ülesannete täitmisel.
Esimese kahe nädalaga oli aga selge, et lapsed ja
lapsevanemad on aktiivsed õppijad. Ülesanded
said kiirelt lahendatud ning tuli ka paar kirja küsimusega, et millal saab juba uusi ülesandeid.
Mariana Saaremets
Tõrukeste rühma õpetaja
Lahedad lapsed ja nende supervanemad
Kuna koolis on distantsõpe ja olles sellega ise
lähemalt kokku puutunud, oli esimeseks mõtteks,
kuidas mina saaksin seda teha? Lisaks õpetajatele
on ju eriolukorda pandud ka lapsevanemad.
Olen püüdnud leida lastele kodus toimetamiseks selliseid tegevusi , mis teeksid vanemate
igapäevaelu natukenegi lihtsamaks. Olen otsinud
internetist erinevaid lehekülgi ja soovitusi, mida
saaksid lapsed kodus teha, nii vanematega koos
kui ka iseseisvalt. Koolieelikutele olen jaganud
eraldi ülesandeid, et ettevalmistus kooliks ei kannataks.
Hea meel on, et meie rühmas on väga lahedad
ja asjalikud lapsed ja tõelised supervanemad. Ei
ole olnud ühtegi nurisemist selle kohta, et lasteaeda ei saa lapsi viia. Vanematega suhtlemiseks
on rühma Messengeri grupp. Sinna postitan enda
soovitusi ja mõtteid tegevusteks. Lapsed õpivad
kõike ise tehes ja katsetades. Nad tahavad ja vajavad aktiivset kaasamist kõikidesse elu- ja pereelu
toimetustesse. Vanemad on aktiivselt postitanud

