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Vabariigi Valitsus kuulutas 12. märtsil välja eriolukorra
seoses
COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse pandeemilise levikuga maailmas ja sellest tingitud massilise nakatumise ohuga Eestis.
Eriolukord kuulutati välja, et tõkestada viiruse levikut. Valitsus otsustas keelata avalikud kogunemised ja viia koolid
kaugõppele, kehtestas sanitaarkontrolli piiridel ja sulges kultuuriasutused 1. maini. Eriolukord võimaldab kasutada hädaolukorra juhtimiskorraldust. Eriolukorra lahendamiseks moodustati valitsuskomisjon, mida juhib peaminister. Eriolukord
kehtib selle aasta 1. maini k.a., kui Vabariigi Valitsus ei otsusta
teisiti.
Et aidata kaasa viiruse leviku aeglustamisele, on oluline
järgida valitsuse ja teiste ametkondade korraldusi. Vastutustundlikult käitudes kaitseme iseend, oma lähedasi ja nõrgenenud immuunsüsteemiga inimesi nagu eakad ning kroonilised
haiged.

Tere kevad! Foto Malle Mets

Peatsed muutused Põlva valla
jäätmemajanduses
Jälgi ka Eesti Rahvusringhäälingu uudiseid teles, raadios ja internetis. Uudistesaateid kantakse lisaks eesti ja
vene keelele üle ka viipekeeles. ETV eetris on iga päev
kell 12 „Aktuaalse kaamera“ erisaade, kus erinevad
ametid edastavad kõige värskemat infot. Koroonaviiruse
leviku peatamiseks saab oma panuse anda igaüks.
Hoidke ennast!
Vabariigi Valitsus

Põlva vallavalitsuse
töökorraldus eriolukorras

Seoses koroonaviiruse leviku tõkestamisega on alates
16.03.2020 Põlva Vallavalitsuse osakondades ja endistes teenuskeskustes kodanike vastuvõttu ei toimu.
Kodanikke teenindatakse telefoni ja e-kirja teel. Ametnike
kontaktid on leitavad Põlva valla kodulehelt. Pöörduda võib ka
aadressile info@polva.ee või telefonil 799 9470.
Jätkub vältimatu sotsiaalabi osutamine. Selleks on järgmised
võimalused:
- ühendust võtta sotsiaalosakonna töötajatega telefonitsi:
Mooste ja Laheda piirkonna elanikel
sotsiaaltööspetsialist Katrin Hansingule, tel 527 0096
Ahja ja Vastse-Kuuste piirkonna elanikel
sotsiaaltööspetsialist Maarika Tikmanile, tel 5196 6411
Põlva piirkonna elanikel
sotsiaaltööspetsialist Kaia Võrnole, tel 517 3009.
- sotsiaalabi avaldus või taotlus täitat internetis ja saata see elektrooniliselt e-postile info@polva.ee;
- paberil avalduse või taotluse saab tuua/postitada ka sotsiaalosakonna postkasti Põlva, Kesk 15 trepi juures.
Isiklikku kohaletulekut nõudvate perekonnaseisutoimingute
(lapse sünni registreerimine, abielu- ja abielulahutuse avalduse
esitamine) teostamiseks Põlva Vallavalitsuses palun eelnevalt registreerida telefonidel 799 9465 või 5786 0070. NB! Abielu registreerimine toimub ilma külalisteta.
Alates 19. märtsist 2020 saavad e-rahvastikuregistris lapse sündi e-teenusena registreerida nii abielus, mitteabielus kui ka üksikvanemad.
Rahvastikutoimingud e-teenuse kaudu jätkuvad tavapäraselt.
Perekonnasündmuste tõendid, rahvastikuregistri väljavõtted, andmete päring rahvastikuregistrist kaia.sillaste@polva.ee või info
telefonil 799 9499.
Säilitage rahulik meel ja hoidke tervist!

Jäätmeseadusest lähtuvalt ei tohi alates 16.07.2020 prügilasse ladestatavate olmejäätmete hulgas olla üle 20 massiprotsendi
biolagunevaid jäätmeid. Tingituna sellest nõudest leiavad alates
31.05.2020 Põlva valla jäätmemajanduses aset mõningad muudatused. Suurim muudatus on see, et korraldatud jäätmeveoga liidetakse lisaks segaolmejäätmetele ka paberi- ja kartongijäätmed ning
biolagunevad köögi- ja sööklajäätmed.
Paberi- ja kartongijäätmete kogumismahuteid tühjendatakse tiheasustusaladel vähemalt üks kord 12 nädala jooksul. Kinnistul peab olema paberi ja kartongi kogumismahuti, kui kinnistul on
vähemalt viis korterit. Üksikelamu kinnistul ja vähem kui viie korteriga elamumaa sihtotstarbega kinnistul tuleb paberit ja kartongi
koguda liigiti ning viia need jäätmejaama või anda üle vedajale või
jäätmekäitlejale. Kinnistul, mis ei ole elamumaa sihtotstarbega,
peab olema paberi ja kartongi kogumismahuti, kui jäätmeid tekib
nädalas enam kui 50 kg.
Biolagunevate köögi- ja sööklajäätmete kogumismahuteid
tühjendatakse vähemalt üks kord 14 päeva jooksul. Kinnistul peab
olema köögi- ja sööklajäätmete kogumismahuti, kui kinnistul on
vähemalt kümme korterit. Üksikelamu kinnistul ei pea olema biojäätmete mahutit juhul, kui biojäätmed kogutakse liigiti ning kompostitakse vastavalt jäätmehoolduseeskirjale. Kinnistul, mis ei ole
elamumaa sihtotstarbega, peab olema biojäätmete kogumismahuti,
kui jäätmeid tekib nädalas enam kui 50 kg või kui kinnistul tegutseb toitlustusasutus, sh restoran või muu toitlustusteenust pakkuv

VANAPABER (sinine konteiner):
ajalehed, ajakirjad, kataloogid ja reklaammaterjalid, töövihikud, paberist
ja kartongist kaustikud, trükiga ja
puhas kirja- ning joonistuspaber, kontoripaber, papp, jõupaber, kileaknata
ümbrikud, vanad raamatud (kõvade
kaanteta).

ettevõte, lasteaed, kool või haigla. Liigiti kogutavad biojäätmed
tuleb mahutisse paigutada paberist või muust biolagunevast materjalist kotti pakendatuna. Biojäätmeid võib paigutada konteinerisse lahtiselt, kui konteiner on vooderdatud biolaguneva kotiga.
Biojäätmete mahutisse ei tohi panna kompostimiseks kõlbmatuid
jäätmeid. Toidu- ja köögijäätmeid võib tiheasustusalal ja kompaktse asustusega alal kompostida ainult kinnises kompostris kahjurite,
loomade ja lindude eest kaitstult. Komposter peab paiknema vähemalt viie meetri kaugusel naaberkinnistust, kui kinnistu omanikud
ei lepi kokku teisiti.
Jäätmeveo uue korralduse puhul võib juhtuda, et kolm konteinerit ei mahu kinnistul senisesse jäätmekonteineri asukohta. Kui
korteriühistutel või teistel asutustel on teada, et nende kinnistule
konteinerid ära ei mahu, palume sellest vallavalitsusse teada anda.
Põlva Vallavalitsus kuulutab välja riigihanke ühise vedaja leidmiseks Põlva valla territooriumil. Kui hankemenetlus kulgeb sujuvalt, alustab uus vedaja tööd 31.05.2020. Peale hanke tulemuste
teadasaamist selgub ka, kas ja mis hinnaga konteinereid saab osta
või rentida vedajalt.
Lisainformatsiooni jäätmeveo korralduse kohta saab Põlva
Vallavalitsuse keskkonnaspetsialistilt (reelika.raig@polva.ee).
Korduvatele küsimustele vastatakse valla veebilehel.

BIOJÄÄTMED (pruun konteiner):
Riknenud toit ja toidujäätmed, tahked
riknenud puu- ja köögiviljad, nende
koored, liha- ja kalajäätmed, kalaluud,
muna- ja pähklikoored, pabermassist
munarestid, majapidamispaber, pabersalvrätid, kohvipaks, paberfiltrid,
lõikelilled, ilma potita toataimed.

Reelika Raig
keskkonnaspetsialist

SEGAOLMEJÄÄTMED (must konteiner):
Jäätmed, mille liigiti kogumine pole korraldatud, kassiliiv, rasvane ja raskesti
puhastatav pakend, mähkmed, hügieenisidemed, kosmeetika, küpsetuspaber, foolium, jahtunud tuhk, tolmuimeja
tolmukott, suured kondid, näritud näts,
kummist esemed, hõõgniidiga lambipirnid, CDplaadid, tühjad ja katkised pastakad, tühjad vildikad, katkised kruusid ja
taldrikud, kasutuskõlbmatud jalanõud,
riided ja mänguasjad.

2 ERIOLUKORD
Head Põlva valla elanikud!
Elame olukorras, mida veel aastavahetusel kuidagi uskuda poleks tahtnud. Põlva
vallas ja kogu maakonnas on seni olukord
kontrolli all. Samas uskuge, see võib väga
kiiresti muutuda. Kui kipume viirust alahindama ja esialgset valvsust unustama, võime
vägagi lihtsalt nakatuda. Erilises ohus on täna
need, kes oma töö tõttu jätkuvalt palju suhtlema peavad. Põlva Vallavalitsuse tänu kõigile
arstidele ja õdedele, kaubandustöötajatele,
bussijuhtidele ja teistele, kes eesliinil.
Minu siiras palve kõigile vallakodanikele:
1. Vältige lähedasi kontakte ja kasutage
eriti kauplustes, kus viirus väga lihtsalt võib
levida, vähemalt kindaid.
2. Koroonaviirus on üle maailma tõestanud, et ta on väga salakaval ja nakkav, seetõttu ärge jääge end lihtsalt ise ravima vaid võtke haigustunnuste ilmnedes kohe ühendust
perearsti või kiirabiga.
3. Aidake oma vanematel sugulastel ja
naabritel toime tulla oludes, kus nad ise endid
eriliselt hoidma peaksid.
Tean, et mitmed noored ongi juba oma
naabritele abi pakkunud ja seda on nii tore
teada.
Hoidke endid ja lähedasi, olge terved!
Georg Pelisaar
Põlva vallavanem

Soovitused koduses isolatsioonis
või karantiinis olevale inimesele
Sinu kodune isolatsioon või karantiinis olemine
aitab teisi. Sa aitad vähendada teiste haigestumise
võimalust. Oma isetu tegevuse kaudu näitad sa kollektiivset sotsiaalset vastutust ja annad oma panuse
viiruse leviku tõkestamiseks. Sel moel mõeldes on
kergem säilitada eneseaustust.
Püsi aktiivne, loo igapäevarutiinid. Loo endale igaäevaste tegevuste rutiin, et teaksid, mida
sellel päeval teed. Nii suurendad kontrolli oma elu
üle ja vähendad abitust, suurendad stabiilsust ja turvalisust. Füüsiline koormus (leia endale sobilikud
harjutused ja tee neid), isiklik hügieen ja regulaarsed tegevused (nt kindlatel kellaaegadel söömine,
suhtlemine teistega, õppimine, muusika kuulamine,
raamatu lugemine, asjade sorteerimine vm) aitavad
luua korrastatuse, mis on vajalik uues ja ebaselges
olukorras.
Suhtle teiste inimestega. Sotsiaalmeedia
võimaldab teil vestelda ja näha teisi Facebooki,
Skype’i ja muu sotsiaalmeedia kaudu. Suhtle telefoni teel. Loo endale harjumus (kui sul seda varem
pole) suhelda teiste inimestega iga päev. Suhtlus on
isolatsioonis või karantiinis olles eriti oluline. Anna
oma suhtlusringile sellest soovist teada. Teistega
rääkimisel jälgi, et põhiteema EI OLEKS koroonaviirus.
Muremõtteid saab ohjata. On loomulik kui sa
muretsed võimaliku nakatumise pärast. Kui sul on
aga liiga palju muremõtteid, mis pole seotud tervisekaebustega, mille osas arstiga konsulteerida,
siis tuleks need mõtted kontrolli alla saada. Sa võid
need mõtted peatada (öelda endale STOP) ja asendada toetavate mõtetega, näiteks: “ma teen, mida
suudan”; “ma tulen toime” või öelda endale midagi,
mis on sind ka varem toetanud.
Abiks on kui juhid mõtted eemale: vaatad filme või seriaale, mängid (rahulikumaid) videomänge, lahendad ristsõnu, Sudokut, paned puslet kokku, loed raamatut, mängid lauamänge või tegeled
muu endale meelepärase tegevusega.
Küsi endalt, kas on midagi, mida sa saad enda
olukorda arvestades teha. Midagi, mis parandaks su
enesetunnet? Tee seda. Piisab kui viid end uudistega kurssi mõned korrad päevas.
Tasakaalu meile kõigile! Koos saame hakkama!
Lühendatult veebilehelt kriis.ee

Praegune olukord on paljudele inimestele ebamugav, stressirohke ning võib tekitada
pingeid. Mida kauem eriolukord kestab, seda
enam need tunded inimestes võivad võimenduda.
20. märtsist teostab MTÜ Peaasi vaimse
tervise alast nõustamist veebi teel, vaata lisainfot www.peaasi.ee.
Soovitame teha ka emotsionaalse enesetunde testi, mis aitab sul aru saada oma emotsionaalsest seisundist. Test on https://alkoinfo.ee/et/enesetunde-test/

Põlva Teataja • Märts 2020
Vabariigi Valitsus kuulutas 12. märtsil välja eriolukorra seoses COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse pandeemilise levikuga maailmas ja sellest tingitud massilise nakatumise ohuga Eestis. Eriolukord on kehtestatud
kuni 1. maini, kui Vabariigi Valitsus ei otsusta teisiti. Rohkem infot eriolukorra kohta leiab: www.valitsus.ee/
eriolukord-eestis
• Üleriigiline koroonaviiruse kriisitelefon 1247
• Kui jääd haigeks, võta ühendust oma perearstiga, küsi nõu perearsti nõuandeliinilt 1220 (välismaalt +372 634 6630) või
vajadusel kutsu kiirabi, helistades hädaabinumbril 112.
• COVID-19 sümptomid on sarnased gripi sümptomitele. Viirus võib põhjustada köha, palavikku ja hingamisraskusi.
Käitumis- ja ravijuhised koduses isolatsioonis olijatele ja viirusesse nakatunutele on Terviseameti kodulehel.
Juhised täienevad jooksvalt vastavalt olukorrale,
olge kursis www.polva.ee/covid-19
HARIDUS
Eriolukorrast tulenevalt on distantsõppel kõik
üldharidus- ja huvikoolid ning peatatakse huviharidus ja -tegevus. Tegevust jätkab Roosi Kool.
Lasteaiad jätkavad tööd, kuid vallavalitsus
soovitab võimalusel lapsed koju jätta ja mõelda
peredel läbi oma elukorraldus juhuks, kui tuleb ka
lasteaiad sulgeda. Lasteaeda tohib viia ainult terve
lapse. Perega välisreisil käinud laps peab jääma
kaheks nädalaks koju.
Kuna koroonaviirus ohustab pigem eakamaid
inimesi, palume koju jäävate laste hoidjaks mitte
kutsuda vanavanemaid või teisi eakaid inimesi.
Koolilõuna saamiseks tuleb õpilasel/vanemal
sellest koolile teada anda, sest toitu valmistatakse
vastavalt soovijate arvule.
KULTUUR, SPORT JA VABA AEG
Keelatud on kõik avalikud kogunemised.
Etendused, kontserdid, konverentsid, spordi- ja
liikumisüritused on keelatud.
Suletud on kõik kultuuriasutused, laste mängutoad, spordisaalid ja -klubid, staadionihooned,
ujula, spaad ja saunad. Suletud on ööklubid.
Ümber on korraldatud raamatukogude töö.
Raamatukogudes kohapeal viibida ei saa, aga raamatuid saab lugemiseks tellida E-R kella 10-16
raamatukogu telefonil ja lugejaportaali www.lugeja.ee kaudu. Iga lugejaga lepitakse individuaalselt kokku, kuidas ta raamatud kätte saab. Kuni
1. maini on viivise arvestus peatatud (viivist ei
võeta).
SOTSIAALHOOLEKANNE
Eakate päevakeskused on suletud. Hoolekandeasutustes on külastuskeeld.
Jätkub vältimatult vajaliku sotsiaalabi osutamine (toimetulekutoetuse taotluste vastuvõtt, koduhooldus, jt).
Ühendust tuleb sotsiaalosakonna töötajatega
pidada telefonitsi:
- Mooste ja Laheda piirkond, sotsiaaltööspetsialist
Katrin Hansing, tel 527 0096
- Ahja ja Vastse-Kuuste piirkond, sotsiaaltööspetsialist Maarika Tikman, tel 5196 6411
- Põlva piirkond, sotsiaaltööspetsialist Kaia Võrno, tel 517 3009.
Kõigil nendel inimestel, kelle puue lõppeb
vahemikus 17.03.–31.05.2020 ja kes pole veel
jõudnud esitada taotlust puude pikendamiseks, pikendatakse puude kestvust automaatselt kuue kuu
võrra. Inimene ise selleks midagi tegema ei pea
ning puudega isiku kaardid saadetakse koju lihtpostiga rahvastikuregistri aadressile. Kui inimesel
ei ole võimalik Sotsiaalkindlustusameti (SKA) iseteenindusse sisse logida, tuleb sellest ametile teada anda e-postile info@sotsiaalkindlustusamet.ee
või helistada infotelefonil 612 1360 (E–R 9–17).
Kui olete tellinud pensioni või toetuse kojukandega palutakse kindlasti varuvariandina teatada
SKAle oma arvelduskonto number (juhuks, kui
kojukandega peaks tekkima probleeme).
Märgake üksi elavaid ja eakaid inimesi, tooge
neile toidukraam ukse taha või andke hädasolijast
teada piirkonna sotsiaaltöötajale.
MEDITSIIN
Põlva Haiglas on külastuskeeld.
Korduvate ambulatoorsete vastuvõttude korral
kasutatakse kaugvastuvõttu ning arst võtab ise telefonitsi patsiendiga ühendust.
Esmased vastuvõtud tühistatakse ning olukorra stabiliseerumisel võetakse ise patsiendiga ühendust, et uus aeg kokku leppida!
Palutakse patsientidel ka ise digiregistratuuri
kaudu vastuvõtud tühistada! Kui teiega ei ole vastuvõtupäeva hommikul ühendust võetud, helistage palun registratuuri numbril 799 9198 või 799
9199, mitte ärge tulge kohale.

