PÕLVA
VALLAVOLIKOGU
JA VALLAVALITSUSE
INFOLEHT
PMS 285
CMYK 90 / 48 / 0 / 0
RGB 0 / 115 / 207

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

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

Nr 29 (5) • 26. mai 2020

Põlva vald on liitunud eeskujuliikumisega “Valge Õhupall”,
mis kutsub kõiki emasid ja isasid üles katkestama 1. juunil kell
11.11 üheks minutiks kõik muud tegevused, et teha oma lapsele
pai. Paid vajavad kõik nii väikesed kui ka suured. Üks pai võib
tähendada rohkem kui tuhat sõna…
Aktsiooni “Teeme lapsele pai” seos lastekaitsepäevaga on
sümboolne ja taotluslik. Laste hoidmine ja kaitsmine on lapse varajases eas lapsevanemate jaoks loomulik ning väga oluline osa.
Igal tehtud pail on eriline hoolivust ja turvatunnet loov tähendus
ning seda sõltumata vanusest. Mida kaugemale jääb lapsepõlv,
seda erilisemaks muutub vanemalt ja vanavanematelt saadud pai.
Pai erilisus tuleb esile vaid siis, kui seda teeb lapsele väga lähedane inimene, näiteks lapsevanem või vanavanem. Tehes lapsele pai anname talle edasi selge sõnumi – me märkame üksteist ja
hoolime üksteisest, seepärast on lihtne meeles pidada ka aktsiooni
toimumise erilist kellaaega 11:11.
Kutsume kõiki üles 01.06 kell 11:11 tegema lapsele pai ning
jäädvustama seda hetke.
Paisid saab teha ka distantsilt, avades pai saajatele südame.
Selleks tuleks lõigata valgest paberist välja süda ja kirjutada sinna sisse pai saajate nimed või siis lihtsalt teeemaviite #lapselepai.
Videoklipp südame avamisest või avatud südamega fotost võib pai
saajatele edastada e-kirja, sõnumi või mõne muu e-kanali näitesks
sotsiaalmeedia postituse kaudu.
Jäädvustatud hetkede ja avatud südamete jagamisel sotsiaalmeedias on teretulnud postitustele viidete #lapselepai, #terveeestihoolib ja #valgeõhupall lisamine.
Teeme lapsele pai: Facebookis: @valgeohupall ja
Instagramis: @lapselepai
Eeskujuliikumise “Valge õhupall” tegevus on suunatud väärtuspõhise, turvalise ja tervisest hooliva elukeskkonna kujundamisele.
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Kuidas Põlva vallas kriisiga toime tuldi?
Eriolukorra alguses oli suure surve all just sotsiaalvaldkond –
kuidas saavad meie inimesed hakkama, kuidas meie neid aidata
saame, kas abi jõuab kõikide abivajajateni, kas saame hakkama?
Nüüd võib öelda, et saime hakkama. Meie vallas oli viirusesse nakatumisi vähe, elanikud olid ettevaatlikud, täitsid hästi valitsuse
kehtestatud reegleid.
Kõige kriitilisem oli eriolukorra algus – me ei teadnud, kui suureks kujuneb nakatunute arv Põlva vallas, kellele missugust abi ja kui palju vaja läheb, kui kaua
eriolukord kestab, puudus vajalik kogus kaitsevahendeid, kodukontoris tööülesannete täitmiseks oli vaja kõikidele töötajatele
tagada sobiv tehnika jne. Lisaks tekitas kriisi alguses pingeid teadmatus ja hirm tundmatu haiguse ning võimaliku nakatumise ees.
Nüüdseks on laustestitud ka meie valla kolm hooldekodu, testiti
kõiki kliente ja töötajaid. Viirust ei olnud. Hooldekodud kehtestasid külastuskeelu kohe eriolukorra alguses ning jälgisid hügieeninõudeid.
Kõige rohkem suurenes töökoormus valla sotsiaal- ja koduhooldustöötajatel. Suurenes abivajajate hulk, muutusid tööülesanded ja -korraldus. Kõige suurema löögi alla sattusid just koduhooldustöötajad, kelle töökoormus suurenes ja kes puutusid otseselt
kokku (riskirühma)inimestega. Nemad toimetasid toidu ja ravimid
valla elanikele, kes seda vajasid ja sotsiaalosakonnale sellest teada
andsid. Koduhooldustöötajad jätkasid ka oma igapäevase tööga lepinguliste klientide abistamisega. Suur tänu teile – Anu, Aive,
Aita, Irina, Kaja, Ljubov ja Marge!
Eriolukorra alguses valmistas muret isikukaitsevahendite ja
desinfitseerimisvahendite puudus. Mure oli ka sellega, et kuidas
meie eakad olukorraga toime tulevad, kas nad vajavad abi, kas nad
sellest sotsiaaltöötajatele ka teada annavad või kas neil on keegi,
kes neid aitab. Otsustasime, et tuleb üksi elavate 60+ eakatega telefonitsi otse kontakti võtta. Appi helistama tulid ka Põlva Vallavalitsuse teiste osakondade töötajad. Helistasime ligikaudu 2000
inimesele. Saime infot abivajajatest ja leidsime nende muredele
lahenduse. Inimestega vesteldes tuli välja, et paljusid aitavad lähedased, naabrid, tuttavad. Helistamiste käigus selgus, et eakatele
teevad muret väga erinevad asjad – tervis ja see, et ei saa arsti
juurde, auto ülevaatus, mis lõppes aprillis jne.
Rõõmu tegi vallaelanike mõistev käitumine, reeglitest kinni pidamine, töötajate valmisolek täiendavate tööülesannete täitmiseks
ja hea koostöö erinevate osapoolte vahel – koduhooldustöötajad,
politsei, päästeamet, Põlva Coop, Mäe Apteek, toidupank, kodanikeühendused jpt. Suur tänu kõikidele!
Kui helistasime võimalikele abivajajatele, siis sageli mainiti
seda, et süda on rahulik, sest elatakse maal oma majas ja kellegagi
väga kokku ei puututa ja et muremõtteid eemale peletada, tehakse
kevadisi aiatöid.
Suur tänu kõikidele eriolukorra ajal sotsiaalvalda panustanud
inimestele!
Kriis näitas, et valmis tuleb olla kõigeks. Rahulik närv, planeerimine ja koostöö on asjad, tänu millele tullakse ka kõige raskematest olukordadest välja.
Helen Metsma
sotsiaalosakonna juhataja
Alguses andis harjuda laste uutmoodi õppekorraldusega. Muidu distantsõpe minu lastele meeldis, st neile meeldib olla kodus ja
teha kodus koolitöid. Õppimist oli küll palju, aga oleme hakkama
saanud.
Kuna elame maal, siis liikumispiirangute suhtes ei saanud midagi väga aru. Ainult oma lähedastega kokku ei saanud, suhtlemisvahenditeks olid Skype ja telefon.
Eriolukorra ajal oli ka ühel lapsel sünnipäev ning sõpradega
pidu jäi muidugi ära. Pereringis toimus ikka pidu.
Tiina
Kahjuks sekkus koroonakriis ka Lutsu teatri plaanidesse.
Etenduste kava oli juba veebruari lõpus kokku lepitud. Kavatsesime sel suvel mängida kahte lavastust. Teatrisuve soovisime
alustada juuni lõpus kogupere uuslavastusega “Unemati udujutt”.
Teiseks etenduseks aga möödunud aastal publiku poolt soojalt vastu võetud „Siin me oleme Tõde ja Õigus“. „Unemati udujutt“ esietendus oli planeeritud 27. juuniks.
Viimati kohtusime lavastuse autori Heiki Vilepi, lavastaja Veikko Tääri ja kunstnik Silver Vahtrega 27. veebruaril. Toona polnud
kellelgi meist aimu peagi algavast pandeemiast. Hiljem lootsime,
et kõik laabub ja suve alguseks on elu taas vanaviisi.
Nüüdseks oleme kahjuks teatanud, et sellel suvel jäävad Lutsu
teatri etendused ära. Peamiseks takistuseks on publiku jaoks 2+2
reegli tagamine. Oleme igal aastal paigaldanud oma publikule 400
kohalise tribüüni. Praeguste reeglite kohaselt saaksime sellisele
tribüünile lubada 100 - 150 pealtvaatajat. Sellest kahjuks ei piisa,
et etenduse kulusid katta. Lohutuseks meie armsale publikule on
meil aga see sõnum, et Lutsu teatri FB lehelt leiate lingid meie
varasematele etendustele.
Tiiu Rüütle
Lutsu Teatri Selts

