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Eriline kooliaasta tõi eriliselt palju edukaid lõpetajaid
Eriliseks kujunenud kooliaasta on tänaseks kirjutatud ajalukku.
Sellest sai digipöörane aasta!
Kui eelmisel aastal oli medaliga gümnaasiumi lõpetajaid üle
aastate kõige rohkem, siis sellel aastal oli väga häid õpitulemusi saavutanud põhikooli lõpetajad. Põlva valla ajalukku läheb see
kooliaasta rekordiliselt suure arvu kiitusega põhikoolilõpetajate
poolest – põhikooli lõpetab 138 õpilast, nendest 23 kiitusega.
Kuldmedaliga lõpetasid Põlva Gümnaasiumi:
Laura Noormets, Kristin Pintson ja Karoli Villako.
Hõbemedaliga lõpetasid kuus Põlva valla noort:
Herti Juhandi, Jaanika Seli, Getter Lepp, Marleen Krill, Raino
Marten Rammo, Anni Maria Pearson.
Põhikooli lõpetasid kiitusega:
Aulike Apalev ja Markus Habo - Mooste Mõisakool; Marten
Kahar -Tilsi Põhikool; Alexia Kurusk - Kauksi Põhikool; Geteli
Hanni - Johannese Kool ja Lasteaed Rosmal; Osvald Nigola - Tartu Luterlik Peetri Kool; Andero Viljus, Karmel Juhkason, Kaialiisa
Kelt, Andra Madisson, Janeli Keskküla, Märt Helmoja, Karoliina
Kannik, Stenver Lannajärv, Märt Lillestik, Indrek Nemvalts, Maara Parhomenko, Sirelin Petersell, Artur Johannes Prangel, Caroly
Viljamaa, Emily Vinne, Merit Tigas, Sten Saar - Põlva Kool.
Põlva vallal on traditsiooniks väärtustada parimaid tulemusi
saavutanud õpilasi. Tänuks heade õpitulemuste eest tunnustame
kuldmedaliste 300 euroga, hõbemedaliste 200 euroga ning põhikooli kiitusega lõpetanuid 100-eurose stipendiumiga. Suur rõõm
on nii suurepärasest õppeaastast.
Palju õnne lõpetajatele ja edu uutes valikutes!

Janika Usin
abivallavanem

Mooste Mõisakooli 2020. aasta lõpetajad, kes olid Mooste kooli 100. lend, kinkisid koolile oma lennu poolt puu, mis ühiselt
mõisaparki istutati. Mooste Mõisakooli foto

Mooste Elohelü – folk pand käümä!
31. juulil ja 1. augustil kutsume Moostesse suurele folgipeole: Eesti rahvamuusikatöötluste festivalil Mooste Elohelü tõmbavad pilliviisid käima näiteks
Curly Strings, Mari Kalkun ja Aleksandra Kremenetski ning Klassikatähed.
„Oleme üks neist sündmustest, mis tänavu ära ei jää. Selle üle on tõeliselt hea meel,“ rõõmustab festivali projektijuht Liivi Tamm. „Esineb palju armastatud muusikuid, jalg tatsub folgirütmis, ent leiame ka kokkupuutepunkte
teiste žanritega: kolm Klassikatähtede saate osalejat astuvad üles erinevate
maade rahvamuusikakavaga ning Collegium Musicale teeb oma kontserdiga
kummarduse Veljo Tormisele.“
Moostesse on seega kokku tulemas uhke koosseis esinejaid ja võistlejaid.
Tänavu on ka festivali idee südasuviselt päikseline – teemaks on pulmad.
„Liisa ja Ahto Kaasik tutvustavad oma töötoas vanu Eesti pulmatraditsioone, võrokesed ja setod laulavad-mängivad vanu viise ning võistlejad sätivad
Põlva kihelkonnast pärit mõrsja- ja peiupoolse hõimu kaasituse uude vormi.
Saab jalad rakku tantsida ja matkata, saab mõisa kodasid uudistada ja veeta
suvist nädalalõppu hoogsal folgipeol. Mõis saab olema täis kaskede lõhna!“
lubab Liivi Tamm.
Festivali kohtade arv on tänavu piiratud, Folgikoja kontsertidele müüakse
Piletilevis kõigest 150 piletit, seega tasub osalemisotsuse tegemisega kiirustada.
Lisainfo: www.moostefolk.ee
FESTIVALI AJAKAVA:
Neljapäeval, 30. juulil:
Eelkontsert kell 19 Pääsna külas: “Aegade side – Mari Viirland”.
Ansambel Käokirjas, Mooste rahvamuusikakooli pillimehed ja Urmas Kalla.
Reedel, 31. juulil
Kell 18.30 Avatseremoonia
Kell 19.00 Klassika@rahvamuusika. Klassikatähed 2020
Kell 20.30 Mari Kalkun ja Aleksandra Kremenetski
Kell 22.00 Curly Strings
Kell 23.30 Esivanemate meenutamise tseremoonia ja öömatk.
Laupäeval, 1. juulil
Kojad on avatud, toimuvad töötoad ja kontserdid mõisa hoonetes:
esinevad Collegium Musicale, Ann-Lisett Rebane, Maimu Jõgeda, Krüüsel,
Marbuus ja paljud teised. Kõlavad ka Vana-Võromaa ja Setomaa pulmalaulud.
Õhtu puänt on suur rahvamuusikaseadete võistluskontsert
Mooste Folgikojas algusega kell 19.00.

4. juulil

Põlva keskväljakul
loe lk 9

Märka kauneid kodusid
29. juuniks oodatakse ettepanekuid
kaunite kodude tunnustamiseks.
Kui Sa oled märganud Põlva vallas mõnda kaunist kodu, talu/tootmistalu, korterelamut, ühiskondlikku hoonet, tootmiskompleksi,
küla, parki, väljakut või leiad, et Sinu kodu on
tunnustamist väärt, siis palun esita ettepanek
hiljemalt käesoleva aasta 29. juuniks vallavalitsusele, aadressil tiia.zuppur@polva.ee või
helista telefonil 5347 1669.
Kohalikud omavalitsused esitavad kandidaadid Põlva maakonna 2020. aasta kaunimate
kodude selgitamiseks ja nende seast valib maakondlik komisjon välja Eesti Vabariigi Presidendi poolt tunnustatavad objektid.
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Teade Euroopa Maapiirkondade
Harta kohtumise majutajatele
Eelmisel aastal toimus Põlvas Euroopa Maapiirkondade
Harta suurkohtumine, mille ajal oli Põlva vallal vaja majutada peredesse üle 200 külalise. Kui algul tundus see ülesanne pea võimatuna, siis täna võime tänutundega meenutada 54
peret, kes olid nõus ja tahtsid külalisi oma kodus võõrustada.
Majutajate vahel lubasime välja loosida ühe delegatsioonikoha
Harta 2020. aasta suurkohtumisele Bienvenidas, Hispaanias.
Kahjuks peame teatama, et üleilmse koroonakriisi tõttu on kõik
sel aastal toimuma pidanud Harta kohtumised, kaasa arvatud suurkohtumine, edasi lükatud.
Loosimise korraldame suurkohtumise uue aja ja koha selgumisel.
PT

Põlva valla üldplaneeringu
koostamist saab nüüd jälgida
veebirakenduse kaudu
Kõigil huvilistel on nüüd hea võimalus olla paremini kursis
ja jälgida Põlva valla üldplaneeringu koostamist. Üldplaneeringu
kaardirakendusse on kokku koondatud kaardikihid erinevatest
andmebaasidest ja kehtivatest planeeringutest, antakse ülevaade
üldplaneeringuga mõjutatavast ja planeeringulahenduse aluseks
olevast keskkonnast ning kirjeldatakse lahendatavaid ülesandeid.
Vastavalt sellele, kuidas üldplaneeringulahendus valmib,
hakkab muutuma ka kaardirakenduse sisu. Kui praegu kajastab
rakendus peamiselt olemasolevat, siis edaspidi lisanduvad kaardile
üldplaneeringuga tehtavad ettepanekud.
Rakendus annab võimaluse leida ühest kohast infot nii kohalike
väärtuste, kui riiklike kitsenduste kohta ja esitada ideekorjekaardile
ettepanek valla elukeskkonna kujundamiseks.
Veebirakendus avaneb valla veebilehelt, rubriigist „Koostamisel
oleva üldplaneering“ www.polva.ee/uldplaneering-algatatud-2018.
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Põlvas avati monument küüditatuile
Memento Põlvamaa ühenduse eestvõttel ning Põlva valla
ja eraannetajate toel avati juuniküüditamise 79. aastapäeval
14. juunil 2020 Põlva raudteejaamas mälestusmärk, mille autor on skulptor Jaak Soans.
Mälestusmärgi alumine osa
on valmistatud graniidist ja ülemise osa moodustab kolmest
loomavagunist koosnev pronksist kujund, mis sümboliseerib
Nõukogude Liidu repressiivorganite hammasrataste vahele
jäänud süütute inimeste teekonda teadmatusse. Skulptori
sõnul sümboliseerivad need
kolm loomavagunit ka kolme
Balti riiki, keda tabas aastatel
1941-1949 sarnane saatus.
Monumendi avamisel osalesid Memento Põlvamaa liikmed, Kaitseliidu Põlva malev,
noorkotkad ja kodutütred, Põlva vallavalitsus ja mitmed kodanikeühendused, laulis kammerkoor Maarja Ester Libliku
juhendamisel.
PT

Monument Põlvamaalt küüditatutele. Foto erakogust

Maa-amet uuendas kõlvikute andmeid ligi
55 000 maatulundusmaal
Maa-amet ajakohastas tänavu kevadel maakatastris maatükkide
loodusliku seisundi ehk kõlvikute andmeid. Tegemist on igal aastal
toimuva andmete uuendamisega, mis mõjutab eelkõige maatulundusmaa omanikke, sest kõlvikutest sõltub maamaksu suurus.
Maatüki loodusliku seisundi ehk kõlviku (nt haritav maa, looduslik rohumaa, metsamaa, õuemaa või muu maa (nt märgala,
teed) andmed on olulised eelkõige maatulundusmaal, kuna nendest sõltub maamaksu suurus. Maamaks arvutatakse 1. jaanuari
andmete alusel. Tänavuse muudatused kajastuvad järgmise aasta maamaksuteatises. Omanikel on aega andmeid kontrollida
novembrikuu lõpuni.
Kõige rohkem on maatulundusmaal kõlvikude andmete muudatusi Ida-Eestis. Põlva vallas muutusid kõlviku andmed 1994
maatulundusmaal, nendest maksustamishind ei muutunud 638

Detailplaneeringud
Põlva Vallavalitsus annab teada, et algatas 06.05.2020. a korraldusega nr 2-3/207 Põlva linnas
perspektiivse Kaasiku tn 9 maaüksuse detailplaneeringu. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on
rajada alale psüühilise erivajadusega inimeste eluhoone, määrata krundi piirid, hoonestusala, ehitusõigused,
arhitektuurilised ja kujunduslikud tingimused psüühilise erivajadusega inimestele mõeldud erihooldekodu
rajamiseks. Planeeringuala suurus on ca 4740 m2 ja see asub jätkuvalt riigi omandis oleval maal Põlva
linnas, maaüksusel perspektiivse koha-aadressiga Kaasiku tn 9. Detailplaneeringu algatamise korralduse ja
planeeringuala asendiplaaniga saab tutvuda Põlva valla veebilehel www.polva.ee/detailplaneeringud
Põlva Vallavolikogu 28.05.2020. a otsusega nr 1-3/14 tunnistati kehtetuks Vastse-Kuuste Vallavolikogu
25.02.2010. a otsusega nr 3 kehtestatud Kiidjärve küla Jõekääru kinnistu detailplaneering (koostaja E-Service
Projekt OÜ, töö nr 29-2008D). Detailplaneering tunnistati kehtetuks omaniku soovil, kes soovis planeeringu
elluviimisest loobuda.
Põlva Vallavalitsus annab teada, et 03.06.2020 istungil lõpetati enne 2015. aasta 1. juulit algatatud
detailplaneeringute koostamine Mammaste külas Koidu katastriüksusel ja Lahe külas Mõisafarmi
katastriüksusel.
Põlva Vallavalitsus teatab, et Kiidjärve külas Ubina katastriüksuse detailplaneeringu eelnõu avalik
väljapanek toimub 1.–31. juulini 2020. Planeeringuala suurus on 5390 m2 ning planeering koostatakse
eesmärgiga selgitada välja võimalus elamu ehitamiseks Kiidjärve kalda ehituskeeluvööndisse, vähendades
ehituskeeluvööndit 50-lt meetrilt 30-le. Detailplaneeringu eelnõuga saab tutvuda tööaegadel Kiidjärve
külastuskeskuses ning vallavalitsuse ehitus- ja planeeringuosakonnas Põlvas, Võru tn 1 või igal ajal Põlva valla
veebilehel: www.polva.ee/detailplaneeringud. Kirjalikke arvamusi detailplaneeringu eelnõu kohta saab esitada
Põlva Vallavalitsusele avaliku väljapaneku ajal aadressil Kesk tn 15, Põlva linn, Põlva vald või e-postiga
aadressil info@polva.ee.
Detailplaneeringu eelnõu avalik arutelu toimub 10. augustil 2020 kell 15.00 Kiidjärve külastuskeskuses.
Põlva Vallavalitsuse 10.06.2020 korraldusega nr 2-3/261 võeti vastu ja suunati avalikule väljapanekule Põlva
linnas asuva Lina tn 21 katastriüksuse ja lähiala detailplaneering. Detailplaneeringu lahenduse kohaselt
jaotatakse planeeringuala kolmeks krundiks. Planeeritaval krundil nr 1 on lubatud hoonete arv kaks, suurim
lubatud hoonete kõrgus on 14 m ning hoonestuse suurim lubatud ehitisealune pindala 1900 m2. Lammutatava
koolihoone asemele on planeeringuga lubatud püstitada uus ühiskondlikuks kasutamiseks mõeldud hoone.
Hoolekandeasutuste teenindamiseks vajalikud krundid (2 ja 3) moodustatakse Lina tn 21 katastriüksuse
idapoolsesse serva. Planeeritud kruntidel nr 2 ja nr 3 on lubatud hoonete arv neli, suurim lubatud hoonete
kõrgus on 8 m ning hoonestuse suurim lubatud ehitisealune pindala 800 m2. Krundi nr 1 põhja poole jääv
osa on planeeritud avalikuks puhke- ja virgestusalaks, kruntide nr 2 ja nr 3 territooriumid piiratakse piirdega
ja need jäävad hoolekandeasutuse elanike privaatsesse kasutusse. Juurdepääsuks kasutatakse olemasolevaid
juurdepääse Lina ja Kirsi tänavalt.
Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 03.07. – 16.07.2020. Detailplaneeringuga saab tutvuda
tööpäeviti Põlva Vallavalitsuse ehitus- ja planeeringuosakonnas aadressil Võru tn 1, Põlva või digitaalselt
Põlva valla veebilehel. Kirjalikke arvamusi detailplaneeringu kohta saab esitada Põlva Vallavalitsusele avaliku
väljapaneku ajal aadressil Kesk tn 15, Põlva linn või e-postiga aadressil info@polva.ee.

