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Ahja raamatukogu tähistas 95. aastapäeva
Sünnipäeva ettevalmistamisega alustasime varakult ning pisikeseks eelprooviks olid erinevad kokkusaamised raamatukogupäevade raames. Nendest päevadest sai hoo sisse meie kaisukarude
näitus, mis kujunes oodatust populaarsemaks ja väljapanekut uudistama tulid nii lapsed kui täiskasvanud.
Juubeli tähistamine oli sel korral suunatud aga eri vanuses lugejatele. Sooviks oli kinkida külastajatele kaks meeleolukat päeva täis
huvitavat ajaviidet. Tegevused olid planeeritud nii raamatukogu
kui Tuglase muuseumi ruumidesse.
Esimese päeva, 12. novembri avasime väikese raamatulaadaga.
Valikus olid nii uued müügiks olevad, kui vanad mahakantud raamatud. Kõik kohaletulnud said aga mälestuseks kinkeraamatu.
Päeva õhtupoolikusse ootasime käsitööhuvilisi, et koos kujundada aastaks 2021 oma kalendermärkmik. Eesmärk ikka üks, et see
oleks enda tehtud ja valmistaks rõõmu terve järgmise aasta.
Teise päeva, 13. novembri esimesteks külalisteks olid kõige pisemad ja vaieldamatult kõige armsamad raamatukogu külastajad
Illikuku lasteaiast. Hommikutervituseks kogunesime õuealale küdeva kamina ette, et koos ajada sünnipäevajuttu, vestsime õige
mitmed meetrid muinasjuttu ja nautisime õuemurul laulumänge.
Lõunatundi veetma olid oodatud naabreid koolimajast. Külalisteks kirjanik Markus Saksatamm ja kunstnik Urmas Nemvalts.
Kõlasid erinevad kirjapalad, kus seiklesid kummalised tegelased ja
vastused saadi küsimustele: kuidas tulla toime tüütu naabrionuga,
mida teha totaka muhuga ja mismoodi taltsutada patja, kes kipub
keset ööd räppima. Lugude taustaks valmisid üksteise järel illustratsioonid ning kõik toimuv moodustas nii haarava terviku, et seda
oli huvitav jälgida.
Päeva lõpetasime müstika ja salapäraga – õhtut sisustama oli kutsutud Eesti selgeltnägijate saates võidutsenud šamaan Anu Pahka.
Iga osaleja sai kaasa teadmise, et kõik me oleme maagid ja sõnad
on meie loitsud. Iga kord kui klatšime kedagi, loome musta maagiat. Iga kord, kui ütleme midagi head, loome tervendavat energiat.
Ja seda nii endale kui ka teistele. Ja kõige tähtsam, iseennast tuleb
armastada, sest sellist nagu sina oled, teist ei ole!
Mõlemasse päeva mahtus külalisi ja uudistajaid raamatulaadale. Kaetud oli kohvilaud ja maitsta sai sünnipäevakooki. Jääb üle
ainult soovida, et järgnevateks aastateks jaguks häid külastajaid,
abilisi ja huvitavaid kohtumisi. Südant jäävad soojendama aga õnnesoovid ja lootus, et ilusamad ajad on veel ees.

Soovitused viirusest
hoidumiseks
• Hoia distantsi, kanna maski, õhuta ruume, pese käsi ja
laadi alla HOIA mobiilirakendus! Alates 24. novembrist on
maskikandmise või nina ja suu katmise kohustus avalikes siseruumides, sealhulgas ühistranspordis ning teeninduskohtades.
Kõikjal avalikes siseruumides tuleb järgida nn 2+2 reeglit, mis tähendab, et koos saavad liikuda kuni kaks inimest, kes peavad teistest inimestest hoidma kahemeetrist vahemaad.
• Eelista asjaajamisel elektroonilisi kanaleid ja e-teenuseid.
Korralda võimalikult suur osa oma asjaajamisest elektrooniliste
kanalite kaudu (näiteks soorita pangatehingud internetis) – nii väldid asjatuid kontakte ja vähendad nakatumise riski. Haigusnähtude
puhul püsi kindlasti kodus.
• Hangi infot usaldusväärsest allikast. Koroonaviiruse teemal levib eksitavat infot ja vandenõuteooriad, mis panevad inimesi enda
ja teiste tervisega asjatult riskima ning aeglustavad sellega tavaelu juurde naasmist. Kutsume üles inimesi jälgima riigi ametlikke
infokanaleid ja jagama edasi ainult seda informatsiooni, mis on
nende allikate poolt kinnitatud. Lisainfot saab aadressidelt kriis.ee,
terviseamet.ee ja riigiinfo telefonilt 1247.