Põlva vald, nagu ka terve meie maakond, on minu arust kriisiga hästi toime tulnud. Kõige kriitilisemad olid eriolukorra alguse
nädalad kui polnud isikukaitsevahendeid. Töökoormus tõusis ca.
30%
Muret tegi isikukaitsevahendite puudus, ebapiisav info nakatunute kohta maakonnas, mõningate ametiasutuste küllaltki kergekäeline suhtumine. Mõningal määral tekitas muret ka meie looduskaunite kohtade ülerahvastatus.
Rõõmu tegi hea koostöö käivitumine omavalitsustega ja Põlva
valla tänupakike eesliini töötajatele. Samuti suhtusid inimesed piirangutesse mõistvalt ja olid üsna altid neid järgima.
Kriisid võivad tekkida igal ajal ja asutuste vaheline koostöö
võiks olla tihedam, et kriisides kergemini toime tulla.
Peeter Tigas
Põlvamaa päästepiirkonna juhataja
Kui anda hinnang eriolukorras Põlva valla kriisijuhtimisele,
siis võib öelda, et saime erilise kogemusega üldjuhul hästi hakkama. Väga suur roll oli siin sujuval ja kiirel infovahetusel.
Õnneks päris kriitilisi hetki ette ei tulnud. Oli palju olukordi,
mis tuli kiirelt ja operatiivselt lahendada, kuid kuna ka haigestunute arv oli madal, siis ärevaks meil siiski ei läinud.
Kõige rohkem tegi muret teadmatus, kuidas koroonaviirus levib ja areneb ning kui pikalt selline olukord kestab. Millise jälje
jätavad eriolukorrast tulenevad piirangud vaimsele tervisele ja kuidas see mõjutab suhteid perekonnas. Kuidas ettevõtted majanduslikult hakkama saavad ja milliseid probleeme nendele koroonaviirus tekitas ja veel tekitada võib.
Kõige rohkem saab olla rahul, et meie inimesed võtsid eriolukorra reegleid tõsiselt ja käitusid vastavalt. Rõõmu teeb inimeste
valmidus ühise eesmärgi nimel tegutseda ja see, et distantsõppega
suudeti nii kodudes kui koolides toime tulla. Kerge see küll ei olnud.
Kriis tuleb äkki, ette hoiatamata. Kriisiks peab valmistuma
tavapärasel ajal, mängima läbi kõik juhtimise süsteemid, tegutsemisviisid ja infokanalid. Nii on võimalik ka järgmisteks kordadeks
paremini valmis olla.
Janika Usin
abivallavanem
Eriolukorra mõju oli tunda ka meie peres. Nimelt on peres kaks
väikest last (3a ja 5a) kes eriolukorra ajal lasteaias käia ei saanud
ning pidid koos isaga kodus aega veetma. Laste emal läks tavapärane tööelu edasi ning päeval Teda kodus ei olnud. Isa tegi tööd
kodukontoris ning oli samal ajal ka lasteaiakasvataja rollis. Esimesed par nädalat oli täitsa vahva. Lapsed nautisid kodus olemist
ning kuna elame maal ja ümber maja on suur hoov, leidsid lapsed
ka ise tegevust väljas mängimise näol. Seega töö kodukontoris toimis hästi. Peale kaht nädalat oli märgata seda, et lastel hakkas igav,
enam ei olnud põnev kahekesi väljas mängida, tülitseti omavahel.
Igatseti sõpru ja järjest rohkem hakati huvi tundma isa tegevuste
vastu. Hakati hoolimata keelust piiluma virtuaalsetel koosolekutel
arvutist teisi onusid ja tädisid kuni selleni, et oma maja sisestel
(osakonna koosolekutel) koosolekutel istuti juba isa põlvele ning
osaleti samuti koosolekul.
Peale ühte kuud kodukontoris olemist mängisid lapsed ka ise
ühe vana, mitte töötava arvuti taga töö tegemist. Korraldati samuti
mängult koosolekuid oma lasteaiakaaslastega ja kirjutati sõpradele
kirju. Isa oli eeskujuks:)
Eriolukorra ajal koos kahe lapsega kodukontoris olles kasvasime lastega vist rohkem kokku. Isegi siis, kui laste ema õhtul koju
jõudis, hoidsid lapsed ikkagi rohkem minu ligi ja soovisid koos
erinevaid tegevusi teha. See oli küll selle eriolukorra ainuke pluss.
Kuna füüsiline sotsiaalne suhtlus oli keelatud, hakkasime perega ka rohkem metsades matkaradadel käima. Avastasime kaugemaid matkaradu, kus lootsime teiste inimestega kontakti vältida ja
kuhu võibolla tavajuhul sattunud ei olekski.
Üldiselt elasime eriolukorra kenasti üle. Jäime ise terveks, tööelu ei kannatanud ning õnneks on tänapäeval olemas erinevad vahendid digitaalseks suhtlemiseks.
Mihkel

Kriisi mõju Põlva vallale ei ole veel täielikult selge. Konkreetsed piirangud kõikide valla asutuste töös olid mõnevõrra erinevad,
kuid saadi muutunud oludes hakkama kaugtöö ja digisuhtluse abil.
Teadmata on aga kriisi tagajärjed majandusele ja sellest tulenevalt
valla tuludele. Aprilli valla tulumaksu laekumine oli graafikujärgsest 10% väiksem ja majandusprognoose jälgides on selge, et alalaekumine ei piiirdu 1 kuuga. Majanduslikust küljest kriis alles
hakkab mõjuma.
Märt Eskor
finantsosakonna juhataja
Politseijaoskond pidi kriisiga kohanema väga kiiresti. Saime
juurde palju lisaülesandeid: pidime minema piirile, patrullima
tänavatel, kontrollima liikumispiirangutest ja karantiinireeglitest
kinnipidamist. Töötempo kasvas. Kõigega toimetulekuks pidime
tihti ka oma ülesandeid kiiresti kombineerima. Kriisi kõrghetkel
oli meil jälgida üle 80 karantiinis olija piirangutest kinnipidamist.
Eriolukorra alguses oli vaja tegelda ka noortega, et selgitada
neile liikumispiirangute põhjust ja selle rikkumise tagajärgi. Selgitustööd oligi vaja väga palju teha, et inimesed võtaksid piiranguid
tõsiselt.
Tore oli aga kogeda erinevate asutuste toetust, kui käisime
kontrollimas desinfektsioonivahendite olemasolu ja isikukaitsenõuetest kinnipidamist. Need töötajad, kellega kokku puutusime
näiteks kauplustes, olid kõik väga rõõmsad ja kohtumised olid
kantud meeskonnavaimust, mis meid, eesliinitöötajaid, sidus.
Arvan, et Põlva vallas saime eriolukorraga üsna kenasti hakkama.
Maarika Morel
Põlva piirkonnapolitseinik
Ka Tillu kohvik ja talupood on saanud tunda maailmas toimuvate sündmuste tõmbetuult. Esimesed päevad märtsis, kui tühistati
kõik kahe-kolme nädala cateringid ja tellimused ning polnud teada, kuidas ja mismoodi saab oma tööd jätkata, tegid päris murelikuks. Kuid tillukad võtsid vastu ühise otsuse, et niikaua, kuni kõik
on terved, kuni uksest tuleb kliente sisse ning lubatakse töötada,
seda ka tehakse.
Loomulikult pidi ümber mängima nii mõnedki tegevused. Aga
sellistel hetkedel tulebki kriitiliselt üle vaadata, mis sul olemas on
ning mida saad sellega peale hakata. Kui suured on kulud ning
mida annab optimeerida. Ja põhimõtteliselt nii tugeva meeskonnaga, nagu Tillus täna on, tunduvad kõik mäed ületatavad. Just
tänud tillukate positiivsele meelele ning paindlikkusele kaasa tulla
muutustega, oli see, tänu millele saadi oma pakutavaid tooteid ja
teenuseid ümber mängida.
Lükati käima Tillu toidukuller, kes toimetas klientidele toidu
ukseni. Samuti kasvas hüppseliselt Tillu pitsade tellmuste arv. Põlvakatele tuli kohati isegi üllatusena, et kuller toimetas iga tellimuse kohale võimalikult kiiresti ning ooteaeg jäi keskmiselt 45
minuti kanti. Neid tänulikke inimesi nende loendamatute uste taga
on lihtsalt südant soojendav näha.
Aprilli lõpust pidi algama Tillu pop-up pagarikoja hooaeg.
Kus osa meeskonnast sõidab igal nädalavahetusel mõnele ägedale sündmusele ja küpsetab Tillu maitsvaid saiakesi kohapeal. See
tegevusvaldkond on hetkel täiesti ära langenud. Esimene üritus on
alles juuli lõpus. Õnneks on kasvanud kohapeal müüdavate saiaikeste ja kookide maht.
Laias laastus võib öelda, et Tillu kaotas umbes poole oma senisest läbimüügist. Erinevate uute tegevustega on suudetud seda
auku mõningal määral tagasi teha. Kuid on ikka vaks vahet, kas sul
on 50-ne inimese toitlustus ühes kohas või sa pead kohale viima
50 eri toitu viiekümnele eri inimesele Põlva erinevatesse asukohtadesse.
Oleme just neil kahel ebastabiilsel kuul tundunud oma klientide, fännide ja kogukonna toetust. Kes on meile kaasa elanud sotsiaalmeedia vahendusel, kes meilt koju tellides, kes hea sõnaga
toetades, kes oma tellimusi ja sündmusi edasi lükates. Me oleme
ehe näide sellest, et kui kokku saavad toredad kliendid, keda kõnetab kohaliku mikroettevõtte käekäik ning teiselt poolt teotahteline
meeskond, siis on võimalik nina veepeal hoida.
Ettevaatlikuks teeb aga asjaolu, et kuigi viiruse suurem möll
tundub selleks korraks möödas olevat, siis Tillu perenaise Eve
hinnangul teevad majanduse tormilained alles peaproove. Kui siia
lisada teadmatus ja määramatus ka viiruse leviku vaatenurgast, siis
ootab meid ees väga ette ennustamatu aasta.
Täna on selgemalt, kui iialgi varem näha, et ettevõtte saab tegutseda ainult tänu oma klientidele. Ning Tillu on väga tänulik, et
meil on nad maailma parimad!
Eve Veski
Kuidas distantsõpe meeldis?
Väga halvasti. Pidi nii palju ühe koha peal istuma.
Rudolf, II klass

Ahti Bleive foto Lutsu Teatri möödunud aasta etendusest “Siin
me oleme Tõde ja Õigus”.