maatükil, suurenes 601 ja vähenes 755 maatükil. Mais vaadati kõlvikupäringuga maatükke 70 korral.
Kogu Eestist tuli mai jooksul kõlvikute andmete muutmiseks
17 pöördumist. Peamiselt oli teemaks õue ulatus, metsa, rohumaa
või haritava maa olemasolu.
Maaomanikelt saadud info alusel muudab Maa-amet kaardiandmeid ainult siis kui ka aeropilt seda toetab. Maaomaniku info
on abiks aeropildi dešifreerimisel keerulisemates olukordades näiteks energiavõsa või istanduste puhul.
Kõlviku andmeid saab vaadata www.maaamet.ee/kolvikutepindala. Küsimuste korral kirjuta kataster@maaamet.ee või helista
infotelefonile 6750 810.
Maa-amet

Vallavolikogus

Põlva Vallavalitsus esitab Rahandusministeeriumile projektid Metsa tn
7 spordihoone ja Põlva Lasteaed Lepatriinu hoonete energiatõhusaks muutmiseks. Mõlema projekti puhul taotletakse
võimalikku maksimumsummat 585 000
eurot. Volikogu otsustas tagada projektide omaosaluse.
Kehtestati ühtne Põlva valla kalmistute kasutamise eeskiri, mis reguleerib
Põlva valla haldusterritooriumil asuvate
ning valla omandis olevate Põlva linna,
Rosma, Kähri, Ahja ja Jaanimõisa kalmistute haldamist, kasutusse andmist
ning kasutamise tingimusi ja korda.
Seoses aktsiaseltsi Põlva Vesi taotlustega Keskkonnainvesteeringute Keskusele veevarustuse ja kanalisatsiooni
projekteerimise ja ehitustööde tegemiseks, on vajalik muuta Põlva valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise
kava aastateks 2019-2030. Volikogu võttis vastu muudetud arengukava.
Volikogu kehtestas Kagu-Eesti spetsialistide eluasemete toetuse andmise
korra Põlva vallas. See on riiklik toetus,
mille andmise eesmärk on parandada
Põlva vallas elavate spetsialistide elamistingimusi, aidates seeläbi kaasa piirkonna majandusarenguks oluliste spetsialistide jäämisele ja tulemisele piirkonda.
2020. aastal on Põlva vallale selleks
toetuseks eraldatud riigieelarvest 36 899
eurot, millel lisandub Põlva valla eelarvest samuti 36 899 eurot. Kui hindamise
tulemusel toetatakse taotlusi, mis on esitatud maksimaalsele toetussummale (10
000 eurot), siis toetusega loodetakse pa-

randada vähemalt seitsme Põlva vallas elava
spetsialisti elamistingimusi, aidates seeläbi
kaasa piirkonna majandusarenguks oluliste
spetsialistide jäämisele ja tulemisele piirkonda. Taotlusvoor kuulutatakse välja 15. juunil
2020.
Võeti vastu Põlva valla 2020. aasta I lisaeelarve.
Põhitegevuse tulude eelarve suureneb
kokku 998 700,04 eurot, sealhulgas tulud
kaupade ja teenuste müügist 294,36 eurot,
saadavad toetused tegevuskuludeks suurenevad kokku 906 849 eurot ja sihtfinantseerimine tegevuskuludeks 91 556,68 eurot. Põhitegevuse kulude eelarve suureneb kokku 517
631,04 eurot ja investeerimistegevuse kulud
suurenevad 481 069 eurot.
Osaühingu Vastse-Kuuste Soojus jagunemine toimub jaotumise teel. Vastse-Kuuste
Soojus jaguneb selliselt, et annab kogu oma
vara (sh õigused ja kohustused) vastavalt üle
omandavatele ühingutele aktsiaseltsile Põlva
Soojus ja aktsiaseltsile Põlva Vesi.
Volikogu määras Põlva vallas VastseKuuste alevikus asuvale avalikule teele, mis
algab riigiteelt Uniküla-Vastse-Kuuste ja viib
katastriüksustele Lootvina tee 7, 9 ja 11, nimeks Lootvina tee H1.
Muudeti vallavalitsuse kantselei struktuuri selliselt, et jääb endise 2 juristi asemele 1
juristi ametikoht ja 4 teabespetsialisti asemele
kolm teabespetsialisti ametikohta. Juurde tuleb vallasekretäri abi ametikoht.
Jooksvate küsimuste päevakorrapunktis
anti ülevaade Põlva valla tänavavalgustuse
rekonstrueerimise projekti hetkeseisust.
PT
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Kagu-Eesti spetsialistide eluasemete toetuse
taotlusvoor
Juulikuu lõpuni saavad Põlva valla spetsialistid esitada
taotlusi Kagu-Eesti spetsialistide eluasemete toetusvooru.
Kagu-Eesti programmi spetsialistide eluasemete toetusmeede
on välja töötatud ning viiakse ellu koostöös Rahandusministeeriumi ja Kagu-Eesti kohalike omavalitsustega. Piirkonna majandusarengu toetamiseks on oluline lisaks otsesele ettevõtete arengu toetamisele luua paremad eeldused ka kvalifitseeritud spetsialistide
hoidmiseks ja täiendavate spetsialistide leidmiseks, kes suudaksid
ettevõtete arengut toetada. Kaasaegsetele tingimustele vastavate
eluasemete puudumine on üheks peamiseks põhjuseks sobiva töö
ja palga kõrval, miks tööealine elanikkond Kagu-Eestist lahkub.
Maikuus kehtestas Põlva vallavolikogu Kagu-Eesti spetsialistide eluasemete toetuse andmise korra. Tingimustega saab lähemalt
tutvuda Põlva valla kodulehel: http://www.polva.ee/kagu-eestispetsialistide-eluasemete-toetus.
Siinkohal on oluline rõhutada, et Põlva vald toetab eluasemete
ostmist või renoveerimist, mis asuvad Põlva valla territooriumil.
Töötada võib spetsialist ühes Kagu-Eesti maakonnas – kas Põlva-,
Valga või Võrumaal, kuid toetuse saamisel peab toetusalune eluruum olema vähemalt kolm aastat peale lõpparuande kinnitamist
spetsialisti rahvastikuregistrijärgne ja ka tegelik elukoht. Tähele
tuleb panna ka, et abikõlblikud on vaid panga vahendusel ning toetuse saajale kuuluvalt arvelduskontolt tehtud tehingud.
Põlva valla 2020. aasta taotlusvoor on avatud 15. juunist –
30. juulini. Taotlus tuleb esitada Põlva Vallavalitsusele hiljemalt
30. juuliks taotluste haldussüsteemi SPOKU kaudu veebilehel https://piksel.ee/spoku/polva
Lisainformatsioon
Kaire Kalk
arenduse peaspetsialist
799 9344, kaire.kalk@polva.ee
Foto on illustreeriv. Erakogust

Toetuse taotlemise tingimused:
• taotlejaks saab olla füüsiline isik, kellel on kõrgharidus või kutsekeskharidus või töökohale vastav erialane väljaõpe või töökogemus;
• taotlejal on piirkonnas tegutsevas ettevõttes (erasektor) tööandjaga
dokumentaalselt tõendatav tähtajatu töösuhe;
• taotleja brutotöötasu taotluse esitamise seisuga on suurem Põlva
maakonna eelmise kalendriaasta keskmisest brutotöötasust Statistikaameti andmetel. Põlvamaa 2019. aasta keskmine brutotöötasu oli
1140 eurot;
• taotlejal ei ole riiklike maksude osas maksuvõlga ega võlgnevusi
Põlva valla ees;
• toetusalune eluruum asuv Põlva vallas;
• toetust võib küsida nii eluaseme ostmiseks kui ka olemasoleva renoveerimiseks, toetusalune eluruum võib olla kaas- või ühisomandis;
• toetuse suurus ühe spetsialisti eluruumi kohta on 5000 – 10 000
eurot. Ühele eluruumile saab toetust küsida üks kord;
• taotleja omaosalus peab olema vähemalt 33% abikõlblike kulude
kogumaksumusest.

Kõige olulisemast prügiveoteenuse
muudatuses
Mis on kõige suurem muutus?
Alates 01.08.2020 on suurimaks muutuseks jäätmeveos asjaolu, et korraldatud
jäätmeveoga on hõlmatud lisaks segaolmejäätmetele ka paberi ja papi ning biolagunevad köögi- ja sööklajäätmed. Samuti tõuseb mõnevõrra jäätmeveo hind.
Mis muutub korterelamu elanike jaoks?
Korterelamutele hakkab kehtima nõue koguda eraldi lisaks segaolmejäätmetele ka
paberit ja kartongi ning biolagunevaid köögi- ja sööklajäätmeid.
Mis muutub asutuste ja ettevõtete jaoks?
Kinnistutel, mis pole sihtotstarbelt elamumaa, kuid millel tekib tegevuse käigus
enam kui 50 kg paberi ja kartongi või biolagunevate köögi- või sööklajäätmeid (näiteks toitlustusasutus, sh restoran või muu toitlustusteenust pakkuv ettevõte, lasteaed,
kool või haigla) tekib samuti kohustus paberit ja kartongi ning biolagunevaid köögi- ja
sööklajäätmeid koguda eraldi segaolmejäätmetest.
Mis muutub linnas/alevis oleva eramajapidamise jaoks? Mis muutub hajaasustuse elanike jaoks?
Eramajapidamistele nii linnas, alevis kui hajaasustuses biojäätmete ning paberi ja
kartongi kogumise kohustus ei laiene, küll aga tekib võimalus teenusega liituda.
Seoses prügiveoteenuse muudatustega toimuvad klienditeeninduspäevi, kus on
võimalik küsida informatsiooni jäätmevedajalt veetavate jäätmeliikide kohta, veo sageduse ja aja kohta. Samuti on võimalik uurida, millised on Teie kinnistul konkreetsed veopäevad. Saate vastused küsimustele, mis puudutavad hinnakirju ning nõudeid
jäätmemahutitele. Lisaks on võimalik end kurssi viia sellega, millised on sobimatud
jäätmed ja eelsorteeritult kogutavad jäätmed. Võimalik on tutvuda jäätmeveolepingu
vormiga. Klienditeeninduspunktid on avatud tabelis toodud kuupäevadel ja kellaaegadel.
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08.07 Põlva jäätmejaam Mammaste tee 2 Põlva
09.07 Põlva jäätmejaam Mammaste tee 2 Põlva
10.07 Ahja teenuskeskus Illimari 6 Ahja alevik
15.07 Põlva jäätmejaam Mammaste tee 2 Põlva
16.07 Laheda teenuskeskus Külakeskuse Tilsi küla
22.07 Põlva jäätmejaam Mammaste tee 2 Põlva
23.07 Mooste teenuskeskus Vallamaja Säässaare küla
29.07 Põlva jäätmejaam Mammaste tee 2 Põlva
30.07 Põlva jäätmejaam Mammaste tee 2 Põlva
31.07 Vastse-Kuuste kogukonnamajas Tiigi tn 5 Vastse-Kuuste alevik
06.08 Põlva jäätmejaam Mammaste tee 2 Põlva
07.08 Ahja teenuskeskus Illimari 6 Ahja alevik
12.08 Põlva jäätmejaam Mammaste tee 2 Põlva
13.08 Laheda teenuskeskus Külakeskuse Tilsi küla
14.08 Põlva jäätmejaam Mammaste tee 2 Põlva
18.08 Põlva jäätmejaam Mammaste tee 2 Põlva
21.08 Mooste teenuskeskus Vallamaja Säässaare küla
26.08 Põlva jäätmejaam Mammaste tee 2 Põlva
28.08 Vastse-Kuuste kogukonnamajas Tiigi tn 5 Vastse-Kuuste alevik

AS Põlva Vesi alustab
Vastse-Kuustes alustab
vee- ja kanalisatsiooniteenuse pakkumist
AS Põlva Vesi annab teada, et alustab veeja kanalisatsiooniteenuse pakkumist ja taristu
opereerimist Vastse-Kuuste alevikus alates
01.07.2020 seoses Vastse-Kuuste Soojus OÜ
jagunemisega (Leping sõlmitud 14.05.2020).
AS Põlva Vesi võtab ühendust vee- ja/või
kanalisatsiooniteenust tarbiva kliendiga uue
teenuslepingu sõlmimiseks ja kaugloetava
veearvesti paigaldamiseks. Teenusleping sõlmitakse kinnistu omanikuga või valdajaga.
AS Põlva Vesi paigaldab 2020 aasta jooksul kõigile Vastse-Kuuste aleviku klientidele
kaugloetavad veearvestid, st kinnistuomanikul
puudub igakuine veenäidu teatamise kohustus.
Näidud kogutakse AS Põlva Vesi poolt kuuvahetusel (kuu viimase kuupäeva seisuga). Ühe
kinnistu kohta paigaldatakse üks kaugloetav
veearvesti.
Kui kaugloetavat veearvestit veel paigaldatud pole, siis ootame veenäitu iga kuu viimaseks tööpäevaks. Juulikuu näitu seisuga
31.07.2020 saab edastada:
• telefoni teel 799 6813
• e-posti teel info@polvavesi.ee
• AS Põlva Vesi kodulehel www.polvavesi.ee
Meeldivat koostööd!
AS Põlva Vesi
Info 799 1940
info@polvavesi.ee

ETERNIIDIST
Koostöös Keskkonnainvesteeringute Keskusega on Põlva valla kodanikel ka sel aastal
võimalik eterniidijäätmeid tasuta ära anda.
See toimub eelregistreerimisega alates
13. juulist 2020.
Selleks tuleb täita eelregistreerimise vorm,
mis pannakse kodulehele alates 13. juulist.
Registreerimine kestab 13. augustini või
kuni Põlva vallavalitsusele eraldatud tasuta
koguse piirmäära täitumiseni.
Lisainfo:
keskkonnaspetsialist Reelika Raig
reelika.raig@polva.ee

Põlva vallavalitsuse sotsiaalosakonna
vastuvõtuajad alates 1. juunist
Kesk tn 15, Põlva linn
osakonna juhataja
K 13–15.00
sotsiaaltööspetsialist E, K 9–12.00 ja 13–15.00; R 9–12.00		
Ahja teenuskeskus E 13–15.00 ja N 10–12.00
Vastuvõtt teenuskeskustes toimub etteregistreerimisel telefonil
797 9380 või 5196 6411.
Laheda teenuskeskus T 13–15.00
Vastuvõtt teenuskeskuses toimub etteregistreerimisel telefonil
799 9466 või 527 0096
Mooste teenuskeskus K 13–15.00
Vastuvõtt teenuskeskuses toimub etteregistreerimisel telefonil
799 9466 või 527 0096
Vastse-Kuuste teenuskeskus E 10–12.00
Vastuvõtt teenuskeskuses toimub etteregistreerimisel telefonil
797 9380 või 5196 6411
Vastuvõtt külades toimub etteregistreerimisel telefonil
799 9466 või 527 0096
Kauksi külakeskuses iga kuu 2. kolmapäev 11–12
Peri Raamatukogus iga kuu 3. esmaspäeval 10–11.00
Himmaste Raamatukogus iga kuu 3. teisipäeval 10–11.00
Aarna Külakeskuses iga kuu 2. neljapäeval 9–9.50
Kiuma Raamatukogus iga kuu 2. neljapäeval 10–11.00
Taevaskoja Raamatukogus iga kuu 3. teisipäeval 11.30–12.00