Põlva Vallavalitsuse tunnustuste
kandidaate saab esitada
15. detsembrini
15. detsembriks ootab vallavalitsus
kandidaate 2020. aasta Põlva valla aukodaniku, „Aasta tegu”, „Aasta vabatahtliku” ja kultuuripreemia tunnustustele.
Põlva valla aukodaniku nimetus antakse füüsilisele isikule erilise austusavaldusena aastatepikkuse töö või tegevuse ja eeskuju eest, mis on positiivselt
mõjutanud Põlva valla arengut ja tuntust.
Ettepanek aukodaniku tunnustusele peab
sisaldama aukodaniku kandidaadiks esitatava isiku nime, sünniaega, elukohta, elukutset või ametit, töö- või teenistuskohta, teenete
kirjeldust ja põhjendust. Ettepaneku võib esitada igaüks.
Tunnustusega “Aasta tegu” väärtustatakse vallale olulise tähtsusega ettevõtmist või sündmust, mis on positiivselt mõjutanud
valla arengut ja tuntust aasta jooksul.
Tunnustusega “Aasta vabatahtlik” avaldatakse austust ja tänu
inimesele, kes vabatahtlikult panustab ühiskonna arengusse.
Kultuuripreemia antakse Põlva vallas tegutsevale füüsilisele
või juriidilisele isikule või muule ühendusele, mis ei ole juriidiline
isik, väljapaistva tegevuse eest kultuuri- või spordivaldkonnas.
Kultuuripreemia antakse:
-kultuurivaldkonnas kultuuri-, hariduse-, teaduse- või loomingu
alal;
-spordivaldkonnas spordi-, tervisedenduse või sportlike eluviiside
propageerimise alal.
Ettepanekuid saab teha igaüks ja need tuleb esitada koos
põhjendusega e-aadressile info@polva.ee või saata postiga Põlva
vallavalitsusse, Keldrikaela tee 2, Mammaste, 63211 Põlva vald.
Põlva Teataja

Tekstid ja fotod
Külli Vardja
Ahja raamatukoguhoidja
ALGUS: Ahja Valla Avalik Raamatukogu asutati 1925. aastal.
Juhatajaks Jaan Puusep, vallasekretär, keskkooliharidusega 62-aastane mees. Raamatukogu asus vallamaja ühes 11-ruutmeetrises toas
ja avatud kuuel päeval nädalas. Raamatuid anti koju ühe köite kaupa ja tagastada tuli nädala jooksul. Raamatukogus oli 241 raamatut,
aastas loeti 646 raamatut. Lugejaid oli 96. Lähikonnas oli veel Kärsa
Raamatukogu Seltsi raamatukogu ja Akstes lugemisring Voog.
LUGU LÄBI AJA: 1940-ndatel kolis raamatukogu vallamaja
ruumidest rahvamajja, kus kasutamiseks kaks tuba. Pärast II maailmasõda avas sõjatulest puutumata jäänud Ahja Keskraamatukogu
uksed: lugejaks 50 inimest, raamatuid 1396 ja nendest loetud 130
raamatut. Nõukogude korra kehtestamisega muutus raamatukoguhoidja töö, esikohale tõusis propagandistlik tegevus. Tuli tegelda nii
raamatukogu tööga kui ka teha üritusi seoses rahvamajanduse kampaaniatega: kevadkülv, viljakoristamine jne. Lisaks teatud päevad
sügistöödel kolhoosis, küttepuude varumine ja lõikamine, külanõukogule plakatite ja loosungite valmistamine, raamatukogu koristamine jne. Selline töökoormus tingis töötajate sagedase vahetuse.
1950ndatel kujunes raamatukogust meeldiv rohelusse uppuv lugemiskoht. Järgmises kümnendis hakati nõudma tööplaane, mille
kinnitas külanõukogu esimees ja siis Põlva Rajooni Kultuuriosakonna juhataja. Tööle asus raamatukogu nõukogu. Tasapisi hakkas juurde tulema lugejaid ja paranesid materiaalsed tingimused. 1970-ndate
alguses toimus rahvaraamatukogude tsentraliseerimine. Tekkinud
keskraamatukogude ja rahvaraamatukogude vahel levis paremini
informatsioon ja laienes koostöö. Raamatukogu juhatajale võimaldati täiendkoolitust. 1980ndatel kasvas pidevalt lugejate arv ja koos
sellega ka laenututatud eksemplaride arv. Järjest rohkem hakkas
kimbutama ruumipuudus. Kaks väikest ruumi olid kaetud peaaegu
täielikult riiulitega ning hädavaevu mahtus sinna veel laenutuslett.
SAJANDIVAHETUS: 2001. aastal kolis raamatukogu uutesse
ruumidesse. See oli ajalooline hetk, sest töötaja käsutuses oli terve
maja. Kogu fond sai paigutatud nelja ruumi, sisustuseks vastvalminud mööbel. 2005. aastal kolis raamatukogu hoone teisele korrusele
Tuglase muuseum. Majas töötas neli inimest: raamatukogu juhataja,
koristaja, aednik ja muuseumi juhataja.