pilte ja videoid oma laste tegemistest kodus. Väga
huvitav on näha laste leidlikkust ja huvi erinevate
tegevustega toimetamisel. Kodus värvitakse, kirjutatakse, lõigutakse, liimitakse, tehakse sporti ja
küpsetatakse. Isegi lihtne koristamine käib tantsu
saatel.
Edaspidi saaks sellist õppekorraldust kasutada
näiteks siis, kui mõni laps peab pikemalt puuduma
lasteaiast. See võimaldaks lastel aktiivselt lasteaiaelust osa saada ka lasteaiast eemal olles.
Maike Paabut
Kauksi rühma õpetaja
Päevad läbi vanematega koos!
Meie rühmas käivad lasteaia kõige väiksemad
lapsed. Natuke vanematel lastel tekkis koduõppele jäädes küsimus, et miks ei saa lasteaeda minna
ja mänguväljakul mängida. Päris pisikesed on aga
rahul, sest saavad nüüd terve päeva vanematega
koos veeta. Lapsed aitavad vanematel kodus koristada, pesu kuivama panna, süüa teha ja nõusid
pesta. Sageli tuleb küll vanemal see töö hiljem ise
üle teha, kuid laps on saanud eduelamuse ning ise
tehtuga väga rahul.
Õpetajana olen jaganud lastevanematele meili
teel soovitusi, mida kodus lastega ette võtta. Olen
pakkunud välja erinevaid meisterdamisvõimalusi,
keeleharjutusi ning ka huvitavaid interneti lehekülgi, mida lastega kodus olles külastada. Mõned
lapsevanemad on tagasisidet andnud messengeri
kaudu.
Kuna meie rühma lapsed on kõik veel õige väikesed, siis leian, et vanematega koos kodus oldud
aeg muudab nende omavahelise sideme tugevamaks. Sel ajal nii laps kui lapsevanem arenevad ja
kasvavad koos.
Enda, kui õpetaja jaoks avastasin, et Facebook
on täis lahedaid ja huvitavaid ideid, mida saab
koos lapsega teha. Loodan, et lapsevanemad kasutavad seda lapsega koos veedetud aega positiivselt
ära.
Piia Peets
Oravakeste rühma õpetaja
Arenguvestlused värskes õhus
Lapsevanemad olid väga mõistvad ja leidsid
võimaluse laste koju jätmiseks. Selleks, et hoida
sidet lapsevanematega ning soovitada tegevusi
laste jaoks, kasutame rühma facebooki kontot. Sai
jagatud infot, kust leida laste jaoks huvitavat õppematerjali, nuputamist ning ideid meisterdamiseks.
Meie lapsed elavad maakodudes ning õnneks olid
ka ilmad ilusad ja lapsed said palju õues olla. Ja
õues jätkub maalastel ikka küllaga tegevust.
Väga hea meel on olnud lapsevanematelt tagasisidet saada. Tore, et lapsevanemad on oma kiirete tegemiste kõrvalt leidnud aega lastega meisterdamiseks ning ka meile vahvaid pilte saatnud.
Kodus oldud aja sisse jäid ka munapühad. Lapsed
saatsid siis tervitusi teistele ja ka pilte enda värvitud munadest.
Selle kodus veedetud aja sisse jäid ka meie
rühma kolme lapse sünnipäevad. Oleme neid alati
koos tähistanud. Nüüd peame ootama, millal jälle
kokku saame.
Kuigi algul oli endalgi suur nõutus ja segadus
kuidas töö edasi läheb, siis praeguseks olen seda
aega kasutanud enesetäiendamiseks, uute ideede
väljamõtlemiseks, puhkuseks ja mõtisklemiseks.
Uueks kogemuseks oli ka lapsevanematega arenguvestluste läbiviimine värskes õhus.
Olen ise vanaema seitsmele lapselapsele. Igatsen väga kohtumist nii nende kui ka oma rühma
armsate lastega.
Sirje Avikson
Rasina rühma õpetaja
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Füüsiliselt lahus, sotsiaalselt koos
Sotsiaalse suhtluse ning läheduse säilitamise vajalikkus on
täna võrdväärne füüsilise distantsi hoidmise 2+2 reegli täitmisele. Teiste inimestega ühenduses olemine aitab meil olla õnnelikum, tervem ja ka sotsiaalselt vastutustundlikum. Me ei saa seda
tavapärasel viisil praegu teha. Eriolukorraga toimetulekut toetab
jätkuv sotsiaalne suhtlus. Selleks on inimesed ise, omavalitsused
ning riigiasutused loonud rohkelt võimalusi ja seda füüsiliselt kokku puutumata.
Teineteise jätkuv toetamine tekitab turvalisust
Erinevad emotsioonid kuuluvad inimeste juurde, kuid raskemaks teeb olukorra, kui meil ei ole võimalik oma tundeid, mõtteid
teistega jagada. Sotsiaalne suhtlus suurendab meie heaolu. Kuuluvustunne ning suhtlemine sõpradega, perekonnaga ja töökaaslastega on üks inimese põhivajadustest. Eriolukord võib suurendada
negatiivseid emotsioone, nt ärevust, segadust ja viha. On toodud
välja, et sotsiaalne suhtlus parandab ka meie füüsilist tervist. Rääkides Põlvamaa elanike ning erinevate kogukondadega on märkimisväärselt silmapaistnud, et nii naabrid, kogukonnad, kohalikud
omavalitsused töötajad aitavad ning toetavad üksteist. Üksteise
toetamine aitab luua tunnet, et oleme praeguses olukorras koos.
Teised inimesed saavad meile pakkuda praktilist tuge, näiteks toidu toomist või asjakohase teabe edastamist, aga ka emotsionaalset
tuge. Iga laps, eakas ning pere on oma olemuselt unikaalne. Seetõttu on ka meie kõigi vajadused praeguseks kuus nädalat eriolukorras elamiseks erinevad. Enamikes kogukondades, sõpruskondades
on üksteise toetamine saanud sotsiaalseks normiks.
Märkamine on esimene samm
Kahjuks on perekondi ja inimesi, kes on jäänud praeguses
olukorras üksi. Üheks riskirühmaks on lähisuhtevägivalla ohvrid.
Vägivallast on ohustatud eelkõige nn nähtamatud ohvrid – lapsed
ning eakad. Füüsiline isolatsioon eriolukorra ajal muudab nii eaka-