Paljud hambaarstid peatanud plaanilise ravi.
Esmalt tuleks konsulteerida oma hambaarstiga,
kes saab nõustada telefoni teel ja vajadusel kirjutada välja ravimid. Ägeda hambahaiguse korral
on Põlva valla elanikel võimalus pöörduda vältimatu hambaravi saamiseks Lõuna-Eesti Kliinik
OÜ, tel 782 1287. Vajalik eelregistreerimine.
Apteegid on avatud. Tervishoiutöötaja võib
alates 19.03 kirjutada krooniliste haiguste ravimeid välja kuni kaheks kuuks. Korduvretsepti
puhul võib apteek väljastada ravimit ainult ühe
retsepti alusel ja kuni kaheks kuuks. Käsimüügiravimeid võib ühele ostjale väljastada kuni kaks
pakendit ühe ravimi kohta.
TERVIS
Eestis välja kuulutatud eriolukorra tõttu saavad haigestunud või hoolduslehte vajavad töötavad inimesed patsiendiportaalis digilugu.ee
haiguslehe ise avada. See variant on mõeldud
AINULT neile, kes on ise haiged, kelle laps on
haige, kelle lähedane vajab hooldamist või kes on
kokku puutunud COVID-19 viirusega.
Märtsist maini hüvitab riik töötaja esimesed
kolm haiguspäeva kõikide töövõimetuslehtede
(haigus, hooldus) osas.
KAUBANDUS
Haigena ei tohi minna poodi ega apteeki.
Toidukauplused on avatud, lahtiolekuajad võivad olla muudetud. Mõned tööstuskaupade kauplused võivad olla suletud.
Põlva turg on avatud.
Toidu kojuvedu pakuvad: kodukohvik TILLU tel 520 6576, kohvik Aal tel 517 1818, Mooste kohvik tel 502 0457; pubi Vana Vaksal tel 799
8212; hotell PESA restoran tel 5622 2881
Käitumisjuhised turul ja kaubanduskeskustes ostlemisel:
- Külasta poodi üksi, ära võta lapsi kaasa!
- Väldi lähikontakte teiste inimestega.
- Desinfitseeri või pese käsi enne ja pärast poeskäiku.
- Mõtle eelnevalt ostud läbi, et poeskäik kulgeks
võimalikult kiiresti.
- Külasta kauplusi nii harva kui võimalik, planeeri vajalike toodete ostmist pikema perioodi peale
ette.
- Võimalusel planeeri külastus väljaspool tippaega.
- Osteldes ära puuduta kaupa (nii pakendatud kui
pakendamata kujul) ilma põhjuseta.
- Pakendamata kujul ostetud puu- ja köögiviljad
jms tooted vajavad korralikku pesemist. Soovitav
on ka pakendid üle pesta.
- Väldi ostude eest tasumisel sularaha kasutamist.
Öine alkoholimüük kella 22-10ni on eriolukorra lõpuni keelatud.
ÜHISTRANSPORT
Liinibusse desinfitseeritakse regulaarselt.
Bussijuhtide tervise huvides ei saa bussijuhtidelt piletit osta ja busside esiuksest siseneda.
Seoses riikliku eriolukorraga on alates
19.03.2020 kuni riikliku eriolukorra lõppemiseni
peatatud mõnede liinide teenindamine ning samas
on alustatud uute liinidega. Täpsem info peatus.ee
Taisto Liinid OÜ sulges 23. märtsist kõik oma
väljumised.
JÄÄTMEKÄITLUS
Põlva jäätmejaam on suletud märtsikuu lõpuni. See võib muutuda, jälgige infot Põlva valla
kodulehel.
Kui oled haige või kahtlustad haigust, siis ei
tohiks jäätmeid liigiti koguda, vaid need tuleb
panna kilekotti, sõlmida see tugevasti kokku ja
visata segaolmejäätmete sekka.
POSTI- JA PAKITEENUS
Põlva postkontor on avatud.
Inimkontaktide vähendamiseks postkontorites
palub Eesti Post klientidel külastada postkonto-

reid ainult äärmise vajaduse korral ning võimalusel eelistada iseteeninduskanaleid (e-pood, e-teenindus, pakiautomaat)
ETTEVÕTLUS
SA KredEx aitab koroonaviiruse tõttu raskustesse sattuvaid ettevõtteid läbi uute kriisimeetmete. Vaata https://kredex.ee/et/koroona
Eesti Töötukassa pakub töötasu hüvitist, mida
makstakse töötajale, kelle tööandja tegevus on
erakorralistest asjaoludest tulenevalt oluliselt häiritud. Hüvitis tagab töötajatele sissetuleku ning
aitab tööandjatel ajutised raskused üle elada, et ei
peaks töötajaid koondama või tegevust lõpetama.
Rohkem infot www.tootukassa.ee
Märtsist maini hüvitab riik töötaja esimesed
kolm haiguspäeva kõikide töövõimetuslehtede
osas.
Maaettevõtted saavad pöörduda Maaelu Edendamise Sihtasutuse poole käenduse (kuni 50 miljonit eurot), käibelaenu (kuni 100 miljonit eurot)
või maakapitali (kuni 50 miljonit eurot) saamiseks.
Füüsilisest isikust ettevõtjatele viiakse sisse
avansilise sotsiaalmaksu abimeede.
Kogumispensioni II samba sissemaksed ajutiselt peatatakse.
Veebilehelt aadressil www.mkm.ee/covid19kkk leiab ettevõtja regulaarselt täieneva loetelu
korduma kippuvatest küsimustest (KKK). Soovitame kõigil esmajärjekorras tutvuda sealtoodud
vastustega. Kriisiabi vajavate ettevõtete kontakt
on aadressil covid19@mkm.ee.
Töötukassa on loonud võimaluse ajutiste töökohtade vahendamiseks, et viia kokku tööandjad,
kes hetkel vajavad abikäsi ja tööotsijad, kelle võimalused põhitöökohal tööd teha on hetkel piiratud.
www.shareforceone.ee tööjõu jagamise platvorm viib koostöös Eesti Töötukassaga kokku
ettevõtted, kelle töötajad on praegu jõude, nende
ettevõtetega, kellel valitseb tööjõupuudus.
www.eesti.ee/pakunabi on Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi loodud platvorm, kus
saavad end kirja panna ettevõtted, kellel on koroonaviirusest tingitud eriolukorras jäänud üle seadmeid, töövahendeid või muid ressursse ning inimesed, kellel on pakkuda teadmisi või oskuseid,
millest kriisi lahendavatele riigiasutustele võiks
abi olla.
www.vabatahtlikud.ee viib kokku abi vajajad
ja vabatahtlikud.
https://kogukondaitab.ee (eesti, vene ja inglise
keeles) viib kokku abi vajajad ja vabatahtlikud.
KODUNE TOIMETULEK
Riiklikus eriolukorras on keelatud rahvarohked kogunemised. Piirang kehtib ka tähtsate peresündmustele nagu abiellumine, matused ja sünnipäevade pidamine. Välismaalt matustele tulles on
võimalik taotleda erandkorras riiki sisenemiseks
viisat.
Vältige lähikontakte: kätlemist, embamist ka
sõpradega. Ärge kutsuge külalisi ja ärge minge ka
ise külla.
Ka eriolukorra puhul tuleb säilitada kaine
mõtlemine ja suhtuda kriitiliselt erinevatesse
pakkumistesse. Ära lase end petta! Telefoni teel
või internetikauplustes pakutakse müügiks desinfitseerimisvahendeid või maske. Inimene kannab raha üle, aga kaupa kätte ei saagi. Möödunud nädalal said mitmed inimesed oma postkasti
kirja, mis oli justkui Terviseameti nimelt tulnud,
kuid sisaldas tegelikult pahavara.
Ära anna oma isikuandmeid või krediitkaardi andmeid võõrale helistajale. Kui oled sellise
kõne saanud, anna teada politsei infotelefonil
612 3000
Parim kaitse nakkushaiguse leviku vastu on
käte pesemine ja sümptomitega inimestega kontaktist hoidumine.
Pärast välisriigist naasmist tuleb 14 päeva olla
koduses karantiinis.
Info on kogutud seisuga 23. märts 2020.
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Esimene nädal eriolukorras
haridusvaldkonnas
Üldhariduskoolid
Eriolukorra tõttu on õpilased teadmata ajaks kodusel distantsõppel. Õppetöö koolides toimub e-keskkondade kaudu ja kindlasti on
see suur väljakutse nii lapsevanematele, õpilastele kui ka õpetajatele.
Igal koolil on kasutusel omad platvormid ja koos läbi harjutatud diginipid, mida kasutatakse. Praeguses olukorras otsitakse ja leitakse
kindlasti uusi võimalusi, et õppimine oleks võimalikult mitmekesine
ja tulemuslik. Esimesed päevad tõid kõikvõimalikke küsimusi lastelt
ja vanematelt, tehnilised lahendusid tõrkusid kuid oluline oli, et õpetajate-õpilaste vaheline koostöö hakkaks kaugjuhtimise teel sujuma.
Koolilõunat pakutakse soovi avaldanud perede lastele Koolid
teavitavad ning annavad infot, kuidas õpilased toidu kätte saavad.
Huvikoolid
Muusikakoolis õpetaja annab indviduaaltundide ülesanded ja
kontrollib neid Facebook-i, messengeri, Skype või telefoni teel.
Noorematele õppuritele saadetakse ülesanded vanemate e-postile.
Õpetajad töötavad nii kodukontoris kui ka vajadusel koolimajas.
Spordikooli õppetegevus toimub individuaalsete kavade alusel.
Treenerid koguvad õppuritelt/vanematelt tagasiside ning koostavad
kokkuvõtte sellest, kuidas kavad on täidetud ja mis on olnud takistused. Igal nädalal on uus treeningplaan.
Kunstikooli töö toimub samuti distantsõppe kaudu. Õpetajad
annavad individuaalseid ülesandeid ja õppurid saadavad ülesvõtteid

Kultuuri-, spordi-, hariduse- ja
noorsootöö projektide toetuse
taotlemise tähtaeg on 1. aprill 2020

kodutöödest. Iseseisva töö juhendid koos viidetega saadetakse kõigi
lapsevanemate meiliaadressidele, ka eelkooli rühmadele.
Lasteaiad
Lasteaiateenuse osutamine toimub kõikides lasteaedades valverühmades, kuna riigi toimimiseks on vaja tagada töötajatele laste
hoid. Sõltuvalt laste arvust töötab asutuses 1-4 rühma, eesmärgiga
mitte koondada kõiki lapsi ühte rühma kokku, kuigi laste arv seda
võimaldaks. Lasteaia töötajate, eelkõige rühmapersonali töö korraldab ümber asutuse juht, arvestades eelkõige asjaoludega, et väikeste
laste vanemad saaksid koos oma lastega koju jääda, et töötajad, kes
mõne kroonilise haiguse tõttu kuuluvad riskigruppi, saaksid töölt
eemale jääda. Vajadus ühe või teise lasteaia täielikuks sulgemiseks
otsustatakse juhtumipõhiselt.
VÄGA OLULINE on täita riigi ja omavalitsuste poolt kehtestatud käitumisjuhiseid ja peame olema valmis selleks, et viiruse levik
laieneb.
VÄGA OLULINE on mõelda oma tervise julgeoleku peale ja
käituda vastavalt. Viige oma kohtumised teiste inimestega miinimumini. Karantiinis või terve inimese isolatsioonis viibimine tähendab
seda, et ta on kodus ja ei liigu ringi. Viibige värskes õhus, kuid seda
teistest inimestest eemale hoides.
Hoidkem tervist!
Janika Usin
abivallavanem

Põlva valla lasteaedade suvine töökorraldus ja rühmade
moodustamine 2020. aasta sügisel
Põlva valla munitsipaallasteaedades on 36 rühma, nendes on
kokku 590 last. Nendest 120 on tänavu koolieelikud, kelle lasteaiapõli suve alguses otsa saab ja kes pärast kosutavat suvepuhkust
koolilapsena tarkust taga nõudma hakkavad.
Suvi on puhkuste aeg ka lasteaedade töötajatele ning seetõttu
on hoolekogude ettepanekuid arvestades suveperioodil mõne nädala jooksul kõik lasteaiad suletud ja töötab vaid üks valvelasteaed. Ajavahemikul, mil lasteaed, kus laps käib, on suletud, saab
vastava taotluse alusel kasutada lasteaiakohta valvelasteaias.
Oleme teinud juba enne eriolukorra väljakuulutamist lasteaedadele suvise töögraafiku, mis on selline:
Põlva Lasteaed Lepatriinu 29. juunist - 24. juulini
Põlva Lasteaed Pihlapuu 27. juulist - 7. augustini
Põlva Lasteaed Mesimumm 10. augustist - 21. augustini
Võimalik, et eriolukorra kestmine teeb sellesse muudatusi,
millest anname teada täiendavalt. Esialgu palume arvestada
siintoodud kavaga.
Valvelasteaias avatakse ja komplekteeritakse rühmad vastavalt lapsevanemate poolt õigeaegselt esitatud taotlustele. Taotluse
vorm on kättesaadav kõikides lasteaedades ja Põlva valla kodulehel. Taotluse esitab lapsevanem Põlva Lasteaia Lepatriinu direktorile hiljemalt 15. mail 2020. Valvelasteaias koha kasutamisel tasub
vanem lapse eest toiduraha taotluses märgitud päevade eest tervikuna, ühe päeva sees toidukordade kaupa arvestust ei tehta. Samuti
on oluline meeles pidada, et valvelasteaeda tuleb vähemalt kolm
päeva ette informeerida, kui perekonna suvised plaanid muutuvad
ja laps seetõttu lasteaeda ei lähe. Loodame väga, et vanemad pla-