Mulle meeldis kodus õppida, aga koolis meeldis rohkem.
Lisete, III klass
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Alanud on vastuvõtt
Põlva Kooli 1. klassi

Jäätmeveost Põlva vallas
Põlva valda on ees ootamas prügimajanduses mõningad muudatused. Lisaks segaolme jäätmetele on korraldatud jäätmeveoga
hõlmatud ka paber ja kartongjäätmed ning biolagunevad köögi- ja
sööklajäätmed.
• Paberi ja kartongi kogumismahuti peab olema vähemalt viie
korteriga kinnistul;
• Biolagunevate köögi- ja sööklajäätmete kogumismahuti peab
olema vähemalt kümne korteriga kinnistul.
Kinnistul, mis ei ole elamumaa sihtotstarbega, lähtutakse tekkivate jäätmete kogusest:
• Paberi ja kartongi kogumismahuti peab olema, kui jäätmeid
tekib nädalad enam kui 50 kg;
• Biolagunevate köögi- ja sööklajäätmete kogumismahuti peab
olema, kui jäätmeid tekib nädalas enam kui 50 kg või kui kinnistul tegutseb toitlustusasutus, sh restoran või muu toitlustusteenust
pakkuv ettevõte, lasteaed, kool või haigla.

Kogu pakendi- ja
Biojäätmed pane
Kogu paber ja kartong
toidujäätmed eraldi ja
konteinerisse lahtimuudest jäätmetest
selt, paberkotis bvõi
eraldi ka siis, kui teie segaolmejäätmete hulk
väheneb märgatavalt.
täielikult biolaguneva ja
majal pole selleks
komposteeruva kotiga.
konteinerit.
Vanapaber pane konteinerisse lahtiselt.

Alates 1. augustist 2020 rakendub Põlva vallas uus prügiveo
teenuse hinnakiri, kuid selle ajani toimub vedu olemasolevatel tingimustel. Juulikuu jooksul saadetakse jäätmevaldajatele eeltäidetud lepingud ja uued hinnakirjad. Juuli- ja augustikuus on avatud
teabepunkt Põlva jäätmejaamas, kus selgitatakse jäätmevaldaja
soovid, tutvustatakse teenusepakette ning pakutakse Teile sobivaid
teenuseid.

Mõned soovitused ning meeldetuletused seoses jäätmete
majandamisega:
• optimaalne paberi ja kartongi kogumismahuti suurus on 660
liitrit ning tiheasustusalal tühjendatakse mahutit vähemalt üks kord
12 nädala jooksul. Konteinerisse võib lisaks paberile ja kartongile
panna ka ajalehti ja ajakirju. Juhime tähelepanu sellele, et konteineri maht on piiratud ning pappkastid ning suuremad sobilikud
jäätmed tuleb kokku voltida;
• biolagunevate köögi- ja sööklajäätmete optimaalne kogumismahuti suurus on 140 liitrit või 240 liitrit. Suuremad konteinerid
lähevad liiga raskeks. Tiheasustusaladel toimub nende konteinerite
tühjendus vähemalt üks kord 14 päeva jooksul;
• jooksvalt palume silma peal hoida sellel, et konteinerite „suu“
ei jää avatuks või „irvakile“, vastasel juhul sajab vihm sisse ning
konteineri sisu võib minna roiskuma ja konteiner muutub väga raskeks;
• köögi- ja sööklajäätmete konteinerisse tuleb jäätmed asetada kas paber- või biolagunevas kotis, lahtiselt võib jäätmed sinna visata, kui konteiner on voodertatud suure biolaguneva kotiga. Mahutisse ei tohi panna kompostimiseks kõlbmatuid jäätmeid
ning lausaliselt vedelat (kui on soov supp ära visata või kurgipurgi
sisu, siis see tuleb eelnevalt ära kurnata);
• palume võimalusel kasutada uute jäätmeliikide tarbeks uusi
konteinereid, mis on soetatud või renditud jäätme-ettevõttelt, et
vältida hilisemaid probleeme. Paberi ja kartongi ning biolagunevate köögi- ja sööklajäätmete konteinerid muutuvad väga rasketeks ning nende kvaliteet on sellisel juhul oluline. Iga mõra võib
saada suureks praoks ning vanemate konteinerite ääred võivad olla
amortiseerunud, mis tähendab, et nad „venivad“ ning neid ei saa
autosse tühjendada;
• konteinerite tühjenduspäeval tuleb kinni panna oma lemmikloomad, et oleks tagatud nii looma kui teenindava meeskonna ohutus;
• tühjendamise ajal ei tohi viibida töötsoonis (umbes 4 m raadius), et vältida õnnetusjuhtumeid või varalist kahju.
Küsimuste tekkimisel võtta ühendust Põlva Vallavalitsuse
keskkonnaspetsialistiga (telefon 799 9486 või e-maili teel reelika.
raig@polva.ee).
Iga muutus on natukene hirmutav, kuid kõik on parema tuleviku nimel.
Reelika Raig
keskkonnaspetsialist

Toetus ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumiseks,
reoveemahuti paigaldamiseks ja omapuhasti rajamiseks
Alates 8. maist saavad
Keskkonnainvesteeringute
Keskusest (KIK) toetust taotleda ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumiseks, reoveemahuti paigaldamiseks ja
omapuhasti rajamiseks ka need
eraisikud, kes elavad alla 2000
tarbijaga reoveekogumisaladel.
Samuti pikeneb taotluste esitamise tähtaeg üle 2000 tarbijaga
reoveekogumisalade elanikele.
Kes saab toetust taotleda?
Isikud, kelle majapidamine
asub keskkonnaministri poolt
kinnitatud reoveekogumisalal
(nii üle kui ka alla 2000 tarbijaga reoveekogumisalade elanikud). Seda saab kontrollida
KIKi kodulehel olevast otsingumootorist.
Kinnistusraamatusse kantud kinnisasja või hoonestusõiguse füüsilisest isikust omanik,
ühisomanik või kaasomanik.
Oluline on silmas pidada, et
taotlejale kuuluva kinnisasja
või hoonestusõiguse ühis- või
kaasomanik ei tohi olla juriidiline isik.
Milleks toetust antakse?
Reoveekogumisaladel elamu ühendamiseks ühisveevärgi
ja/või -kanalisatsiooniga või
kogumismahuti rajamiseks või
ümberehitamiseks ning alla
2000 tarbijaga reoveekogumisalal ka elamule omapuhasti
rajamiseks või ümberehitamiseks. Kogumismahutitele ja
omapuhastitele saab toetust küsida piirkondadesse, kus puu-

dub ühiskanalisatsioon ning
kus on teada, et seda lähima
viie aasta jooksul ei rajata.
Milleks toetust ei anta?
Elamusiseste torustike ehitustööde, sh veemõõdusõlmede
rajamiseks.
Varasemalt teostatud tööde
rahastamiseks. Ehitustöödega
ei tohi alustada enne otsuse
kättesaamist.
Hoonestamata kinnistule
torustiku rajamiseks.
Pärast 21. maid 2018 ehitatud elamutega kinnistule veeja
kanalisatsioonitorustiku,
omapuhasti või kogumismahuti
rajamiseks.
Kui suur on toetus?
Toetuse suurus lähtub sarnaste ehitustööde keskmisest
maksumusest ning sõltub rajatava torustiku pikkusest. Toetuste summad jäävad vahemikku 1132–3792 eurot.
Kui kaua saab toetust?
Projekti abikõlblikkuse perioodi lõpp, st kaevetööde tähtaeg ei tohi olla hiljem kui 31.
august 2023. Seega on kõige
hilisem aeg taotlust esitada,
et jääks aega ka kaevetöödeks
(eeldusel, et vooru eelarve pole
varem täitunud) jaanuar 2023.
Vooru eelarve on 17 miljonit
eurot, millest tänaseks on eelnevate rahastusotsusega kaetud
ca 8 miljonit eurot.
Kuidas taotleda?
Taotleda on võimalik: 1)
E-toetuse keskkonnas, 2) KIKi
kodulehel avaldatud taotlusvormil, mida on võimalik saata