te, kui ka laste väärkohtlemise tõenäolisemaks, kuid ühiskonnal on
väärkohtlemist on raskem märgata.
Viimastel aastatel on suurenenud järjest juhtumid, kus laste
väärkohtlemisest teatavad politseile ja ohvriabile õpetajad, treenerid ning samuti lapsed ise. Eakate vastane vägivald on olnud
peidetud ning eakate pöördumisi asutuste poole on olnud vähem.
Praeguses olukorras on vägivald veelgi rohkem peidetud. Laste
kontaktid õpetajate, treenerite ja teiste täiskasvanutega vähenenud.
Eakaid takistab abi otsimast häbitunne, vähene teadlikus vägivallast ning leppimine halva kohtlemisega ja sõltuvus väärkohtlejast.
Eakad väärkohtlemise ohvrid on toonud välja, et nende arvates
on eelkõige vajalik abistada noori vägivalla ohvreid ja peresid.
Kahjuks seavad eakad kannatanud tihti ümbritsevate heaolu enda
omast palju kõrgemaks. Saame kogu ühiskonnaga olla eakatele
toeks, kinnitades neile, et nad on meile oma elukogemusega, emade-isadena, vanaisa ja vanaemadena väga tähtsad. Meil, noorematel, on eakatelt palju õppida, nii praeguses eriolukorras, kuid ka
tavaolukordades.
Sina saad aidata
Praegusel hetkel sõltub lähisuhtevägivalla kannatanute abistamine väga palju, meist, kõrvaltseisjatest. Näiteks vägivald eakate
vastu ei pruugi olla alati tahtlik, vaid võib olla tingitud ka lähedase suurest hoolduskoormusest. Konflikte lastega võib tekkida igas
peres. Küsimus on, kas meil jätkub oskusi ning tahtmist konflikte
kõiki osapooli toetavalt lahendada. Mida saad sina teha? Tihti aitab
pingelistes olukordades juba siiras ja päriselt kuulamine, tunnete
jagamine ning abi pakkumine. See on abivajajale oluline samm,
mida sinagi saad teha. Oluliseks abiks on ka edasisuunamine, andes teada abivajajast lapsest või eakast kohalikule omavalitsusele,
lasteabitelefonile 116 111 või helistades numbril 112.
Nii politsei, ohvriabi, kohalikud omavalitsused on valmis kan-

Põlva Haigla on taastamas plaanilist ravitööd
• Eriarstide vastuvõttudele registreeritakse esmalt need patsiendid, kelle ajad pidi olude
sunnil tühistama. Eelistatud on siiski kaugvastuvõtt, aga vajadusel saab patsiendi kutsuda
ka haiglasse koha peale. Kolm päeva enne vastuvõtu toimumist helistab arst või kabineti
õde patsiendile, et välja selgitada, kas kohaletulemine on vältimatu.
• Haigla on teinud oma töös ümberkorraldusi, et oleks võimalik järgida 2x2 reeglit ning
oleks aega patsientide järgselt ka kabinette desinfitseerida!
• Haiglasse pöördumine toimub endiselt läbi triaažitelgi, kus patsient esmalt kraaditakse.
Palavikus haiget vastuvõtule ei lubata! Palume oodata eriarsti vastuvõttu registratuur ees
selleks spetsiaalselt kohandatud alal. Kabineti õde saadab patsienti, et vältida patsientide
kogunemist kabinettide ukse taha. Ka röntgenuuringute tegemiseks on patsientidel perearstide poolt registreeritud kellaajad ning palume saatekirjaga ukse taha ootama mitte tulla!
• Palume nii uuringutele kui ka arsti vastuvõtule pöörduvatel patsientidel saabuda õigeaegselt!
Tekst ja foto Põlva Haigla Facebooki lehelt
Dementsuse infoliinile vastavad inimesed, kellel on nii isiklikud
kui ka erialased kogemused seoses mäluhäirete ja dementsuse sündroomiga, kes mõistavad hooldamisega kaasneva füüsilise ja vaimse
koormuse raskust! Oskavad nõu anda haigusest tingitud mälu-, psüühika- või käitumishäirete ja toimetulekuprobleemide puhul.
Virtuaalsete tugigruppide informatsiooni leiab ka kodulehelt
www.eludementsusega.ee

Kutsume kõiki üles märkama peresid, kus on mäluhäiretega või
dementsusega inimesi, ja jagama neile või nende lähedastele meie
usaldusliini numbrit 644 6440! Infoliin on avatud esmaspäeviti, teisipäeviti, neljapäeviti ja reedeti kella 12.00 – 16.00 ning kolmapäeviti
kella 16.00 – 20.00.