Sotsiaalosakonna teated
1. klassi astuja toetuse taotlusi hakatakse vastu võtma
1. augustist ja taotlusi saab esitada 30. septembrini.
1. klassi astuja toetus on sissetulekust mittesõltuv toetus, mille
suurus on 150 eurot. Toetus määratakse Põlva vallas asuva kooli
esimesse klassi esmakordselt õppima asuvale lapsele, kelle elukoht rahvastikuregistri andmetel on Põlva vald. Alates 01.04.2019
makstakse toetust erandjuhul ka lapsele, kelle elukoht rahvastikuregistri andmetel on Põlva vald ning kes asub esmakordselt esimesse klassi õppima teise kohaliku omavalitsuse haldusterritooriumil asuvas koolis, kui:
• lapse erivajadustele vastavat kooli Põlva vallas ei ole või;
• lapse registrijärgsele elukohale lähim kool asub teise omavalitsuse haldusterritooriumil.
Taotlus esitatakse Põlva Vallavalitsuse sotsiaalosakonda aadressil Kesk tn 15, Põlva; teenuskeskustesse või e-postile info@
polva.ee.
Lasteaia toidukulutoetuse taotlusi hakatakse vastu võtma
1. augustist ja esitada saab neid 15. septembrini.
Lasteaia toidukulutoetus on sissetulekust sõltuv toetus, mis
määratakse Põlva vallas asuva koolieelse lasteasutuse toidukulu
päevamaksumuse täielikuks või osaliseks hüvitamiseks isikule,
kelle elukoht Eesti rahvastikuregistri andmetel on Põlva vald ja
kelle taotlemisele eelnenud kuue kalendrikuu netosissetulek perekonnaliikme kohta on alla riiklikult kehtestatud toimetulekupiiri
2,5 kordset määra (s.o 375 eurot).
Toetuse taotlus esitatakse Põlva Vallavalitsuse sotsiaalosakonda aadressil Kesk tn 15, Põlva; teenuskeskustesse või e-postile
info@polva.ee.
Lisainfo:
• Sotsiaaltööspetsialist Kaia Võrno, tel 799 9496, mob 517 3009,
e-post kaia.vorno@polva.ee (Põlva piirkond);
• sotsiaaltööspetsialist Katrin Hansing, tel 799 9466, mob 527
0096, katrin.hansing@polva.ee (Mooste ja Laheda piirkond);
• sotsiaaltööspetsialist Maarika Tikman, tel 797 9380, mob 5196
6411, maarika.tikman@polva.ee (Ahja ja Vastse-Kuuste piirkond).
2019. a teisel poolaastal (01.juuni – 31. detsember 2019)
sündinud laste titepidu toimub 2020. a sügisel. Peo toimumise
aja teatame Põlva valla ajalehes. Peole kutsutavatele lastele ning
nende vanematele saadetakse kutsed rahvastikuregistrijärgsele
aadressile.

Sotsiaaltransporditeenusest
Sotsiaaltransporditeenus on sotsiaalteenus, mille eesmärk on
võimaldada puudega isikul, kellel puue takistab isikliku või ühissõiduki kasutamist, kasutada tema vajadustele vastavat transpordivahendit tööle või õppeasutusse sõitmiseks või avalike teenuste
kasutamiseks.
Teenust osutatakse erivajadusega isikule, kelle elukoht on Eesti rahvastikuregistri andmetel Põlva vald ja kes ka tegelikult elab
Põlva vallas ning kellel on takistatud isikliku või ühissõiduki kasutamine.
Kliendi omaosalus sotsiaaltransporditeenuse kasutamisel on
0,20 eurot/km kohta.
Sotsiaaltranspordi tellimiseks on vajalik pöörduda vähemalt
kuus tööpäeva enne teenuse osutamise vajadust sotsiaalosakonna
ametniku poole telefonil 5866 8496 või saates sellekohase palve
e-postile info@polva.ee.
Lisainfo sotsiaaltööspetsialist Katrin Hansingult, tel 799 9466,
mob 527 0096, katrin.hansing@polva.ee.
Sotsiaaltransporditeenust Põlva vallas osutab OÜ Omnirem.
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Ootame uusi
muusikahuvilisi!
Mooste Rahvamuusikakoolil sai täis kaheksas eluaastaring.
Kaheksas kevad oli teistsugune, täis digikultuuriaastale omast sisu.
Pilli- ja grupitunnid said teoks läbi arvutiekraanide, eksamidki toimusid üle veebilahenduste. Saime kenasti hakkama, ent edaspidi
igatseme vahetuid kontakte inimeste vahel, ilma segava digitaalse
vahelülita.
Oma üheksandat muusikasügist alustame lootuses, et meid
avastab üha suurem hulk põlvamaalasi ning et leitaks üles tee
meie armsa roosa majani. Moostes on väga hästi toimimas täiskasvanuõpe, kus pillimänguga tehakse edukalt täiskasvanueas
suisa esmatutvust või soojendatakse üles kunagised oskused. Ka
eelkooli- ning põhikooliealised leiavad koolist jõukohast igapäevategevust. Uudsena ootame Moostesse end täiendkoolitama neid,
kes iganädalaselt käia ei soovi või ei jaksa – koolituskeskuse huvitavad kursused on avatud kõigile, kel vähegi huvi rahvapärase
musitseerimise ja pärimusmuusika ning selle ajaloo vastu. Meie
õpetajaskond on erialaliselt üks tunnustatumaid valdkonna eestvedajaid vabariigis.
Et maakondlikul tasandil ei katkeks rahva- ja pärimusmuusika ühismängimise traditsioon, ootame oma kollektiividesse uusi
liikmeid. Käesolev kummaline kevad röövis meilt küll meie suured esinemisplaanid, ent kavatseme samal rajal kindalt püsida. Et
suurtel pidudel kõlaks ka rahvapillimuusika omas eheduses, koos
tehtult ja võimsalt. Ootame liituma neid, kel muusikakooli põhiõpe
üks kõik, mis pillil selja taga ning kes seda juba mõnusasti valdavad. Ootame neid, kes ei ole endale veel leidnud ühistegemise mõnusat kohta. Kes vajab eelnevat õpetamistuge, ka nendele on meie
programmis koht ja valikuvõimalused. Tutvuge meie poolt pakutavaga kodulehe www.rahvamuusika.ee kaudu, sisenedes Mooste
Rahvamuusikakooli alalehele. Kohtumiseni muusikas!
Krista Sildoja

Pildil: Mooste Rahvamuusikakooli pilliklubilised vabariigi
sünnipäeva aktusel Rasina külakeskuses 24.2.2020, foto Riho
Semm

Jakob Hurda rahvuskultuuri auhinnad 2020
Mart Laarile ja Eela Jääle
Püüdes jäädvustada meie ärkamisaja sümboli, rahvaluule- ja keeleteadlase Jakob Hurda mälestust ning ergutada rahvuskultuurialast
tegevust vabariigis ja Põlva maakonnas, annab Jakob Hurda nim. Põlva Rahvahariduse Selts 29. korda välja Jakob Hurda rahvuskultuuri
auhinnad. Žürii otsusega said 2020. aasta Jakob Hurda rahvuskultuuri auhinnad Mart Laar ja Eela Jää.

MART LAAR
Poliitik, ajaloolane ja kirjanik, Eesti peaminister aastatel 1992
– 1994 ja 1999 – 2002. Mart Laar on olnud Eesti Kongressi ja Põhiseaduse Assamblee liige, kuulunud alates 1992 – 2013 Riigikogu
koosseisudesse. Eesti Panga Nõukogu esimees 2013. aastast.
Jakob Hurt on oma tegevuses pannud pearõhu rahva harimisele,
eesti keele kasutuse laiendamisele. Hurda 150. sünniaastapäeva puhul ilmus M. Laari, R. Saukase ja Ü. Tedre koostatud “Jakob Hurt.
Album”, mis rikkalikult illustreeritud ja hästi kommenteerituna loob
suurmehe elust meelihaarava kujutuse, kuid ei asenda monograafiat.
Mart Laari raamat Jakob Hurdast (1995) on tõeline rahvusliku suurmehe elu ja töö ülevaade. Raamatu puhul on tegu professionaalse
ajaloolase kirjutatud, laialdasele faktimaterjalile tugineva uurimusega, mis valgustab ka seni varju jäänud tahke Hurda elust ja tegevusest. Kasutatud kirjanduse loetelu raamatu lõpus hõlmab üle saja
teose ja artikli, sellele lisandub veel Hurda-aegse ajakirjanduse ning
suure hulga käsikirjalise materjali läbitöötamine. Selle tohutu materjali baasil on loodud paljusid vajalikke ja huvitavaid üksikasju esile
toov teos. Kui 1997.a. tähistati ERMis Hurda 90. surma-aastapäeva,
pidas seal ettekande ka Mart Laar teemal “Jakob Hurt ja Johannes
Voldemar Jannsen”.

EELA JÄÄ
1995. aastast on Eela Jää Hurmi küla kogukonna üks eestvõtjaid. Suuremad ettevõtmised on olnud külapäevad. Seoses
külapäevadega on tal valminud ka tutvustav raamat “Minu koduküla Hurmi”. Alates 2002. aastast tegutseb Eela Jää eestvõtmisel
loodud MTÜ Hurmioru Selts. MTÜ-s on korraldatud hulgaliselt
kursusi, õppepäevi ja üritusi. 2006.aastast püstitati mälestusmärk
“220 aastat hariduselu Hurmi külas”. Ta on ka Jakob Hurda Seltsi
juhatuse liige. Himmastes Lepal Jakob Hurda 180. sünniaastapäevaga seoses korraldati ka rahvustoitude festival, mille toimkonna
eesotsas oli Eela Jää. Tal oli ka ürituse jaoks väljapanek - riideait,
nagu suviti ajalooliselt aidatuba tüdrukute jaoks kohandati. 2019.
aasta jõuludeks valmis Eela Jääl etendus Jakob Hurdast ja tema perekonnast “Jakobi jõulud”, mis esmaesitati seltsi jõulupeol Põlva
harrastusteatri näitlejate poolt. 24. veebruaril 2020 Eesti Vabariigi sünnipäeval etendus Himmaste külakeskuses vaatemäng “Jakob
tuleb koju”. Mälestusi etenduse tarbeks kogus Eela Jää. Talle on
omistatud aunimetus “Põlvamaa aasta inimene 2001”.
Auhinda rahastas Eesti Kultuurkapitali Põlvamaa ekspertgrupp.

Põlva haigla ämmaemanduskeskus hoolitseb naiste tervise eest
Jaanuaris Põlva haigla ruumides tööd alustanud ämmaemanduskeskus on seljatanud
esimese poolaasta, mistõttu on
hea tagasi vaadata, kuidas sel
teekonnal on läinud.
Aasta algus tähendas Põlva haigla ämmaemandatele
teoreetiliste ja praktiliste oskuste täiendamist. Sünnitustoa
ämmaemandad, võttes kaasa
senise kogemuse ning omandades uusi teadmisi, alustasid
iseseisvate
ambulatoorsete
vastuvõttudega. Haigla töötajad kohanesid uue olukorraga
hästi ning mida aeg edasi, seda
enam naisi ämmaemanduskeskusesse jõudis.
Lisaks teoreetiliste teadmiste uuendamisele läbisid
värskenduskuuri ka ämmaemanduskeskuse ruumid. Senistest peretubadest said suured ja hubased ämmaemandate
vastuvõtukabinetid. Kaasaegse
sisustusega kabinetid võimaldavad teha kõiki ämmaemanduskeskuse vajalikke protseduure. Et naisterahvad tulevad
vastuvõtule sageli koos pere
pisikeste liikmetega, sisustati kabinetis ka mängunurk.
Suurim ümberehitus toimus
perekooli loengute jaoks sisse
seatud ruumis – endine sünnitustuba ehitati ümber ning
ruum sisustati hubaselt, et pered end mugavalt tunneksid,

koduses atmosfääris oma muresid ja rõõme jagada saaksid
ning uusi teadmisi omandaksid.
Mitmed ruumid ootavad veel
renoveerimist, aga uue hingamise ja oma näo on keskus
leidnud juba praegu.
Ruumide ümberkorraldamisest poleks aga kasu, kui haigla
tublid ämmaemandad ei täidaks
neid sisuga. Aasta alguse, muutuste ja uue töökorraldusega
harjumine on olnud kindlasti
väljakutse, kuid omakorda suurendanud kokkuhoidmist ning
ühise eesmärgi nimel töötamist.
Ämmaemanduskeskus, mille
loomise mõte ja vajadus on jäänud veidi sünnitusteenuse ümberkorraldamise varju, kannab
eesmärki hoolitseda naiste tervise eest mitte ainult lapseootuse ajal, vaid ka muul ajal. Keskuses töötavad Põlva peredele
juba tuttavad ämmaemandad,
kes varem sünnitanud naiste
puhul tunnevad nii pere kui
ka teavad pereloomise ajalugu. Needsamad ämmaemandad peavad oluliseks pakkuda
naistele vastuvõtte kodulinnas
ning otsivad meeskonnana viise, kuidas jõuda veel rohkem
kogukonnani.
Iseseisvad vastuvõtud
Arvestades, et ämmaemandad on iseseisvad spetsialistid
ning lisades Põlva haigla äm-

maemandate senise kogemuse, on võimalik Põlva haigla
ämmaemanduskeskusel olla
teenäitajaks ka suurematele
haiglatele. Võtmetähtsusega
teenuseks on keskuse ämmaemandate iseseisvad vastuvõtud. Ämmaemandad on õppinud väärtustama oma oskusi
ning hoolikalt naise tervist ja
seisundeid jälgides suunatakse
naisterahvas vajadusel günekoloogi vastuvõtule. Selline lähemine on kasutusel nii Eestis
kui ka mujal maailmas.
Ämmaemanda vastuvõtule on oodatud patsiendid, kes
soovivad:
• diagnoosida rasedust,
• tulla rasedusega arvele,
• saada edasiseid juhiseid raseduse katkestamisega seonduvaks,
• raseduse kestel tulla visiidile
– st tavapärane jälgimine,
• tulla sünnitusjärgsele kontrollile,
• tulla vastsündinuga visiidile,
sh skriiningute ja vaktsiinide
tegemiseks,
• sünnitusjärgset koduvisiiti
• tulla nõustamisele. See tähendab kõiki nõustamisega seotud
vastuvõtte: imetamisnõustamine,
toitumisnõustamine,
perekoolis tehtav nõustamine,
kontratseptsioonialane nõustamine, noortele suunatud nõus-