Esimesse klassi õppima asumiseks on vajalikud järgmised dokumendid:
1) vormikohane taotlus 1. klassi astumiseks (taotlus on kättesaadav kooli kodulehelt polvakool.ee)
2) lapse isikut tõendava dokumendi koopia
3) lapsevanema isikut tõendava dokumendi koopia
4) tervisekaart või väljavõte tervisekaardist
5) koolieelse lasteasutuse poolt välja antud koolivalmiduskaart
6) lapse foto, suuruses 3×4 cm.
Vormikohase taotluse esitab lapsevanem hiljemalt 1. juuniks
Põlva Kooli kantseleisse (Kesk 25) või digiallkirjastatult e-posti
aadressile info@polvakool.ee
Seoses eriolukorraga võib ülejäänud dokumendid tuua hiljemalt 19. juuniks Põlva Kooli kantseleisse (Kesk 25)
Info: õppejuht Aigi Sikkal, tel 5819 0695

Põlva Päevakeskus taas avatud
Põlva Päevakeskus on taas avatud tööpäevadel kella 8-16.
Võimalik on lugeda ajalehti ning ettetellimisel pesu pesta ja
käia duši all.
Huviringid ja võimlemine alustavad tööd alles septembrist.
Juulis on päevakeskus seoses puhkustega suletud.
Info ja teenuste tellimine tel 517 7822 või e-post: paevakeskus@polva.ee.
Soovime kõigile tugevat tervist ja olge hoitud!

Kümnes Harmoonika toimub
2021. aastal
Lõõtspillipeo Harmoonika korraldustoimkond otsustas sellel
suvel 10. korda toimuma pidanud Harmoonika edasi lükata järgmisesse aastasse.
Põlva lõõtspillipidude korraldamist eest vedanud Janika Usin
sõnas: „Arutasime ja kaalusime, kas ehk leida peo korraldamiseks
mõni teine kaasaegne lahendus, kuid olime kõik ühel seisukohal,
et juubelipidu tuleb pidada traditsioonilisel ja ehedal moel.”
Seega - kümnes lõõtspillipidu Harmoonika toimub 17. juulil
2021 Intsikurmus.
Juba ostetud piletid kehtivad ka järgmisel aastal. Kes tulla ei
soovi, see saab pileti Piletilevile tagastada.
Hea publik, ootame teid järgmisel aastal Intsikurmus!
Seni aga hoidkem lõõtsapealinn Põlva tegemistel pilk peal.
PT

Põlva valla kodukohvikute päevad
toimuvad
Põlva valla kodukohvikute päevad tulevad sel aastal juba kolmandat korda ja rõõmustame, sest kooki ja kohvi saab mekkida
taaskord terve nädalavahetuse!
1.-2. augustil 2020 toimuvad Põlva vallas juba kolmandat korda kodukohvikute päevad, kuhu on osalema oodatud kõik suuremad ja väiksemad hobiküpsetajad, kohviku suunaga väikeettevõtted ning lihtsalt heast toidust lugupidavad inimesed.
Terveks nädalavahetuseks avavad enda uksed erinevad Põlva
valla kodukohvikud ja ootavad lahkel sülil sööjaid. Tule üksi, tule
kaksi või tule terve sõpruskonnaga!
Registreerimine kuni 15. juuni 2020.
Lisainfo: Monica Sasi, 5301 3201

Foto veebilehelt kodunullistsajani.com
KIKi e-posti (info@kik.ee) või
posti teel (Narva mnt 7a, VI
korrus, Tallinn). Samuti võib
taotlust alates juunikuust täita
KIKi Tallinna kontoris, kuid
palume sel juhul eelnevalt ette
helistada telefonil 6 274 171.
Taotlemisel tuleb KIKile
koos taotlusvormiga esitada
vee-ettevõtjalt küsitud liitumistingimused, mis sisaldavad
liitumispunkti asukoha koordinaate ja selgitust, kas liitumisvõimalused on nii ühisveevärgi
kui -kanalisatsiooniga.
Kogumismahuti või omapuhasti rajamisel tuleb taotlusele lisada vee-ettevõtja või
kohaliku omavalitsuse kinnitus
ühisveevärgi ja -kanalisatsioo-

ni liitumisvõimaluse puudumise kohta 5 aasta perspektiivis.
Samuti tuleb esitada voli
kiri, kui toetust taotletakse
volituse abil. Kavandatud tegevused tuleb ellu viia kuue kuu
jooksul pärast positiivse otsuse
saamist.
Kust leiab lisainfot?
Täpsed tingimused, juhised
ja korduma kippuvad küsimused leiab KIKi kodulehelt.
Lisainfot jagab KIKi projektikoordinaator Kadri Haamer
(kadri.haamer@kik.ee,
627 4183).
Toetust anname Euroopa
Liidu Ühtekuuluvusfondi vahenditest ning toetuse töötas
välja Keskkonnaministeerium.
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4 Kultuur ja elu

Ilmus ajalooraamat „Kuuskümmend aastat
Põlva orienteerumist” 1960-2019
Tänavu kevadel möödub 61 aastat sellest, kui
kohalikus ajalehes Koit ilmus lugu esimese orienteerumisspordiürituse toimumisest Põlva rajoonis
Karstes.
Idee teha kogumik Põlva orienteerumise ajaloost ja orienteerujatest tekkis mõned aastad tagasi,
kui selgus, et kogu maakonna spordialasid käsitlevat raamatut pole lähemal ajal kellelgi kavas koostada. Käesolev raamat, millel mahtu 360 lehekülge,
on kokkuvõte tehtust ning tunnustus Põlva orienteerumisaktiivile.
Üks mahukas osa raamatust kajastab rahvusvaheliste tiitlivõistluste, Eesti meistrivõistluste,
orienteerumisklubi Põlva Kobras karikavõistluste,
Lõuna-Eesti karikavõistluste, Põlva teisipäevakute, KoKu jooksu ning rahvaspordiürituse Tund Tervisele korraldamist, aga ka Põlva koolide osalemist
rahvusvahelise koolispordiliidu maailmameistrivõistlustel ja selle võistluse korraldamist Põlvas
1995. aastal. Raamatu lõpus on eraldi portreejutud
nendest, kes aastate jooksul Põlva orienteerumiselus sportides ja/või võistlusi korraldades rohkem
silma paistnud. Lisaks tabeleid medalivõitjatest
maailma tiitlivõistlustel, vabariigi ja maakonna
meistrivõistlustel erinevatel aladel.
Palju abi on raamatu koostamisel olnud kohalikus rajooni- ja maakonnalehes ilmunud artiklitest
ning ajalehes ja ajakirjas Orienteeruja avaldatud
juttudest, samuti infolehes Kobras Kuulutaja ilmunud tekstidest ja orienteerumisklubis Põlva Kobras
koostatud statistilisest materjalist. Pildimaterjali
olen saanud endise Põlva kolhoosi spordikooli ja
orienteerumisklubi albumitest.
Raamatu, ammugi veel ajalooraamatu kirjutamine ja koostamine ei olnud kerge töö: aastaid materjalide kogumist, võrdlemist, kahtlemist, parandamist. Suur tänu kõigile, kes andsid oma panuse
ja meenutasid elulõike kaugetest, aga ka uuematest
aegadest. Tänud ka toetajatele ja annetajatele!