Kaasava eelarve hääletuse
tulemused teada
2020. aasta kaasava eelarvest viiakse
ellu kaks kõige paremat ettepanekut
Põlva valla kaasava eelarve parimate
ettepanekute väljaselgitamisel osales sellel
aastal 507 inimest, kes andsid kokku 641
häält 11 ettepanekule, mis sellel aastal rahvaküsitlusele suunati. Võrdluseks, 2019.
aastal osales hääletamisel 195 vallaelanikku.
Arenduse peaspetsialisti Kaire Kalgi
sõnul on sellel aastal kaasavasse eelarvesse
esitatud ettepanekud põhjalikumalt ettevalmistatud kui eelmisel aastal ning ettepanekute tegijad olid aktiivsed ärgitamaks enda
kogukondasid hääletama. Kaasava eelarve
hääletaja keskmine vanus sellel aastal oli 46
aastat ning kõige häälekam oli vanusegrupp
50- 59 aastased.
Rosma küla, kus aasta alguse seisuga
elab 379 inimest, esitas ettepaneku „Rosma
vesiveski paisu ja veehoidla rekonstrueerimistööd“, mis kogus enim hääli – 101 häält.
Külavanem Tõnu Lõbu sõnul üllatas see
tulemus teda ennastki. Ettepaneku rahastus
selle aasta eelarvest tuli nende külale küll
väga sobival ajal. Leader meetmest on toetus saadud ka veskihoone osaliseks rekonst-

neerivad oma lapsele suveperioodiks võimalikult palju lasteaiavabasid päevi ja sisustavad neid ühiste toredate tegevustega. Iga laps
vajab suvepuhkust koos vanematega ja võimaluse seda korraldada
tagab ka seadusandlus.
Juhime tähelepanu, et lapsevanemal, kes kasvatab kuni seitsmeaastast last, on õigus saada põhipuhkust temale sobival ajal
(Töölepingu seadus § 69 lõige 7). Oluline on oma soovist tööandjale õigeaegselt teada anda. See tähendab, et vastav avaldus tuleb
esitada enne asutuse puhkuste ajakava kinnitamist, mida tööandja
peab tegema kalendriaasta esimese kvartali lõpuks.
Kevadel alustavad kõik lasteaiad juba ka uue õppeaasta planeerimisega ja rühmade komplekteerimisega. Vanematega, kes on esitanud taotluse ja soovinud lapsele kohta lasteaias alates septembrist 2020, võtavad lasteaedade direktorid ühendust maikuu jooksul
ning 31. maiks peaksid olema kokkulepped sõlmitud ja vanematel
teada, millises lasteaias nende laps sügisel käima hakkab. Rühmad
lasteaedades komplekteeritakse hiljemalt 31. augustil. Õppeaasta
keskel on võimalik lasteaiakoht saada vabade kohtade olemasolul.
Palume kõikidel peredel, kus kasvamas 1,5 aastased või vanemad lapsed, esitada Põlva Vallavalitsusele taotlus lasteaiakoha
saamiseks. Taotlusel saab lapsevanem märkida aja, millal pere
soovib lasteaiakohta kasutama hakata. Taotluste hulgast ja sügisel
lasteaiakohta vajavate laste arvust sõltub mitu ja millised rühma
moodustatakse Põlva valla lasteaedades.
Aigi Tiks
haridus- ja kultuuriosakonna
juhataja

Investment Firm

Põlva valla
kaasav eelarve
rueerimiseks ning nüüd saab heakorrastatud
ka paisjärv.
Rahastuse selle aasta eelarvest saab ka
paremusjärjestusel teisele kohale jäänud
noorte esitatud ettepanek „Pumptrack Põlvasse!“, mis sai 89 häält.

Põlva valla 2020. aasta kaasavasse eelarvesse esitatud ettepanekute paremusjärjestus:
1. Rosma vesiveski paisu ja veehoidla rekonstrueerimistööd 101
2. Pumptrack Põlvasse! 89 häält
3. Avalik mänguväljak Tännassilma külaplatsile, 71 häält
4. Peri küla mänguväljak, 68 häält
5. Sõudepaadid Kiidjärve järvele, 68 häält
6. Peri küla kiigepark, 67 häält
7. Mooste mõisa laste mänguväljaku rajamine, 63 häält
8. Sõpruse palliväljak, 52 häält
9. Välijõusaal, 32 häält
10. Tänavavalgustuse rajamine, 17 häält
11. Laste mänguväljak Vanakülas, 13 häält
Kaire Kalk
arenduse peaspetsialist

Ootame Jakob Hurda
rahvuskultuuri auhindade kandidaate
Püüdes jäädvustada meie ärkamisaja
sümboli, rahvaluule- ja keeleteadlase Jakob
Hurda (1839-1907) mälestust ning ergutada rahvuskultuurialast tegevust vabariigis
ja Põlva maakonnas, annab Jakob Hurda
nim. Põlva Rahvahariduse Selts 18. juulil
2020 X Lõõtspillipeol Harmoonika Põlva
Intsikurmus 29. korda välja Jakob Hurda
rahvuskultuuri auhinnad.
Kandidaate auhinna saamiseks võivad esitada kõik juriidilised või füüsilised
isikud. Selleks tuleb 14. aprilliks 2020
(postitempli kuupäev) saata Jakob Hurda
nim. Põlva Rahvahariduse Seltsile (aadressil Kesk 16, 63308 Põlva või e-postiga
polva.rhs@mail.ee) vabas vormis esildis,
milles peab olema kandidaadi rahvuskultuurialase tegevuse kokkuvõte, auhinna
esitamise põhjendus, nimetatud viimase 5
aasta jooksul saadud suuremad preemiad
ja auhinnad ning täpsed andmed kandidaadi
kohta. Info tel 5190 4396 või polva.rhs@
mail.ee
Niina Siirmann
Jakob Hurda Selts

Toetust saab küsida üritustele, mis toimuvad 1. maist kuni 31.
detsembrini 2020. Toetust saab taotleda füüsiline või juriidiline
isik ürituse korraldamiseks, mis on suunatud Põlva valla elanikele
ja toimub Põlva valla haldusterritooriumil ning toetab Põlva valla
mainekujundust. Väljaspool Põlva valla haldusterritooriumi võib
üritus toimuda, kui see on oluline Põlva vallale ja selle elanikele.
Taotlemine toimub e-keskkonnas SPOKU, Põlva valla kodulehel. Infot ja abi taotluse tegemisel saab haridus- ja kultuuriosakonna vastava valdkonna spetsialistilt:
- kultuurispetsialist Eve Sokk, tel 799 9489, 514 7682;
- spordi- ja tervisedendusspetsialist Kaire Zopp, tel 799 9484,
5666 0024;
- noorsootööspetsialist Annika Ladva, tel 517 2799;
- haridusspetsialist Ülle Saar, tel 799 3970, 5306 9570.
III vooru tähtaeg on 1. september, kus toetust saab küsida üritustele/projektidele, mis toimuvad 1. oktoobrist kuni 31. detsembrini.
Haridus- ja kultuuriosakond

Vallavalitsus ootab kogukondliku
arendustegevuse toetuse taotlusi
Põlva valla kogukondliku arendustegevuse toetuse I taotlusvooru taotluste esitamise tähtaeg on 15. aprill 2020.
Toetust antakse projektide omaosaluse finantseerimiseks. Taotlus tuleb esitada taotlusvormil, mis on leitav: www.polva.ee/blanketid
Taotlus esitatakse Põlva Vallavalitsusele kas digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressile info@polva.ee või paberkandjal allkirjastatuna, aadressile Kesk 15, 63308 Põlva.
Kaire Kalk
arenduse peaspetsialist

Jätkub taotluste vastuvõtt
hajaasustuse programmi
Taotlusi 2020. aasta hajaasustuse programmi saab esitada kuni
17. aprillini 2020.
Programmist toetatakse majapidamiste veevarustussüsteemide,
kanalisatsioonisüsteemide, juurdepääsuteede ning autonoomsete
elektrisüsteemidega seotud tegevusi juhul, kui majapidamine ei ole
elektrivõrguga liitunud.
Et täpsustada konkreetse projektiga seotud nüansse, soovitame
kokku leppida aja konsultatsiooniks taristuspetsialist Imre Maidlaga,
telefonil 5305 0775 või e-kirja teel imre.maidla@polva.ee.
Taotlus koos kohustuslike lisadokumentidega tuleb esitada paberil või digitaalselt allkirjastatuna vallavalitsusele e-posti aadressile
info@polva.ee

Üldplaneeringu
ideekorje
Põlva valla veebilehe esilehelt leiate viite valla üldplaneeringu ideekorjekaardile. Kaardile
on oodatud asukohast lähtuvad
arvamused ja ettepanekud, mis
aitavad valla ruumilist arengut
suunata.
Ideekorje kaudu on võimalik
tähelepanu juhtida sellele, mis
on Teie arvates Põlva vallas hetkel tähtis ja mis võiks teisiti olla
tulevikus. Ideekorje rakenduse
kaudu on võimalik anda tagasi-

Detailplaneeringud

sidet kohalike probleemide, kitsaskohtade või hoopist väärtustamist vajavate objektide kohta.
Ettepanekute lisamine kaardile
on lihtne, juhise leiate kaardirakendusest. Head avastamist ja
aktiivset kasutamist!

Tiia Zuppur
planeerija

Põlva Vallavalitsuse 11.03.2020 korraldusega nr 2-3/118 kehtestati Valgemetsa külas Pimeoru katastriüksuse detailplaneering. Planeeringuala suurus on 0,6 ha ning planeeringuga lubatakse alale ehitada
üks põhihoone kõrgusega maapinnast kuni 9 m ning kolm abihoonet
kõrgusega kuni 7 m maapinnast, hoonestuse suurim lubatud ehitisealune pindala 300 m2. Hoonete soovituslik katusekalle on 15–45
kraadi, olemasolevaid katastriüksuse piire ei muudeta. Juurdepääs katastriüksusele toimub isikliku kasutusõigusega koormatud Hiie teelt.
Olemasolev haljastus peab säilima vähemalt 70% ulatuses. Planeeringuga antav ehitusõigus järgib Valgemetsa külas välja kujunenud hoonestuslaadi. Planeeringu elluviimisega kaasnevad pigem positiivsed
sotsiaalsed mõjud. Olulisi majanduslikke ja kultuurilisi muutusi ning
olulist mõju looduskeskkonnale planeeringu elluviimisega ei kaasne.
Põlva Vallavalitsus annab teada, et 11.03.2020 istungil lõpetati järgmiste, enne 2015. aasta 1. juulit algatatud detailplaneeringute
koostamine: Kiidjärve külas Kure detailplaneering, Valgemetsa külas
Jungborni detailplaneering, Põlva linnas endise linavabriku territooriumi detailplaneering, Vabriku põik 1a ja sellega piirnevate katastriüksuste detailplaneering ning Vabriku tänava pikenduse detailplaneering.
Ehitus- ja planeeringuosakond
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4 Kultuur ja elu

Põlva
Keskraamatukogus
Seoses eriolukorraga riigis korraldati Põlva Keskraamatukogu
ja haruraamatukogude töö alates 16. märtsist ümber. Raamatukogudes kohapeal küll viibida ei saa, aga tellimused võetakse vastu
ja individuaalkokkuleppe alusel saavad raamatud ja ajakirjad lugejatele üle antud. Raamatuid saab reserveerida ka lugejaportaali
www.lugeja.ee kaudu.
Raamatukogud laenutavad telefoni ja e-posti teel tellitud raamatuid ning vastavad päringutele, aidates niimoodi kaasa õpilas- ja
üliõpilastööde, koduloouurimuste jms valmimisele.
NB! Raamatud saab tagastada ööpäevaringselt tagastuskasti
lasteteeninduse välisukse kõrval. Kuni 1. maini viivist ei võeta.
Laupäeviti ja pühapäeviti on kõik raamatukogud suletud
Haruraamatukogude kontaktid:
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
Võimalikest muudatustest-täiendustest raamatukogude töökorralduses anname teada Põlva Keskraamatukogu kodulehel www.
raamat.polva.ee ja FB kontol.
Täname lugejaid mõistva suhtumise eest!
Toredaid lugemiselamusi ja püsime terved!
Esimese töönädala kogemus kõikides raamatukogudes
on olnud hea. Tublid ja mõistvad lugejad on raamatukogudesse helistanud ja kirjutanud
ning saanud hulgaliselt raamatuid.
Näiteks 16. märtsil laenutati keskraamatukogus 126 lugejale 344 raamatut. Harukogudes on mõeldud välja nutikaid
lahendusi, kuidas lugejatele
raamatupakke üle anda. Loodetavasti on ajalehe ilmumise
ajaks juba paigaldatud tagastuskastid Ahja, Mooste ja Vastse-Kuuste raamatukogu juurde.
Tagastatud raamatud ei lähe
kohe ringlusesse, vaid jäävad
ohutuse huvides vähemalt ööpäevaks karantiini.

Kirjanikud, puutöö, geoloogia ja Lugemisisu
Vastse-Kuuste raamatukogus
Jaanuarikuine kohtumine kirjaniku ja
kirjastaja Inga Raitariga, mis oli VastseKuuste raamatukogus käesoleva aasta esimene, kandis pealkirja „Kuidas olla ellujääja?“ Saime osa positiivses võtmes edasi
antud ellujäämise õpetusest, samas ka sisukast ja põnevast seiklusromaanist – seda
külalise eluseikade põhjal. Tänasel päeval,
mil vabariigis on eriolukord ja võitleme
koroonaviirusega, võib toonasest kohtumisest ammutada positiivsust ja tuge stressiga
hakkama saamiseks.
Veebruar viis meid rahvapärase puutöö
lainele. Avasime tunnustatud käsitöömeistri, 2019. aasta Jakob Hurda rahvuskultuuri auhinna laureaadi, Kanepi valla mehe
Meelis Kihulase näituse „Vaka all“. Näitusel olid väljas puidust painutatud kerega
esemed, mis valmistatud rahvapärasel viisil. Meelis Kihulane on puutöömeister, kes
on võtnud endale eesmärgiks hoida elus
traditsioonilisi puutöötehnikaid. Meister
ise külastas meie raamatukogu küünlakuu
jooksul lausa kaks korda. Täiskasvanuile
suunatud mõtte- ja käsitööõhtul jagas ta
oma kogemusi ja tutvustas läbi erinevate
esemete traditsioonilisi puutöötehnikaid
lähemalt. Osalejad said lisaks huvitavatele
teadmistele ja nippidele rahvapärase puutöö kohta meisterdada endale kasetohuribast ja leotatud kuusejuurest seenenoa tupe.

Piltidel: vasakul noormehed Meelis Kihulase puutöö tunnis, üleval valitakse Lugemisisu raamatuid ja alumisel pildil uudistatakse Kadri Sohari toodud maavarade
näidiseid. Mall Kõpu fotod

Põlva Muusikakooli tütarlaste
ansambel konkursi laureaat

Pildil vasakult paremale: juhendaja Riivo Jõgi, Sireli Salum, Elisabeth Pehk, Eeva Peršin, Marleen Vasser, Maara Parhomenko.
Foto: Kristin Pintson
Jõgeva Kultuurikeskuses toimus 6.-7. märtsil 2020 Alo Mattiisenile pühendatud muusikapäevade raames XXIV üleriigiline koolinoorte vokaalansamblite konkurss. Konkursil võisteldi viies erinevas
vanuserühmas. Põlva Muusikakooli tütarlaste ansambel DeViis võistles VIII-IX klassi noorte vanuserühmas ja saavutas I-II koha, jagades
seda Gustav Adolfi Gümnaasiumi segaansambliga aKUTSIKAD. Lisaks pälvis meie ansambel eripreemia „Julge huumori tõttu“. Ansambli juhendaja on Riivo Jõgi.
Grand Prix läks Rahvusooper Estonia poistekoori meeskvartetile,
kelle juhendajaks on samuti Riivo Jõgi.

Põlva Muusikakool

Teisel korral olid Meelis Kihulase rahvapärase puutöö tundi kutsutud meie kooli 5.–9.
klassi poisid. Ka see sisukas tund ei jäänud
ilma praktilise väljundita – valmisid laastudest punutud kuumaalused. Õpituba oli
raamatukogu panus Vastse-Kuuste kultuurimaja, kooli, noortekeskuse ja raamatukogu koostöös sündinud Eesti Vabariigi 102.
sünnipäevale pühendatud sündmuse „Retk
olevikust minevikku“ korraldamisse.
Eesti sünnipäevaga haakus ka sisukas
teemaõhtu „Lõunast põhja ehk Eesti rännak läbi geoloogilise aja“. Sellel huvitaval
teemal tegi ettekande Vastse-Kuuste Kooli vilistlane Kadri Sohar, kellest tänaseks
on saanud teaduste doktor ning kes töötab
Tartu Ülikooli ökoloogia ja maateaduste
instituudis pinnakatte geoloogia teadurina.
Teemaõhtul oli juttu Eesti geoloogilisest
ehitusest ja arenguloost: miks ja kus on
tekkinud meie lubja- ja liivakivid, millised
olid erinevate ajastuste keskkonnatingimused ning milline oli ammuste aegade elustik siinsetel aladel. Saime ka teada, milliseid rikkusi peidab meie maapõu - Eestis
leiduvate maavarade näidiseid oli võimalik
oma silmaga vaadata ja käega katsuda. Pärast erakordselt huvitavat ettekannet tuli
külalisel vastata tervele hulgale kuulajate
küsimustele.
Lisaks rahvapärasele puutööle ja rännakule Eesti geoloogilises ajas mahtus
veebruarikuusse loomulikult sõbrapäeva
tähistamine. Algklassilastel käis külas kirjanik Kristina Ruder, kelle lasteraamatutes on palju juttu sõprusest ja hoolivusest.