Arhiivifoto
Aastaks 2020 on raamatukogu käsutuses terve maja: raamatukogu ja Tuglase muuseum. Külastajad saavad aega veeta
õuealal, kus toimuvad erinevad kokkusaamised ja sündmused.
Raamatukogus on 2020. a novembri seisuga 21348 eksemplari raamatuid, nendest ilu- ja lastekirjandust 13225 eksemplari. Lugejaid
429. Laenutusi 8454, millest 1245 lastel.
Lugejate lemmikraamatud aastal 2020 on Eet Tuule „Tiivuline
tunnistaja“ ja Mati Sooniku „Elukargus“. Laste lemmikud Ilmar Tomuski „Kriminaalne koolipapa“ ja David Walliamsi „Härra Hais“.
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Volikogu ja vallavalitsuse
istungitelt
Vallavolikogus 29.10.2020
• Erateede avalikuks kasutamiseks määramise kord
I lugemisel oli erateede avalikuks kasutamiseks määramise kord. Erateede avalikuks kasutuseks määramise kord määrab, millistel alustel ja põhimõtetel vallavalitsus teeb otsuse määrata eratee avalikku kasutusse
või mitte.
• Otsustati nimetada Vastse-Kuuste Kooli hoolekogusse Põlva Vallavolikogu esindajaks Lennart Liba ning
Põlva Gümnaasiumi hoolekogusse Põlva valla kui
kooli toetava organisatsiooni esindajaks Nikolai Järveoja.
Vallavalitsuses
• Vastavalt taotlustele eraldati toetust korterelamute
rekonstrueerimiseks järgmistele korteri-ühistutele: Allika 1 Ahjal; Lasteaia tee 8 Moostes; Sireli 3 Põlvas;
Lao 20 Põlvas; Võru 10 Põlvas; Võru 11 Põlvas; Keskuse tee 10 Himmastes ja Mõisa tee 12 Peril.
• Riigihankele “Põlva linnas asuva Energia tänava rekonstrueerimine” laekus kolm hankedokumentidele
vastavat pakkumist, edukaks tunnistati AS TREV-2
Grupp pakkumus.
• Kinnitati vallavalitsuse hallatavates asutustes töötavate heakorra- ja remondiküsimustega tegelevate töötajate üleviimine Põlva Haldusteenistuse koosseisu.
• Rasina Külaarendamise Seltsile anti võrkpalliplatsi
rajamiseks Vana-Remmelga kinnistust 5100,89 m² tasuta kasutusse tähtajaga kuni 31.10.2030.
• Määrati uued aadressid Põlva linnas endise Friedebert Tuglase tänava äärde jäävate kinnistutele vastavalt kas Friedebert Tuglase põik või Niidu tänav.
Põlva Teataja

Põlva Teataja • November 2020

Las jääda nii kuis oli?
Teame ajaloost, et veel sajand tagasi oli
Põlva üks väike kirikuküla, mille areng algas
koos Tartu-Petseri raudtee ehitusega. Põlva
linna arengukavas 2012-2017 on ühe probleemina välja toodud, et linnal puudub keskus. Sama arengukava seab eesmärgiks
visiooni: Linnakeskus on väljaarendatud;
Jaama-Kesk, J. Käisi ja Võru tänavad on
rekonstrueeritud; Välja on ehitatud Kase,
Maarja ja Oja tänavad ning kesklinna piirkond Maarja ja Oja tänava vahel. Mõistagi
olnuks lihtsam, kui ka Põlva kesklinnas oleks
munitsipaalmaad nagu enamikes maakonnakeskustes, Põlva kesklinnas aga maad tagastati. Suur osa põlvakaid kindlasti mäletab, milline oli keskväljaku ala veel kümmekond aastat
tagasi. Pärast mitmeid ettekirjutusi ja vaidlusi
omanikega õnnestus linnal lõpuks osta tollane
räämas villavabriku hoone, mis riigi toel 2013.
aastal lammutati. Ühtekokku läks see maksma
ligi 100 tuhat eurot. Kui 2015. aastal käivitati
riiklik keskväljakute projekt, leiti ekspertide
poolt üksmeelselt, et Põlvas vajaks eelkõige

Detailplaneeringud

Põlva Vallavalitsus kehtestas 07.10.2020 korraldusega
nr 2-3/500 Mammaste külas Tartu mnt 2 katastriüksuse ja lähiala detailplaneeringu. Planeeringuala suurus on
4656 m2 ning hõlmab Tartu mnt 2 katastriüksust ning selle
lähiala. Detailplaneeringu lahenduse kohaselt on hoonestuse
suurim lubatud ehitisealune pindala 1694 m2, maksimaalne
kõrgus 15 m ning lubatud on püstitada kuni 2 hoonet. Detailplaneeringuga olemasolevaid katastriüksuse piire ei muudeta, katastriüksuse planeeritud maa kasutamise sihtotstarve on
60% ärimaa ja 40% tootmismaa. Liikluskorraldus on lahendatud Tartu mnt 4 katastriüksuse kaudu teeservituudiga. Kasutatakse olemasolevat mahasõitu riigiteelt 61 Põlva-Reola.
Detailplaneeringuga kavandatav tegevus ei põhjusta looduskeskkonna vastupanuvõime ega loodusvarade taastumisvõime ületamist, seega planeeringu elluviimisega kaasnev mõju
looduskeskkonnale on minimaalne. Planeeringu elluviimisega kaasnevad majanduslikud, sotsiaalsed ja kultuurilised
mõjud on positiivsed, sest planeeringualal kavandatav tegevus on ettevõtluse ja tööhõive kasvu soosiv.
Põlva Vallavalitsus teatab, et võttis vastu ja suunas avalikule väljapanekule Põlva linnas Kaasiku tn 3 katastriüksuse ja lähiala detailplaneeringu. Planeeringu eesmärgiks on
muuta olemasolev ajutine autopesula alaliseks ning määrata
planeeringualale ehitusõigus ja hoonestusala. Planeeringuala
suurus on 2365,35 m2 ning hõlmab Kaasiku tn 3 katastriüksust ja osaliselt Kase tänav T2 katastriüksust. Planeeringu lahenduse kohaselt on hoonestuse suurim lubatud ehitisealune
pindala 130 m2, mille moodustab olemasolev rajatis (selvepesula). Olemasolevaid katastriüksuse piire ei muudeta.Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 07. – 21.12.2020.
Detailplaneeringuga saab tutvuda eelneval kokkuleppel tööpäeviti Põlva Vallavalitsuse ehitus- ja planeeringuosakonnas
aadressil Võru tn 1, Põlva või digitaalselt Põlva valla veebilehel. Kirjalikke arvamusi detailplaneeringu kohta saab
esitada Põlva Vallavalitsusele avaliku väljapaneku ajal aadressil Kesk tn 15, Põlva linn või e-postiga aadressil info@
polva.ee.
Põlva Vallavalitsus teatab, et võttis vastu ja suunas avalikule väljapanekule Põlva linnas perspektiivse Kaasiku
tn 9 maaüksuse detailplaneeringu. Planeeringuala suurus
on 6086 m2 ja see asub jätkuvalt riigi omandis oleval maal
kuhu detailplaneeringuga moodustatakse krunt kahe, kuni
2-korruselise eluhoone rajamiseks psüühilise erivajadusega
inimestele. Lahendus võimaldab kujundada hoonetevahelise
ala sobivaks sisehooviks, hoonete teenindamine ning külastajate juurdepääs on Kaasiku tänavalt, lahendatud on tehnovõrkude ja -rajatiste võimalik paiknemine ning määratud
haljastuse ja heakorrastuse põhimõtted.Detailplaneeringu
avalik väljapanek toimub 04. – 18.12.2020. Detailplaneeringuga on võimalik tutvuda Põlva valla veebilehel www.polva.ee/detailplaneeringud, paberil planeeringuga saab tutvuda
etteregistreerimisel (arhitekt-planeerija Tiia Zuppur, tel 5347
1669, tiia.zuppur@polva.ee). Planeeringu avalik arutelu korraldatakse 07.01.2021 kell 16. Viiruse leviku tõkestamiseks
on avalikul arutelul osalemiseks vajalik etteregistreerimine
mida saab teha kuni 21.12.2020 e-posti aadressil tiia.zuppur@polva.ee. Registreerunutele teatatakse arutelu toimumise koht või veebiplatvorm e-kirjaga.
Kirjalikke arvamusi detailplaneeringu kohta saab esitada Põlva Vallavalitsusele avaliku väljapaneku ajal aadressil
Kesk tn 15 Põlva linn Põlva vald või e-postiga aadressil
info@polva.ee.
Ehitus- ja planeeringuosakond