Leevijõe küla purskkaev
Veskijärvel saab tähistuse
Leevijõe küla on oma kulu ja kirjadega pannud käima purskkaevu Veskijärvel. Sellega tähistati Eesti Vabariigi aastapäeva. Oli
ootus, et ka EV 100 programmist toetust saame, aga see projekt ei
osutunud toetatuks. Seega tuli üritada omal käel hakkama saada.
Summa oli küll suur, kuid eesmärk pühendab abinõu ja kui ikka
väga tahta, siis ka asjast asi saab. Nii olimegi 2018. aastaks valmis
purskkaevu avama külarahva ja küla ettevõtjate toetusel.
Kuigi ametlikult lõpetati EV 100 programm 02.02.2020, siis
nagu ikka „mõned otsad jäävad“. Sinna sattusime ka nüüd meie.
Saime mälestusplaadi kätte viimasena ja seega on põhjendatud ka
viimasena see plaat paika saada. Seda enam, et ega ikka vette ei saa
teist ju hästi panna! Külarahva ühesel otsusel oli valikuks ikka kivi
Veskijärve kaldale ja sellel plaat „EV 100 Leevijõel 09.06.2018“.
Nii plaani ellu viima hakkasime. Ka seekord ikka oma kulude ja
kirjadega, sest programmidest taotlemine on osutunud meile ilmvõimatuks katsumuseks. Eks siis tuleb ikka ise teha ja kui teha siis
ikka korralikult.
Skulptor Paul oli oma sõna andnud kivi lihvimise, kujundamise ja paigalduse peale. Oli vaja leida sobiv kivi ja asi kevadeks
ära teha. Aga lihtsad asjad ei ole alati tegelikkuses just kõige lihtsamad. Sobiva kivi leidmine oli päris paras pähkel ja võttis aega
mitmeid kuid enne kui sobiliku leidsime. Oleme kiviga rahul. Kivi
alumine pool on justkui vee virvendus ja ülemine pool kui taevasina. Aga ilu on ikka vaataja silmades. Tänaseks on alus tänu Toomase suurele abile valmis ja ootab sobivat tööpausi Pauli tihedas
töögraafikus, et siis kivi paika panna. Milline kivi välja nägema
hakkab, saab näha juuresolevalt pildilt.
Ilusat kevadet ja tulgem jalutama Veskijärve äärde! Kergliiklustee koos purskkaevuga ootab teid.
Enn Kulp
Leevijõe külavanem

Valmis sai just selline raamat. Lugege, meenutage, parandage, vaielge vastu
ning kirjutage üles oma mälestusi. Raamatu saab endale soetada orienteerumisklubist Põlva Kobras ning lugeda-sirvida valla raamatukogudes.
Vahvaid tunde raamatu seltsis – jätkugu sellest põnevat lugemist ja tekkigu
rõõmsaid meenutusi!
Nikolai Järveoja
raamatu koostaja

Põlva Matkaklubi istutas pool hektarit metsa

2+2 reegel Vastse-Kuuste moodi

Juba viimased 19 aastat on Põlva Matkaklubi käinud kevadeti
erinevatel lankidel metsa istutamas, taastamas Põlvamaa metsarikkust. Selgi aastal kogunesime 30. aprillil RMK Põlvamaa metskonnas Ahja lähedal Kärsal.
Aprilli lõpus oli ilm just ilusaks läinud, päike soojendas mõnusasti palet, nii koguneski istutamisele mõnus seltskond talgulisi.
Kokku sai loetud 23 klubilist ja nende lähedast.
Seekordne lank oli võrreldes varasematega väike - 0,52 hektarit. Istutamist ootas 900 kuusetaime, mis olid eelnevalt kaks aastat
külvialal ja siis veel kaks aastat koolialal kasvanud. Nelja aastaga
olid neist sihvakad 30-40 cm pikkused taimed kasvanud, mida mugav ämbri ja labidaga istutada. Puude istutamine käis kahekaupa,
kahemeetrise vahega. See sobis kenasti ka eriolukorra reeglitega,
millest seekord kinni pidada tuli. Istutajatest sai pikk rivi ja ala
uute taimedega kiirelt kaetud.

Iga-aastased metsaistutustalgud on üks kauaaegseid ühiseid
väliüritusi, mida matkaklubilised koos teevad. Aastate jooksul
on käidud istutamas nii mändi, kuuske kui kaske. Katsetatud on
erinevaid istutustehnikaid - kiiluga istutamist, istutustoruga istutamist, turbakotiga istutamist, kuid valdavalt on ikka tehtud ämbri
ja labidaga. Langid on asunud peamiselt Räpina kandis, mitmel
korral on käidud ka Mooste ja Ahja lähedal. Esimesed puud on
juba päris suureks sirgunud, oleme matkates mitmel korral oma
lanke üle vaatamas käinud ja nende kasvamisest rõõmu tundnud.
Istutustalguid organiseerib klubile meie oma liige Airi Varik, kes
juhendab istutajaid ja vaatab, et read ikka sirged saaksid.
Talgud lõppesid kaasavõetud talgusupi söömisega. Enne koju
sõitmist on hea aeg korraks maha võtta, vaadata peale tehtud tööle
ja oma panusele looduse rikastamisel.
Maarja Prušinski

Vastse-Kuustes sai aheltalgute tulemusel alevik nagu võluväel
korda, kõik kevadlilled istutatud ning Eit ja Taat (ülemisel pildil)
näitavad kõigile alevikku sisenejaile, mida tähendab 2+2 reegel.
Raamatukogu juures on aga avatud välilugemissaal (alumisel
pildil).
Fotod ja tekst Mall Kõpp
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Distantsõppest Mooste mõisakoolis
Distantsõpe on pakkunud meile kõigile paraja väljakutse. Kuidas anda õpilastele paras kogus õppimist? Kuidas tagasisidestada
õppimist? Kuidas julgustada õpilasi õpetajatelt küsima? Need on
ainult mõned õpetajate peast läbi käinud küsimused.
Mooste mõisakoolis on õpetajad lisaks oma materjalidele õpikutest ja töövihikutest kasutanud ka palju muid vahvaid ülesandeid, mida on pakkunud erinevad veebikeskkonnad ja kasutatud
võimalust teiste koolide õpilastega võistelda.
Distantsõppe alguses avanes kohe võimalus osaleda Goldbergi masinate meisterdamises, mille korraldasid Rakett 69 ja ERR.
Vabariiklikule võistlusele kvalifitseerus meie koolist kolm tööd,
kokku meisterdas vahva masina üheksa Mooste mõisakooli peret.
Kellel veel vahvad masinad nägemata, saab neid vaadata lehelt
https://novaator.err.ee/k/goldbergimasin. Tartu Ülikooli Teaduskool on õpilastele pakkunud erinevaid võistlusi https://viktoriinid.
ee/ keskkonnas. Seal on üleval mitmeid võistlusi nii osalemiseks
kui ka harjutusi matemaatikast, eesti keelest ja loodusteadustest.
Õpilane pidi õpetajale teada andma, et osaleb viktoriinil.
Vahva võimaluse on pakkunud ka alates 2. aprillist Haridusja Teadusministeeriumi, Eesti Haridustehnoloogide Liidu ja Telia
koostöös iga neljapäevased live-koolitunnid. Neid tunde kasutasid
loodusainete, eesti keele ja inimeseõpetuse õpetajad. Lisaks vaatamisele koostasid õpilased ka kokkuvõtteid, mida hindasid mitme
aine õpetajad. Ka praegu on need leitavad Haridus- ja Teadusministeeriumi youtube kanalilt: https://www.youtube.com/user/haridusministeerium/ .
Ka meie õpetajad lõid hoogsalt uusi tööjuhendeid koostöö-projektideks, et õpilastel oleks õppimine huvitavam ja vaheldusrikkam. Näiteks olid meil lõimitud kehaline kasvatus ja matemaatika,
eesti keel ja kunst, inglise keelega lõimiti nii kunsti, majandust kui
ka informaatikat. Seda nimekirja võiks veelgi jätkata. Kui võiks
arvata, et informaatikat me kasutasime ju igal sammul siis antud
õpiprojektides õpilased omandasid uusi teadmisi kõigis lõimitud
õppeainetes.
Pikemalt peatuks 5. klassi majanduse- ja informaatika projektil, mille teemaks oli “Põlva valla rõõm ja mure”. Idee pärineb Nõo
Põhikoolist, kus sellist projektitööd tehakse juba üle kümne aasta. Õpilastel oli ülesandeks väljas käies vaadata avatud silmadega
ringi ja leida, mis neid kodukohas rõõmustab ja kurvastab. Teha
sellest pilt ja pildi juurde kirjutada paari lausega, miks see koht
pakub talle rõõmu või valmistab muret. Tore oli tõdeda, et lisaks
oma koduümbrusele nähti ka kaugemal olevaid objekte, näiteks
Põlva linna.
Seitsmeteistkümnest laekunud tööst seitse tundsid muret lagunenud või auklike teede pärast. Muret tunti nii lagunevate talumajade kui ka kooli juures halvas seisus oleva aidahoone pärast.
Kurvaks tegi õpilasi, et kodukülas on vähe lapsi või puudub pood.
Tunti muret, et Mooste mõisakoolil puudub staadion ja kultuurimaja, kus toimub kehaline kasvatus, näeb kole välja ning vajaks
uuenduskuuri. Nähti muret maha visatud prügis ja avalikult alko-

TÄHELEPANU!