Kohtumine Kristina Ruderiga oli väga südamlik ning lastel oli kirjanikult päevateema ja kirjanikuks saamise-olemise kohta
palju küsida. Sõbrapäevakohvikus ootasid
aga nii suuri kui väikseid raamatusõpru
üllatuslaenutused. Täname kõiki meie raamatukogu armsaid sõpru, kes meie sõbrapäevakohvikut külastasid ja peaaegu kõik
meie poolt valmis seatud kirjanduslikud
üllatused meeleldi koju lugemiseks viisid. Tagasiside üllatuslaenutuste kohta oli
väga positiivne – nii suured kui väikesed
laenutajad olid üllatusraamatute näol endalegi ootamatult huvitavaid uusi teemasid ja
žanre leidnud.
Kohtumisi Inga Raitari ja Kristina Ruderiga toetas Eesti Kultuurkapitali Põlvamaa ekspertgrupp.
Praegu on Eestis koolid ja enamik raamatukogusid suletud. Meie vallas saab
raamatukogust raamatuid laenutada ainult
eelnevalt e-posti või telefoni teel kokku
leppides. Rõõmu teeb aga see, et vähemalt
Vastse-Kuuste Kooli lapsed laenutasid endale kodus oleku ajaks hulgaliselt lugemisvara. Kes koolikirjandust, kes Lugemisisu
programmi raamatuid. Eks siin väike vahe
ole – koolikirjanduse läbilugemine on kohustuslik, aga Lugemisisu programmis
osalevad kuni 10aastased lapsed vabatahtlikult. Meie raamatukogus on üleriigilises
lugemisprogrammis osalemist kinnitanud
oma nimesildi kleepimisega Lugemisisu plakatile 27 noort lugejat. Jõudsime
programmis osalejatega enne eriolukorra
kehtestamist mitmel korral koos lugeda ja
mängida erinevaid lõbusaid ning harivaid
lugemismänge. Väikestele raamatusõpradele meeldisid need kirjanduslikud män-

gutunnid väga ja raamatukoguhoidjatel on
programmis osalejate jaoks palju kiidusõnu
– lapsed loevad ilmekalt luuletusi, mõistavad luuletuse mõtet, teavad hästi, millisesse raamatusse erinevad raamatutegelased
kuuluvad, ning ka tähestik on neil selge!
Muidugi tehakse hästi tiimitööd! Lugemisisu programmis osalejate kokkusaamised
jätkuvad eriolukorra lõppedes kindlasti. On
need tunnid ju heaks vahelduseks lugemispassis olevate ülesannete täitmisele.
Lugemisisu kasvatamisega jõudsimegi
veebruarist märtsikuusse, mil lisaks programmis osalejatele külastasid meid emakeelepäeva eel ka Vastse-Kuuste lasteaia
Kaari kahe rühma lapsed, kellega koos
vaatasime raamatuid, rääkisime raamatukogust ja raamatu teekonnast lugejani ning
avastasime raamatutegelasi.
Lõpetuseks jääb veel üle lisada, et jaanuaris-veebruaris toimunud Nukitsa konkursil osalenud Eesti kirjanike kirjutatud
ja Eesti kunstnike poolt illustreeritud raamatuid hindas Vastse-Kuuste raamatukogus 47 noort lugejat. Enim hääli said meie
noortelt kirjanik Andrus Kivirähk ja tema
raamat „Tont ja Facebook“ ning sama raamatu illustraator Heiki Ernits. Millal saame
oma tulemusi kogu Eesti laste arvamusega võrrelda, sõltub eriolukorra lõppemise
ajast, sest Nukitsa konkursi võitjad kuulutatakse välja Eesti Lastekirjanduse Keskuses, kuhu kutsutakse selleks puhuks lisaks
kirjanikele lapsi kogu Eestist.
Lugemiseni! Olge terved! Loodetavasti
kohtume peatselt taas raamatukogus!
Mall Kõpp
Vastse-Kuuste haruraamatukogu juht
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Lootvinas on ikka lootust, sest aasta algus
tõestas kogukonna olulisust
Lootvina kogukond on 2020. aasta alguses aktiivsusperioodi jälle
tõusnud. Meil on palju uudiseid ja tahame neid kogu vallarahvaga
rõõmus jagada, olenemata maailmas toimuvast ning pausist, mis seetõttu nüüd saabunud on ...
Takkajärgi meenutame meie traditsioonilist uusaastatralli, mida
iga aasta jaanuari teisel nädalavahetusel tähistame ning kus tantsis,
trallis ja suhtles ligi kuuskümmend lootvinlast. Jälle oli üks südames
rõõmu loov sündmus, kus tundsime kogukonnatunnet. Peol olnud
rahvas meenutas kokkusaamist eriti sooja, mõnusa ja vahetu kogemusena.
Peale seda aga läks meie külamaja köök remonti. Põlvamaa Kohalik Omaalgatuse programm toetas meie ideed, et sanitaarselt korda
teha kogukonna köök ning suheldes Põlvamaa VTA spetsialistidega,
planeerisime tulevikku silmas pidades kraanikausse. Tänaseks on
etapp I valmis ehk siis lõpuks ei kuku laest krohv enam kohvitassi
ning ruumis on palju rohkem valgust. Köögi tööpinna osas toetas
meid Arens AS, eletritööd teostas Enno talu peremees (meie kutsega
elektrik), põranda värvis Muuga suguvõsa, remonttööd teostas teenusena KERAM MP OÜ. Nüüd loodame leida toetust etapp II osas,
et nõuetele vastav sisu kööki saada, no need kraanikausid. Igal juhul
24. veebruari varahommikul istusid külainimesed ümber laua vastses
köögis, sõid kiluvõilebu ja kiitsid elu.
Vabariigi sünnipäeval tegime ära ka vastlamatka. Muuga Heili
juhendamisel (ta on nagu kutseline giid) trügisime Tsõõrjärve kalda
äärest Rootsumäele, kus kunagi suuri Lootvina pidusid peeti ning
uskumatuid Lootvina orgusid ja mägesid pidi jõudsime Enno talu
õuele ning Oru talu energiat täis terviseradadele. Sõime Heili keedetud hernesuppi ja Tuuli erilisi vastlakooke ning nautides suurepärast
ilma jalutasime tagasi, igaüks oma koju.
Kuid siia toome nüüd erilise uudisena välja, et lisaks köögi 21.
sajandisse jõudmisele, oleme me ka külamajas saavutanud uue pestuse taseme. Uusaastatrallil Lillede suguvõsa suurim liige Üllar (hin-

gelt), lubas uhkelt, et tema toru-ja-muu-hea-ehitusfirma OÜ Lülekar
- teeb ära! Ja tegigi! Tänaseks pole Lootvina külamajas enam lihtsalt veega tualett, vaid lausa sinivalgusega ning kõiki raadiojaamu
mängiv makk-dušširuum, kus voolab vett külmast-kuumani, kuidas
vaid soovid! Seda uhkust on nüüd kõik imetlemas käinud ja eriliselt
vaimustunud sellest “raadiomaki” osast. Kuna II korrusel on ka kaks
tuba remonditud, siis oleme nüüd külamajas saavutanud mõnusa seisu ööbimiseks, kaugtööks, kunstiliseks äraolemiseks, jne….kui vaid
saaks KOV poolt LAI-riba ühenduse tööle, mis juba sissegi veetud,
kast seinal ja ootab….
Muid vahvaid seiklusi ja lugusid, kaasa arvatud uusi Lootvina libauudiseid, saad lugeda ja näha www.lootvina.ee kodulehelt. Kohane oleks lõpetada uudisnupp eesootavaga, sest vahepeal oli veel meie
külamajas Kastre noorte Talvekool, mõned sünnipäevapeod, maja on
olnud mõnusas kasutuses ja toob toetust ka MTÜ Kodukant Lootvinale. Kuid traditsioonidest on ees ootamas meid 25. märtsil juba 12.
paastumaarjapäev. Ja koroonast hoolides küll, kuid kes julgeb, tuleb
ikka päiksetõusu nautima. Kohtumine külamaja ees hommikul kell
5.30. Ei kallista ja hoiame karges õhus üksteisest 2m kaugusele ning
pärast tuppa pannkooke sööma läheb igaüks oma koju.
Lootvina teatrikevad, külavanema vastuvõtt aprillis ja muud
ühistegevused on pausil nagu kõikjal mujalgi. Ärge siis praegu meile
külla tulge, kuid alati ootame ja oleme rõõmsad külalisi nähes, kui
see koroona-viirus on läbi ning seltsielu jälle taastub! Inimesed ju
tahavad ja vajavad silmast-silma suhtlemist.
Lootvina
kogukonna
nimel
teile
tervist
soovides
Tulge meile külla, alati ootame ja oleme rõõmsad külalisi nähes!
margamarju
Palli talu perenaine
Pilt M.Marga (Enno talu hoovil, Lootvina, 24.02.2020)

Keraamikastuudio kutsub savi
voolima!

Käesoleva aasta veebruarikuust alates on Põlvas võimalus osaleda MTÜ Tuhat ja tuline pakutavates keraamikaalastes tegevustes aadressil Kesk tn. 19 (kunagises postimajas). MTÜ on loodud
eesmärgiga pakkuda keraamikaalaseid tegevusi: kursusi ja töötubasid, nii lastele, noortele, kui täiskasvanutele.
Rõõm on tõdeda, et inimestel jätkub huvi savi voolimise ja
keraamika valmistamise vastu. On see ju meeldiv ja ennastunustav
tegevus, mis pakub rohkelt katsetamisvõimalusi, põnevaid tehnikaid ja loovuse rakendamist. Keraamikaahju kasutamine ja saviesemete põletamine võimaldab savitöö keraamikaks arendada:
valmivad nii dekoratiivsed ja skulpturaalsed vormid, kui ka praktilised tarbenõud.
Põlvas on seega veel üks tore võimalus hobi-ja huvitegevuseks: kokku saavad tulla nii lapsed, kui täiskasvanud, et meeldivalt aega veeta, kogeda savimaterjali mitmekülgsust ning kulgeda
loovuse lainel.
Keraamikaalaste tegevuste pakkumine Põlvas saab teoks tänu
Kohaliku Omaalgatuse Programmist saadud toetusele, mille abil
on stuudiole soetatud keraamikaahi.
Lisainfot keraamikakursuste ja töötubade kohta leiad: www.
facebook.com/tuhatjatuline või www.tuhatjatuline.ee
Krista Nagel
keraamik

Mida tehakse
Vastse-Kuuste kogukonnamaja
koolitus- ja kogemusõpperuumides?

Iseseisvuspäev Vanakülas

Iseseisvuspäeva tähistamine on saanud Vanakülas traditsiooniliseks sündmuseks. Tänavuselgi aastal kogunesime Vanaküla, Kiisaküla ja Holvandi külade esindajatega pidulikule lipuheiskamisele.
Ilm oli päikeseline, tuul pani sinimustvalge kanga lehvima ja laulu
saatel tõusis riigilipp sinitaeva taustale uhkelt plagisema.
Seejärel siirdusime jalutuskäigule ümber Kiisa järve. Kellelegi
meenus, et neli aastat tagasi oli Kiisa järv iseseisvuspäeval jääs, meie
toonane matkarada kulges otse üle järve, ilm oli siis talvine, härmatis
säras puudel.
Kohvilaud kiluvõileibade ja vastlakuklitega ootas meid seekord
Kiisakülas Ingrid Raamatu majapidamises. Pererahvas palus matkaseltskonna stiilsesse külalistemjja. Imestama panid paksud kiviseinad, madal lagi, väikesed aknad. Perepoeg Anti selgitas, et maja on
ümber ehitatud endisest hobusetallist. „Mis oli võimalik, mis vajalik,
selle säilitasime,“ selgitas Anti. Mõnusa kaminatule soojuses jätkuski jututeemasid pikemaks ajaks.
Urve Grünberg

Põlva Keskraamatukogus
18. veebruaril muutus raamatukogu saal väga värvirõõmsaks. Nimelt oli Eda Volkov (pildil) Leevilt õpetamas suurte paberlillede valmistamist. Üheksa usinat töömesilast tegutsesid pea viis tundi järjest.
Kulus palju liimi, krepp-paberit ja muidki materjale. Õpiti ka uusi
töövõtteid. Kes varem liimipüstolit kasutada ei osanud, sai selle koolituse käigus selgeks. Edal jagus aega ja kannatlikkust kõigi osavnäppude jaoks. Sündinud juhendaja! kõlas osaliste hinnang. Lõpptulemuseks olid kaunid suured õied, mida pisut kaugemalt vaadates päris
lilledest ei eristagi. Kõik osalised
jäid koolitusega väga rahule. Kui
teil on ideid, mida raamatukogus
veel üheskoos valmistada, andke
teada.
11. veebruaril toimus Põlva
Keskraamatukogus Maris Mägi
luulekogu-fotoraamatu
„Vaikiv
valgus“ esitlus-loominguõhtu „Tasased laulud“. Autor, kes sündinud ja aastaid töötanud Põlvamaal,
oli oma luuletustest ja lauludest
kokku pannud südamliku tervikliku kava. Marise jaoks on väga
oluline kujund vaikus, mis aitab
endasse vaadata ja eneses selgusele jõuda. Suur osa tema loomingus on ka loodusel. Esitluse juurde kuulusid autori loodusfotod.
Varem on Maris Mägilt ilmunud
lasteluulekogu „Joonistatud mina“
(2018) Ülle Hindriksoo illustratsioonidega.
Põlva Keskraamatukogu

Nagu naisteklubi Kolmapäev projektide raames renoveeritud
ja korrastatud Vastse-Kuuste kogukonnamajas asuvate koolitus- ja
kogemusõpperuumide avamisel ja EV100 tunnusplaadi kogukonnamaja seinale kinnitamise pidulikul sündmusel lubatud, hakkas
koolitusruumides alates veebruarikuust tegutsema loometuba.
Taaskasutustööde juhendajateks olid naisteklubi liikmed Heli ja
Liia. Küünlakuul otsustasime valmistada vanadest küünaldest uusi
ning meisterdada süüteroose. Märtsis plaanisime hakata tegutsema
kevadpühade ootuses, kuid enne eriolukorra kehtestamist jõudsime koos käia vaid ühel korral. Ühe kevadpühade linnukese – munahoidja-kuke – jõudsime siiski valmis meisterdada.
Sõbrapäeva eelõhtul toimus Vastse-Kuuste kogukonnamaja
koolitusruumis kaminakontsert, kus musitseeris Andre Maaker.
Andre on nagu jutuvestja – iga lugu saab esitatud just sellele
kohale ja nendele kuulajatele, kellega ühises energiaväljas kohtutakse. Meie muusikasõbrad nautisid tol sõbrapäeva eelõhtul Andre
mängurõõmu ja improvistasioone, hingates muusikuga ühes taktis
ja rännates koos temaga tema kõlamaailmades. Kontserdi korraldamist toetas Eesti Kultuurkapitali Põlvama ekspertgrupp.
Märtsikuu alguses, enne eriolukorra kehtima hakkamist, jõudis
meie koolitusruumis toimuda veel lauamängude tutvustusõhtu, tutvustajaks-juhendajaks Brain Games OÜ mängujuht Marika. Õhtu
kujunes ootamatult huvitavaks ja põnevaks ning huvilised ei tahtnud kuidagi mängimist lõpetada ega koju minna, sest tõepoolest
– kõik need pere-, strateegia- ja seltskonnamängud panevad nii aju
kui sõrmed tööle ning see on mõnus!
Praeguseks hetkeks on täielikult valmis saanud ja vajalike seadmetega varustatud ka meie õppeköök. Kahjuks ei saa me vastavalt
antud lubadusele korraldada naisteklubi sünnipäeval aprillikuus
suurt ja toredat köögipidu, aga see tore kokkusaamine kogukonnaliikmete, toetajate ja sõpradega saab kindlasti esimesel võimalusel
toimuma.
Meie renoveerimis- ja sisustusprojektide elluviimist on toetanud LEADER-programm, kohaliku omaalgatuse programm, Põlva
vald ja endine Vastse-Kuuste vald, samuti naisteklubi liikmed nii
rahaliselt kui vabatahtliku tegevuse näol.
Tore, et meie juurde on leidnud tee paljud kogukonnaliikmed.
Ootame kõiki peale eriolukorra möödumist taas!
Mall Kõpp
Naisteklubi Kolmapäev
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Tähtis päev
Kauksi Põhikoolis
Üks tähtsamaid päevi meie elus on sünnipäev - uus verstapost
päevade, nädalate, kuude ja aastate reas.
Eesti Vabariigi tähtsaim päev oli taas selle aasta veebruaris.
Traditsiooniliselt toimus Kauksi Põhikoolis sel päeval pidulik
koosviibimine, kus ühislauldi lastekoori eestvedamisel hümni,
seejärel loeti isamaalisi luuletusi ja kuulati päevakohaseid sõnavõtte. Eriti jäi meelde ajalooõpetaja Tiit Purika koostatud ja 8.
klassi õpilase Tenno Simso poolt ilmekalt ette kantud sõnavõtt sajanditaguste koolipoiste osast vabadussõjas. Päevale lisasid pidulikkust Kauksi Põhikooli direktori Jaanus Prüki jagatud tänukirjad,
magus meelehea ja purpursed lilleõied õpilastele, kes olid pingutanud õppetöös ning teinud sellega väga ilusa kingituse iseendale,
vanematele, koolile, vabariigile.
Kauksi Põhikooli õpilased, kes õpivad väga headele tulemustele ning on eeskujuks Kauksi kooli perele, on järgmised:
Alfred Vürst (3. klass),
Eliine Pille (3. klass),
Marili Visse (3. klass),
Nele-Liis Visse (5. klass),
Minna Emilia Vürst (5. klass),
Snižana Tutova (6. klass),
Alexia Kurusk (9. klass).
Selle aasta vabariigi sünnipäevapeol jagas direktor õpilastele
ka tiitleid: aasta kohalkäija, aasta muusik, aasta sõber, aasta üllataja, aasta sportlane, aasta aktivist, aasta näitleja ja aasta naljamees.
Selle õppeaasta aasta teoks kuulutati lastekoori laulupeol osalemine. Peo lõpus söödi torti. Kõik kohalolijad said suu magusaks ja
võisid rõõmuga koolivaheajale siirduda.
Maarika Müürsepp
õpetaja
Gunnar Tenno fotol tänukirja saajad koos kooli direktoriga.