tamine, raseduskriisi nõustamine, raseduse katkemisega ja
sellest tuleneva emotsionaalse
seisundipuhune nõustamine,
PAP testi teostamine skriiningu
eesmärgil.
Riikliku eriolukorra tõttu
oli lisaks kontaktvastuvõttudele sisse seatud ka kaugnõustamised, just seetõttu, et tagada
lapseootel naiste turvalisus
viirushaiguste perioodil. Selsamal põhjusel ei tehtud ka
koduvisiite. Sõltumata sellest,
kas tegemist on eriolukorra või
tavapärase olukorraga, toimub
ämmaemanduskeskuses rasedate ja erakorraliste pöördujate
vastuvõtmine.
Kõigile rasedatele, keda
oma vastuvõttudele ootame, on
määratud vastuvõtmise ajaks
koguni üks tund. See tähendab,
et patsiendil on võimalik viibida ämmaemanda vastuvõtul
täpselt nii kaua, et peatuda kõikidel küsimustel.
Sünnitusjärgsed
koduvisiidid
Ämmaemanduskeskuse
üheks teenuseks on ka koduvisiit, mis suurendab naise privaatsust ning patsiendikeskset
lähemist. Seetõttu pakuvad
Põlva ämmaemanduskeskuse
ämmaemandad maakonna piires sünnitusjärgset koduvisiiti.
Nii on kõigil Põlvamaa naistel

vabadus valida, kas sooviavad
sünnitusjärgseks kontrolliks
tulla
ämmaemanduskeskusesse kohale või kutsuda ämmaemand endale sobival ajal
koju.
Üleüldiselt on rasedus üks
imeline terviseseisund ning
sel ajal ette tulevad rõõme ja
vaevusi on vahel keeruline ette
näha, mistõttu pakub ämmaemanduskeskus patsientidele
võimalust alati helistada ja kohale tulla, et leida neile kõige
sobivam lahendus. Päevaravi
patsientidele tehakse glükoositolerantsustest ning alati, kui
vaja, ka loote südametoonide
monitooring (KTG).
Samas ei ole ämmaeman-

duskeskusesse
pöördumise
eelduseks raseduse olemasolu.
Oodatud on kõik naised, kes
soovivad nõustamist, kontrollida tervist või saada informatsiooni oma terviseseisundi
kohta. Ämmaemandad nõustavad oma pädevuse piires, teevad uuringuid, analüüse ning
vajadusel suunavad edasi.
Günekoloogile edasi suunates pääsevad patsiendid arsti
vastuvõtule kokkulepitud ajal
ning kirurgilised päevaravi
protseduurid viiakse läbi broneeringu ja kokkuleppe olemasolul.
Egle Lihtsa
Põlva haigla
ämmaemandusjuht
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Rahvariideid tuulutati ka Põlva vallas
7. juunil oli rahvariiete tuulutamise päev. MTÜ Rahvarõivas ja
Eesti Rahvakunsti ja Käsitöö Liit korraldasid rahvarõivaste tuulutamist juba kuuendat aastat, seekord veidi teisiti ja virtuaalselt.
Sellel päeval kutsuti kõiki õnnelikke rahvarõivaste omanikke rahvarõivaid kapist välja võtma, kandma, tuulutama ja teistele tutvustama – teha nendes pilti ning rääkida oma rahvarõivaste saamise või
valmistamise lugu.
Ka Põlva vallas tuulutati rahvariideid. Nõuandeid rahvariiete valmistamise, hooldamise, parandamise ja kandmise kohta Põlvamaal
jagas käsitööõpetaja Maaja Kalle. Piltidel näetegi Põlva kihelkonna
rahvarõivaid. Päris mitmed komplektid on kandjate endi valmistatud.
Põlva käsitööliste suur unistus on avada ühel ilusal päeval ajaloolises 1888. aastal valminud endises Koiola vallamajas (tuntud ka
kui jahiseltsi maja) rahvarõivaste nõuandekoda. Teistes maakondades
sellisel moel autentset pärandit hoitakse, arendatakse ja jagatakse. Liigume selles suunas, et Põlvamaalgi sellist võimalust tulevikus pakutakse.
Janika Usin
Fotod Taavi Nagel

Tartu Rahvaülikool kutsub elukestvas õppes vähem
osalenud täiskasvanuid koolitusele. Rohkem infot
sihtgruppide kohta leiab www.rahvaylikool.ee.

TULEMUSLIK MÕJUTAMINE JA LOOV PROBLEEMILAHENDUS (maht 40 h)
Koolitus arendab suhtlemise ja probleemide lahendamise oskuseid.
26.08, 27.08, 28.08 ja 3.09, 4.09 kell 9.00 - 16.00
Koolituskeskuses Tercare (Metsa tn 1, Põlva)
Koolitus on tasuta!
Info ja registreerumine: www.rahvaylikool.ee
Tel 5330 5205, maarja@rahvaylikool.ee
Koolitus toimub projekti „Arvuti-, keele- ja suhtlemisoskustekoolitused vabahariduslikes koolituskeskustes“ nr 20142020.1.06.18-0125 raames.

KOGUPERE RANNAPÄEV
MOOSTE JÄRVE ÄÄRES

15. juulil 2020 kell 12.00-15.00

ERINEVAD VEESÕIDUKID
KELL 13.00 KUTSUDE SHOW TARTUST
LAASTULE GRAVEERIMISE ÕPITUBA (1 EURO)
AVATUD MÄNGUASJADE, RANNAKAUPADE
JA KARASTUSJOOKIDE LETT
Saab kiikuda ja liumäelt liugu lasta, liivaskulptuure meisterdada.
Info: 516 0656, Maret

Prügi kui meie
tulevikuressurss
Pildil ebaõnne ennustaja. Autorid
Johanna Lohrengel ja Gatis Kreicbergs. Foto autor John Grzinich
Alates 20. juunist ootab Eesti Maantemuuseumis Varbusel külastajaid näitus, mille keskmes
on liigtarbimise tagajärjed ja mis kutsub üles vaatama prügile kui meie tuleviku ressursile.
Näituse eesmärgiks on juhtida tähelepanu asjaolule, et prügi ei kao Maalt kuhugi, selle asemel
näeme prügihulga ülikiiret juurdekasvu. Olukorra kontrolli alla saamiseks peame jõudma arusaamisele, et prügi ei ole midagi, mille saame silma alt ära sokutada, prügi on inimkultuuri osa.
(Prügi)kultuur on süsteemne, hõlmates erinevaid tasandeid: üksikisikut, organisatsioone, tootjaid,
valitsust, riiki.
Seitsmeteistkümnel rahvusvaheliselt tunnustatud kunstnikul üheksast riigist, paluti luua teosed, mis vaagiksid prügiprobleemi erinevaid tahke ja kasutaksid jäätmejaamadest ning kohalikelt
kogukondadelt pärinevaid materjale. Kunstnikud lõid taiesed 2019. a kevadel kunstiresidentuurides Moostes (MoKS) ja Cēsises (Rucka). Tulemus on sama mitmenäoline kui autorkond. Teemad,
millel teosed sõna võtavad ulatuvad viimsepäeva nägemustest, kodanikuallumatuse ning metafüüsiliste mõtisklusteni, kuid ka dokumentaalsete kaadrite ning praktilise lahenduste otsimiseni.
Osalevad kunstnikud: Varvara & Mar (EE), Jacob Kirkegaard (DK), Marta Moorats (EE),
Kiwa (EE), Ansis Starks (LV), André Avelãs (NL/PT), “The Laboratory of Microclimates” Annechien Meier & Gert-Jan Gerlach (NL), Johanna Lohrengel (DE) & Gatis Kreicbergs (LV), Ieva
Krūmiņa (LV), Geraldine Juárez (SE/MX), Justin Tyler Tate (CA), Willem Boel (BE), Timo Toots
(EE), Elena Redaelli (NO/IT).
Eesti Maantemuuseum on rändnäituse „MITTE silmist, MITTE meelest“ viies peatuspaik.
2019. a juunist 2021.a kevadeni rändab näitus läbi kuue kunsti, kultuuri ja keskkonnahariduse
keskuse Lätis ja Eestis. Näituste läbiviimist Eestis koordineerib MoKSi kunstiresidentuur, kelle
esindaja Evelyn Grzinichi sõnul peeti näitusepaikade valikul silmas seda, et jõutaks võimalikult
mitmekesise publikuni. Näitus on Eesti publikule kogemiseks olnud väljas juba Kondase Keskuses
Viljandis (veebruar- juuni 2020) ja Tartu Loodusmajas (august- oktoober 2019).
Näitus on osa kaheksat Läti ja Eesti päritolu koostööpartnerit hõlmavast piiriülesest projektist
WasteArt, mille eesmärgiks on juhtida tähelepanu vajadusele vähendada ühiskonnas toodetava
prügi hulka. Näitus Eesti Maantemuuseumis on avatud 30. augustini 2020, misjärel liigub näitus
Läti Vabariiki.
Näitust „MITTE silmist, MITTE meelest“ saab vaadata Eesti Maantemuuseumi lahtioleku aegadel teisipäevast pühapäevani k 11- 19. Näitust “MITTE silmist, MITTE meelest” saab vaadata
tasuta https://www.maanteemuuseum.ee
Rohkem infot näituse kohta projekti WasteArt FB lehelt
Projekti viib ellu Keskkonna Lahenduste Instituut koostöös MoKSi ja Rucka kunstiresidentuuridega, Võru valla ja Vidzeme planeerimisregiooni, SIA ZAAO, Põlva valla ja Tipu Looduskooliga. Näituse “MITTE silmist, MITTE meelest” koordinaator Eestis on MoKS (Mooste KülalisStuudio MTÜ)
Näitus on osa projektist „Jäätmete taaskasutus läbi kunsti ja kästiöö“ (WasteArt), mida rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond INTERREG V-A Eesti-Läti piiriülese koostöö programmi kaudu ja kaasfinantseerivad projekti partnerid. Materjalidega varustasid näitust jäätmejaam “Daibe”,
Swedbank Eesti ning kohalikud kogukonnad Eestis ja Lätis.
Käesolev pressiteade peegeldab autori seisukohti. Interreg V-A Eesti-Läti programmi korraldusasutus ei vastuta selles sisalduva teabe kasutamise eest.
Evelyn Grzinich
kaasorganisaator
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Põlva
Keskraamatukogus
Põlva
• Suvelugemise väljakutse põhikooliõpilastele ja lugemise selgeks
saanud koolieelikutele 1. juunist 30. augustini lasteteeninduses. Lugemispassis on palju väljakutseid, mille alusel saavad osalejad raamatuid valida. Näiteks raamat, mille leidsid raamatukogu soovituste
puult või mille autori nimi algab sama tähega, mis sinu enda nimi või
raamat, mille kirjanik ja kunstnik on sama inimene jne. Loetud raamatute kohta tuleb täita väike küsimustik või joonistada pilt. Parimad on
need, kes loevad kõige rohkem raamatuid ja koguvad lugemispassi
kõige rohkem väljakutseid. Sügisel tuleb parimatele pidu koos auhindadega.
• Raivo Sihveri fotonäitus „Hetki Põlva päevadest“ 5. juunist 15. juulini lugemissaalis.
• Georg Otsa 100. sünniaastapäevale pühendatud näitus „Armastus
laulu vastu“ 1. – 30. juulini vitriinis. Koostöös Eesti Teatri- ja Muusikamuuseumiga.
• Raivo Sihveri fotonäitus „Harmoonika hetked“ 20. juulist 7. septembrini lugemissaalis.
• Voldemar Ansi tööde näitus „Väikesed asjad“ 15. augustist 21. septembrini lugemissaalis.
Himmaste
• Laste lugemispäevad 7. ja 21. juulil, 4. ja 25. augustil kell 16.
• Laste joonistuspäevad 17. ja 31. juulil, 7. ja 28. augustil kell 16.
• Raivo Sihveri fotonäitus „Hetki Põlva päevadest“ 3. augustist 3. septembrini.
Kiidjärve
• Suvelugemine täiskasvanutele ja lastele 1. juunist 30. augustini.
Kiuma
• Neljapäevaklubi kokkusaamine neljapäeviti kell 10. Kirjandushuvilised on oodatud!
Peri
Rahvajutuaastale pühendatud ja rahvakalendrist juhitud allikaretked:
• 2. juulil, heinamaarjapäeval avastame maarjaheina maagiat.
• 22. juulil, madlipäeval mõtiskleme uuenemise üle.
• 10. augustil, lauritsapäeval räägime tule ja vee väest.
• 24. augustil, pärtlipäeval on juures mee ja seene lõhn.
Jalutuskäigule lisaks räägime nende päevadega seotud uskumustes ja
kommetest. Iga retk lõpeb väikese eine ja looga. Oodatud on kõik huvilised vanusest sõltumata. Grupi maksimaalne suurus 10 inimest.
Teekonna pikkus allikale ja tagasi on umbes seitse km. Jalutuskäigud
algavad raamatukogu juurest kell 14. Soovitav eelnevalt registreeruda
tel 792 6343
Taevaskoja
• Meisterdamine lastele koos Epp Metsaluigega 9. ja 23. juulil kell 13.
• Seltsingu Vesipapp tööde näitusmüük 1. juunist 31. augustini (keraamika, käsitöö). Palju Taevaskoja meeneid.
Tilsi
• Suvelugemine lastele 1. juunist 15. augustini.
Vanaküla
• Udmurdi harrastuskunstniku Larissa Bõkova maalide näitusmüük
„Lillede aeg“ 1. juunist 30. juulini.
• Põlva Kunstikooli õpilaste keraamilised skulptuurid 11. maist
30. septembrini õuealal. Juhendaja Mart Vester.
Vastse-Kuuste
Ilusa ilmaga on raamatukogu juures haljasalal avatud välilugemissaal.
• Suvelugemise väljakutse lastele 15. juunist 30. septembrini. Osalejad saavad passi ja kaardi väljakutsete teemadega. Iga väljakutse
täitmise saab noor lugeja ise ära märkida. Tublimatele väljakutsete
täitjatele auhinnad ja lõbus pidu raamatukogupäevade ajal oktoobris.
• Laste lugemis- ja nuputamistunnid 15. ja 29. juulil, 12. ja 26. augustil
kell 16 välilugemissaalis. Halva ilma korral raamatukogus.
• Traditsiooniline suvine käsitöö näitusmüük „Taaskasutus – asjade
uus elu“ 15. juunist 30. augustini. Ootame näitusmüügile kodukandi
käsitöömeistrite valmistatud esemeid!
• NB! Märtsikuus ära jäänud teatri Must JaAm etendus „Leivi“ toimub
augusti lõpus või septembri alguses. Palun jälgige reklaami.
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Lugemine käppa!
Möödunud sügisel liitus Põlva Keskraamatukogu Eesti Abi- ja
Teraapiakoerte Ühingu lugemiskoerte programmiga. Vahva lugemiskoer Nepsu käis koos oma perenaise Urve Seedrega kuni varakevadeni keskraamatukogus ja Himmaste raamatukogus väga sõbralikult
ja rahulolevalt laste lugemist kuulamas. Kokku luges Nepsule ette
10 last.
Pärast päris pikka pausi oli lastel taas võimalik Nepsuga kokku
saada, sest 29. mail peeti Himmastes hooaja lõpupidu. Kõigepealt
heitis keskraamatukogu lastetöö spetsialist Sirve Valdmaa pilgu hooajale. Seejärel said alguse paljud vahvad tegevused, sest ilm oli ilus ja
mis viga väljas hullata! Muidugi oli peo staariks kuldne retriiver Nepsu, kes näitas, missuguseid trikke ta õppinud on. Urve juhendamisel
ja meelitamisel muidugi. Nepsule ei valmista näiteks mingit raskust
tõkkejooks – lapsed ja suuredki inimesed võtsid kätest kinni, kükitasid ja tekitasid niimoodi tõkked. Sellal, kui Nepsu puhkas, mängisid
lapsed omavahel. Mängud, mille viis läbi keskraamatukogu lasteraamatukoguhoidja Aili Kolsar, tekitasid samuti elevust. Mängus „Autogramm võimeldes“ tuli end tutvustada käte ja jalgade abil. Värvikullis
nimetas hüüdja ühe värvi. Need, kellel seda värvi riietuses polnud,
pidid ära jooksma, teised võisid rahulikult jalutada. Kuna tegu oli
raamatukoguüritusega, mängiti ka kirjanduslikku loteriid-allegrid,
mille paljud küsimused olid seotud koertega (eks koertest pajatavaid
raamatuid ole päris palju). Hooaja lõpupeo juurde kuulub ikka tänamine. Nepsu ja Urve said raamatukogult väikese kingituse. Lapsed
pälvisid Urvelt ja Nepsult kiidukirja, millel seisab „Sinuga oli väga