Vastuvõtukatsed
Põlva Muusikakooli

Vastuvõtukatsed I klassi ja eelõppesse klaveri,
viiuli, vioola, tšello, kitarri, puhkpillide, akordioni,
lõõtspilli, karmoška ja trummi erialale toimuvad
KOLMAPÄEVAL, 10. juunil 2020 kell 11 – 16.
Eelregistreerimiseks täita avaldus ja saata digitaalselt allkirjastatuna aadressil muusikakool@polva.ee või tuua paberkandjal
allkirjastatuna koolimajja hiljemalt 5. juuniks 2020. Pärast avalduse laekumist lepitakse kokku kohaletuleku kellaaeg.
Avaldused muusikakooli eelõppesse, I klassi ja V klassi (vanem aste) asutmiseks tuleb esitada hiljemalt 5. juuniks 2020.
Info telefonil 524 9569; 5556 7717

holi tarbivates inimestes, ka kinnikasvavates järvedes. Mures oldi
ka, et Mooste järve ääres olev mänguväljak polnud viiruse ajal
lindiga ümbritsetud, et sinna minna ei või.
Mille üle siis meie 5. klasside õpilased rõõmustasid? Kõige
rohkem, lausa viis õpilast kirjutas, et nad on rõõmsad, et neil on nii
head õpetajad ning nad saavad õppida oma kodulähedases koolis.
Mis saaks veel parem tunnustus olla õpetajatele ja koolile? Kiideti korda tehtud mõisakompleksi, ilusat ja vaheldusrikast loodust,
kus aega veeta ja tervisesporti teha. Tunti rõõmu ka kodu juures
olevast bussiliiklusest ja selle üle, et vaatamata teede halvale seisukorrale tuleb ikka postiljon. Leiti, et Põlvas on kena keskväljak
ja ujumiskoht, kus aega veeta. Kokkuvõtteks võib kirjutada ühe
õpilase sõnadega: Põlvamaal on hea elada.
Täname vanemaid, kes selle pika distantsõppe perioodi on
meiega kaasa teinud ja andnud konstruktiivset tagasisidet. Jõudu veel vastu pidamiseks, palju pole enam suvevaheajani jäänud.
Olge terved ja hoitud!
Külli Liblik
Mooste mõisakooli õppealajuhataja

2. klassi õpilaste muljed robootika
õppimisest Tilsi Põhikoolis
Tilsi põhikooli õpilased alustasid robootikaõpinguid valikainena juba 2016.
aastal. Programmeerimist ja konstrueerimist omandatakse Lego We.Do 2.0 robootikakomplektide toel. Haridusteemaline tarkvara sisaldab erinevaid programme. Iga projekt sisaldab eelteadmiste selgitamist, sissejuhatust teemasse,
ehitusjuhiseid, ennustuste ja järelduste salvestamist. Nelja õpetamisaasta põhjal
leian, et robootikaõpe kõnetab lapsi, sest õppe sisu on tihedalt igapäevaeluga
seotud (nt robotid igapäevaelus, putukad, konna moonded, loomade projekt, kiirus, valvesüsteem, andurid jne) ning pidevat isetegemist võimaldav. Õppesisus
ei ole piiranguid, kõik on õpilaste ja õpetajate mõtetest tulenev. Iga lennuga on
uusi teadmisi ja nippe tekkinud juurde. 2. klass õpib robootikat kord nädalas valikainena ning tund nädalas huvitunnina. 3.-4. klassis toimuvad huviringitunnid,
milles on suurem rõhk programmeerimisel. Kasutatakse Edisoni kompaktroboteid. Ka kolmandas kooliastmes õpitakse programmeerimist EW 3 robotite peal.
Distantsõppe perioodil kirjutasid 2. klassi õpilased oma mõtetest ja muljetest, mille siinkohal ka teistele lugemiseks ära trükkisime.
„Robootikat olen õppinud kolm aastat – üks aasta lasteaias ja kaks aastat koolis. Mulle meeldib robootika tund. See on lõbus ja saab ehitada. Kõige rohkem
on robotite ehitamine meelde jäänud.Robootika tunnis ei ole mul raskusi. Seda
tundi on vaja selleks, et osata roboteid ehitada.“
Kevin, 2. klassi õpilane
„Robootikat õpin esimest aastat. Mulle meeldib see tund, sest saab palju
meisterdada, see on väga huvitav. Kõige rohkem on mulle meelde jäänud maavärina simulaatori ehitamine. Raskusi on valmistanud tööjuhendite lugemine.
Robootikat on vaja õppida selleks, et tulevikus lihtsamalt hakkama saada.“
Angelina, 2. klassi õpilane
„Ma õpin robootikat juba umbes aasta. Mulle meeldib robootika, sest seal
valmivad erinevad lahedad asjad. Mulle on meelde jäänud mitmesugused robotid. Natuke raskust valmistab see, et ma ei oska eriti midagi tahvelarvutis teha.
Robootikat on vaja õppida, et saaks aru kuidas robotid toimivad.“
Ilo, 2. klass
„Ma olen õppinud robootikat 1. klassist alates. Natuke ka lasteaias. Mulle
meeldib robootika, sellest tunnist on meelde jäänud programmeerimine. Robootikat on vaja õppida. Näiteks kui on vaja minna kõrbesse, siis sinna saab saata
roboti.“
Enelin, 2. klass
Meriliis Mandel
algklasside robootikaõpetaja, klassiõpetaja

Oodatakse Põlvamaa kandidaate
täiskasvanuhariduse tunnustustele
Ootame inimesi esitama aasta õppija kandidaadiks neid, kes on jätkanud täiskasvanuna katkenud
haridusteed, osalenud täienduskursustel või omandanud uue eriala ning seeläbi muutnud oma elu.
Soovime konkursi kaudu leida ja tunnustada
õpitegusid, mis aitavad inimestel saada õppimisest positiivseid kogemusi, uusi teadmisi ja oskusi.
Aasta õpitegu on nominatsioon, kuhu sobivad kogukondlikud õppimist edendavad ja toetavad teod
ning mis aktiivsete kogukonna liikmete toel teoks
saavad.
Konkursi raames otsime ja tunnustame täiskasvanute koolitajaid, kes on koolitajana tegevad avalikus, era- ja/või kolmandas sektoris ning kes toetavad täiskasvanud inimeste enesearengut indiviidi,
kogukonna ja ühiskonna tasandil.
Aasta õppijasõbraliku tööandja kategooriasse
on oodatud kandidaatideks need organisatsioonid,
kes väärtustavad ja toetavad täiskasvanute õppimist.
Täiskasvanud õppijate ja õpitegude tunnustamine on üks osa oktoobris toimuvast traditsioonilisest
täiskasvanud õppija nädalast, mille ajal on fookuses
täiskasvanuna õppimine. Aasta õppijat ja õpitegusid
tunnustatakse 9. oktoobril täiskasvanuhariduse tänusündmusel.
Ootame ettepanekuid Põlvamaa kandidaatide
leidmiseks ja esitamiseks. Tunnustamise reglement
ja esitamise vormid on leitavad www.andras.ee/
tunnustamine . Kandiaate saab esitada kuni 7. juunini 2020 otse veebis või saata tekstifail e-posti aadressile: tiina@kalviti.ee
Märka ja tunnusta!
Tiina Kalvik
Põlvamaa täiskasvanuhariduse koordinaator

Põlva, Vastse-Kuuste, Ahja, Tilsi ja Mooste õpilasmalevad toimuvad 2020. aastal vahemikus 29. juuni – 10. juuli.
Registreerimine malevarühmadesse algas esmaspäeval, 25.
mail ja kestab pühapäeva, 31. mai keskööni või kuni rühmade täitumiseni.
Malevaavalduse peab täitma lapsevanem (eestkostja) ning selle
ka digitaalselt allkirjastama. Täpsem info rühmade korralduse ja
registreerimise kohta veebilehel www.polvanoored.ee /polvantk
Kristina Masen
Põlva valla Noorsootöö Keskuse juhataja
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Põlva Keskraamatukogus
Põlva
• Suvelugemise väljakutse põhikooliõpilastele ja
lugemise selgeks saanud koolieelikutele 1. juunist
30. augustini lasteteeninduses.
• Suure-Jaani Kooli 5. klassi õpilase Ralf Grünbergi fantaasiafiguuride näitus „Plastiliinimaailm“ 1.–30. juunini lasteteeninduses.
• Näitus „Kaunimad raamatud 2019“ 3.–30.
juunini vitriinis. Väljas on konkursside „25 kaunimat raamatut“ ja „5 kaunimat lasteraamatut“
võiduraamatud.
• Raivo Sihveri fotonäitus „Hetki Põlva päevadest“ 5. juunist 15. juulini lugemissaalis.
Himmaste
• Udmurdi kunstniku Nikolai Bõkovi graafikanäitus „Inimene – lind“ 22. maist 30. juunini.
Kiidjärve
• Suvelugemine täiskasvanutele ja lastele 1. juunist 30. augustini.
Tilsi
• Suvelugemine lastele 1. juunist 15. augustini.
• Ettelugemine „Jaanikuu jutud“ lastele kolmapäeviti kell 14.
• Tanel Tuvikese fotonäitus „Lanzarote-vulkaanide saar“ 1.–30. juunini.
• Väljapanek Kristiina Kassi loomingust 18.
maist 12. juunini.
Vanaküla
• Udmurdi harrastuskunstniku Larissa Bõkova
maalide näitusmüük „Lillede aeg“ 1. juunist 30.
juulini.
• Põlva Kunstikooli õpilaste keraamilised skulptuurid 11. maist 30. septembrini õuealal. Juhendaja Mart Vester.