Põlva villavabrik, 2012. Arhiivifoto
ümberehitust kirikule kuuluv vana porine turuplats. Läbirääkimised kirikuga polnud lihtsad,
sest kirik polnud ka siis nõus kinnistut müüma, aga Eesti juubeliaastal ja Põlva linna 25.
sünnipäevaks saime siiski Põlva keskväljaku,
mida peetakse üheks Eesti hubasemaks, avada.
Paljud pidasid häirivaks lagunevaid hooneid
vahetult keskväljaku ääres, mille omanikega
oli peetud pikalt läbirääkimisi ja mille hinda
küsiti ka kinnisvara ekspertidelt. 13. septembril 2018 otsustas volikogu omandada 50 000
euroga kinnistu Kesk tn 11a, mille poolt oli 17
volikogu liiget ja 32 000 euroga kinnistu Oja
tn 10, mille poolt hääletas 20 volikogu liiget.
Keskuse rajamine on osutunud päris kalliks,
aga kas tahaksime, et kõik oleks nii kuis enne?
Kiriku ja Põlva valla kinnistute vahetus,
kas avalik protsess või “salajased läbirääkimised”?
Põlva Vallavalitsuse kohustus rajada uus
administratiivhoone tuleneb 21.12.2016 Ahja,
Mooste, Laheda, Põlva ja Vastse-Kuuste valdade volikogude poolt kinnitatud ühinemislepingust, kus on prioriteetsete investeeringute loetelus uue administratiivhoone ehitus.
Keskväljaku arhitektuurses lahenduses ja
detailplaneeringus on määratletud võimaliku
haldushoone asupaigana Põlvas Maarja tn 2

kinnistu. Kinnistu sobib haldushooneks hästi,
sest asub vahetult keskuses, juba varem soetatud kinnistu Kesk 11a ääres ja kõik vajalikud
kommunikatsioonid on rajatud keskväljaku
ehituse käigus. 2019. aastal sai Põlva Maarja
kogudus loa sellele kinnistule hoonestusõiguse
seadmiseks, paraku 27.06.2019 vallavolikogu
seda otsust heaks ei kiitnud. Põhiline argument
oli, et võõrale maale vallamaja ehitada ei sobi.
Seejärel läbirääkimised kogudusega mõneks
ajaks katkesid.
24.01.2020 võttis Põlva Vallavolikogu
vastu valla 2020. aasta eelarve, milles on ühinemistoetuse ja Põlva valla investeeringuna
eraldatud uue administratiivhoone rajamiseks
1 300 000 eurot. Veebruaris toimus kohtumine
EELK kantsleriga, kes teatas, et nad jätkuvalt
ei soovi kinnistut müüa, küll aga väljendas ta
EELK valmisolekut kinnistute vahetamiseks.
Vallavalitsus võttis aluseks Maa-ameti kodulehel 2019. aasta keskmised maatulundusmaa hinnad, vaatas üle kõik vallale kuuluvad
maatulundusmaa kinnistud, mida avalikes
huvides ja valla valitsemiseks ei kasutata ning andis
kogudusele mitme kinnistu
vahel valida. Kogudus vastas
algselt sooviga saada vahetuseks koguni kolm katastriüksust. Vallavalitsus sellega ei
nõustunud ja tegi ettepaneku
Maarja tn 2 kinnistu vahetada kahe katastriüksuse vastu,
mis tõi kaasa veel mitmeid
vaidlusi kirikupoolsete tingimuste osas, millest kiriku
esindajad lõpuks siiski loobusid.
Väga tähtis on siinkohal rõhutada, et vahetustehing ei ole müügitehing, kus liigub raha
vaid toimub kinnisasjade vahetus ja võlaõigusseaduse § 255 järgi eeldatakse, et vahetamisele
kuuluvate esemete väärtus on võrdne. Seetõttu
ei olegi vahetustehingu puhul kõige olulisem
turuväärtus, sest vahetustehing tehakse teistel
alustel. Ei saagi olla nii, et valla seisukohast
oleks väärtuslikum põllumaa kinnistu kui avalik ruum kesklinnas või põllumehele avalik
ruum kesklinnas kui põllumaa. Kinnisvaraarendaja ei näe soostunud maal väärtust, aga
looduskaitsja jaoks võib olla see hindamatu.
Need väärtused on ja peavadki olema erinevatele pooltele erinevad, lähtuvalt nende põhitegevusest ja eesmärkidest. Valla jaoks on
kahtlemata oluline, et kesklinnas on täiendav
avalik ruum, mida ka tulevikus kasutavad eeldatavasti tuhanded.
Kas kirikuhoone katuse remondi toetamine oli antud tehingu eelduseks?
Põlva Maarja Kogudus esitas taotluse
katuse remondi toetamiseks 18. mail. Vallavalitsus suunas esitatud taotluse edasi Põlva
vallavolikogule ja valla 2020. aasta kolmandas lisaeelarves eraldati 19 000 eurot kiriku
katuse ümberehitamiseks. Põlva Vallavalitsuse
09.09.2020 korraldusega nr 2-3/455 eralda-