Pakume jätkuvalt ka personaalse nõustamise (keerulisemad küsimused, mida infoliini kaudu lahendada ei saa) ja ekspertnõustamisteenust (dementsusspetsiifiline nõu spetsialistidele – hästi levinud on nt
pöördumised asutuse kohandamise kohta).
Küsimuste korral kirjutage palun info@eludementsusega.ee.
Leiame koos lahendused!

natanuid abistama ning praeguses eriolukorras teevad asutused
kannatanute abistamiseks veelgi suuremat koostööd.
KUST SAADA ABI?
• Kui kellegi elu või tervis on ohus, helista viivitamatult 112.
• Häirekeskuse infotelefonilt 1247 saab infot erinevates koroonaviirust ja selle levikut puudutavates küsimustes.
• Sotsiaalkindlustusameti Põlvamaa ohvriabispetsialist Raina
Kurg, 5866 9873, Raina.Kurg@sotsiaalkindlustusamet.ee
Raina Kurg töötab sotsiaalkindlustusameti Põlvamaa ohvriabitöötajana alates selle aasta 6. aprillist. Raina on suure sotsiaaltöö
kogemusega, ta töötas eelnevalt kohalikus omavalitsuses sotsiaaltöötajana. Ka on tal kogemust töötamisel multiprobleemsete inimestega. Raina peab tähtsaks iga inimese toetamist ning abistamist.
• Sotsiaalkindlustusameti ohvriabi kriisitelefon 116 006 annab
kiiret abi inimestele, kes on langenud süüteo, hooletuse või halva
kohtlemise ohvriks või on kogenud füüsilist, vaimset, majanduslikku või seksuaalset vägivalda. Teenus on helistajale tasuta ning
abi on tagatud ööpäevaringselt. Ohvriabi kriisitelefonile helistaja
võib soovi korral jääda anonüümseks. Abi osutatakse eesti, vene ja
inglise keeles.
• Abi vajavatest lastest saab teada anda 24/7 lasteabitelefonil
116 111
• Välismaalt helistades saab Eesti ohvriabi kriisitelefoni kätte
numbril +372 614 7393
• Põlvamaa Naiste Tugikeskus vastab 24/7 telefonile 5884
9494, kirjutada saab aadressil polva@naistetugi.ee.
Anne Klaar
sotsiaalkindlustusameti ohvriabi ja
ennetusteenuste osakonna võrgustikutöö koordinaator
Põlvamaa Turvalisuse Nõukogu liige
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Põlva Päevakeskus annab teada:
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Põlva Kultuuri- ja Huvikeskuses

Päevakeskus on endiselt suletud eriolukorra lõpuni. Küll aga
osutab keskus pesu pesemise ja duši kasutamise teenust.
Teenuse kasutamine palume eelnevalt kokku leppida telefonil 517 7822, Anne Nook.
Teenusele tulles palume kindlasti kasutada uksekella, sest
välisuks on lukus.

Vastse-Kuustes toimuvad
talgutunnid
4.-5. mail kella 18-21 Vastse-Kuuste aleviku lõkkeplatsi ja
Tuulemäe koristustalgud.
Kasulik koos meeldivaga - liikumine värskes õhus ja alevik
saab puhtamaks.
Kutsume talgulisi talgutunnile - riisuma lehti, koristama prahti,
lõikama võsa.
Ühel talgutunnil saab osaleda korraga kaks inimest.
Talgutunnid kestavad mõlemal päeval:
kella 18 -18.50 esimene tund
kella 19 - 19.50 teine tund
kella 20-20.50 kolmas tund
Osaleda soovijatel palume eelnevalt end valitud talgutunnile
kindlasti registreerida telefonil 5693 7848.

Eoste Valgesoo külade talgupäev
toimub sel aastal 2. mail.
Teeme ka sel aastal külad korda,
aga HOIAME DISTANTSI!
Võta kaasa töökindad ja mask.
Info: külavanem Andu Hanson, tel 508 6789

Ka Põlva kultuurikeskuse hoone valgustatakse igal õhtul roheliseks, et näidata üles austust ja toetust kõigile, kes annavad oma panuse
praeguses keerulises olukorras: tervishoiutöötajad, vabatahtlikud, lapsevanemad, haiguse käes kannatajad, üksikud, eakad, karantiinis
olevad inimesed ja kõik ülejäänud, kelle elu on koroonaviirus mõjutanud. Roheline on lootuse ja rahu värv. Algatusega on oodatud ühinema kõik kultuuriasutused.