Vastse-Kuuste
• Suvelugemise väljakutse lastele 15. juunist
30. septembrini.
• Ilusa ilmaga on raamatukogu juures haljasalal
avatud välilugemissaal. Jälgida 2+2 reeglit.
• Laste lugemis- ja nuputamistunnid 3. ja 17.
juunil kell 16 välilugemissaalis. Halva ilma
korral raamatukogus.
• Põlva Kunstikooli kunstilabori maalinäitus
„Akrüülivalu“ (juhendaja Yyhely Hälvin) kolib
raamatukogu akendelt siseseintele. Näitus on
avatud 1.–26. juunini.
• Traditsiooniline suvine käsitöö näitusmüük
„Taaskasutus – asjade uus elu“ 15. juunist 30.
augustini. Ootame näitusmüügile kodukandi käsitöömeistrite valmistatud esemeid!
• NB! Märtsikuus ära jäänud teatri Must JaAm
etendus „Leivi“ toimub augusti lõpus või septembri alguses. Palun jälgige reklaami.
KÜLASTAJATELE:
* Raamatukogudes tuleb jätkuvalt järgida 2+2
reeglit.
* Tagastatavad raamatud soovitame panna tagastuskastidesse.
* Sisenemise järel tuleb desinfitseerida käed.
* Väljaannete kohapeal lugemisel või arvuti kasutamisel soovitame kanda kaitsemaski.
* Viivise arvestus taastatakse alates 1. juunist.
Viivise saab maksta ka Põlva Vallavalitsuse
arvelduskontodele
SEB EE021010402018689001
SWED EE172200221012204673
Selgitusse palume kirjutada: raamatukogu viivis
NB! Alates 1. juunist kehtivad raamatukogudes suvised lahtiolekuajad. Täpsem info www.
raamat.polva.ee

Aknanäitus
Vastse-Kuustes
kolib juunist
raamatukogu seintele
Maikuus kaunistas Vastse-Kuuste raamatukogu aknaid Põlva Kunstikooli Kunstilabori akrüülivalu näitus, mille valmimist juhendas Yyhely Hälvin. Kunstinautijaid meie
vabaõhu-kunstisaalis jätkus, sest akrüülivalu
ja akendel peegelduv loodus andsid kokku
imelise tulemuse ja näitus oli igal kellaajal
erinev!
Juunikuus on huvilistel võimalus vaadata
neid omapärases tehnikas valminud pilte raamatukogu siseseintel. Ootame kunstisõpru!
Aitäh Põlva Kunstikoolile kauni näituse
eest!

Suvelugemine 2020
Keskraamatukogu lasteteeninduses
Kiidjärve raamatukogus
Tilsi raamatukogus
Vastse-Kuuste raamatukogus

Lugemispassis on seekord kirjas palju väljakutseid, mille alusel saavad osalejad raamatuid
valida.
Näiteks raamat, mille leidsid raamatukogu soovituste puult või mille autori nimi algab
sama tähega, mis sinu enda nimi või raamat,
mille kirjanik ja kunstnik on sama inimene jne.
Loetud raamatute kohta tuleb täita väike küsimustik või joonistada pilt.
Parimad on need, kes loevad kõige rohkem
raamatuid ja koguvad lugemispassi kõige rohkem väljakutseid.
Sügisel tuleb parimatele pidu koos auhindadega.
Lahe raamat on mõnus suvekaaslane!
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Põlva vald liitus
seiklusorienteerumissarjaga
Seiklusorienteerumine toimub Eesti Tervislike Omavalitsuste
Võrgustiku eestvedamisel 12 omavalitsuses üle Eesti.
Osalejatel on valida 23 orienteerumisraja vahel, kus on kokku
243 kontrollpunkti. Rajad on üleval: Põlva, Võru, Jõgeva, Põltsamaa vallas ning Lääne-Virumaa kaheksas omavalitsustes: Rakvere
linnas ja Rakvere, Vinni, Tapa, Kadrina, Haljala, Viru-Nigula ja
Väike-Maarja vallas.
Juunikuu lõpuni on avatud samaaegselt kõik projektis osalevad rajad, mis on esmakordselt läbitavad nutiorienteerumisena läbi
MOBO rakenduse. Infot MOBO äppi laadimise ja registreerimise
kohta leiab võistluse ametliku lingi kaudu: https://mobo.osport.
ee/eri/etov2020
Põlva vallas on üleval kolm rada, mis asuvad Põlva linnas.
Kaks rada jääb ka pärast projekti lõppu ehk 30. juunit püsiradadena üles.
Seiklusorienteerumise põhimõte on väga lihtne. Osaleja saab
valida endale sobiva raja, tempo, liikumisvahendi, kaaslased ja
päeva, millal liikuda soovib. Osa radu on läbitavad jalgrattaga,
tõukerattaga, lapsevankriga ning ratastooliga. Ettevõtmisega liitujatele tagatakse rõõm vabas õhus liikumisest ja tore ajaveetmisviis
nii kodukohas kui üle Eesti.
Kuna sel suvel veedame puhkuse tõenäoliselt enamuses Eestimaa pinnal, siis on tore vaheldus seigelda ja liikuda kaunil Maarjamaal ka nendel seiklusorienteerumise radadel, mis ulatuvad Lõuna-Eesti maaliliste küngaste vahelt põhjaranniku kaunimatesse
kohtadesse välja.
Kaire Zopp
spordi- ja tervisedendusspetsialist

Kuidas möödus kriisiolukord Põlva SERVITI meeskonnal,
räägib peatreener Kalmer Musting:
“Sellist hooaega on raske kokku võtta. Tegemist oli täiesti
uudse olukorraga. Mingeid hinnanguid tööle ei saa anda, kui aasta niimoodi pooleli jääb. Nii on ka raske kedagi eraldi välja tuua
tiimist. Kõik andsid endast parima, kellelegi mingeid etteheiteid
ei ole. Meie kalender oli ikka väga ebastabiilne, sügisel olime viis
nädalat mänguta. Eks kõrvalt- ja pealtvaatajad saavad paremini
hinnata, kuidas meil läks,” rääkis Kalmer Musting.
“Mängijad tegelesid maikuuni indviduaalkavade järgi ning
hetkel meil ühiseid harjutusi ei ole,oleme puhkusel. Ees on ootamas üks eriskummaline aasta. Täpseid plaane meil veel tänaseks
paika loksutatud ei ole, kuid tõenäoliselt tuleb sel hooajal hallis
natuke varem alustada. Pallurid teevad ju põhimõtteliselt topelt
ettevalmistuse ning nii pikka vahet saali trennidega pole kunagi
olnud,” rääkis endine koondise peatreener lehele Käsipall24.ee
hetkeseisust.
“Loomulikult osaleb Serviti kõikides liigades, kus see võimalik on. Euromänge näeb Põlva publik ka tuleval hooajal. Eesti klubidele on kolm kohta ette nähtud ning meie kavatseme ühe
neist täita,” ütles Musting tuleviku kohta. “Meil on juba praegu
komplekteeritus normaalne. Tõenäoliselt jätkame suhteliselt sama

koosseisuga. Vaid Stanislav Holodjuk ei jätka meie võistkonnas.
Ehk otsime ka mõnele kohale tugevdust, kuid seda on veel praegu
vara öelda.”
Eesti Käsipalliliidu (EKL) juhatus otsustas, et lõppeva, 2019/20
hooaja Eesti meistrivõistlusi pole võimalik sportlikult lõpetada ja
nii jäävad kõigis vanuseklassides meistritiitlid ja medalid välja
andmata. Küll aga kinnitati poolelijäänud hooaja Eesti meistrivõistluste pingerida kõigis sarjades.
Põlva meeskondade tulemused olid: Põlva Serviti meeste meistriliigas 1. koht, meeste esiliigas 1. koht Põlva Arcwood ja 2. koht Põlva COOP. Põlva Spordikooli meeskonnad olid A ja D klassis esimesel kohal, teiseks jäädi B klassis ja C klassis jäi tulemuseks 7. koht.
Põlva Serviti on ka 2019. aasta Eesti meeste karikavõitja
Järgmise hooaja Euroopa karikasarjade kohad jagati vastavalt
katkestamise hetkel kehtinud pingereale. Põlva Serviti mängib
uuel hooajal nii EHF Cupil kui Balti Liigas.
Käsipall24.ee/PT

TULE METSA

ORIENTEERUMISE
TEISIPÄEVAKUTELE
26. mai Kanepi (Lajavangu metsa lääneosa)
2. juuni Piigaste
9. juuni Karaski

16. juuni Kanepi (Palujärve ümbrus)
23. juuni Kooraste

Rajale saab minna kell 15-19.
Kõik on oodatud - nii algajad, harrastajad
kui ka tulised spordifännid!