ti nimetatud summa Põlva valla eelarvest ja
kirikuga sõlmiti 17.09.2020 eraldiste kasutamise leping. Kui hiljem asuti läbirääkimistele
kinnistute vahetuse osas, siis ei ole saladus, et
koguduse poolt on tulnud ettepanek need tehingud omavahel siduda. Kas see on tulnud
kohaliku juhatuse poolt või olnud asjadest valesti arusaamine EELK Konsistooriumi poolt
Tallinnas , seda meie hinnata ei saa. Koguduse
poolne kirjalik ettepanek on avalik ja valla dokumendiregistris leitav. Vallavalitsus keeldus
neid kahte tehingut omavahel sidumast ja sellega ei nõustunud.
Vald on aga kogudust läbi aastate ikka toetanud. Nii näiteks eraldas Põlva Vallavalitsus
2017. aastal Põlva Vallavolikogu otsuse nr
1-3/8 alusel EELK Põlva Püha Neitsi Maarja
Kogudusele kiriku akende vahetuseks 10 000
eurot, ka on toetatud parkla ehitust ja hooldust
ning palju muudki. Põlva kirik kui meie kõige
vanem muinsuskaitseobjekt vajab aga kindlasti pidevat tähelepanu ja toetust ka edaspidi.
Ei, vald ei ole saanud kahju!
Vallavalitsuse ülesanne ei ole tegelda põllumajanduse ega metsandusega, küll aga on
ülesanne tagada, et valla avalikud teenused
oleks tasemel ja kõigile kättesaadavad, kaasaarvatud erivajadustega inimesed. Täna see
veel kahjuks nii ei ole. Praeguse Põlva valla
koalitsiooni eesmärk on olnud selles suunas
liikuda ja kõike seda tagada. Vallajuhid nii
valitsusest kui ka volikogust peaksid lähtuma
oma otsustes ja tegevustes just sellest, kuidas
eelnimetatud eesmärke saavutada. Valla juhtkond ei saa oma tegevuses lähtuda äris kehtivatest põhimõtetest. Me kõik märkame, et
meid jääb vähemaks, aga käsuga kedagi kinni
ei hoia. Väärikas kahanemine võib ühtlasi olla
väärikas uuenemine ja ehk annab just see uusi
võimalusi ja värskeid ideid tuleviku tegijatele.
Vallavalitsuse ülesanne on vaadata tulevikku
ja tagada võimalikult kvaliteetne elukeskkond
nii külades kui ka vallakeskuses, nii noortele
kui ka eakatele. Me oleme viimastel aastatel
peamiselt omavahenditest uuendanud kunstmuru- ja linnastaadioni, koolihooneid, lasteaedu, teid-tänavaid, ujulat ja paljut muudki. Kõike korraga ei saa, aga iga aastaga ju muutub
midagi ja tunnistage ausalt – paremaks!
Ka Riigi Kinnisvara otsib Põlvas paika
tulevasele riigimajale. Üks võimalustest on,
et uus riigimajagi ehitatakse hoopis keskväljaku äärde. Mida see tähendab? Eelkõige tähendab see seda, et tulevikus oleks kõik
avalikud teenused kättesaadavad ühes kohas.
Teisalt tähendab see, et endine maavalitsuse
maja jääb alles ja sellele antakse uus võimalus. Kinnisvara haldajatele on selgeks saanud,
et riigimaja jaoks endine maavalitsuse hoone
ei sobi. Alternatiiv oleks endise maavalitsuse
maja lammutamine ja selle asemele uue ehitus. Selles protsessis on aga kõigile ametnikele
vaja leida aastaseks perioodiks asenduspind ja
keegi ei garanteeri, et selle aasta jooksul ei ole
need töökohad vaikselt liikunud hoopis Tartu
või Võru suunal. Kõigil siin ilmas tuleb konkurentsiga arvestada ja oma olemasolu ning
arenguvõimaluste eest sõdida. Ka Põlval!
Georg Pelisaar
vallavanem