Mooste mõisakooli õpilased käisid
vanematega tööl
Osalesime mõisakooliga teistkordselt Eesti Kaubandus-Tööstuskoja algatuses „Tööle kaasa!“, millega kutsuti tööandjaid, lapsevanemaid ja koole koostöös looma õpilastele tööeluga tutvumise
uusi võimalusi. Algatuse idee seisnes selles, et 17.−21. veebruaril
2020 avasid Eesti ettevõtted oma uksed töötajate lastele, et neil
oleks võimalus vanemate töö ja töökeskkonnaga lähemalt tutvuda.
Sel aastal osales meie koolist 21 õpilast, kes külastasid kokku
13 ettevõtet või asutust. Sel aastal laiendasime isegi veidi haaret
ehk mõned eriti ettevõtlikud õpilased läksid uurima mitte ainult
oma või sõbra vanemate või muude pereliikmete tööd, vaid täiesti
teisi ameteid, mis neid huvitasid. Nii käis 4. klassi Laas näiteks
Mooste raamatukogus raamatukoguhoidja Kaiel abis.
Raamatukoguhoidja Kaie sõnul olevat Laas olnud väga usin ja
hoolas abiline. Laas sai raamatukogutöö kohta nii mõndagi teada:
selgus, kuidas kiletada raamatukaasi, mida teha vanade raamatutega, kuidas näeb võlgnike nimekirja. Laas arvas, et ise ta sellesse
ametisse siiski ei sobiks, kuna tal polevat nii head mälu.
Mia Annabel 5. klassist käis kasuisa Taaviga AS-is Tere uurimas piimatoodete tootmise tagamaid. Temagi jäi oma päevaga
väga rahule: sai näha, kuidas tehakse võid ja piima, sai uurida hiiglaslikke moositünne ja tohutu suuri ladusid. Mia sai teada, et Taavi
peab oma tööga toime tulemiseks olema väga tugev, täpne, oskama
hästi sõidukeid juhtida ega tohi töölt puududa, kuna muidu läheb
kõik vussi. Lisaks sai Mia veel kaks kingitust ka: mütsi ja sussid!
Õpilasi huvitas näiteks müüja amet. 2. klassi Fred käis ema
Merlinit tööl abistamas Mooste Coopis, 4. klassi Matthias oli ema
Monikal abiks Ahja Konsumis. Matthiasele meeldis poes väga
kaupa välja panna ja poes askeldada küll, kuid tulevikus plaanib ta
ise siiski põllumeheks hakata.
Väga põnev oli ka õdede Hanna-Marii ja Aleksandra päev, sest

nemad käisid uurimas, mis tööd teeb nende Mooste lasteaias õpetaja ametit pidav vanem õde Laura. Laura õpetab lapsi Siilikeste
rühmas, samas rühmas käib aga nende väike õde Mirell Laureen.
Vot selline huvitav päev, kus „Tööle kaasa!“ päevast said osa neli
õde korraga! Aleksandra võttis tööl kaasas olemist eriti tõsiselt
ning viis laste liikumistunni hoopis ise läbi. Hanna-Marii arvas,
et lasteaiaõpetaja amet on üpris raske, kuna lapsed kisavad päris
palju ega kuula alati sõna. Õpetajaks sobivad ainult väga rahulikud
inimesed, nagu õde Laura seda õnneks ka on. Tööl kaasas käia oli
aga väga äge!
Kayt käis tööl kaasas päris kaugel. Tema sõitis pealinna Eesti
Kunstiakadeemiasse, kus uuris, kuidas tema isa John tudengeid juhendab ja helistuudios helisid loob. Kirke askeldas mesinikust isa
Siimu juures ja sai teha mesiniku talviseid töid ehk kaaluda vaha
ja värvida tarude aluseid. Suvel tuleb uuesti minna, siis saab mesilaste juurde ka! Romet ja Ken Airon said lähemalt täha, milline on
Rometi mehaanikust isa töö OÜs Agro. See töö meeldis mõlemale
poisile, sest sai palju masinatega sõita ja tehnikat parandada. Põnev oli! Meie koolipere tänab kogu südamest kõiki ettevõtteid ja
sealseid töötajaid, kes lahkesti meie õpilasi vastu võtsid ning neile
oma ameti telgitaguseid tutvustasid. Tegu on väga toreda ettevõtmisega, mis annab palju nii õpilastele kui tööle kaasa võtjatele.
Aitäh, Mooste ja Ahja Coopi kauplused, Eesti Kunstiakadeemia, OÜ Põlva Agro, OÜ Astel, Mooste raamatukogu, OÜ Mesiveski, Võrumaa Kutsehariduskeskus, AS Tere, OÜ Alicantra, OÜ
Koopiakeskus, Sireli Talu villakoda, Mooste lasteaed Tõruke, SA
Mooste Mõis!
Kadi Õunap
Mooste mõisakooli Ettevõtliku Kooli programmi koordinaator

Vasakult: Mia Annabel, Fred ja Kirke tutvumas tööeluga. Taavi Kripsoni, Merlin Villiku ja Siim Õunapi fotod.

Põlva spordi- ja tantsukooli
Meie Stuudio tegemistest
29. veebruaril – 1. märtsil toimusid Riias Open Latvian Dance Championship 2020
ja Dance of Europe 2020 tantsuvõistlused. Kahel päeval tantsisid Meie Stuudio tantsukooli ligi 80 tantsijat väsimatult tänavatantsushow, show ja hiphopi kategooriates.
Tantsijaid oli peale Eesti ja Läti kohale tulnud veel Leedust, Ukrainast, Valgevenest
ja Venemaalt. Meie Stuudio sai rikkamaks ühe kuldmedali, kahe hõbemedali, kolme
pronksmedali ning tohutu kogemuste pagasi ja rõõmutunde võrra.
Naistepäeval toimus Põlvas Koolitantsu piirkondlik tantsupäev, kuhu Meie Stuudiost sai edasi neli tantsu: “Lõbusad vihmaussid”, “Näljased haid”, “Ärivaist” ja “Mõni
tuleb, mõni läheb”. Eesti Noorte Tantsu Ühing tunnustas viimasena nimetatud tantsu
eripreemiaga suurepärase tervikliku idee ja emotsiooni koostöö eest. Viljandis toimuvale Koolitantsu finaali sai videovoorust otse edasi tantsulavastus “See õige?”. Kas
ka meie piirkondlikul tantsupäeval osalenud tantsud finaali pääsevad, selgub lähiajal.
Enne hooaja lõppu oleme esindatud ka Pärnus toimuval kolmepäevasel Happy
Dancers Baltic Cup 2020 võistlustel ja Kuldsel Karikal.
Merit Kallas
Põlva spordi- ja tantsukool Meie Stuudio
Pildil Meie Stuudio tantsupere Riia VEF Kultuurikeskuses.
Pildistas Helin Potter.
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Ainus viis draakonitest vabanemiseks ...
Johannese Koolis Rosmal on näidend
8. klassi õppekava osaks. Väga oodatud
osaks – nii tegijate kui koolipere poolt.
Käesoleval õppeaastal etendus Jevgeni
Švartsi „Draakon” neli korda täissaalile
veebruari vaheajaeelsel nädalal. Näidendi teksti töötles ja lavastas Külli Volmer.
Olgu pealkirja lause algatuseks kohe
švartsilikult lõpetatud: „ ... on muretseda endale OMA draakon!” Sellises
hea-draakoni-usus terve linnake elabki,
nuumab loomade ja aiasaadustega oma
draakonit ning ohverdab igal aastal tütarlapse. Viimane näeb selles ohvris heategu oma linna nimel. Järg on Elsa käes.
Ei tea kust ilmub rändav rüütel Lancelot, kes, vaatamata linnaelanike näilisele
vastuseisule kutsub draakoni võitlema.
Švarts kirjutas 25 allegoorilist muinasjutt-näidendit. Nendes
hoogsates ja teravmeelsetes lugudes on piisavalt poliitilist satiiri,
et möödunud sajandi 40-50ndatel lavastusluba mitte saada. Samamoodi nagu muinasjutud, ei kaota Švartsi näidendid aktuaalsust.
Inimlikud nõrkused, mis draakoni valitsemist võimaldavad, on
meile üdini tuttavad.
Missuguste väljakutsetega puutuvad etenduse valmimise protsessis kokku noored inimesed? Eelkõige tuleb väljuda mugavustsoonist ja õppida oma osa tingimusteta pähe. Seejärel harjutada
seda dialoogis. Seejärel koos lavalise liikumisega. Seejärel kostüümides ja lavavalgustusega. Mida edasi, seda rohkem on vaja
julgust ja eneseusku. Kuni peaproovi kõhkleva küsimuseni: „Kas
ikka tuleb välja ...?”
Lavastaja kogemus ütleb, et kui oled oma tööd teinud tõsiselt
ning vaheülesanded tingimusteta täitnud, tuleb hetk enne esietendust appi veel üks faktor – teatriime.
See on hea vaim, kes võidab draakonid meis ja meie ümber
ning äkitselt on kõik paigas – näitlejad õigel ajal õiges kohas, rep-

Riikliku eriolukorras
korduma kippuvad küsimused:
Mis saab koolide tasemetöödest, lõpueksamitest ja sisseastumiseksamitest?
Lahendused sõltuvad olukorra edasistest arengutest. Kui vähegi
võimalik, lähtutakse tavapärasest korraldusest. Hetkel on olemas
siiski võimalus viia eksamid läbi valdavalt kavandatud eksamiaegadel. Vastavalt vajadusele lükatakse eksamiperioodi algust edasi.
Kas olukord mõjutab aprillikuist kevadvaheaega ja suvevaheaega?
Kuna õppetöö toimub, siis praeguses olukorras ei mõjuta õppevormi muutus vaheaegade toimumist. Kui midagi muutub, hoiame
teid sellega kursis.

Fotodel: vasakul Lancelot linnavalitsuse relvadega ja parempoolsel draakoni ohver Elsa. Fotod eraarhiivist.
liigid on täpsed ja vahedad, rekvisiidid saabuvad sujuvalt, valgus
toob esile ja varjab vastavalt vajadusele, publik on ideaalne. Olgu
loo kangelaste- draakonivõitjate! - nimed siinkohal ära toodud:
Mihkel Karpson, Kristin Pähn, Hans Erik Sikka, Õnne Triin Õkva,
Toomas Mattus, Aron Konks, Samuel Kurvits, Kaspar Avo Šults,
Henri Joosing, Rasmus Lepik. Neist viimane jagas end edukalt
näitleja ja valgustaja ameti vahel. Kaasjõududeks olid veel üks
suur õde, grimeerijana, ja üks väike vend, valgusabi ja ansambli
liikmena.
Meie projekti toetasid eelkõige 8. klassi lapsevanemad, kes
ehitasid mahukad lavadekoratsioonid, õmblesid puuduvad kostüümid, kutsusid ellu Eriti Masendava Muusika Ansambli, mis
vaheaega sisustas, korraldasid kohviku. Need neli etendust jäävad
tõelise teatripeona meelde.
Külli Volmer
Johannese Kool Rosmal

Kas hindamiskriteeriumid jäävad nii kontrolltööde kui
perioodi- ja aastahinnete arvestamisel samaks?
Ka distantsõppes toimub hindamine vastavalt kooli hindamisjuhendile ja kui on kehtestatud mingid erisused, siis selle info peab
kool keskselt ka edastama. Õpetaja peab selgitama õpilasele, milliseid ülesandeid on hinde saamiseks vaja täita ja kuidas õpetaja
õpitut tagasisidestab.
Kas lastel on üldse õigus õues käia? Kas noortekampade liikumine on lubatud?
Jah, lastel on õigus õues käia, kui tervis on korras. Tuleb hoida
mõistlikku vahemaad ja pidada kinni hügieeninõuetest. Koosviibimisi ei soosita ja sealhulgas ka noorte kampades olemisi. Kui politsei seda märkab, võib ta laste ohutuse huvides selle laiali ajada
ja lapsed koju suunata.
Kas koeraga tohib edaspidigi jalutamas käia või on ka see keelatud?
Jalutamas, ka koeraga, tohib käia. Soovituslikult vältida rahvarohkemaid kohti ja lähtuda Terviseameti soovitustest hügieeninõuete
täitmisel.
Allikas: www.valitsus.ee/et/eriolukord

Vallatu Viilutaja tõi võidu
Põlva Jakobi Kooli õpilane Mirelle Kirbits pälvis 2019. a õpilasleiutajate riiklikul konkursil oma vanuseastmes (6-7-aastased
lapsed ja 1. kooliaste) tööga “Vallatu Viilutaja” I koha ja 300 euro
suuruse preemia.
Kuidas sul tekkis selline mõte?
Mulle väga meeldib koos emmega süüa teha. Me teeme koos
maitsvaid torte, võileibu, pirukaid ja salateid. Ükskord juhtus minuga salatit tehes väga-väga suur õnnetus – ma lõikasin endale sõrme. Verd jooksis hirmsat moodi ja mu emme oli minestamise äärel.
Õnneks peatas plaaster vere, aga ikkagi oli hirmus valus. Selleks,
et sellist õnnetust enam ei juhtuks, otsustasin ma leiutada Vallatu
Viilutaja.

Lisaks meisterdasime me „tõukaja“, mille abil saab kurki masinas
edasi lükata. Kui kurgimasin sai valmis, kaunistasin selle hammasrataste, nuppude ja kangidega.

Kellele see leiutis mõeldud on?
Vallatu Viilutaja on mõeldud kõigile lastele, kellele meeldib
kokata. Sellega ei lõika näppu ja see on turvaline ja ohutu! See
aitab kurke viilutada nii, et sõrmed on terava noa eest kaitstud.
Kuidas leiutis valmis?
Ehitamiseks oli vaja suuremaid ja väiksemaid puidust klotse,
kruvisid, läbipaistvast kummivoolikust lõigatud juppi ja peotäit
naelu. Esmalt rääkisin ma issile, et meil tuleb üks masin ehitada.
Mul ei olnud veel kindlat plaani, aga ikkagi tuli issi mulle väga
lahkelt appi. Kui meil plaan valmis sai mõeldud, siis hakkasime
otsima tööriistu ja materjale. Seejärel lõikas issi rauasaega puidust
välja sobivad klotsid. Mina aitasin klotse liivapaberiga siledaks
teha. Peale seda asus issi puidust klotse naeltega kokku kopsima.
Tema toksis naela veits sisse ja mina kopsisin ülejäänud. Et kurgiviil saaks masinast vabalt välja kukkuda, tuli tekitada sobiv vahe.
Selle jaoks võttis issi kummist toru, lõikas sellest neli jupikest
ning kinnitas need akutrelliga leiutise külge. Ka mina sain akutrelli proovida! See tegi veits hirmsat häält, aga mulle ikkagi meeldis.