Rohkem infot:

Üritusel palume järgida
Terviseameti soovitusi!

https://kobras.polvamaa.ee ◆ okkobras@gmail.com ◆ tel 5142121
KANEPI VALD
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ÕNNITLEME
VÄÄRIKAID
JUUBILARE
JUUNI 2020
98
Emilia Müller
Lahe küla
97
Linda Härms
Vardja küla
95
Heino Trikkant
Kiidjärve küla
Regina Sirel
Suurküla
94
Lehte Lääniste
Naruski küla
93
Krestinja Vasser
Tännassilma küla
Maria Kallaste
Partsi küla
92
Ervin Frolov
Vastse-Kuuste alevik
Veera Helleste
Põlva linn
91
Veneidi Heljula
Tilsi küla
Salme Kilusk
Kauksi küla
90
Väino Hilp
Põlva linn
Luule Üüde
Mammaste küla
Asta Loks
Põlva linn
85
Virve Loks
Adiste küla
Malle Kristoving
Põlva linn
Jaan Telling
Himmaste küla
Anne Raav
Põlva linn
Laine Talivätsing
Ahja alevik
80
Made Kõllamets
Karilatsi küla
Kaja Rikkand
Põlva linn
Aino Lomp
Ahja alevik

Sulev Vaab
Peri küla
Henn Aripmann
Kiuma küla
Tõnis Jõõgre
Mustajõe küla
Leida Hunt
Põlva linn
Svetlana Poks
Põlva linn
Eevi Rebane
Põlva linn
Helju Purason
Leevijõe küla
75
Mati Puiga
Mooste alevik
Rein Adelman
Põlva linn
Vilja Pantalon
Leevijõe küla
Stanislava Kükker
Miiaste küla
Madis Lauk
Vana-Koiola küla
Malle Raudsaar
Põlva linn
Maret Sõlg
Tilsi küla
70
Eha Kullam
Suurmetsa küla
Jüri Loid
Akste küla
Viive Tiirik
Säässaare küla
Vilmar Hint
Põlva linn
Olga Niilus
Himma küla
Helle Palosaar
Põlva linn
Andres Schmidt
Põlva linn
Aivo Nõmmiste
Rosma küla
Urmas Peiker
Kastmekoja küla
Juunikuu juubilarid,
kes ei soovi
äramärkimist ajalehes,
palume sellest teada anda
hiljemalt 10. maiks
tel 799 9499

Elanike arv seisuga 01.05.2020
mehi 6766
naisi 6978
kokku 13 744

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

Ajavahemikul 24.04.2020 – 21.05.2020
sündis Põlva vallas 7 tüdrukut ja 4 poissi.
PMS 877
CMYK 0 / 0 / 0 / 0
RGB 255 / 255 / 255

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

Leida Tomikas
1924-2020
Vilma Viljalo
1925-2020
Nikolai Aju
1928-2020

Ellen Mikson
1930-2020
Silvia Hunt
1932-2020
Elviine Heinmaa
1934-2020

Koidu Bubnjakova
1935-2020
Hans Kasepuu
1941-2020
Agu Muruväli
1946-2020

Mati Väärman
1951-2020
Virve Peters
1953-2020
Ivi Kadak
1958-2020

Alo Naruson
1963-2020
Margus Saadik
1968-2020

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

Põlva Kultuuri- ja Huvikeskuses
Esmakordselt kultuurikeskuse hoovis:
TAGAHOOVIKONTSERDID JA ÖÖKINO
Reedel, 7. augustil kell 20.00 MAREK SADAM JA TÕNU LAIKRE
Reedel, 14. augustil kell 20.00 ansambel PööLoY GLääNZ
Neljapäeval, 20. augustil kell 20.00 KARMID TORUD, dirigent Peeter
Änilane ja ansambel ESIVANEMATE KAJA
Reedel, 28. augustil kell 20.00 suvelõpupidu ja simman ansambliga
JUSTAMENT
Avatud kohviku väliterrass, peale igat kontsertprogrammi järgneb öökino.
Piletid müügil Piletilevis. Lisa info: kultuurikeskus.ee
KINO:
R 05.06 Kell 18.00 Komöödia, seiklus, animatsioon „EDASI“
Kell 20.00 Põnevik, õudus „NÄHTAMATU MEES“
P 07.06 Kell 18.00 Komöödia, seiklus, animatsioon „EDASI“
Kell 20.00 Põnevik, õudus „NÄHTAMATU MEES“
N 11.06 Kell 18.00 Komöödia, seiklus, animatsioon „EDASI“
Kell 20.00 Põnevik, õudus „NÄHTAMATU MEES“
R 12.06 Kell 18.00 Kogupere anima „TÄHEKOER JA TURBOKASS“
Kell 20.00 Märul „GUNS AKIMBO: SURMAMÄNGUD“
P 14.06 Kell 18.00 Kogupere anima „TÄHEKOER JA TURBOKASS“
Kell 20.00 Märul „GUNS AKIMBO: SURMAMÄNGUD“
N 18.06 Kell 18. 00 Kogupere anima „TÄHEKOER JA TURBOKASS“
Kell 20.00 Märul „GUNS AKIMBO: SURMAMÄNGUD“
NB! Kinoseansside näitamisel arvestatakse kehtestatud reeglitega (ühele
seansile võimalik kinosaali lubada kuni 50 inimest hajutatud istekohtadega saalis).
NB! Seoses eriolukorraga pikeneb
väljakuulutatud
KULTUURIMARATONI loositähtaeg.
Hoia alles juba olemasolev loosikupong,
kogu templeid ka suvistelt kultuurikeskuse ettevõtmistelt (kontsert, kino), pildiloleva tõukeratta Kickbike Cruise MAX
20 väärtuses 469 eurot loosime pidulikult
välja suvelõpusimmanil kultuurikeskuse
tagahoovis reedel, 28. augustil!
Õnnelikule võitjale ratas kohe kätte.

Vastse-Kuustes
11. juulil kell 12-17 Valgemetsa küla kohvikute päev.
24. juulil kell 19.00 Kinoõhtu: „Asjad, millest me ei räägi!“
Kinopilet 5 ja 3.50 eurot
25. juulil kella 12.00 Vastse-Kuuste aleviku- ja perepäev.
Head aleviku elanikud! Andke märku, kes soovivad aleviku päeval teha kodukohvikuid!
1. augustil kell 20.30 Järvemuusika kontsert.
Musitseerivad perekond Heiki ja Anne-Mari Palm.
Kontserdipääse 10 ja 5 eurot. Alla 6-aastastele lastele pääse tasuta. Pääsmed müügil kohapeal, tund enne kontserdi algust.
(Kontserdiplats asub Leevijõe paisjärve ääres, Tartu-Põlva
maanteelt keerata Karilatsi küla poole).
20. augustil alates kella 14.00 Kinopäev „Kolm põnevat dokumentaalfilmi“. Päevapilet 10 eurot. Ühe kinoseansi pilet 5
ja 3.50 eurot
Eesti Harrastusteatrite Liit annab teada, et „Kooliteater 2020“
riigifestivalid toimuvad sellel aastal sügisel.
Algklasside kooliteatrite riigifestival toimub novembri alguses
Kohilas, Raplamaal.
Põhikoolide kooliteatrite riigifestival toimub oktoobri lõpus.
Gümnaasiumi kooliteatrite riigifestival kolib sellel aastal veebi.
Põlvamaa Kooliteatrite festival toimub ka sügisel, 21. oktoobril Vastse-Kuuste Kultuurimajas.
Ärge unustage suvel korrata näitemängude tekste ja mängida
läbi oma rolle! Kohtumiseni festivalil!
Vastse-Kuuste Kultuurimaja tänab abilisi, kes osalesid aleviku
lõkkeplatsi koristuspäeval!

KIRIKUTEATED
Põlva Maarja kogudus
• Püha missa (jumalateenistus armulauaga) pühapäeviti kell 11.
• 31. mail nelipüha ja leerilaste õnnistamine.
• 21. juunil pärast missat suvise leerikursuse algus.
• Kalmistupüha jumalateenistused
Põlva kalmistul 24. juunil kell 11 ning
Rosma kalmistul 5. juulil kell 14.
Kirik on suvel külastamiseks avatud iga päev.
Jooksev info sündmuste kohta veebis polva.eelk.ee.
Põlva Püha Peetri kogudus
• Jumalateenistused pühapäeval ja kolmapäeval kell 11
Kähri kogudus
• 7. juunil kell 14:00 suvistepüha teenistus

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

Võnnu Jakobi kogudus
Kalmistupühad
- Ahja kalmistul 24. juuni kell 13:00
- Võnnu vanal kalmistul 5. juuli kell 13:00, järgneb armulaud
Võnnu kirikus
- Võnnu uuel kalmistul 19. juuli kell 13:00, järgneb armulaud
Võnnu kirikus
Mälestamised palume võimalusel saata eelnevalt e-meilile
vonnu@eelk.ee
Lisainfo: Võnnu kogudus 749 2322, õp Urmas Paju 529 3100