Vald läheb lasketiiru korrastamise plaanidega edasi
Lasketiiru korrastamiseks on püütud viimastel aastatel korduvalt
rahastust leida, ning käesoleval aastal on vallavalitsus esitanud Metsa
tn 7 asuva lasketiiru korrastamiseks kaks rahastustaotlust. Üks taotlustest energiatõhususe projekti, mis puudutab hoone välisperimeetrit ja
rekonstrueerimist. Teine taotlus on tehtud maakondade arengustrateegiate elluviimise toetusmeetme raames.
Kui energatõhususe meetmest jäi kahjuks Metsa 7 spordihoone pingereas toetatavate projektide hulgast välja, siis maakondade aregustrateegiate toetusmeetmes raames on uudised paremad. Metsa 7 spordihoone osas on otsustatud projekti toetada 355 340 euroga.
Viimasel ajal on lasketiiruga seonduv tekitanud palju kõneainet ja
püütud luua muljet, et valla jaoks ei ole spordiobjektid justkui prioriteet. Numbrid räägivad natuke teist keelt, sest viimase 5 aasta jooksul
on spordiobjektidesse investeeritud 2,6 miljonit eurot ( vt tabel). Muidugi ei saa unustada ka seda, et spordiobjektide kulud ei piirdu ainult
investeeringutega, neid on vaja ka hallata ja üleval pidada. Näiteks ainult Põlva Spordikooli 2020. aasta planeeritud tegevuskulude maht oli
636 320 eurot ja see on iga aastane püsikulu.
2021. aasta plaanid seoses lasketiiru hoonega
Kuna toetusesummaga saab korrastada ja viia tänapäeva nõuetele
vastavaks vaid hoone suurima 50 meetri lasketiiru, siis on saavutatud-

kokkulepe, et valla tuleva aasta eelarves suurendatakse rahastust 1 388
660 euro võrra ja kokkuvõtvalt suureneb lasketiiru planitav investeering 1
744 000 miljoni euroni. Plaanitud mahus rahastus võimaldab hoone põhimahus kasutusele võtta ja hõlmab ka hoone välise korrastamise.
Martti Rõigas
abivallavanem
147 960 EUR Mammaste Tervisespordikeskuse lumetootmissüsteem
71 844 EUR Vastse-Kuuste kooli võimla ventilatsiooni
projekteerimis-ehitustööd
514 521 EUR Põlva spordihoone saunade ja soojasõlme rekonstrueerimine
168 420 EUR Põlva linnastaadioni tehisvalgustus
110 000 EUR Lootospark uus kunstmuru
961 015 EUR Põlva linnastaadioni rekonstrueerimistööde teostamine
387 268 EUR Põlva Sordikeskuse Uus tn 3 fassaadi soojustamine,
akende vahetus, lamekatuse soojustamine
245 170 EUR Põlva Spordikeskus Uus tn 3 rekonstrueerimine
KOKKU: 2 606 198 EUR
*Tabelis on välja toodud investeeringud maksumusega üle 50 000 euro
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Mis saab Põlva Kooli Lina tänava õppehoonest?
Põlva Vallavalitsus on ellu viimas Põlva koolivõrgu ümberkorraldamise viimast
etappi, mis hõlmab Lina tänava piirkonnas
I kooliastme õppetööks ruumide kaasajastamist ja senisest energiakulukast ning
amortiseerunud õppehoonest loobumist.
2016. aastal otsustas Põlva Vallavolikogu Põlva valla haridusasutuste ümberkorraldamise, kus Kesk 25 koolihoone
õpikeskkond viiakse vastavusse II ja III
kooliastme tingimustele ning taotletakse
põhikooli rekonstrueerimise meetmest lisarahastust. Lina tänava piirkonnas tagatakse
õppekohad I kooliastmele. Otsuse rakendamise osas nägi volikogu vajadust arvestada
õpilaste arvu muutumise, vanemate eelistuste ja hariduslike erivajadustega õpilastele klasside moodustamise vajadusega,
mille tõttu võib klassikomplektide jaotus
õppehoonete vahel muutuda. Investeering
ruumide vastavusse viimisel I kooliastme
tingimustele tuleb teha omavalitsusel.
2016. aastal esitas Põlva vald koolivõrgu meetmesse projekti „Põlva Kooli Kesk
25 õppehoone ümberehitamine“. Projekti rahastaja nõue oli kooli pinda oluliselt
vähendada Selleks tuli projekti kohaselt
Lina 21 hoone osaliselt lammutada (4695
m²) ja Koolimaja tee õppehoones lasteaia
ruumides kooli tarbeks kasutatavaid pindu
vähendada (400 m²).
Põlva valla koolivõrgu ümberkorraldamise tulemusena tegelikult õpilaste arv linnas suurenes, kooli tuli viis esimest klassi
ja lisandus õpilasi ka II ja III kooliastmesse. Õpilaste vähenemine toimub aeglasemalt, kui prognoosid 2016. aastal näitasid.
See on ju positiivne asjaolu ning selliste
arengute tulemusena pole võimalik Lina
tänaval veel mitmeid aastaid õppetegevust
lõpetada. Samas peab omavalitsus tagama
lastele koha elukohajärgses munitsipaalkoolis.
2019. aasta juulis sai positiivse rahas-

Jõuluvana ja päkapikk ootavad
1-7-aastaseid koduseid lapsi
neljapäeval, 17. detsembril 2020
ajavahemikus 10:00–12:00
Põlva Kultuuri- ja Huvikeskuse
tantsusaalis.
Haigustunnustega palume jääda koju.
Vanematel on kohustus kanda maski
või katta nina ja suud.