Miks see leiutis hea on?
Esiteks on sõrmed terava noa eest kaitstud. Teiseks lõigatav
kurk püsib kindlalt paigal. Kolmandaks saad natuke ise valida, kui
paksu kurgiviilu lõikad. Neljandaks masin sobib ka teiste toiduainete lõikamiseks (näiteks porgand, kartul, suitsuvorst). Emme arvates sobib leiutis nii parema kui vasakukäelistele. Issi arvates on
hea see, et masin töötab ka ilma elektrita. Vanaema ütles, et hea on
ka see, et masin ei võta köögis palju ruumi.
Kes sind leiutamisel aitasid?
Leiutise aitas valmis meisterdada minu tubli issi Margus. Töö
konkursile esitamisel oli abiks emme Merlin. Masina katsetamise
käigus lõigatud kurgid aitasid ära süüa emme, issi, vanaemad, vanaisa, vennad ja minu kass Mammu. Lisaks olid Vallatu Viilutaja
katsetamisel ja kurkide söömisel abiks ka klassikaaslased, kellele
ma masinat tutvustasin. Neile minu Vallatu Viilutaja väga meeldis
ja kõik ütlesid, et tahavad ka ise sellel toredal konkursil osaleda ja
kuulsaks leiutajaks saada.
Toomas Nigola
Põlva Jakobi Kooli meedia- ja suhtlemisõpetuse õpetaja
Vasakpoolsel fotol viilutaja kavand ja parempoolsel valmis
viilutaja. Fotod: Merlin Kirbits

Kodus passimine on igav! Me oleme nõus.
Värskes õhus viibimine on sulle hea, sõpradega suhtlemine ka, aga
tee seda ohutult ja viisakalt! Palun ära mine kampadena tänavatele
hängima ja rumalusi tegema - see ei ole lahe!
- Värskes õhus viibimine on okei ja lubatud. Siiski ei ole hea mõte
liikuda suurtes seltskondades ning rikkuda avalikku korda. Näiteks
ostukeskused ei ole koht kogunemiseks - poemüüjad on ka inimesed, kes peavad sellisel kriitilisel ajal olema “eesliinil”, et meie
toidulaual oleks olemas toit ning kättesaadavad kõik esmatarbevahendid. Palun ära raskenda nende niigi keerulisi tööpäevi ning
ära mine ostukeskusesse ega ka ostukeskuse ümbrusesse hängima!
- Sulle võib ekslikult tunduda, et kuna tänavad on tühjad, siis lollustega vahele ei jää. Mõtle loogiliselt: enamik inimesi on kodus
ning on täpselt teada, kes pahandusi EI TEINUD. Samuti on linnaruumis liikumas tavapärasest rohkem noorsoopolitseinikke, noorsootöötajaid ja sotsiaaltöötajaid ning ka elanikud on erakordselt
tähelepanelikud toimuva suhtes. Tühjal tänaval on korrarikkujaid
lihtsam märgata.
- Tuletame veel meelde, et alaealistel on alkoholi- ja tubakatoodete
tarbimine keelatud ning ka täiskasvanud ei tohi avalikes kohtades
alkoholi tarbida ega joobes olla!
- Pea meeles, et isegi kui sul on väga hea tervis, võid sa viiruse
kanda edasi kellelegi, kelle tervis nii hea ei ole. Pese käsi, hoia
eemale rahvarohketest kohtadest ja kui ise haige oled, ära üldse
oma nina toast välja pista!
Hetkel on käes ainus moment su elus, kus täiskasvanud ütlevad, et
palun suhtle oma sõpradega netis. Kasuta seda ära!
#koroonapoletänavafestival #nutinoorsootöö
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Värskeid uudiseid õpperindelt

Kaugõpe Kauksi koolis
Nii nagu ikka tabavad olukorrad meid ootamatult. Eks teade eriolukorrast riigis suutis paljude mõtted ja plaanid segamini lüüa. Öeldakse aga, et igal olukorral on olemas ka lahendus. Tuli ka meil hakata
mõtlema, kuidas oma edasist tööd korraldada.
Kõigepealt kutsusime õpilased saali, et rääkida olukorrast riigis
ning anda juhised edasiseks koostööks. Siinkohal tahan kiita oma kooli õpilasi, kes suhtusid olukorra tõsidusse väga mõistvalt ja rahulikult.
Andsime õpilastele kava, kus on kellaajaliselt kavandatud päeva töö.
Mis kell õpilased tööd saavad, millal töid tehakse ja millal õpetajatele
saadetakse. Koputasime mitu korda üle ka selle, kuidas hügieeni hoida
ning vältida kogunemisi.
Saabus esmaspäev, esimene kaugõppe päev. Kohe esimeseks komistuseks oli ekooli tõrkumine, mille üle meie õpetajad ei imestanud,
sest ekool on tõrkunud ka siis, kui koormus sootus tagasihoidlikum.
Päeva jooksul elavnes ka ekool ning plaanitud tööd said tehtud.
Kindlasti on antud olukorras meil kõikidel midagi õppida ja kogeda. Õpetajad otsivad uusi võimalusi, kuidas õpilastele ülesandeid
leida, jagada. Hetkel on õpetajatel töövahenditeks ekool, Facebook
kõigi oma gruppidega, e-postkastid, online keskkond jne. Õpilased
on sunnitud nüüd arvutiga töötama, mitte ainult mängima. Tahan loota, et noorte arvutikeel ja kultuur ka kõvasti paraneb, sest oma tööd
esitatakse õpetajatele, kes kindlasti juhivad õpilaste tähelepanu tööde
korrektsele välimusele.
Klassiõpetajatel on jagatud igaks päevaks lastele aktiivsed tegevused õues, millest saadavad õpetajatele pildid ning videod.
Head meelt valmistavad õpilased, kes peavad kokkulepitud reeglitest kinni ja oma tööd õigeaegselt esitavad. Nii nagu ikka on koolides
õpilasi, kes varem ei ole silma paistnud agarusega või kellel puudub
koostöötahe, siis nende üle on veel parem heameel, et selles olukorras
on nad sisse saanud töötuhina. Küsivad abi, esitavad tööd õpetajatele
kontrollimiseks.
Koduõpe on esitanud suure väljakutse ka lapsevanemale. Suur
tänu kõikidele vanematele, kes on lastele abiks ning teevad koostööd
õpetajatega!
Õpetajad töötavad meil kodukontorites. Kuna kõik õpetajad ei ole
kohalikud, siis leidsime, et kokkusaamise kasu asemel võib sootuks
kahju olla. Omavaheline suhtlus on meil tihe nii meilitsi, messengeris
kui ka telefonitsi. Kui kellelgi mingi mõte, annab kohe teada. Vahel on
tunne, et kõik ongi kokku kolinud.
Õpetajana võin öelda, et töökoormus on kõvasti kasvanud ja tööpäevad on veninud tunduvalt pikemaks. Ei saa õpilasele ainult öelda,
et võta õpikust see lk. ja too ül. Õpetajal tuleb mõelda, kuidas õpilasele ülesannet nii anda, et töö ka teostatav on. Lisaks veel töö õpilastega,
kes vajavad eraldi tuge. Tean, et reaalainete õpetaja on praeguses olukorras eriti hinnatud ja sealt edasi kõik ülejäänud.
Igatahes algus on tehtud ja loodame ladusale edasiliikumisele.
Kindlasti ootame ka selle eriolukorra kiiret lõppu!
Soovime kõikidele kainet mõtlemist, päikest, palju värskes õhus
viibimist ja mis peamine – tugevat tervist!
Jaanus Prükk
Kauksi PK direktor
Fotodel meie kooli usinad kodusõppijad.
Fotod eraarhiivist

Kirjutab Karin Klaus lapsevanem 1. klassi Karl-Johannese ja Getteri ema, kelle kaks vanemat tütart
õpivad Põlvas koolis, lisaks kodus veel koolieelik
Märt:
“Laste arvates on palju segadust, aga ise õppimine
pidavat õpetama palju rohkem iseseisvamaks saamist, kuna paljude asjadega tuleb ise nüüd toime
tulla. Pisematel on segadus, et miks me õppima peame, kui koolis ei käi. Suurpere ema-isa jaoks on distantsõpe õudusunenägu, kui isa on komandeeringus
ja kõik on ema õlul, siis teeb see kõikidest emadest
kangelasemad. Ma ei ütleks, et hakkama ei saa, aga
et see kõik toimiks, peab väga hea planeerija olema,
sest peab samaaegselt olema olema ema, kokk, õpetaja, psühholoog ja päeva lõpus ka koristaja.”
Kadi Õunap Mooste mõisakooli eesti keele õpetaja,
2. klassi Kirke ja koolieelik Madli ema:
“Kuigi minu 2. klassis käiva lapse õpikoormus ei
ole liiga suur, on siiski pingeline ja keeruline hallata kogu seda kodust puslet, kuhu kuuluvad enda
tööülesanded, lisaks teise, koolieelikust lapse õpetamine ja temaga tegelemine, toiduvalmistamine,
koristamine, omavaheliste nääkluste lahendamine
jne. Koostasime kohe esimesel päeval koos lastega
päevakava ja sellest on tõesti abi. Oma õpilastele
püüan anda õpiülesandeid, mis nõuavad võimalikult
vähe digivahendeid, püüan aidata nõu ja jõuga, kuidas oskan ja suudan.”
Kirke Õunapi 2. klassi õpilase muljed:
“Kodus õppida on tore, õppida ei ole liiga palju, aga
halb on see, et õde tuleb kiusama ja segama.”

Fotodel: üleval vasakult käsitöötund, loodusõpetuse tund, igalühel oma tund,
rahvatantsutrenn ja kohustusliku kirjanduse lugemine.
Fotode autorid: Anneli Kört, Tiina Troškin, Kadi Õunap, ja Karin Klaus
3. klassi Laasi ja 2. klassi Mattiase ema Tiina Troškin kirjutab:
“Kõigepealt panime esmaspäeva hommikul oma Mooste Mõisakooli filiaalile
nime “Sillasoo Talukool”. Leppisime kokku koolipidamiseks vajalikud reeglid,
et me üksteise tegevusi võimalikult vähe segaks.
Päris iseseisvalt ülesandeid lahendatud ei saa, peab ikka selgitama ja üle vaatama.
Meil läks ka ülesannete täitmise järjekord juba pisut sassi - said täidetud töölehed,
mida täna veel ei olnud vaja täita ja seega kõike ei jõudnud teha, mis stuudiumis
kirjas. Homme siis püüame tänased võlad tasa teha.”

Distantsõpe – väljakutse või kutse välja?
Kui veel nädal aega tagasi oli õpetajatel natuke hirm – kas lapsed ikka saavad
kodus õppimisega hakkama? Kas nad õpivad ikka midagi uut ka? Siis nüüd võib
päris kindlalt väita, et ÕPIVAD KÜLL! Ja
mitte ainult lapsed, vaid ka õpetajad ja lapsevanemad.
Eks komistuskive on ikka, nagu igal
uuel, avastust vajaval rajal. Aga, kes kord
juba komistanud, teab teinekord paremini
ette vaadata. Igatahes on olukord nõudnud
palju leidlikkust mitte ainult õpetajatelt,
vaid ka lapsevanematelt ja lastelt endilt.
Leidlikud õpilased
Kui meil võiski õpetajatena olla hirm,
et nüüd lapsed istuvadki ainult nutiseadmetes ja igasugune suhtlemine jääb tagaplaanile, siis oh ei! Leidlikud klassikaaslased on oma jõud ühendanud ning
grupivestluste ja videokõnedega saadakse
virtuaalsuses kokku, et siis koos arutada,
arutleda ja ühiselt ülesandeid lahendada.
Tiimitöö missugune!
Mõni kaval on avastanud, et võimalik
on ju ained omavahel lõimida! Kui looduseõpetuses on vaja teha kauneid looduslikke pilte ja kehalises läbida teatud
distants, siis on ju mõistlik pildistada oma
liikumisraja pealt! Ja kui juba mängus
mõni rakendus, siis annab kehalist kasvatust siduda ka informaatika ja geograafiaga!

Leidlikud lapsevanemad
On ju kevadtööde aeg! Nutikad lapsevanemad ei heida meelt, vaid ühendavad
õppimise ja töötegemise. Kas pole mitte
okste tassimine või oma väikeste õdedevendadega müramine üks paras kehalise
kasvatuse tund?
Ja kui palju õpib veel ühel perekondlikul jalutuskäigul! Lähed aga perega õue ja
märkad enda ümber matemaatikat (Vaata
see kivi on ju nagu trapets – mis see trapetsi pindala oligi?), inglise keelt ja vene
keelt (Kuidas see korsten teistes keeltes
on?) ja loomulikult loodusõpetust. Ning
kui ükskord tuppa jõuda, siis saab kogetu
kõik sõnadesse ja piltidesse panna. Vägev!
Väljakutse õpetajatele
Uus olukord nõuab õpetajatelt palju
nuputamist, loovust ja mugavustsoonist
välja tulemist. Naljatamisi ütles üks õpetaja, et nüüd saab lõpuks oma tasuta kõneminutid telefoniga täis räägitud. Meie Tilsi
koolis küll, sest kuna klassid on väikesed,
on õpetajatel päevas päris palju kõnesid.
Helistajateks aga ei ole mitte murelikud
lapsevanemad, vaid õpilased, kes loevad
oma koolitükke õpetajatele ette või küsivad täpsustavaid küsimusi.
Suuremate klasside õpilased muidugi
eelistavad suhelda kirja teel. Ja ka seda
õpetaja-õpilase vahelist kirjalikku vestlust
on nüüd palju rohkem kui muidu.
Ülesannete koostamine nõuab ka rohkem pingutust – õpilane peab ju tööga ko-

dus hakkama saama, samas midagi juurde
õppima ning kuidagi peab seda kõike ju
tagasisidestama ka. Eriti põnev on jälgida
oskusainete töid: tehnoloogiaõppes valmistatakse stressipalle ja paberist maja
mudeleid, kehalises kasutatakse erinevaid
äppe oma liikumise fikseerimiseks.
Igas halvas on alati ka midagi head, tuleb seda head vahel lihtsalt otsida ja märgata! Kindlasti saame kõik – nii õpilased,
õpetajad kui lapsevanemad väga suure
kogemuse võrra rikkamaks. Ja juba praegu on näha, kui palju loovust, loodust ja
praktilist elulist õpet on see nädal kaasa
toonud!
Ja kui keerulised ajad mööda saavad,
küll on siis jällenägemine tavapärases koolikeskkonnas see, mis toob palju rõõmu!
Liina Vagula
Tilsi Põhikoolist
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Õpilaste kaugõpe Ahjal
Nädalane kaugõpe on läbi ja saab teha kokkuvõtteid. Ülesanded jõuavad õpilasteni eKooli ja kooli meili kaudu. Õpilaste kodutööd peaksid tulema sama rada pidi tagasi, või edastatakse need
mõne muu nutivahendiga. Nii nagu päevakooliski on hoolsaid ja
kiireid vastajaid ning neid, keda tähtajad ei sega. Siin õpetaja tööpõld laiaks lähebki.
Kaugõppe alguspäevadel ei töötanud korrektselt eKool ning
internetiühenduse puudulikkus kodudes ja veel harjumatu uue õppevormi rütm ei anna täielikku ülevaadet õppe toimimisest. Päevpäevalt asi paraneb. Õpime koos õpilastega.
Mõnel perel on ühe arvuti kohta mitu last ja on teada, et netiaega pole kõigis kodudes piiramatult. Siin vajavad kodud tehnilist
abi, mida kooli ja valla kaudu on juba ka pakutud.
Vanematele ja õpilastele edastame uut informatsiooni kooli kodulehe ja eKooli kaudu. Õpiaega arvuti taga oleme muutmas. Planeerime tööde vahendamist ka paberkandjal reaalse kooli
postkasti kaudu. Rakendame õuesõpet, tuttavaid õppekeskkondi
noorematele ja HITSA poolt pakutud uusi õpikeskkondi vanemale astmele. Edastame kõigile õppega seotud osapooltele vastavaid
linke, kirjutisi kaugõppes toimetamiseks.
Mõnede õpilastega tuleb päevas mitmeid kordi kirju vahetada,
õpetada, parandada, et tööd õigesti tehtud saavad. Õpetajad on
laste õpetamisega suure osa päevast hõivatud, sest juhendamine
toimub personaalselt.
Drive’is loodud „Õpetajate Toa“ leheküljel käib pidev omavaheline suhtlemine, mis „laadib õpetajate akusid”. Seal anname
nõu, toetame üksteist ja kogume infot hommikust hilisõhtuni välja.
See info on vajalik muutusteks tulemuslikkuse saavutamise teel.
Meil on targad ja tublid kolleegid, kellega on julge „rindele
minna“.
Rita Lutsar
õppealajuhataja