Eriolukorrast tingitud aprilli ja maikuu programmimuudatused
Põlva Kultuuri- ja Huvikeskuses
• K 15. aprill kell 19 VIHANE MEES. Kinoteater- NB! Uus
kuupäev 12. oktoober.
• R 17. aprill kell 19 „BANDONEON ja PIAZZOLLA“ Jens
Lundberg ja Klaaspärlimäng Sinfonietta- NB! Uus kuupäev
22. oktoober (soetatud piletid kehtivad uuel kuupäeval).
• K 22. aprill kell 19 RITA RAY. Festival JAZZKAAR PõlvasNB! Uus kuupäev 8. oktoober (soetatud piletid kehtivad uuel
kuupäeval).
• R 24. aprill kell 19 VANUSE VIISKÜMMEND VARJUNDIT.
Andres Dvinjaninovi monokomöödia- NB! Uus kuupäev 5. september (soetatud piletid kehtivad uuel kuupäeval).
• R 1. mai Sibyl Vane, Valem Vale. Klubi Underground- NB!
Uus kuupäev 18. september.
• T 5. mai Comedy Estonia, Sander Õigus “HINGE TURULE
VIIES”- NB! Uus kuupäev 8. september (soetatud piletid kehtivad uuel kuupäeval).

• R 8. mai Kait Kall stand-up komöödias “PLAAN B”- NB! Uus
kuupäev 2. oktoober (soetatud piletid kehtivad uuel kuupäeval).
• E 11. mai Laste- ja Noorteteater Reky “Jussikese seitse sõpra”NB! Vajadusel uus kuupäev, täpsustub (etendus ära ei jää).
• N 14. mai Rahvusooper Estonia BALLETIGALA- NB! Vajadusel uus kuupäev, täpsustub (galaetendus ära ei jää).
Lisa info: kultuurikeskus.ee; kultuur@kultuurikeskus.ee

Festival JAZZKAAR Põlvas

RITA
RAY
NB! Uus kuupäev 8. oktoober
Õnnesoovid Kaguraadios
Õnnesoovisaade on Kaguraadio eetris iga päev kell 9:15.
Õnnitleme sünnipäeva, juubeli ning pulmaaastapäeva puhul.
Lihtsalt tervitusi me ei edasta.
Õnnitluse saab tuua Kaguraadio stuudiosse Põlvasse, Kesk 42
III korrusele tööpäeviti 8:00 - 10:00.
Kaugematel õnnesoovisaate klientidel palume saata õnnitlus
meelis@kaguraadio.ee Saadame teile mõne aja pärast kirja,
kuidas teenuse eest tasuda.
Veel saab tuua õnnesoovi MusicBoxi kauplusesse Edu keskuses, Põlvas.
Õnnitlus maksab 5€.
Õnnitlust saab ka kokkuleppel salvestada oma häälega ise
Kaguraadio stuudios.
Õnnesoov peab olema saadetud vähemalt kolm päeva enne
eetrisse minekut.
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ÕNNITLEME
VÄÄRIKAID
JUUBILARE
MAI 2020
102
Linda-Johanna Kristal
Mustakurmu küla
96
Koidula Kuusik
Põlva linn
Elsa Vaino
Kiuma küla
93
Heli Raidla
Põlva linn
92
Gerta Piho
Ahja alevik
Liia Tsäkko
Kiidjärve küla
Helju Paidra
Vooreküla
Ilse Täht
Põlva linn
91
Lea Trikkant
Kiidjärve küla
Anni Sokk
Aarna küla
90
Maie Kütt
Põlva linn
Veata Kreem
Mammaste küla
Harri Randma
Põlva linn
85
Meeta Järg
Roosi küla
Andres Loks
Adiste küla
Helju Seene
Ahja alevik
Adelaide Virnas
Himmaste küla
Endel Aasamäe
Põlva linn
80
Maie Pihlapsoo
Valgemetsa küla
Enn Luts
Põlva linn
Milvi Lind
Põlva linn
Maie Peri
Taevaskoja küla
Svetlana Maran
Põlva linn
Ahto Järv
Põlva linn
Aimi Sillaste
Orajõe küla
Helgi Mühala
Kauksi küla
Vaike Koort
Vardja küla