tusotsuse energiatõhusate sotsiaalmajade
ehitamise projekt. 1,76 miljonit eurot toetust on seotud tingimusega, et lammutatakse omavalitsuse amortiseerunud/energiamahukad hooned. Lina 21 hoone kooliosa
lammutamine on selle projektiga otseselt
seotud, sest sotsiaalmajade parkla, teed,
trassid ja aiad on projekteeritud lammutatava koolihoone asemele. Lina 21 ja lähiala
planeering võeti vastu 10.06.2020, avalik
väljapanek toimus 03.–16.07.2020, kirjalikke ettepanekuid ja vastuväiteid avaliku
väljapaneku ajal ei esitatud. Sotsiaalmajade
valmimise lõpptähtaeg on 31. juuli 2022.
Lammutamine peaks toimuma sünkroonis sotsiaalmajade ehitamise etappidega ja
nii, et Lina 21 spordihoone ja sööklakompleks jäävad alles ning neid lammutamise
käigus ei kahjustata. Töid on vajalik teostada samaaegselt mõlemal objektil, mis toob
endaga kaasa vajaduse korraldada ligi saja
õpilase õppetegevus ajutiselt asenduspindadel. Lammutamiseks vajalikud finantsili-

Põlva paisjärve süvendamisest
Põlva Vallavalitsus annab teada, et on esitanud Keskkonnaametile veeloa taotluse Põlva järve (VEE2111610) süvendamiseks
mahuga kuni 310 000 m3 Põlva paisjärve kinnistul (katastritunnus
62001:004:0069) Põlva linnas. Keskkonnaamet on esitatud taotluse
võtnud menetlusse ning algatanud keskkonnamõju hindamise (edaspidi KMH).
Lähtuvalt eeltoodust on Põlva Vallavalitsus ette valmistamas
hankedokumente KMH läbiviimiseks ning projekti koostamiseks.
Keskkonnamõju hindamine on arendustegevust suunava otsustus
protsessi üks osa. KMH eesmärk on anda otsustajale teavet kõigi
reaalsete tegevusvariantide keskkonnamõju kohta ning kavandatavaks tegevuseks sobivaima lahendusvariandi valikuks.
KMH menetluse protsess on põhjalik ning pikk, mis võib kesta
1-1,5 aastat. Kui vajaminevad dokumendid on valminud ning selgunud parimad võimalikud variandid, järgneb Põlva paisjärvest muda
eemaldamine.
Reelika Raig
keskkonnaspetsialist

Põlvas muutub pangaesinduse
lahtiolekuaeg
30. novembrist on Swedbanki Põlva esindus avatud tööpäeviti
kella 10:00–14:00. Endiselt tuleb pangakülastuseks aeg broneerida.
Klient tuleb kohale talle sobival kokkulepitud ajal.
Broneeritud ajaga saab klient oma toimingud tehtud ilma ootamiseta ja pangatöötaja saab ennast paremini ette valmistada. Kokkuvõttes võidab ju enim just klient: ta saab parema teeninduse ning
ei pea ootama järjekorras. Samuti ei pea klient tundma huvi, millal
pangaesindus on avatud ja mis kellani. Kohtumisi saab kontorisse
broneerida äpis, internetipangas ja telefoni teel: 6 310 310
Swedbanki sularahaautomaatide tööd muudatus Põlva esinduse
töökorralduses ei puuduta, need on avatud tavapärastel aegadel. Lisaks Swedbanki pangaautomaatidele saab sularaha välja võtta ligi
800-st asukohast: poed, tanklad ja kohvikud. See tähendab, et kui
keskustest eemal olles tekib sularaha vajadus, ei pea otsima lähimat
sularahaautomaati.
„Muudatus ei puuduta ka meie Põlva töötajaid. Lisaks klientide
teenindamisele kontoris täidavad nad ka teisi tööülesandeid ja nende
osakaal suureneb. Meile on oluline, et meie Põlva töötajad saaksid
tööd teha just oma kodulinnas,“ lisas Petter.
Kõikide Swedbanki esinduste ja sularahaautomaatide loetelu
koos lahtiolekuaegadega leiab kodulehelt aadressil www.swedbank.
ee. Lisainfo klienditoe telefonil 6 310 310

sed vahendid on sotsiaalmajade projektist
rahastatud.
Põlva Vallavalitsuse ettepanek on ehitada tagasi hoone, mis tagab spordisaali
teenindamise treeningute/võistluste/ürituste ajal ja annab võimaluse korraldada
spordilaagreid ning samas saaks tagatud
edaspidi ka õppetöö korraldamine 1.-3.
klassile, sh haridusliku erivajadusega õpilaste klassidele. Vajalik rahaline ressurss
tuleb planeerida Põlva valla eelarvesse ja
võimalusel küsida ka rahalist toetust järgmisel aastal avanevast CO2 programmist,
kus toetatakse just uute energiatõhusate
hoonete rajamist. Iga samm keskkonnasõbralikkuse suunas nõuab aga suuri investeeringuid ja planeerimist.
Tuleviku arenguks suunatud strateegilised otsused on vajalikud nii meie lastele,
peredele kui paikkonnale tervikuna.
Janika Usin
abivallavanem