Lõpupeost osavõtjad koos Nepsu ja Urvega. Foto erakogust
tore raamatuid lugeda“, ja raamatukogult pisut head-paremat. Seejärel palus peo perenaine, Himmaste raamatukoguhoidja Ene Lugamets
kõiki raamatukogu-külakeskuse saali kringlit, morssi ja kohvi maitsma. Sirve Valdmaa palus lapsevanematel täita tagasisidelehed. Tore
oli nendelt lugeda, et kõik jäid lugemishooajaga väga rahule. Sügisel
jätkavad Urve ja Nepsu oma tänuväärset tööd laste lugemise edendamisel. Ootame nii Põlvasse kui ka Himmastesse juurde uusi lugejaid.
Põlva Keskraamatukogu

Lugemisisu imeline teekond Vastse-Kuustest Tartu ja
Kiidjärve kaudu Saksamaale
Kui Eesti Lastekirjanduse Keskuse koostatud lugemisprogramm
„Lugemisisu“ Vastse-Kuuste raamatukogus kõige suurema hoo sisse
sai, algas Eestis eriolukord. Lapsed suundusid koju veebiõppele, raamatukogusse ei pääsenud keegi ja raamatuid sai tellida telefoni teel
või e-posti kaudu. Programmi teematunnid ja huvitavad ning lõbusad
lugemismängud jäid pooleli. Meie raamatukogus oli „Lugemisisu“
programmiga liitunud ja selle tõenduseks enda joonistatud osalejamärgid programmi plakatile kleepinud 28 lugemisisuga last, kes olid
raamatukogust ka erinevaid loomingulisi ülesandeid sisaldavad lugemispassid saanud ja meelepärased raamatud laenutanud. Kuuldavasti
oli mõnel lapsel pass juba osaliselt täidetudki, aga et kool oli suletud ja
raamatukogu uksed kinni, hakkas lootus programmi edukaks läbimiseks Vastse-Kuustes hääbuma. Seda enam, et osadel lastel oli pooleldi
täidetud lugemispass kooli jäänud…
Peale pikka pausi ja järelemõtlemist, uute e-tarkuste omandamist
ja läbirääkimisi algklassiõpetajatega kolisime meiegi oma programmi
ja teematundidega veebi. Tore oli üle hulga aja näha ekraanil meie
kooli tublisid noori lugejaid ja lapsi lugemisele innustavaid õpetajaid!
Tänu väga hästi toiminud koostööle meie algklassiõpetajatega jõudsid
maikuu lõpuks raamatukokku 15 Vastse-Kuuste Kooli õpilase lugemispassid. Väärib mainimist, et 1. ja 4. klass (klassijuhatajad Kätlin
Jõesaar ja Sandra Tikk) läbisid programmi täies koosseisus. 1. klassi
tublid lugejad: Kaisa Liblik, Kristjan Sasi, Lysandra Linnamäe, Marten Kall, Rasmus Siim, Robin-Sten Urm. 4. klassi tublid lugejad: Anni
Neemeste, Caspar London, Geidi ja Geiri Uustalu, Hannah Podekrat,
Katre Kalm, Keiro Jantsus, Kätriin Padar. Lisaks lõpetas lugemisprogrammi edukalt Mirtel Podekrat 2. klassist. Pildil kõik lugemispassi
saajad.

juunikuu alguses viimasel koolipäeval, mil saime tublidele lugejatele lugemisdiplomid koos väikeste lugemis- ja nuputamisauhindadega
pidulikult üle anda. Vastse-Kuuste Koolis paneme äsja lõppenud „Lugemisisu“ hooajale punkti siiski alles uue kooliaasta alguses: siis tuleb
meie kooli tublidele lugejatele külla lastekirjanik ja illustraator Kertu
Sillaste, kellega kohtumine jäi maikuus ära.
Maikuu lõpuks jõudis oma lugemispassi ülesanded kenasti ära lahendada ka meie kõige noorem programmis osaleja 6-aastane Albert
Vidder, kelle jaoks „Lugemisisu“ passi täitmine ei olnudki esmakordne
lugemispassi täitmine – nimelt osales meie väike tubli Vastse-Kuuste
lugeja edukalt raamatukogu eelmise aasta suvelugemisel.
Aga kuidas on Vastse-Kuuste lugemisisu seotud Tartu ja Saksamaaga? Asjalugu on selline, et meie raamatukogus olid „Lugemisisu“
programmiga liitunud ka meie alalised tublid suvelugejad Miia Maria
ja Villem Erik Treier Tartu Raatuse Koolist ning Katriin ja Mirtel Jõgila Unipiha Koolist, kes kõik elavad Tartus ja lõpetasid äsja 3. klassi.
Programmis osalenud eesti poiss Joonas Tuvike elab aga Saksamaal ja
on lõpetamas Nitteli Kooli 4. klassi. Lisaks saksakeelsete raamatute
lugemisele ja lähedal asuva raamatukogu lugemisprogrammides osalemisele loeb Joonas pidevalt ka eestikeelseid raamatuid ning on samuti
osalenud kõigil meie raamatukogu suvelugemistel. Tore on tõdeda, et
lisaks meie kooli laste passidele jõudsid ka ülejäänud „eurooplaste“
lugemispassid eri teid pidi kenasti õigeks ajaks Vastse-Kuustesse.
Kui aga kõik lõpuni ausalt ära rääkida, peab tunnistama, et VastseKuuste lugemisisu põikas ka Kiidjärve raamatukokku: seal said oma
lugemisdiplomid ja auhinnaraamatud pidulikult kätte need suure lugemisisuga noored lugejad, kes ei käi Vastse-Kuuste Koolis. Kiidjärve
raamatukogu-seltsimaja perenaine Krista Pikk tutvustas noortele raamatusõpradele oma raamatukogu ning rääkis Kiidjärve mõisa ajaloost.
Ka olid tal laste jaoks valmis pandud huvitavad lastekirjandusega seotud ülesanded, laulud ja mängud. Lapsed said ka illustraatorina kätt
proovida (pildil).

Viivise arvestus (tagastamistähtaja ületamisel) taastati 1. juunist.
Ajavahemiku 16. märts - 1. juuni eest viivist ei võeta. Viivis, mis on tekkinud enne nimetatud perioodi, tuleb tasuda.Viivist on võimalik tasuda
ka Põlva Vallavalitsuse arvelduskontodele
SEB EE021010402018689001 või Swedbank EE172200221012204673.
Selgitusse kirjutada “raamatukogu viivis” ja lugeja nimi või isikukood, kelle viivist makstakse. (Kui näiteks lapsevanem maksab lapse
eest, siis lapse nimi või isikukood.) Ülekandega tasumise järel saata aadressil kojulaenutus@raamat.polva.ee maksekorralduse koopia.
Viivis võetakse lugejakontolt maha hiljemalt järgmise tööpäeva jooksul. Kõige parem on tagastada teavikud õigeaegselt!

Tore oli see, et kuigi igapäevane koolitöö õppeaasta lõpus enam
ei toimunud, soovis 2. klass koos klassijuhatajaga vahelduseks veebiõpingutele tulla raamatukokku „Lugemisisu“ teematundi. Ülejäänud
algklasside lastega õnnestus pärast veebikohtumisi päriselt kohtuda

Edu aluseks on koostöö. Vastse-Kuuste Kooli algklasside klassijuhatajad Sandra Tikk, Kätlin Jõesaar, Anneli Tenso ja Kersti Lillo on
alati valmis toetama, aitama ja koostööd tegema – aitäh teile! Täname
ka Krista Pikka, kes rõõmsalt meie „Lugemisisuga“ ühines, ning laste
lugemisisu tähtsust mõistvaid ning lapsi toetavaid ja lugemisele innustavad lastevanemaid.
Vastse-Kuuste raamatukogus läbisid „Lugemisisu“ lõppenud hooaja programmi edukalt 21 noort lugejat. Kahe „Lugemisisu“ programmis osaleja – Kätriin Vastse-Kuustest ja Miia Maria Tartust – lugemisisu oli koguni nii suur, et nad jõudsid läbi lugeda kümme raamatut ja
täita kaks lugemispassi.
Nüüd aga kõik suvelugemise väljakutseid täitma!
Mall Kõpp
Vastse-Kuuste raamatukoguhoidja
Autori fotod
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Üks mees läks üle silla...
Leevijõe küla mehed ehitasid oma kulu ja kirjadega
valmis silla üle Veskijärve kalapääsu. Milleks sinna sild ja
milleks raha kulutada?
Selleks tuleb vaadata tagasi
lähiajalukku. Aastatel 20122013 ehitati Leevi jõele Veskijärvele kalapääs ja liigveelase.
Mõlemad on tehnilised konstruktsioonid.

Konstruktsioonidesse on
ära peidetud palju geosünteetikat, et paisu väljanägemine
oleks võimalikult looduslik.
Selliseid paise tuleb hooldada.
Keskkonnainvesteeringute Keskuse poolt rahastatud
objekti hooldamise vastutuse
on võtnud omal ajal VastseKuuste vald. Seda tehti läbi
MTÜ Leevijõe SP, milles vald

on 50% osaline. Nüüdseks on
teema (loe: rahastamine) soiku
jäänud ja uue valla poolne tugi
kadunud. Samas on aga nii,
et 2,5 miljonilist investeeringut ei saa lasta raisku minna
seeläbi, et objekti ei hooldata.
See võib kergesti aastate pärast
lõppeda vajadusega teha uusi
ja veelgi suuremaid kulutusi.

Vastutustundlikud Leeviküla mehed võtsid härjal sarvist ja
tegid ise asja ära. Abiprogrammidele (sh KOP) lootmine ei
vii sihile, vähemalt pole meie
küla MTÜd sellise õnne osaliseks saanud.
Veskijärve kalapääsu ja ülevoolu vahel on kunstlikult rajatud looduslähedane pais, mis
vajab iga-aastast hoolt. Paraku
ei olnud sinna juurdepääsu, et
teha vajalikke hooldustöid. Tuli
minna läbi vee tehnika seljas.
Nüüdseks on siis külamehed ise probleemi ära lahendanud. Aivar muretses puitmaterjali – silla talad ja silla deki
materjalid ning Tarmo monteeris silla kokku. Lisaks veel paras ports naelu, kruve ja muid
tarvikuid ja sild valmis saigi.
Meest sõnast härga sarvest
– oli plaan teha asi ära jaanipäevaks ja nii ka sai tehtud.
Pais on hooldatud ja näeb ka
vaatajale kena välja.
Enn Kulp
Leevijõe külavanem
Pildil uus sild.
Foto erakogust

Ükskord Rasina koolis…
Maikuu algul ilmus trükist raamat „Ükskord Rasina koolis“. Autoriks väga tubli tulihingeline Rasina koduloo-uurija põliselanik Vello Punning. Ta on aastaid kogunud koduloolist materjali Rasina küla ja kooli kohta, külastanud arhiive, kogunud materjali endistelt vilistlastelt,
koolidirektoritelt, külaelanikelt, sugulastelt. Vaatamata kõrgele eale suutis ta käsikirja ühe
käe sõrmega ära trükkida, kuid siis jäigi see seisma. Tahtsime, et raamat jõuaks huvilisteni
20. juunil toimuval Rasina kooli 255.aastapäeva üritusteks.
Selle aasta jaanuaris julgustas vallavanem Georg Pelisaar meid kirjutama projektitaotlust raamatu väljaandmiskulude katteks ja käsikirja aitas trükiks ette valmistada
Annely Eesmaa. Nii see raamat trükivalgust nägigi. Aitäh abilistele!
Äsja ilmunud raamatut saab osta Rasina raamatukogust ja järgmisel aastal toimuval kooli kokkutulekul, kus autor lubas oma raamatu saamisloost pikemalt pajatada.
Vello Punning on varasemalt välja andnud kogumiku „Märkmeid ja dokumente arhiividest“ 2002, „Märkmeid Rasina mõisast“ (2012), „Rõsnalt Rasinasse-ühe suguvõsa lugu“ (2007), „Lotta Zederbaumi elukäigust 19. saj teisel
poolel“ (2019). Viimasel külaskäigul Rasina raamatukokku andis ta meile üle
veelgi huvitavaid leide arhiividest: „Rasina valla elanike nimekiri 1939. aastal“ ja „Rasina kirik – Rasina abikoguduse nõukogu koosolekute protokollid“.
Vello sulest ilmus ka 2019. a raamat “Ükskord Tartu 8. keskkoolis“, kus ta aastaid õpetajana
töötas.