Loovustuba Tilsi lasteaias miks ja kuidas?
Loovmängus, kunstitegevuses, looduslike materjalidega mängides, tegutsedes areneb lapse fantaasia, valikute tegemine ja loovus.
Lapse loovust ei pane tööle poest ostetud mänguasjad vaid asjad-esemed, millel nagu polegi otstarvet ja mida saab mitmel moel nii mängus kui ka kunstitegevustes kasutada.
Loovuse arendamine vajab ka aega ja kohta. See paiskab segi rühmaruumi, mille peab hiljem korda tegema. Lapse tegevus katkeb, ta ei
saa oma mõtet teoks teha.
Kui vallad ühinesid, jäi Tilsis tühjalt seisma varem vallavalitsuse
käsutuses olnud ruumid. Ühe sellise ruumi eraldas Põlva vald lasteaiale. Pikkade arutelude ja ajurünnakute tulemusel otsustasime siiski
loovustoa tegemise kasuks. Uus ruum võimaldab loovmängu ja kunstitegevusi läbi viia vahendeid kokku panemata, asjad saab jätta nii
nagu nad loomeprotsessis pooleli jäid, et hiljem naasta ja oma mõte/
tegevus lõpule viia. Siiski kehtivad ka loovustoas reeglid: koristame
ise! Kasutame vahendeid heaperemehelikult.
Detsembris võtsime osa kooli jõululaadast, kuhu lapsed koos vanematega, vanavanemad ja õpetajad meisterdasid müügiks laternaid,
helkureid, sokke, kindaid jne. Oli avatud näomaalingu nurk. Saadud
tulu eest soovisid lapsed kinos käia. Annetustena saadud raha läks
loovustoa sisustamiseks. Samuti aitas meid annetusega LC Põlva Cloria klubi. Vanematele tegime Facebooki üleskutseid erinevate vahendite soetamiseks.
Loovustuba sai koristatud, remonditud ja sisustatud ainult hea
tahte, vabatahtliku töö, annetuste ning taaskasutusmaterjalide najal.
Suur tänu meie vanematele, kogukonnale, töökaaslastele, kes tõid
meile kõikvõimalikke asju alates nööpidest, mööblist ja lõpetades superägeda tipitelgiga. Eriline tänu meie poolt läheb onu Vallele, kes
värvis, lihvis, lakkis ja lõikas.
Avamine toimus loovustoale kohaselt meisterdamisõhtuga. Lapsed koos vanematega valmistasid isa sokist kepphobuse ja tutvusid toa
vahenditega. Samuti
on lastel olnud juba
võimalus loovustoas
mängida, meisterdada ning õmblusmasinaga õmmelda.
Lisaks tuleb veel
ehitada uks, et loovustuppa, mis tegelikult paikneb teisel
korrusel,
pääseks
kergemini. Praegu
puudub veel ka veevärk, nii et maalimist
planeerida on pisut
keeruline, aga kui
kuidagi ei saa, siis
kuidagi ikka saab!
Airi Varend
Muumioru
lasteaia õpetaja

Sünnipäevapidu koos kuperjanovlastega
Mooste Lasteaias Tammetõru otsustati, et sel
aastal tähistatakse Eesti Vabariigi sünnipäeva varasemast mõnevõrra erinevalt. Üheks valikuks
oli Kuperjanovi Jalaväepataljoni ajateenijate küllakutsumine. Kutse sai juba varakult teele saadetud ning lasteaiapere suureks rõõmuks võeti see
kuperjanovlaste poolt ka vastu.
Ürituse alguseks kogunesid saali nii Mooste
kui ka Kauksi ja Rasina majade suured ja väikesed. Ees ootav põnev üritus oli kohale meelitanud
ka terve rea lapsevanemaid. Suure varustuselaadungiga kohale saabunud kaitseväelased paluti
istuma esiritta, kus neil oli hea võimalus kaasa
elada meie lasteaiapere poolt ette valmistatud
väiksele kontserdile. Kui laulud lauldud ja luuletused loetud, tänas lasteaia direktor meie tublisid töötajaid tänukirjade ja väikeste kingitustega,
mille järel anti külalistele üle kõikide rühmade
poolt valmistatud kaardid ja meened.
Nüüd algas aga ürituse põnevam osa. Laste
ette astusid Kuperjanovi JVP kaitseväelased, kes
esmalt rääkisid sõdurite igapäevaelust ning seejärel asusid tutvustama kaasatoodud varustust.
Seljakotid, kuhu on pakitud kõik vajalik sõduri
eluks metsas, olid suured ja rasked. Lapsed said
võimaluse neid ka ise neid tõsta. Koti maast lahti
saamise katsed õnnestusid kahjuks vaid üksikutel, sest selleks oli tarvis ikka päris tõsist käterammu, mida lasteaialastel aga paraku veel nappis.
Sõduri lahingvarustusega tutvumisel tekkis
nii lastel kui ka vanematel palju küsimusi. Näiteks tahtsid lapsed teada, mis voolik on õlale kinnitatud, miks on prille vaja, mis on kiivri küljes
jms. Lapsed said kõikidele oma küsimustele ka
vastused. Kiivri küljes olevat öönägemisseadet
said kõik oma käega katsuda ning vaadata, kuidas
teised pimedas välja näevad. Paljudele meenutas
see pilt varasemalt filmides nähtut. Kohaletulnud
isasid ja vanaisasid huvitas aga rohkem tänases
kaitseväes valitsev eluolu. Muuhulgas meenutati
teenistusaega omaaegses nõukogude sõjaväes ja
võrreldi seda tänapäevase sõdurieluga.
Üks sõduritest oli meditsiinitöötaja, kelle varustuse hulka kuulus tavapärase sõduri seljakoti kõrval veel ka meditsiinipaun. Üllatuseks oli
see, et meditsiinipauna kanti mitte seljas, vaid
hoopiski kõhul. Meditsiinitöötaja tutvustas huvilistele oma pauna sisu ning rääkis, mida tuleks
teha ja milliseid vahendeid kasutada erinevate
vigastuste korral. Kaitseväelastel oli kaasa võetud ka Mooste piirkonna sõjaline maastikukaart,

Pokudega Eestimaad avastamas

Põlva Lasteaias Pihlapuu oli veebruari teemakuuks pokud!
Niisugused imelikud mättad: suuresilmsed, naeruhimulised ja sasipäised.
14. veebruaril tervitasid Poku rühma lapsed sõpru südamliku
lavastusega, mille sõnum lasteaiaperele oli - märka, hoia ja hooli!
Kõik rühmad said kingituseks poku rühma laste ja nende vanemate
poolt heegeldatud käeketid ja sõpruse õhupalli. Suur aitäh SA Pokumaa töötajatele, kes tegid võimalikuks, et meie sõbrapäevapeole
said tulla tõelised pokud oma uhketes rohukuubedes.
25. veebruaril tähistasid pokud koos lasteaiaperega vabariigi
aastapäeva teemal ,,Pokudega Eestimaad avastamas’. Seekord tuli
külla ka Puuko, kellelt pokud said Eestimaa kohta küsimusi küsida. Koos lauldi, mängiti, tantsiti ja Poku rühm kinkis igale rühmale
oma nimitegelase - Poku.
Täname Jaanika Koorti kümne väga tõetruult valminud Poku
eest ning täname ka kõiki lapsevanemaid ja Pihlapuu peret.
Ulvi Stanevitš, Marili Lepik ja Heli Jalas
Poku rühma õpetajad

mis ürituse lõpus kingitusena lasteaiale üle anti.
Veel päevi hiljem uurisid koolieelikute rühma
lapsed seda kaarti suure huviga, otsides sellelt
üles Mooste aleviku ja lasteaiamaja.
Kui tutvustav osa läbi, oli lastel võimalus
kõike kaasatoodut lähemalt vaadata ja oma käega
katsuda. Lapsed proovisid selga sõdurite riideid,
jalga sõdurisaapaid ja pähe kiivrit. Isegi gaasimaski ei kardetud. Poiste jaoks olid loomulikult
kõige huvipakkuvamaks erinevad relvad, mis
sõdurid kaasa olid toonud. Ürituse kõige vahvamaks osaks kujunes lastele näomaskeeringute
tegemine. Kuna maskeeringu tegijaid oli vaid
kolm, siis pidid lapsed lausa järjekorda võtma.
Ootamine tasus aga igati ära, sest näomaskeeringu saanud lapsed said ennast mõnda aega päris
maastikuluures olevate sõjameestena tunda. Kui
näod olid pähe joonistatud ja pildid koos sõduritega tehtud, oli käes aeg keha kinnitada. Lasteaia
kokad olid selleks päevaks valmistanud suure
potitäie seljankasuppi, mida siis koos kuperjanovlastega ühise laua taga hea maitsta lasti.
Mälestuseks vahvast päevast said kõik lapsed
endale Kuperjanovi jalaväepataljoni ajateenijate
märgid.
Maike Paabut ja Kersti Liloson
Mooste Lasteaed Tammetõru
Annika Veetsmanni fotod

Kuidas tähistada tähtpäevi?
Veebruaris rääkisime koolieelikute rühmas lastega
tähtpäevadest
ja
nende tähistamise
vajalikkusest. Samuti riiklikest pühadest ja nendega
seotud traditsioonidest. 6-7-aastane
laps võiks osata kirjeldada tähtpäevade
tähistamist nii lasteaias kui ka kodus.
Lapsed nimetasid enim aastavahetuse pidu, millega seondub ilutulestik. Osati välja tuua jaanipäev,
kui tehakse suurt lõket. Lastega rääkisime nendest tähtpäevadest,
mida me koos lastega lasteaias tähistame ning lapsed jagasid oma
sõpradele kogemusi sellest, kuidas nende kodudes pidupäevad välja näevad. Nimetati ka sünnipäevi ja pulmi. Ka meie lasteaial oli
50-aasta juubel. Nii arutlesimegi lastega, mis vahe on sünnipäeval
ja juubelil. Selgus, et nii mõnegi lapse vanaemal või isal on olnud
juubelipidu.
Riiklike pühade teema hulka käib ka Eesti riigi sümboolika
tundmine ja põgus vestlus presidendist. Lapsed õppisid vabariigi aastapäeva aktusel esitamiseks selgeks meie riigi hümni sõnad.
Kaartidelt uuriti luubi abiga, nii oli põnevam, kus asub Põlva ja
millised linnad ja riigid meid ümbritsevad. Aastapäeva aktusel
esitasid lasteaia õpetajad oma näitetrupiga lastele lavastuse eesti
rahva ennemuistsetest juttudest – on ju rahvajuttude aasta.
Heldin Punga
Kullatriinude rühma õpetaja
Avaldatud lühendatult
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Põlva Spordikooli töökorraldus
eriolukorra ajal
Kõik Põlva Spordikooli hallatavad spordibaasid on vähemalt
märtsikuu lõpuni täielikult suletud.
Põlva Spordikooli õpilased on üle viidud distantsõppele ning
toimuvad individuaaltreeningud vastavalt treenerite poolt õpilastele ja nende vanematele edastatud treeningplaanidele ja juhistele.
Treenerid on õpilaste ja vanematega erinevaid sidevahendeid kasutades kontaktis ning küsimuste ja probleemide korral kättesaadavad.
Juhtkond töötab kodukontoris. Infovahetus toimub e-posti
teel spordikool@polva.ee või markus.kao@polva.ee ja telefonitsi
+372 5594 5171.
Soovitame inimestel võimalusel vabas õhus liikuda, kuid vältida rahvarohkeid kohti ja harrastada tervisesporti pigem kodulähedases metsas või terviseradadel, kus liikumine on hajutatud ning
kontaktide hulk võimalikult minimaalne.
Vabariigi valitsuse kriisikomisjon rõhutab, et noored ja lapsed
EI TOHI koguneda kaubanduskeskustes, parkides jm rahvarohketes kohtades ning tuleb vältida kontakti teiste inimestega.
Püsime üheskoos terved ja tervislikud!
Põlva Spordikool
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Sporditulemused
• Alexela-Hawaii Express Noortesari 2020 suusatamises II etapp
klassikatehnika sprindis toimus Jõulumäel. 1,3 km distantsil saavutas Karoli Villako 4. koha N20 klassis.
• Alexela-Hawaii Express Noortesari 2020 III etapp vabatehnikas
takistuselementidega sprindis toimus 16. veebruar Haanjas. Karoli
Villako saavutas N20 klassis III koha.
• Eesti noorte meistrivõistlused klassikatehnika eraldistardist toimusid 22. veebruaril Otepääl. 5 km distantsil tuli Karoli Villako 4.
kohale. Karoli treener on Arne Tilk.
• Rahvusvahelised Ilmar Randma XXXI karikavõistlused laskmises toimusid 5.-8. märtsil Haapsalus. Osalesid laskurid Eestist, Lätist, Leedust ja Soomest. Harjutuses 30 lasku ringmärki saavutas
Kristjan Koosapoeg parima eestlasena 5. koha. Taavi Ilves oli 13.
Samas harjutuses tüdrukutele oli Steffi Salu 10-nes ja Mariliis Vilt
13-nes. Harjutuses 30 lasku siluetti tuli Kristjan Koosapoeg parima
eestlasena 6. kohale, Taavi Ilves oli 15. Tüdrukutest sai Steffi Salu
7. koha (eestlastest 2.)
Harjutuses 40 lasku õhupüstolist sai parima eestlasena 9. koha
Kristjan Koosapoeg, Taavi Ilves tuli 11. kohale (eestlastest 3.).
Laskurite treener on Maire Tiisler. Laskurite osalemist võistlustel
toetas Eesti Kultuurkapitali Põlvamaa ekspertgrupp.
• Põlva Spordikooli kõige pisemad käsipallurid osalesid Karupoeg
Puhh Miniliiga võistlussarja hooaja viiendal etapil Tapa Spordi-

keskuses vanuserühmades 2009, 2010 ja 2011. Seekord olid võidukad kõige nooremad käsipallurid sünniaastaga 2011.
Vanusrühmas 2011 osales 8 võistkonda, kes olid jagatud kahte alagruppi, kust võitjana väljus ühegi kaotuseta Põlva Spordikool, kes
alistas alagrupis SK Tapa/Tapa valla SK, Aruküla 2, HC Viimsi
võistkonnad. Poolfinaalis võideti Aruküla 3 ning finaalis võideti
SK Tapa/Tapa valla SK võistkonnad.
Võidukas võistkonnas mängisid: Raul Tohva, Jakob Urman, Aaron
Zlatin, Rasmus Pikken Volt, Riko Kerri Sõir, Kristofer Tootsman.
Treener Kalmer Musting
Vanuserühmas 2010 saavutasid Põlva Spordikooli 1 ja 2 võistkonnad üheksa võistkonna arvestuses vastavalt 4. ja 6. koha. Mõlema
võistkonna treener on Kalmer Musting.
Miniliiga vanemas rühmas sünniaastaga 2009 saavutas Põlva
Spordikool üheksa võistkonna arvestuses II koha, mängides koosseisus: Karlis Ilus, Miikael Laine, Karlis Rehemets, Henri Haabma, Raigo Kaar, Lev Liubchenko, Eerik Lutsar. Treener on Henri
Sillaste.
• 7. märtsil toimus Kohtla-Järvel laste vabamaadluse turniir “ Aeg
Olla Tugev”, kus Põlva noormaadlejad näitasid oma tugevust.
Kehakaalus -20kg saavutas Mihkel-Markus Kütt 1. koha; kehakaalus -23kg Loore-Eliise Kört 1. koha; kehakaalus -32kg Rain Tigas
1. koha; kehakaalus -42kg Robert Špilik 3. koha ja kehakaalus
-47kg Jan-Rasmus Käis 3. koha. Maadlejate treener on Elar Hani.
Põlva Spordikool

Kalmer Musting: Välismaalased on koju saadetud ja tavalise plaani järgi enam elada ei saa