Nadežda Paabut
Mooste alevik
Helga Pilberg
Põlva linn
Maie Luuk-Luuken
Partsi küla
75
Elo Parts
Põlva linn
Lembi Nilbe
Aarna küla
Juta Trolla
Mammaste küla
Allan Maila
Rosma küla
Külli Hiiesalu
Põlva linn
Heli Piiri
Põlva linn
Ilme Normet
Kiisa küla
Helgi Zamanova
Mammaste küla
Helve Aonurm
Põlva linn
Illu Keerd
Põlva linn
Maie Treier
Põlva linn
70
Nikolai Järveoja
Põlva linn
Aino Rattus
Andre küla
Taivo Kõvatu
Puuri küla
Eha Kahar
Akste küla
Arne Lepla
Põlva linn
Ene Oinus
Põlva linn
Helle Koosa
Põlva linn
Johannes Puri
Põlva linn
Olev Otsa
Ahja alevik
Maia Lehiste
Põlva linn
Sirje Sildnik
Rosma küla
Ive Uibo
Roosi küla
Aili Vares
Põlva linn
Inge Raig
Roosi küla
Juunikuu juubilarid,
kes ei soovi
äramärkimist ajalehes,
palume sellest teada anda
hiljemalt 10. maiks
tel 799 9499

Elanike arv seisuga 01.04.2020
mehi 6771
naisi 6988
kokku 13 759

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

Ajavahemikul 20.03.2020 – 23.04.2020
sündis Põlva vallas 5 tüdrukut ja 5 poissi.
PMS 877
CMYK 0 / 0 / 0 / 0
RGB 255 / 255 / 255

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

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

Olvi Kenk
1920-2020
Endla Simmul
1928-2020
Hilja Veskioja
1928-2020

Endla-Elvine Miitel
1929-2020
Heino Kallas
1932-2020
Vaike-Koidula Sarnit
1932-2020

Elvi Kangro
1934-2020
Koidu Puru
1936-2020
Vassili Agapov
1941-2020

Eriolukorrast lähtuvalt jääb ära väljakuulutatud Valgemetsa
küla üldkoosolek 3. mail 2020 a.

Valgemetsa küla üldkoosolek toimub
7. juunil 2020.a kell 12.00 Valgemetsa bussijaamas.
Päevakord:
1. Külavanema valimised
2. Aastaaruande kinnitamine
3. Uue arengukava ideede kogumine
4. Kohapeal algatatud küsimused.
Valgemetsa küla aktiivsed elanikud
Lisainfo: Heiki Ehte, tel. 530 51265

Kallid sõbrad!

Pesa restorani veebipood

on nüüd avatud!
Ise otsustad, kas tuled toidule järele või
soovid kullerteenust
(Põlvas ja linna lähiümbruses).
Mõlemal juhul on tehing kontaktivaba.
Esita tellimus
https://bit.ly/Pesatoidukuller
ja maitsev toit jõuab peagi Sinuni!
COVID-19 viis raha
HLÜ toob raha

HOIUSTAMISE AEG
ON JÄLLE KÄES!
Hoiuse aastaintress
alanud kevad-suvisel
perioodil on 6%
Info: 50 46 750
hoius@hot.ee
Põlvamaa
Hoiu-laenuühistu
juhatuse esimees
Helle Virt-Lenk

Info +372 5622 2883
e-post: priit@kagureis.ee

PUIDUPESA

soovib olla
Teie partneriks
puidualal.
Sise- ja välisvoodrilaud,
kalibreeritud ehituspuit,
eriprofiilid, saunamaterjalid.
Puidu värvimine masinaga,
hööveldusteenus.
Transport.
Klientidele TASUTA
haagiserent
Woodnest OÜ
Tel 5348 5511,
info@puidupesa.ee.
Himmaste, Mooste mnt. 4

Vaike Antonova
1952-2020
Urmas Miitel
1957-2020

Heldur Ilmas
1959-2020
Kaja Viira
1968-2020