Põlva valla kodukohvikute
päevad
... tulevad sel aastal juba kolmandat korda ja rõõmustame, sest
kooki ja kohvi saab mekkida taaskord terve nädalavahetuse!
1.-2. augustil 2020 toimuvad Põlva vallas kolmandat korda
suurejoonelised kodukohvikute päevad, kuhu on osalema oodatud kõik suuremad ja väiksemad hobiküpsetajad, kohviku suunaga
väikeettevõtted ning lihtsalt heast toidust lugupidavad inimesed.
Terveks nädalavahetuseks avavad enda uksed erinevad Põlva
valla kodukohvikud ja ootavad lahkel sülil sööjaid. Tule üksi, tule
kaksi või tule terve sõpruskonnaga!
Lisainfo: Monica Sasi, 5301 3201

Mooste mõisas taas suvine
külastusmäng
Juba 16. hooaega kutsub külastusmäng kultuuriloohuvilisi
Eestimaa mõisatesse. Viiel päeval on üle Eesti avatud samaaegselt
26 mõisat. Külastuspäevad on 27. juunil, 11. ja 12. juulil ja 8.
ja 9. augustil.
Mooste mõisas on antud päevadel avatud Villakoda, MoKs,
Taaskasutuskoda, Savikoda, Viinavabrik, Vanaajamaja, Tagahoovi ja Sume Sõstra kohvikud. Uudistajaid ootavad ka kunstiateljee
Töö&Vile ning Mesiveski meepood.
Külastajaid võetakse vastu kella 10.00–18.40ni mõisa värskelt avatud Ämblikumajas. Seal toimub külastajate registreerimine ja igal täistunnil algab giidiga mõisa ekskursioon. Ämblikumajas toimuvad ka elava muusika kontserdid.
Täpsemat infot saab Mooste mõisa kodulehelt moostemõis.eevõi korraldajalt Ülo Needolt tel 510 3720.

Edda Prükk
Rasina raamatukoguhoidja

Suvelugemine 2020
Keskraamatukogu lasteteeninduses
Kiidjärve raamatukogus
Tilsi raamatukogus
Vastse-Kuuste raamatukogus
Lahe raamat on mõnus suvekaaslane!
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4. juulil toimub Põlvas Noorte
[eel]arvamusfestival
Põlva keskväljakul toimuva üle-eestilise Noorte [eel]arvamusfestivali eesmärk on arendada ühiskonnaliikmete arutelu- ja suhtluskultuuri ning motiveerida inimesi mõtlema kaasa neile olulistel
teemadel - avaldama oma arvamust, küsima olulisi küsimusi ning
kutsuma üheskoos ellu vajalikke muutusi.
Sel aastal saab Põlvas toimuma seitse arutelu - kuus eestikeelset ja üks venekeelne. Käsitletavad eestikeelsed teemad on noorte
töötamine, erivajadustega inimeste võimalused ja toimetulek, noorte
sõnaõigus meedias, seksuaaltervis, vaimne ja füüsiline heaolu ning
kool kui keskkonna kujundaja. Venekeelne arutelu keskendub noore
iseseisvusele. Lisaks aruteludele toimub festivali alal veel palju huvitavat - aset leiavad erinevad lisategevused ning muusikalist vahepala pakuvad kohalikud noored ning Curly Strings bändi solist Eeva
ja teda saatev Villu Talsi.
[eel]arvamusfestivalile on oodatud kõik inimesed, kes tahavad
ühiskonnas murda nende hoogu kammitsevaid [eel]arvamusi, mille
lahti [h]arutamine aitab kaasa uute ideede ja kasulike ettevõtmiste
sünnile.
Ürituse korraldajad hindavad järjepidevalt ürituse korraldamisega kaasnevaid riske ning järgivad Terviseameti koostatud avalike ja
suurürituste läbiviimise juhendit. Festivali korraldamisel on tagatud

tervisekaitse nõuded. Festival on külastajatele tasuta.
Kohtume 4. juulil Põlva keskväljakul!
Rohkem infot: Facebookis leheküljel Noorte eelarvamusfestival
Maris Neeno
Noorte [eel]arvamusfestivali peakorraldaja

Loodusfotokonkurss „Üksinda ma kõnnin metsas…“

Põnevad projektinädalad
Mooste mõisakoolis
Teistmoodi kooliaasta lõppki oli Mooste mõisakoolis tavapärasest erinev. Viimased kaks nädalat tegelesime hoopis projektõppega, kus said lõimitud mitmed erinevad õppeained. Iga õpilane
valis endale kummakski nädalaks ühe meelepärase projekti, millega tegutseda.
Projekte, mida valida, oli palju: kokku suisa 30 erinevat. Kuna
igale projektile sai end kirja panna enamasti viis, mõne projekti
puhul ka kümme õppurit, kujunesid juba esimesel nädalal välja
eriti magusad projektid, mis välgukiirusel täis registreeriti. Need
aga, kes esimesel nädalal nii kiired polnud, jäid ootama teise nädala registreerumist, lootes siis löögile pääseda. Väga menukaks
osutus näiteks projekt „Oma peenar“, mille raames tuli õpilasel rajada isiklik peenrake või lillekast ning sinna meelepäraseid taimi
istutada või seemneid külvata. Õpilasi tõmbasid ka erinevad toidu
valmistamise projektid, GPS-joonistamine, päris kirja kirjutamine
ning postitamine ja palju muud.
Mitmed õpilased olid projektidesse kaasanud kogu pere: üheskoos lavastati tuntud muinasjutte, restaureeriti vanu esemeid,
meisterdati pliiatsitopse õpetajatele, mis uuel õppeaastal ehivad
nii mõnegi õpetaja lauda. Väga vahvaid palu loodi isevalmistatud
pudeliksülofonidel ja flöötidel, tehti teaduskatseid, otsiti ja pildistati fotojahi raames erinevaid geomeetrilisi kujundeid, joonistati
ning joonestati oma unistuste tuba, puhastati koduümbrust prügist.
Mitmed valminud tööd leiavad kindlasti kasutust, kui sügisel taas
kooli läheme. Näiteks saab värvida imeilusaid mõisakooliteemalisi värvimispilte ja lahendada nuputamisülesandeid, kehalise kasvatuse tunni jaoks koostati aga põnevaid harjutuskavasid.
Põnevust jagus nende kahe nädala jooksul igatahes nii õpilastele kui õpetajatele.
Kadi Õunap
mõisakooli emakeeleõpetaja

Art 6. klassist valmistas projektinädalal mõisakooliteemalise
värvipildi.

Põlva Kooli fotoring tegi maikuus väga toreda üleskutse minna loodusesse koos
fotoaparaadiga ja osaleda fotokonkursil „Üksinda ma kõnnin metsas…“. Võistlustulle
laekus üle 160 foto, mida oli kõigil võimalik hinnata kooli facebooki lehel. Fotokonkursi külalisena osales tunnustatud loodusfotograaf Ingmar Muusikus, kes valis välja
enda kolm lemmikfotot.
Nende kolme lemmikfoto autoriteks osutusid Rebecca Helbre – 3.a kl, Eleanor Lutsar – 3.d. kl ja Laura-Liis Vakk – 6. c kl, kes said auhinnaks trükisooja Ingmar Muusikuse ja Juhani Püttsepa raamatu “Armas Augustine”.
Enim meeldimisi saanud loodusfotod auhinnati väikese ja suure maiuse auhindadega. Suure maiuse auhinna pälvisid: Brita Truus – 2.e kl, Ketlin Kapp – 2.e kl, Rebecca
Helbre - 3.a kl, Patric Poks – 5.c kl, Laura-Liis Vakk – 6.c ja Aigi Sikkal – õppejuht.
Väikese maiuse auhinna pälvisid: Carl Umbleja – 2.b kl, Ketlin Kapp – 2.e kl, Tuuli
Aksin – 5.b kl, Karl Peetso – 8.d kl, Romet Paatsi – 5.a kl, Kristofer Mandel 2 fotot –
3.b kl, Regor Janson – 5.c kl ja Luiisa Marleen Lepp – 7.c kl.
Aitäh agaratele fotokonkursist osavõtjatele ja fotoringi juhendajale Karl Tammistele toreda üleskutse eest!
Diana Pehk
Põlva Kooli huvijuht
Foto: Rebecca Helbre

Igal linnul oma laul, igal üritusel oma nägu
Alates märtsikuust on koolitöö organiseerimine olnud meile kõigile paras pähkel
puremiseks. Meid kõiki - nii õpetajaid, õpilasi kui lapsevanemaid visati vette ja veest
väljaujumisega pidi igaüks ise hakkama
saama. Kuidas siis saadi hakkama? Täna
võib vastata, et uskumatult hästi. See õppeaasta möödus ka mitmes teises valdkonnas
eriliselt ja imeliselt. Palju rõõmu pakkusid
kooli ühisüritused.
Ka meie koolis jäid ära paljud planeeritud huvitavad ettevõtmised. Kuid need,
mida jõudsime läbi viia, olid meeldejäävad. Õnneks enamik kooliaastast möödus
ikka tavapäraselt ja selle ajaga jõudsime
päris palju huvitavat teha. Kindlasti jäävad
kauaks meelde meie ülekoolilised matkad,
ekskursioonid, spordipäevad, ainenädalad,
advendid, jõulupidu, kus on traditsiooniks
saanud juba ülekooliline jõulunäidend.

Suusatunnid tuli asendada muu tegevusega,
sest lund ei olnud. Meeldejääv oli EV sünnipäevale pühendatud aktus, kus tunnustati
tublisid tegijaid ja nende vanemaid. Noorem
kooliaste käis Rasinal Metsanurga talus, kus
jagus uudistamist mitmeid tunde. Juba traditsiooniks on saanud koostöö lasteaia rühmaga,
kellega joostakse koos marti ja mängitakse
digividinatega.
Kooliperet üllatas julgete laste Playbackis
esinemine. Algas märts ja kätte hakkas jõudma emakeelenädal. Ootasime külla luuletaja
Contrat ja ees ootas palju põnevaid päevi, mis
kõik olid seotud meie kauni keelega. Selle
aasta emakeelenädala moto oli – IGAL LINNUL OMA LAUL. Aga siis tuli koroona.
Mõned huvitavad ettevõtmised jõudsime
ära teha - muinasjutu - ning mängudepäeva
ja ilusate sõnade leidmise. Distantsõppe tõttu
jäi pooleli üks põnev lindude puu, mille lap-

sed meisterdasid. Iga klass valis 5 lindu, otsis
nende kohta huvitavat materjali ja pildi. Lindude juurde lisasime QR koodi, mille abil said
lapsed kuulata, kuidas need linnud laulavad.
Ka kaugõppe ajal said lapsed projekti raames
õppida eristama linde.
Õnneks sai see kriisiaeg mööda ja elu hakkas vaikselt paika loksuma. Enne kooli lõppu
jõudsime käia matkal, läbi viia meeleoluka tutipäeva ja väikese tundeküllase lõpupeo. Tunneme uhkust, et meie väikese kooli lõpetas 8
noort ja sealhulgas kiitusega Alexia Kurusk.
Kõrget lendu teile!
Nii nagu igal linnul on oma laul, oli ka igal
üritusel oma nägu.
Päikest suvepäevadesse!
Enna Prükk
Kauksi Põhikooli õpetaja
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Lasteaednike sportlik ühishommik ratastel

Eesti Lasteaednike Liidu (ELAL) eestvedamisel toimus 2015.
aastal aktsioon „Lasteaiaõpetajale õpetaja palk!” Nüüd, viie aasta
möödudes, otsustati üheskoos, et toonane vahva ettevõtmine väärib tähistamist. Kuna lasteaednikud on julgelt sel kevadel vastu
võtnud hulgaliselt uusi väljakutseid, siis otsustas ELAL rattaretke juhtgrupp, et saab toimuma ettevõtmine „Virtuaalne rattaretk”,
millega soovitakse:
• panustada lasteaiaõpetajate väärtustamisse Eesti ühiskonnas,
mida toetab nende palga alammäära kehtestamine. Viimane on
nüüdsest seotud kooliõpetaja palga alammääraga, mis annab turvatunnet nii tegutsevatele kui tulevastele õpetajatele, kes on valimas
lasteaiaõpetaja elukutset.
• avaldada tänu Eesti Vabariigi valitsusele ja kõikidele omavalitsustele, kes leidsid võimaluse lasteaiaõpetajate palkade ühtlustamisel liituda riigipoolsete toetusmeetmetega, kuna see eeldas
omavalitsuse poolset panustamist eelarveliste vahenditega.
Reedel, 12. juunil oli mitmetele Põlva lasteaednikele ühisrõõmu ja sportlikku elevust pakkuv hommikupoolik. Lepatriinukate
esindustiim tõmbas selga lasteaia logoga helkurvestid, lükkasime

Rõõmupäevad väliköögis
Juuni algus on meie lastele rõõmuküllane. Õueala mängukeskkond täienes väliköögiga, kus on mitmeilmelisi köögitarvikuid liivast-veest “toidu” valmistamiseks. Algul uudistati ja kuulati õpetaja selgitusi, kuidas toimetada vastvalminud köögis. Mäng algas
hoogsalt. Kõik kohalviibivad lapsed tegutsesid aktiivselt ning katsetati erinevaid võimalusi keetmiseks ja küpsetamiseks. Täiskasvanute osaks oli söökide maitsmine ja tunnustuse jagamine kokale.
Südamlik tänu Anneli Kooskorale ja Toomas Nursile, kelle nõu
ja jõuga valmis vahva rikastav mängukeskkond.
Inge Saksing
Ahja Lasteaed Illikuku
Jänkukeste rühmaõpetaja
Autori foto

Endomondo tööle ja kell 10.00 andsime aplodeerivate kolleegide
saatel stardi ning spurtisime mööda looklevat teerada retkele.
Linna keskel olid meid ootamas Mesimummi lasteaia kolleegid, keda rõõmuga sappa võtsime ja edasi liikusime. Nii startisime edasi juba üheksaliikmelise naiskonnana Himmaste ringini
ja pärast võimalikult suure kaarega koju tagasi. Kokku sõitsime
maha üle 16 km, mis iga osaleja arvuga korrutades andis Põlvamaale juurde üle saja kilomeetri. Rattaretke viimase päeva seisuga 15. juuni on Põlvamaa lasteaednikud läbinud ühtekokku 486
kilomeetrit.
Vahva oli koos kolleegidega anda oma panus meie, Põlva maakonna pildil hoidmiseks. Teisalt, ühtne meel tuleb ikka koos tegutsedes ja ühte hoides. Huvitaval kombel ei tundnud me keegi
väsimust, vaid siirast head meelt, et vaatamata seenevihmale sõit
ette võetud sai.
Kätlin Kaljas
Põlva Lasteaed Lepatriinu
Eesti Lasteaednike Liidu liige