Riiklikus eriolukorras
korduma kippuvad küsimused:
Kas higist võib saada Covid-19 viirusnakkuse? Kas jõusaali- või spordiseadmetelt võib saada nakkuse?
Spordimeditsiini SA arvamus (NB! Tegu pole riigiasutusega):
Rahvusvahelise Olümpiakomitee meditsiinikomisjoni hinnangul higi eraldi ei sisalda viirust, kuid nakatunud inimese higi
on suure tõenäosusega viirusega saastunud nakatunu aevastamise, köhimise ja nina käega pühkimise tõttu.
Seega nakatunud inimese higi spordi- ja jõusaalivahenditel on
suure tõenäosusega viirusega saastunud, kuna nende respiratoorsest süsteemist on viirus sinna “kleepunud” ning sellises
kontekstis võib nakkus ka higi kaudu levida. Liikuda võiks
värskes õhus.
Kas eriolukorra kehtimise perioodil on üldse võimalik kultuuri ja sporti nautida?
Koroonaviiruse levik on vähetõenäoline värskes õhus viibides.
Kultuuriministeerium on kogunud ning kogub pidevalt edasi
oma kodulehele võimalusi kultuurist osasaamiseks koduseinte
vahel, tutvuge! Mõisate ümbrused, pargid, loodusrajad, muud
kultuuriloolised paigad – neid saab samuti külastada, kuid isegi vabas õhus ei ole lubatud korraldada üritusi ega ühistreeninguid ning tuleb säilitada arukus.
Õpilased saavad iseseisvalt treenida distantsjuhendamisel või
veebipõhiste materjalide toel. Kutsume üles lugema raamatuid, vaatama filme, lugema lastele ette.
Allikas: www.valitsus.ee

Eesti Käsipalliliit (EKL) võttis vastu otsuse lõpetada kõik
hetkel käimasolevad käsipallivõistlused. Pooleli jäävad naiste ja
meeste Eesti meistrivõistlused ning kõikide vanuseklasside noortesarjad.
Kui Eesti Käsipalliliit otsustas eelmisel nädalal kogu võistlustegevuse peatada asetses Serviti Eesti meistriliiga tipus ning oli
just plaanimas sõitu Balti liiga veerandfinaali korduskohtumisele
Leetu. Siis aga muutus kõik kiiresti.
“Minu jaoks oli tegemist täiesti uudse olukorraga. Korraga
peatus nii pikalt veerenud ratas järsult märtsi kuus. Esimesed päevad trummeldas peas tohutult mõtteid – mis nüüd saab, kuidas on
see võimalik, et ühiseid trenne teha ei saa,” rääkis palju näinud
juhendaja Käsipall24.ee lehele. “Nüüdseks on kõik välismaalased
koju saadetud, mis nad siin korteris ikka üksi istuvad. Kõik spordisaalid on ju kinni ning me ei näinud mõtet neid siin kinni hoida.”
“Need otsused ei sündinud ainult finantsilistel põhjustel. Kuidas mängijate tasustamisega edasi minna, seda otsustame hiljem.
Märtsi kuu eest oleme lubanud kõigile palgad maksta,” kommenteeris Musting olukorda. “Õnneks saime välismängijad lihtsalt
koju, kuna nad elavad siin põhimõtteliselt naaberlinnades ning vähemalt koju minekuks olid piirid neile lahti.”
“Ehk tuli hooaja ametliku lõpetamise teade ka liiga vara. Loomulikult oli paus õige mõte, kuid oleks võinud ju tasa ja targu elada ning vaadata mis tulevik toob. Alati on ju võimalus, et viiruse
levik oleks paari nädala pärast vaibunud ning me oleks saanud
mõelda, kuidas meistriliigaga edasi minna,” arvas endine koondise
juhendaja hooaja varajase lõpetamise kohta. “Loomulikult peame
ka meie nüüd distsipliinist kinni, harjutusi ei toimu ning meestele
koostame indviduaalset treeningplaanid.”
Kui näiteks BC Kalev/Cramos avastati neljapäeval üks nakata-

Sport ID Facebooki lehelt
leiab laia valiku e-treeninguid:
*Eesti Terviserajad videoõpetused ja
*Youtubes Ott Kiivikase video
välijõusaalis treenimisest
*Kaisa Marran Pilates Studio pilatese trennid
*Sportlandi Facebooki lehel teevad trenne
Sandra Raju ja Katrena Trenno
* Spordiklubi Englas avaldab igal tööpäeval oma FB kontol
õppevideo kahest harjutusest lastele, noortele ja ka suurtele
koroonaviiruse perioodil tegutsemiseks.
*38. Tartu Maastikumaraton toimub virtuaaljooksuna
*Spordiklubi Sparta treeningud eriolukorraks
*MyFitnessi veebitreeningute keskkond NETFIT
* Iga päev kell 12 jagatakse Eestimaa liigub Facebooki lehel ühte lihtsat kava, mida saab kodus hõlpsasti kaasa teha,
millest malli võtta ja uut indu saada. Lihtsad, ent tõhusad
treeningkavad on kokku pannud Eesti ühed parimad treenerid Sandra Raju ja Britta Aduson.

nud meeskonnaliige, siis Servitis Mustingu info kohaselt viirusekandjaid pole. “Meil olid paar mängijat eelmisel nädalal gripitunnustega, kuid neile tehtud testid tulid õnneks negatiivsena tagasi.”
Järgmise hooaja kohta on veel tõenäoliselt vara küsimusi esitada? “Hetkel ei mõtle me veel sellele. Iga asi vajab aega ning
seedimist. Selge on see, et komplekteerimine algab suurematest ja
rikkamatest klubidest, millal järjekord meieni jõuab, seda näitab
tulevik. Tavalise plaani järgi enam elada ei saa, plaane tuleb teha
lühemate ajajuppide kaupa.”
Artikkel veebilehelt Käsipall24
Foto: Siim Semiskar

Kasuta mobiiliorienteerumist!
Vabariigi Valitsus kuulutas välja seoses koroonaviiruse levikuga eriolukorra, mis hetkel kehtib 1. maini 2020. Seoses sellega ei
toimu ka ühtegi orienteerumisvõistlust.
Kellel on jätkuvalt huvi metsas liikuda, soovitame kasutada
mobiiliorienteerumist http://mobo.osport.ee/. Põlvas on kaks rada
– üks Mammaste Tervisespordikeskuse ümbruses ja teine Intsikurmus. MOBO rajal puuduolevad KP-tähised on asendatud.
Kellel on soov minna maastikule kaardiga, siis saate siit need
välja printidaorienteerumisklubi Põlva kobras kodulehelt: Mammaste TSK ja Intsikurmu.
MOBO 1-2-3
•Lae oma telefoni MOBO rakendus.
MOBO 2 - new version for latest Androids Get it on Google
Play Download on the App Store Get it on Windows Phone Store
•Kasutades ekraanil olevat orienteerumiskaarti ja magnetkompassi leia valitud kontrollpunkt(id) (KP). Kontrollpunktid maastikul on tähistatud infotahvliga, kus vastav unikaalne QR ruutkood
(või NFC märk).
•Märke tegemiseks tuleb pildistada telefoniga QR koodi. Vali
MOBO äpi menüüst Märge (või vajuta nupule Foto) ja suuna telefoni kaamera infotahvlil olevale koodile. Kinnitus, et oled punktis
käinud, saadetakse MOBO koduleheküljel mobo.osport.ee, kus
peetakse statistikat osalejate üle. Vali kaardilt järgmine KP ja leia
see!
OK Põlva Kobras
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Märgi aias kohatud kevadekuulutajad üles veebipäevikusse!

Kuldnokk.
Foto Kauro Kuik

Kirikuteated:
Koroonaviiruse haiguse COVID-19 leviku tõttu Eesti Vabariigis tuleb võimaliku nakkusohu tõttu ära jätta jumalateenistused ja neid võimalusel elektroonilistes kanalites üle kanda.
Võimalused oma kodus kiriku- ja palveelust osa saada:
- Põlva Maarja koguduse jumalateenistused ja palvused YouTube-s ja koguduse Facebooki lehel
- ETV2 kannab riiklikus eriolukorras üle pühapäevaseid
jumalateenistusi
- Põlva Maarja koguduse vaimuliku sõnumit pühapäeva
teemal saab kuulata pühapäevahommikuti kell 8 Kaguraadiost
Kirikute jumalateenistused internetis:
Hommikumõtisklused Vikerraadio kodulehel
Pereraadio saated
Hommikupalvused Pereraadios
Raadio 7

Ornitoloogiaühing kutsub seitsmendat aastat huvilisi pidama veebipäevikut oma aias kohatud lindude, aga ka muude loomade ja taimede kohta.
Suvist aialinnupäevikut saab pidada iga huviline, kel on aed linnas
või maal. Lehel www.eoy.ee/aed saab luua isikliku päeviku ja sinna
kirja panna kõik aias kohatud ja pesitsevad linnud. Lisada saab ka
muid vaatlusi: aias nähtud kahepaiksed, roomajad ja imetajad, millal puhkesid õide looduslikud ja aiataimed ning millal ilmusid välja
esimesed putukad. Päeviku täitmine kestab märtsi algusest kuni 4.
oktoobrini.
Suvise aialinnupäeviku koordinaator Meelis Uustal tõdes, et tänavusel talvel läks hilissügis sujuvalt üle varakevadeks. “Jaanuaris hakkasid aedades õitsema lumikellukesed ja veebruaris lisandusid märtsikellukesed. Esimesed rändlinnud jaanuaris veel tagasi ei jõudnud,
kuid alates veebruari keskpaigast hakkasid lähirändurid siiski naasma,” selgitas Uustal. “Enne lume tulekut jõudsid peamiselt Lääne- ja
Lõuna-Eestisse ning saartele kohale esimesed kiivitajad, põldlõokesed, sookured ja mitmed teisedki varajased rändurid. Soe veebruar üllatas ka linavästriku, must-lepalinnu ja väike-lehelinnu vaatlustega.”
Tänu aialinnupäevikule saab ornitoloogiaühing uusi andmeid
aialindude leviku, arvukuse ja pesitsusedukuse kohta, kuid kogub ka
fenoloogilisi vaatlusi taimede ja putukate kohta. Tavapäratu talve järel võib ka kevad tuua ootamatuid vaatlusi, mistõttu on nii eelmistel
aastatel päevikut pidanud kui ka uute vaatlejate tähelepanekud väga
oodatud.
Suvine aialinnupäevik on Eesti suuruselt teine harrastusteaduse
algatus, mis sai alguse 2014. aastal. Projektis osaleb tuhat loodushuvilist üle Eesti, kes sisestavad päevikutesse üle 27 000 vaatluse aastas.
Algatust veab Eesti Ornitoloogiaühing, toetab Keskkonnainvesteeringute Keskus.
Meelis Uustal
suvise aialinnupäeviku koordinaator

Põlva Gümnaasium võtab tööle
Ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetaja
Põlva Gümnaasium on 1. septembrist 2016 Põlvas õppetööd
alustanud riigigümnaasium, mille eesmärk on pakkuda heatasemelist üldkeskharidust õppija individuaalset arengut toetavas koolikeskkonnas. Põlva Gümnaasiumis toimub õppetöö ainult gümnaasiumiastmes (10.-12. klass) ning meil õpib üle 200 Põlvamaa
noore.
Õpetaja võtame tööle täiskoormusega ning tööle asumisega
augustist 2020 või esimesel võimalusel.
Ootame Sind kandideerima, kui:
● sul on omandatud või omandamisel õigus õpetada ajalugu ja
ühiskonnaõpetust gümnaasiumiastmes;
● pead oluliseks hoolivust, väärikust, ettevõtlikkust ja pädevust
ning tahad seda ka noortele edasi anda;
● soovid töötada Eesti ühes moodsamas koolikeskkonnas ning
oled valmis andma oma panuse selle arendamiseks.
Pakume omalt poolt:
● huvitavat ning vaheldusrikast tööd;
● korralikku töökoormust ja paindlikku töökorraldust;
● innovaatilist töökeskkonda ja häid töötingimusi;
● silmapaistvaid ja sõbralikke kolleege;
● sõbralikku ja toetavat kooliperet.
Kandideerimiseks tuleb esitada:
● Avaldus;
● CV;
● Haridust tõendavate dokumentide koopiad.
Dokumendid tuleb esitada hiljemalt 17. aprillil 2020, saates
need aadressile kool@pg.edu.ee
Lisainformatsioon: Alo Savi, direktor (5688 8431, alo.savi@
pg.edu.ee)

OSTAME KASVAVAT VÕSA!
PUHASTAME VÕSASTUNUD
-

KRAAVID
PÕLLUD
METSASIHID
TEEÄÄRED

Küsi hinnapakkumist!
+372 5199 4876
rasmus@polvametsagrupp.ee
www.polvametsagrupp.ee
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ÕNNITLEME
VÄÄRIKAID
JUUBILARE
APRILLIS 2020
97
Margareta Lävi
Lahe küla
96
Aino Malmet
Põlva linn
95
Ludmilla Hirmo
Kauksi küla
Vaike Pärn
Ahja alevik
93
Juta Padar
Leevijõe küla
Paul Ristioja
Põlva linn
Lehte Landrat
Puuri küla
Alide Vihman
Põlva linn
Aleksandra Mägi
Kähri küla
Maimo Kruusement
Põlva linn
Milde-Elfriede Kahar
Põlva linn
Adele Kõrda
Põlva linn
92
Kalev-Johannes
Kirsimägi
Jaanimõisa küla
Helena Võru
Mustajõe küla
Eino Huik
Loko küla
91
Zinaida Koromnova
Põlva linn
Vaike Plakk
Eoste küla
90
Helju Vardja
Mooste alevik
Helju Võso
Kähri küla
Joosep Priimus
Põlva linn
Hedvi Hame
Põlva linn
85
Senni Hilp
Põlva linn
Helgi Kurusk
Põlva linn
Sinaida Tigas
Põlva linn

80
Eevi Vasser
Põlva linn
Maia Nutt
Põlva linn
Salme Pereseld
Põlva linn
Valev Kraavi
Mammaste küla
Lilli Leib
Mammaste küla
75
Helgi Peetso
Põlva linn
Lija Semm
Kiisa küla
Aare Sammalkivi
Põlva linn
Külli Toom
Vardja küla
Eha Moritz
Põlva linn
Mai Silm
Metste küla
Kuido Kurg
Kärsa küla
Veera Hurt
Himmaste küla
Imbi Haagivang
Peri küla
70
Tõnu Jaagund
Tilsi küla
Uudo Mäeotsa
Põlva linn
Aive Visnapuu
Vastse-Kuuste alevik
Vilja Nemvalts
Põlva linn
Maia Vill
Põlva linn
Raivo Haljak
Põlva linn
Aita Ruusmaa
Soesaare küla
Veera Taro
Põlva linn
Kersti Mitt
Peri küla
Ülle Koosapoeg
Mooste alevik
Astrid Taalberg
Adiste küla
Endel Kiiskmann
Mammaste küla
Reeli Aarna
Akste küla
Maikuu juubilarid,
kes ei soovi
äramärkimist ajalehes,
palume sellest teada anda
hiljemalt 10. aprilliks
tel 799 9499

Elanike arv seisuga 01.03.2020
mehi 6784
naisi 6993
kokku 13 777

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

Ajavahemikul 20.02.2020 – 19.03.2020
sündis Põlva vallas 5 tüdrukut ja 7 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

Luise Haidak
1924-2020
Laine-Elfriide Klaus
1924-2020
Vaike Kilter
1933-2020

Linda Orro
1936-2020
Silvi Küla
1937-2020
Mare Põllukivi
1939-2020

Erik Normet
1943-2020
Virve Kaldvee
1947-2020
Tea Kase
1952-2020

Vello Laine
1958-2020
Endel Taza
1968-2020
Anne Kägo
1969-2020

Valgemetsa küla üldkoosolek
toimub 3. mail 2020.a kell 12.00
Valgemetsa bussijaamas.

- huvijuhile

Päevakord: 1. Külavanema valimised
2. Aastaaruande kinnitamine
3. Uue arengukava ideede kogumine
4. Kohapeal algatatud küsimused.

- hooldustöötajatele
(põhikohaga ning puhkusteperioodiks), töö vahetustega 24 tundi või 11
tundi
Info: 56264536 Merle Lätt,
e-post merle.latt@hooldekodu.ee

Lisainfo: Projekteerimisest
Heiki Ehte, tel. paigalduseni.
5305 1265.Tööd üle Eesti.
PUURKAEVUD,
MAASOOJUSSÜSTEEMID
VEE-, KANALISATSIOONIJA FILTERSÜSTEEMID

Lisainfo: 50 21 279 / 52 69 604 / www.puurkaevumeistrid.ee

AS Lõuna-Eesti Hooldekeskus
pakub seoses
avatava uue osakonnaga tööd
Kanepi Kodus
(Erastvere külas):

- meditsiiniõele
(osalise või täistööajaga)
Info: 53439375 Tiiu Sirk,
e-post tiiu.sirk@hooldekodu.ee