Õpetajate kümnevõistlus Põlva Kooli moodi
Olime tulnud koolituselt, kus erinevad koolid olid tutvustanud oma tegemisi. Sealt arenes mõte läbi viia Põlva Koolis õpetajate kümnevõistlus ja
nii saigi enne õppeaasta algust võistlus
välja kuulutatud. Esiti ei teadnud me
isegi, mis need kümme ala olla võiksid, kuid tahe ettevõtmine teoks teha
oli suur ning arvestasime nii, et iga ala
jaoks jääks üks kuu. Tööpäevade lõpus
kõikidele sobivat aega leida oli väga
keeruline ning nii mõnelgi õpetajal oli
vaja oma ala järgi teha ehk vastata puudulikku.
Esimeseks alaks kuulutasime välja
paadisõidu Põlva järvel. Korralduse ja
paatide kohaloleku eest hoolitses Valeri Zlatin. Kui tavaliselt käib võistlus
võidu peale, siis meie eesmärgiks oli
kollektiiviga meeldivalt aega veeta.
Naaberpaatkonnast ette saada oli tahtmine küll, kuid võitjaid ei fikseeritud
ning võistluseks see ala ei kujunenud.
Teiseks alaks oli sulgpall, mille
eestvedajaks oli meie kehalise kasvatuse õpetaja Maret Puna. Oli põnev
proovida spordiala, millega väga tihti
kokku ei puutu ning kaks tundi sulgpalliväljakul võttis päris läbi.
Kui koolis on Eesti koondises mängiv käsipallur Henri Sillaste kehalise
kasvatuse õpetajaks, siis oli lihtsalt patt
seda kasutamata jätta ning kolmandaks
alaks sai käsipall. Käsipall kujunes
lõppkokkuvõttes võistluseks, sest mis
seda palli ikka niisama patsutada, tahaks ikka midagi tegelikult ka ära teha.
Üks võistkond oli resultatiivsem ja nemad said uhke võitjana koju minna.
Neljandaks alaks valisime lauatennise. Samuti kasutasime ala õpetajana
oma kooli aktivisti, Reet Külaotsa. Kui
kohale ilmunud seltskonnas oli mitu
osalejat esimest korda reketit käes

hoidmas, siis osavamatele oli vastu kutsutud kooli tugevamad õpilased. Sel korral tuli tunnistada õpilaste paremust.
Õpetajate kümnevõistluse viiendaks alaks sai jumping. Selle alaga oli paljudel õpetajatel
kokkupuude eelmisest aastast, mil toimusid süstemaatilised treeningud. Nüüd palusime eeshüplejaks õpetaja Raina Uibo ja teised vihtusid video ning Raina järgi tempos püsida.
Kõige arvukamaks osavõtjate alaks sai meie võistluse kuues ala - vesiaeroobika. Treener
Reet Külaots oli väga täpne ja karm hilinejate suhtes. Vastavatud ujulas jätkus peale kõva
trenni saunamõnude nautimine.
Kuus ala peetud, pidime minema väiksele pausile riigis väljakuulutatud eriolukorra tõttu.
Veidi olukorraga kohanenud, jätkasime ka kümnevõistlust distantsilt. Distantsaladeks olid rattasõit, kõndimine või kepikõnd, jõuharjutused kodustes töödes ning viimase alana tuli esitleda
üht vabaaja spordiala, mis võistlusesse kaasatud ei olnud. Tõestamaks alade läbimist, pidid
õpetajad postitama foto vastavat ala tehes.
Aktiivseid õpetajaid osales võistlusel kokku 25. Neist kaheksa lõpetasid kümme ala, ülejäänutel jäi mõni ala läbimata.
Oli omanäoline spordiaasta ning loodame midagi taolist ka järgmisel aastal korraldada.
Ulvi Musting
üks osalejatest
Foto erakogust

Olen oma südame sõber –
liikumismeetrid 2020
Ajavahemikus 25.–29. mai liikusid Pihlapõnnid ja Pihlapiigad
iga päev staadionil joostes või kõndides vähemalt kaks ringi. Kellel oli soov ja tahe, siis lisaringid oli lubatud. Liigutud meetrid
pandi igapäevaselt kirja.
Lisaks südametervisele oli välja hõigatud teinegi väljakutse,
mis motiveeriks rohkem liikuma.
Osalejatele oli edastatud motivatsioonispikker Eesti linnade
kaugusest Põlvast startides. Nädala lõpus liideti läbitud meetrid
kokku ning saime teada, millisesse linna selle distantsiga jõuaksime. Nädala jooksul läbiti 190 150 meetrit, jõudsime suvepealinna
peaaegu kohale. Märgatavalt oli näha, et laste initsiatiiv ringide
läbimiseks tõusis ja läbitud ringide arv iga päevaga suurenes. Tänaseks on lasteaias käivatel lastel tekkinud juba väike harjumus, et
iga päev soovitakse paar staadioni ringi joosta või kõndida.
Järgneval nädalal ajavahemikus 1.06. - 07.06.2020 kutsusime
ka koduseid Pihlapõnne olema oma südame sõbrad. Liikudes koos
ema, isa või perega sai läbitud meetrid kirja panna interneti (googel forms) vahendusel. Arvesse läksid kõndides, joostes, rulluisutades, rattaga sõites läbitud distantsid meetrites. Sel ajavahemikul
läbiti 238 373 meetrit ning distantsiliselt jõuti pealinna kohale.
Eelistatuimad liikumisviisid olid kõndimine ja rattasõit. Loodame,
et heast enesetundest ajendatuna tekkisid ka kodudes liikumistraditsioonid, mis muutuvad igapäevaseks.
Iga liikumismeeter teeb sinu südame tugevamaks!
Motivatsioonispikker:
Põlva- Tartu 48km		
Põlva- Viljandi 120km		
Põlva- Rakvere 178km		
Põlva- Pärnu 200km		
Põlva- Narva 225km		
Põlva- Tallinn 233 km		

Põlva- Riia 242km
Põlva- Vilnius 539km
Põlva- Varssavi 921km
Põlva- Berliin 1346km
Põlva- Pariis 2356km
Põlva- Haapsalu 292km
Jaanika Kogri
Põlva Lasteaed Pihlapuu
liikumisõpetaja
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PÕLVA JÄRVE JOOKS
Reedel, 24. juulil 2020 Põlva rannas

• Põlva järve jooksu (4 km) ühisstart kell 19.00
vanuseklassidele MN 12, 14, 16, 18, 21, 35, 45, M55, M65, M75
• lastejooksu (800m) ühisstart kell 19.30 vanuseklassidele MN 8, 10
• Medalid vanuseklasside kolmele kiiremale ning karikas üldjärjestuses
parimale mehele ja naisele.
• Loosiauhinnad kõikide osavõtjate vahel.

Ratsavõistlus Tõrvahavval
Põlva populaarseima tervisespordiürituse

ORIENTEERUMISPÄEVAKUTE
järgmised viis etappi
toimuvad looduskaunites metsades:
30. juuni Hullumäe karjäär (Mooste lähedal)

7. juuli Palojärve

14. juuli Taevaskoja
21. juuli Hatiku

28. juuli Palojärve

Kaheksale erineva pikkuse
ja tasemega rajale
saab minna kell 15-19.

Rohkem infot:

Kõik on oodatud - nii algajad,
harrastajad kui ka tulised
spordifännid!

https://kobras.polvamaa.ee ◆ okkobras@gmail.com ◆ tel 5142121
KANEPI VALD

6. juuni ennelõunal märkasin oma koduhoovist Vanaküla-Holvandi teel sõitmas juba mitmendat hobuveosega autot. Tean, et
Uibojärve küla alguses Tõrvahavval peab üks tüdruk hobuseid,
seega otsustasime perega vaatama minna, mis seal siis õigupoolest
toimub. Kohale jõudnud, märkasime heinamaal inimesi, hobuseid
ja nende varustust. Lähemal uurimisel selgus, et tegemist on kestvusratsutamise võistluse Tõrvahavva Rännak I võistlusega.
Ratsaliidu kodulehelt leidsin ala kohta infot: kestvusratsutamine ehk ratsarännak on hobuse kiirus- ja vastupidavusvõistlus,
mis paneb maastikul proovile nii ratsaniku kui ka hobuse. Oluline
on ratsaniku oskus hobust õigesti käsitleda, nii et tema tervis ei
kannataks. Seetõttu tehakse hobusele enne ja rännaku kestel veterinaarülevaatus, mille tulemusest sõltub võistluse edasine jätkamine
ja tulemus. Ratsanik ja hobune läbivad maastikul erineva raskusastmega teekondi, mille pikkus ulatub 30-160 kilomeetrini.
Võistluste korraldajalt Merily Järveotsalt saingi teada, et Tõrvahavva Rännak toimub Uibojärve ja Partsi külade aladel 30 ja 25
km pikkusel rajal. Hobustel tuleb liikuda nii metsas kui kruusateedel. Pärast igat ringi vaatab veterinaar hobuse üle, kontrollib pulssi
ja hobuse käimist. Pulss ei tohi olla kiirem kui 60-64 lööki minutis
ning hobune ei tohi longata.
Kuna ilm oli palav, siis joodeti ja kasteti hobust ning lasti tal
kuni 40 minutit puhata, enne kui järgmisele ringile sai. Võistluste
valikus oli 55 km ja 80 km distants ehk kokku tuli läbida kaks või
kolm ringi. Teekond läbitakse galopis (kiire liikumine), traavis või
sammudes (aeglasem liikumine). 80 km distantsi võitja Kairit Järv
hobusel Druid läbis rännaku 4 tunni ja 38 minutiga, tema keskmine
kiirus oli 17 km/h. 55 km võitja Brenda Prants hobusel Assman
läbis teekonna 2 tunni ja 54 minutiga, keskmise kiirus 19 km/h.
Kokku osales võistlusel 41 hobust ja ratsanikku üle Eesti.
Merily tegeleb ka ise sama alaga, kuid peab end veel algajaks.
Hobustega on ta tegelenud 4 ja kestvusratsutamisega 2 aastat. Rännakute korraldamisega alustas eelmisel aastal oma pere ja heade

KIRIKUTEATED

Põlva Maarja kogudus
• Igal pühapäeval kell 11 püha missa (jumalateenistus armulauaga).
• 5. juulil kell 14 kalmistupüha Rosma kalmistul.
• Leerikursusega on võimalik liituda pühapäeviti pärast missat.
• 9. augustil kell 11 leerimälestuspäeva jumalateenistus.
Leeritõotusi kinnitama ja õnnistust vastu võtma on oodatud
kõik, kelle leeriõnnistamisest möödub ümmargune arv aastaid
– nii kuldleerilapsed (50 aastat leerist), kui ka näiteks need,
kes leeris käisid 30 aastat tagasi 1990. aastal. Missale järgneb
koosviibimisele kiriku juures. Palume oma tulekust teada anda
koguduse kantselei telefonil 5303 7728 või polva@eelk.ee hiljemalt 2. augustiks.
• Maarja kirik on kõigile avatud E-R 9-13 ning P 10-12.30.
• Iga kuu 2. pühapäeval on kirikulistele korraldatud transport
Vana-Koiolast ja Tilsist. Huvilistel võtta ühendust Tuuli Võsaga telefonil 520 2944. Samal numbril saab infot hingehoiuvõimaluste (sh leinanõustamine) kohta.
Põlva Püha Peetri kogudus
• Jumalateenistused pühapäeval ja kolmapäeval kell 11
Võnnu Jakobi kogudus
Kalmistupühad Võnnu vanal kalmistul 5. juuli kell 13:00, järgneb armulaud Võnnu kirikus
- Võnnu uuel kalmistul 19. juuli kell 13:00, järgneb armulaud
Võnnu kirikus
Mälestamised palume võimalusel saata eelnevalt e-meilile
vonnu@eelk.ee. Võnnu kogudus tel 749 2322, õp Urmas Paju
529 3100

sõprade toel. Merily tänabki vabatahtlikke Aleksandra Jermohhinit, Kristiina Ernitsat ja Eliise Mikkot, kes seekord õla alla panid.
Samuti tuleb kiita autojuhte, kes hobused viisakalt üle sõiduteede
lubasid. Kogu organiseerimine võttis pikalt aega, viimased 4 nädalat tehti selle nimel kõvasti tööd. Kuna võistlus ja korraldus sujus, siis on planeeritud juba järgmised rännakud 8. augustil ja 19.
septembril. Viimane neist on Eesti meistrivõistlused juunioridele.
See tunnike, mis meie rännakut jälgisime, oli huvitav, vaatasime veterinaarkontrolli, ajasime osalejatega juttu ja sügasime kõrva tagant mõnda hobustki. Igatahes on tegu huvitava alaga ning
erilist rõõmu valmistas noore Merily ja tema pere ning sõprade
entusiasm ürituse korraldamisel.
Maarja Prušinski
Foto: Kristiina Ernits
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„Röövel Hotzenplotz” veeretab teatrivankri Põlvasse
Eesti Noorsooteater tuleb suvel vaatajate juurde pöörase
röövlimürgliga. Põlva Intsikurmu laululaval pakib teatrivanker ennast lahti 15. augustil kl 18. Tegime enne üle-Eestilist
ringreisi juttu lavastaja ja Eesti Noorsooteatri kunstilise juhi Mirko Rajasega.
Alguses oli kuulutustel NUKU teatri nimi, nüüd aga Eesti
Noorsooteater. Kas nukuteater kaob?
Nukuteater kui lavastusliik ei kao Eesti Noorsooteatrist kuhugi. Meie lavastustes on jätkuvalt olulisel kohal visuaalteatri
väljendusvahendid: nuku-, objekti-, materjali-, maski-, digitaal-,
multimeedia- ja füüsiline teater. Nukuteater on olnud juba aastaid liiga kitsas nimetus, mis kirjeldas teatrit vaid ühe lavastusliigi
kaudu. Nii viiski teater äsja oma nime sisuga kooskõlla ja esimese
asjana tehakse Eesti Noorsooteatri nime all Eestile tiir peale mullu
esietendunud „Röövel Hotzenplotziga“.
Kui vanad siis võiksid noorsooteatri etendust vaatama tulla?
Läbi ajaloo on meie teatris muutunud palju, kuid muutumatuna püsib teatri fookuses noor vaataja. Oma lavastusi luues oleme
kõige rohkem keskendunud vaatajatele vanuses 5-15, kuid me
repertuaarist leiab lavastusi ka noorematele ja vanematele vaatajatele.

Peame oluliseks, et lastele ja noortele suunatud lavastused kõnetaksid oma teatrikeele ja kunstilise tasemega ka täiskasvanud
teatrihuvilisi. Noorus ja arenemishimu on eelkõige sisemise eluhoiaku küsimus ning see võib iseloomustada nii last, noorukit kui
ka täiskasvanut. Teatri ülesanne on see igas inimeses peituv hoiak
äratada ja oma vaatajaga selle kaudu suhelda.

Põlva Kultuuri- ja Huvikeskuses

Ahja laululaval

TAGAHOOVIKONTSERDID JA ÖÖKINO
Reedel, 7. augustil kell 20.00
MAREK SADAM JA TÕNU LAIKRE
Reedel, 14. augustil kell 20.00 ansambel PööLoY GLääNZ
Neljapäeval, 20. augustil kell 20.00 KARMID TORUD, dirigent Peeter Änilane ja ansambel ESIVANEMATE KAJA
Reedel, 28. augustil kell 20.00 suvelõpu pidu ja simman
ansambliga JUSTAMENT
*Avatud kohviku väliterrass, peale igat kontsertprogrammi
öökino.
Piletid müügil Piletilevis ja tund enne kontserdi algust kohapeal.

9. augustil kell 14.00 Anne Velli Lasteshow
Etendus kogu perele. Tasuta.
29. augustil kell 20.00 Muinastulede öö kontsert:
esineb Argo Vals - kitarr, elektroonika, Oliver Kulpsoo - valguskujundus. Tasuta. Vaba annetus.

LOOVAD PEREHOMMIKUD TAGAHOOVIS
Koostöös Põlva Kunstikooliga.
Avatud ka kultuurikeskuse pannkoogikohvik!
Pühapäeval, 2. augustil kell 11.00 AKVARELLMAAL,
juhendaja Anne Prangel
Pühapäeval, 9. augustil kell 11.00 STENCIL ART, juhendaja Anne Prangel
Šabloone kasutades valmivad tööd kangale. Soovikorral
võimalus võtta kaasa riideese, kuhu stencil`i šabloonidega
põnevaid mustreid kujundada.
Pühapäeval, 16. augustil kell 11.00 LAND ART, juhendaja
Mart Vester. Puuroigastest ja okstest uhke loomaskulptuuri
valmistamine.
Pühapäeval, 23. augustil kell 11.00 MÄRGI MEISTERDAMINE, juhendaja Anne Prangel
Märgi toorikutest oma märgi kujundamine ja valmistamine.
Materjalikulu ühele loovringis osalejale 2 eurot, grupi suurus
kuni 20 inimest (sobilik nii väiksematele kui suurematele
kunstihuvilistele). NB! Vajalik eelregistreerimine aadressil:
madli.laur@kultuurikeskus.ee
Lisainfo: www.kultuurikeskus.ee
KINO
R 31.07 Kell 18.00 Anima „KÄSNA-KALLE FILM: KÄSN JOOKSUS“
Kell 20.30 Draama, Märul, Põnevik „TENET“
P 02.08 Kell 18.00 Anima „KÄSNA-KALLE FILM: KÄSN JOOKSUS“
Kell 20.30 Draama, Märul, Põnevik „TENET“
N 06.08 Kell 18.00 Anima „KÄSNA-KALLE FILM: KÄSN JOOKSUS“
Kell 20.30 Draama, Märul, Põnevik „TENET“
P 09.08 Kell 18.00 Animaseiklus „VIIKING VIC: MAAGILINE MÕÕK“
Kell 20.30 Komöödia „SALMONID. 25 AASTAT HILJEM“
K 12.08 Kell 18.00 Animaseiklus „VIIKING VIC: MAAGILINE MÕÕK“
Kell 20.30 Komöödia „SALMONID. 25 AASTAT HILJEM“
N 13.08 Kell 18.00 Animaseiklus „VIIKING VIC: MAAGILINE MÕÕK“
Kell 20.30 Komöödia„SALMONID. 25 AASTAT HILJEM“
P 16.08 Kell 18.00 Draama, Märul, Seiklus „MULAN“
Kell 20.30 Draama, Krimi „CAPONE“
T 18.08 Kell 18.00 Draama, Märul, Seiklus „MULAN“
Kell 20.30 Draama, Krimi „CAPONE“
K 19.08 Kell 18.00 Draama, Märul, Seiklus „MULAN“
Kell 20.30 Draama, Krimi „CAPONE“
R 21.08 Kell 18.00 Animatsioon „BAYALA: MAAGILINE TEEKOND“
Kell 20.30 Draama, Märul, Ulmefilm „BLOODSHOT“
P 23.08 Kell 18.00 Animatsioon „BAYALA: MAAGILINE TEEKOND“
Kell 20.30 Draama, Märul, Ulmefilm „BLOODSHOT“
K 26.08 Kell 18.00 Animatsioon „BAYALA: MAAGILINETEEKOND“
Kell 20.30 Draama, Märul, Ulmefilm „BLOODSHOT“
NB! Kava võib täieneda ja ette tulla muudatusi!
Vaata lisa: www.kultuurikeskus.ee

Moostes

15. juuli 2020 kell 12.00- 15.00 Kogupere rannapäev Mooste
järve ääres. Erinevad veesõidukid • Kell 13.00 Kutsude show
Tartust• Laastule graveerimise õpituba (1 euro) • Mänguasjade, rannatoodete ja karastusjookide lett. Rannas saab kiikida,
liumäelt liugu lasta, liivaskulptuure meisterdada. Kui võtad palli
kaasa, saad perega palli mängida. Tasuta. Info: 516 0656, Maret
Aruoja
Mooste Kultuurimaja väikese saali akendel
21.- 29. juuli 2020 AKNANÄITUS
„Käekotid ja lillekompositsioonid“ Ööpäevaringselt avatud.
Info: 516 0656, Maret Aruoja

Mooste Folgikojas

02.07 kell 20.00 Georg Ots 100 – Jassi Zahharov ja Marko
Matvere
03.07 kell 19.00 Agulihärrad. Sõnalis-muusikalised vested
inimloomuse ainetel.
22.07 kell 20.00 C-Jam - ‘’Show must go on’’
29.07 kell 20.00 Jaak Joala 70 - Koit Toome, Märt Avandi,
Valter Soosalu & ansambel Radar
Piletid Piletilevis

Vastse-Kuustes
24. juulil kella 19.00 Kinoõhtu
Film „Asjad, millest me ei räägi.“ Pääse 5 ja 3.50 eurot
25. juulil kella 12.00-18.00
Vastse-Kuuste aleviku ja perepäev. Perede orienteerumine,

lastele etendus “Lohutusloom“, kontsert - laulab Toomas Anni,
võistlus emmedele ja issidele Hularõnga keerutamises, lastele Tuulelohede valmistamine ja lennutamine, esinevad segarahvatantsurühm Vihista Viisku ja kondiväänaja Helti Pallo, Batuudid lastele.
Avatud kodukohvikud.

25. juulil kell 19 .00 Kinoõhtu Film „Salmonid. 25 aastat hiljem“. Kinopilet 5 ja 3.50
AUGUST
Järvemuusika kontserdi kuupäev muutunud!
8. augustil kell 20.30 Leevijõe küla paisjärve ääres
JÄRVEMUUSIKA KONTSERT. Musitseerivad perekond
Heiki ja Anne-Mai Palm. Kontserdipilet 10 ja 5 eurot.
Alla 6-aastastele lastele tasuta.
20. augustil kella 14.00-21.00 Kinopäev. Huvitavad dokumentaalfilmid: Kell 14.00 Fred Jussi „Olemise ilu“, kell
16.00 „252 päeva üksindust“, kell 19.00 „Naine“
Kinopäeva pilet 10 eurot, kinopilet ühele seansile 5 ja 3. 50 eurot

• Septembris taas tulekul koduhoidiste näitus- degusteerimine
„Meelepärased maitsed ja huvitavad retseptid“
Ootame ikka tragidelt perenaistelt näitusele magusaid ja soolaseid
keediseid, salateid ning kompotte ja muidugi nende retsepte. Hoidiseid ootame kultuurimajja 21. septembriks. Info tel 5693 7848.
• 8. septembril eakate õppeekskursioon Jõgevamaale. Külastame Põltsamaa ja Palamuse vaatamisväärsusi. Tagasi Vastse-Kuustesse jõuame orienteeruvalt kell 18.30 Õppereisi täpsem kava ja
maksumus (muuseumide piletid, söömine, giiditasu) järgmises valla lehes. Registreerimine õppeekskursioonile alates 15. augustist
- 1. septembrini telefonil 5693 7848.

Millest „Röövel Hotzenplotz” räägib?
Hea näide mitme lavastusliigi kombineerimisest ongi „Röövel
Hotzenplotz“: siin leidub commedie del arte’i maskitraditsiooni ja
saksa kasperlteatrit, laval on elav muusika ja tants. Lavastus on
suunatud kõigile teatrisõpradele alates 7. eluaastast, ehk nooremad
ei pruugi kõigest aru saada, aga oma lustlik tasand on igas vanuses
vanematele.
Humoorika röövliloo tegevus areneb väikeses linnakeses, kus
kõik paistab olevat imehästi, kuni hirmuäratav röövel Hotzenplotz
murrab end vangimajast vabadusse ja pistab nahka kõik praevorstid ja hapukapsad, mis vanaema on Kasperlile ja Seppelile valmistanud. Nii saab alguse hoogne röövlijaht, kus vahetatakse maske ja
rolle, nii et keegi ei pruugi olla see, kellena alguses paistab.
Tegime lavastuse Otfried Preussler jutustuse põhjal ja ma pean
ütlema, et Preussleri lugude mängulisus lummab tõesti igas vanuses inimesi.
Lavastus esietendus mullu septembris teatri suures saalis.
Kas on vahet vabas õhus ja saalis mängimisel?
Vabas õhus pole näitlejal toetuda muule kui oma sisemisele
veendumusele ja partnerite usaldusele. „Röövel Hotzenplotz” on
rajatud suuresti just mängulustile ja ansamblitundele. Usun, et olukord, kus igal etendusel peab kohanema uue mängupaigaga ning
panustama publiku haaramiseks veelgi rohkem emotsionaalset
jõudu, tuleb sellele lavastusele üksnes kasuks.
Siim Vahuri fotol stseen lavastusest.
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ÕNNITLEME
VÄÄRIKAID
JUUBILARE
JUULI 2020
100
Liidia Vaiksaar
Põlva linn
99
Linda Mitt
Põlva vald
94
Leida Kanarik
Himmaste küla
Voldemar Enno
Peri küla
Leifi Kahar
Metste küla
Marie Jõgela
Põlva linn
Linda Lambing
Viisli küla
93
Maimu Härms
Vardja küla
Heino Troon
Vastse-Kuuste alevik
Marta Vija
Peri küla
92
Leida Plado
Põlva linn
Aino Ivandi
Mooste alevik
Feliks Särg
Põlva linn
Ina Lodeson
Põlva linn
91
Elga Vahi
Karilatsi küla
Lisette Patrason
Mustajõe küla
Liia Peedosk
Põlva linn
Kalju Aarop
Taevaskoja küla
90
Endel Säinast
Mammaste küla
Lembi Märtson
Põlva linn
Leida Vanaisak
Metste küla
85
Aino Aju
Põlva linn
Väino Jostov
Põlva linn
Veera Hunt
Põlva linn
Ivar Vaask
Vardja küla
Heldur Meus
Põlva linn
Tõnis Toova
Rasina küla
Endla Johanson
Tännassilma küla
Jüri Tolmusk
Mooste alevik
Karl Pruss
Himmaste küla
80
Linda Mandel
Põlva linn
Väino Tirp
Partsi küla
Pärja Märtmann
Mammaste küla
Juhan Veermaa
Põlva linn
Tiiu Sepping
Põlva linn

Koit Roost
Põlva linn
Silvi Valdas
Himmaste küla
Maimu Mälton
Põlva linn
Helgi Koorits
Aarna küla
Heli Rämmer
Ahja alevik
Evald Puhm
Nooritsmetsa küla
Leili Viilu
Rosma küla
Vaida Väärmann
Tännassilma küla
75
Madis Sommer
Põlva linn
Maimu Arike
Põlva linn
Aivo Kriiskütt
Kauksi küla
Kalju Trumsi
Adiste küla
Svetlana Otsing
Põlva linn
Sylvia Kurvits
Kiidjärve küla
Harri Hindrikson
Soesaare küla
Kalju Kurvits
Himmaste küla
Sirje Saar
Vardja küla
Koidu Kool
Meemaste küla
Peeter Toots
Vardja küla
70
Helve Hirmo
Põlva linn
Mart Nikopensius
Põlva linn
Anne Pärnamets
Ahja alevik
Jaan Kukk
Põlva linn
Matti-Leonhard
Adamson
Mammaste küla
Rein Tobreluts
Tilsi küla
Liivi Troon
Põlva linn
Ene Reponen
Taevaskoja küla
Maimo Kaar
Partsi küla
Peeter Aas
Põlva linn
Jüri Kõrgemäe
Põlva linn
Lembit Laksberg
Põlva linn
Kadri Kotkas
Kadaja küla
Tõnu Kaar
Partsi küla
Pilvi Liivamägi
Põlva linn
Enno Sisas
Suurküla
Aare Pütt
Laho küla

Augusti- ja septembrikuu
juubilarid, kes ei soovi
äramärkimist ajalehes,
palume sellest teada anda
hiljemalt 15. augustiks
tel 799 9499

Elanike arv seisuga 01.06.2020
mehi 6762
naisi 6979
kokku 13 741
Ajavahemikul 22.05.2020 – 18.06.2020
sündis Põlva vallas 5 tüdrukut ja 5 poissi.

Tamara Pärna
1923-2020
Helgi Käis
1934-2020
Eha-Veronika Kurik
1934-2020

Orajõe küla üldkoosolek
toimub pühapäeval,
16.augustil 2020 kell 18
külaplatsil.
Päevakord:
1. 2020. aasta tegevuste
ülevaade
2. Külavanema valimised
3. Kohapeal algatatud
küsimused
Ootame rohket osavõttu!
Info tel 517 4694
Ariana Eerits

Henno Jusson
1936-2020
Helgi Sikka
1936-2020
Ilmar Olesk
1937-2020

Meinhard Zupsman Nikolai Gorbatševski
1943-2020
1955-2020
Lembi Nilbe
Viljo Loopman
1945-2020
1961-2020
Peeter Kahar
Laidi Haljas
1947-2020
1980-2020

Eha Kivi
1937-2020
Heino Rikka
1937-2020
Liina Lihtsa
1941-2020

esitleb:

MUUSIKAL KALMER TENNOSAAREST

Põlva Jakob Hurda Seltsilt on
võimalik rentida kokkupandavate
jalgadega laua ja pinkide
komplekti (laud + 2 pinki).
Komplekte kokku 30.
Ühe lauakomplekti renditasu
24-ks tunniks on 10 eurot.
Info:polva.rhs@mail.ee;
51904396.

VANA siKLAVER
s
ehk suusabaa

on tantsupidu
Sepo

Seeman
Kalle

Sepp

SUURIM
MUUSIKAL
AASTAL

2020

JUULIS ja AUGUSTIS
Kiidjärve pargis,
Põlvamaal (Taevaskoja lähedal)

Autor: Ott Kilusk . Lavastaja: Ain Mäeots . Muusikajuht: Siim Aimla . Kunstnik: Karmo Mende
Osades: Peeter Oja, Inga Lunge, Ingrid Margus, Saara Nüganen,
Liina Tennosaar, Priit Strandberg, Veikko Täär jt

-PILETID!

NÜÜD MÜÜGIL LISAETENDUSED JA VIP

Ostan
MAJAVAMMI
kahjustusega
MAJA Lõuna-Eestis

Tel 5660 6663 Kalle

Piletid saadaval Piletilevi
müügipunktides