Eterniidi kogumise
lisaregistreerimine
Keskkonnainvesteeringute Keskus ja Põlva Vallavalitsus on
sõlminud lepingu, mis võimaldab valla kodanikel tasuta ära anda
lisakoguse eterniiti.
Registreerimine algab 25. novembrist ja toimub kuni koguse
piirmäära täitumiseni. Registreerimiseks palume täita eterniidi tasuta ära anda soovijal registreerimisleht, mis on leitav Põlva Vallavalitsuse kodulehel. See tuleb saata Põlva Vallavalitsuse e-posti
aadressile info@polva.ee või tuua Põlva Vallavalitsusse aadressil
Kesk 15 Põlva linn.
Etteregistreeritud isikud saavad kogumispunktides registreeritud koguse eterniiti üle anda tasuta. Etteregistreerimisel on vajalik
märkida eelistatud kogumispunkt.
Registreerimislehe täitmisega annate Põlva Vallavalitsusele
nõusoleku enda isikuandmeid töödelda seoses eterniidi jäätmete
kogumise toimingutega.
Reelika Raig
keskkonnaspetsialist

Kingi oma vanale autole uus elu
18. novembrist 2. detsembrini saab oma vana romu tasuta ära
anda koduõuelt lahkumata. Romuringi veab Keskkonnaministeerium, sõidukeid viivad tasuta ära Eesti Autolammutuste Liit, Kuusakoski AS ja BLRT Refonda.
Liiklusregistris on jätkuvalt väga suur arv mootorsõidukeid, mis
on üle 10 aasta vanad, kuid ei ole käinud aastaid tehnoülevaatusel
ega oma liikluskindlustust. Kasutuselt kõrvaldatud sõiduk kustutatakse registrist lammutustõendi alusel, mille väljastab keskkonnaluba omav töötlemiskoda. On oluline, et omanikule vormistatakse
üleandmiseakt ning käitluskoht esitab elektroonse lammutustõendi Maanteeameti Liiklusregistristile. Tolle lammutustõendi alusel
kustutatakse romusõiduk andmebaasist. Omanikul on õigus nõuda lammutustõendit. BLRT Refonda, Eesti Autolammutuste Liit ja
Kuusakoski väljastavad romusõiduki kohta lammutustõendi.
Romukampaania raames koguti 2018. aastal 250 romusõidukit
ning 2019. aastal kokku 430 sõidukit.
Lisainfot saab BLRT Refonda tasuta numbrilt 1817, Eesti Autolammutuste Liidu telefonilt 5787 7233 või Kuusakoski tasuta
lühinumbrilt 13 660.

Küsitlus aastavahetuse
ilutulestiku kohta
Koos uue aasta saabumisega on kombeks lasta südaööl ilutulestikku, kuid see tava on viimastel aastatel tekitanud vastakaid arvamusi. On neid, kes leiavad, et omavalitsused ei peaks
sel viisil raha sõna otseses mõttes vastu taevast laskma. Mures
ollakse ka lemmikloomade pärast, kes pürotehnika tekitatud
lärmi kardavad. Seoses keskkonnaküsimuste teravnemisega
on järjest enam ka neid, kes peavad ilutulestikku häirivaks valgus- ja helireostuseks.
Põlva Vallavalitsus soovib teada kodanike arvamust, kas
soovitakse valla poolt korraldatud traditsioonilise aastavahetuse ilutulestiku jätkumist vallakeskuses Põlvas? Vallakodanike
arvamuse teadasaamiseks oleme korraldanud küsitluse veebilehel volis.ee, kus tuleb hääletamiseks kasutada ID kaarti. Nii
tagame, et arvamust avaldavad ainult Põlva valla kodanikud.
Küsitlus avaneb 29. novembril veebilehel volis.ee. Hääletada saab vähemalt 16-aastane Põlva valla kodanik ID kaardiga. Küsitlus lõpeb 6. detsembril.
Kutsume kodanikke aktiivselt arvamust avaldama.

Huvihariduse ja huvitegevuse tegevustoetuste ning projektitoetuste
taotlemine 2021. aastaks.
Huvihariduse ja huvitegevuse tegevustoetus, taotluste esitamise
tähtaeg 1. detsember
Tegevustoetust saab taotleda Põlva valla haldusterritooriumil tegutsev mittetulundusühing, mis võib olla erahuvikooli pidaja.
Tegevustoetust saab taotleda juhul, kui huviharidust või huvitegevust pakutakse Põlva valla territooriumil Põlva valla õppuritele.
Taotluse toetuse saamiseks esitab taotleja Põlva Vallavalitsusele
taotluste haldussüsteemi SPOKU kaudu veebilehel https://piksel.
ee/spoku/polva
Kultuuri-, spordi-, hariduse- ja noorsootöö projektide toetuse I
voor, taotluste esitamise tähtaeg 1. detsember
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.
I voorus saab toetust taotleda projektidele/üritustele, mis toimuvad perioodil 1. jaanuarist kuni 31. detsembrini 2021.
Kalendriaasta jooksul on projektidele võimalik toetust taotleda ka
II voorus, mille tähtaeg on 1. aprill ja III voorus, mille tähtaeg on
1. september.
Taotluse toetuse saamiseks esitab taotleja Põlva Vallavalitsusele
taotluste haldussüsteemi SPOKU kaudu veebilehel https://piksel.
ee/spoku/polva
Täiendavat infot ja abi taotluse esitamisel saab haridus- ja kultuuriosakonna vastava valdkonna spetsialistilt:
noorsootööspetsialist Annika Ladva, tel 517 2799;
kultuurispetsialist Eve Sokk, tel 799 9489, 514 7682;
spordi- ja tervisedendusespetsialist, Kaire Zopp, tel 799 9484;
haridusspetsialist Ülle Saar, tel 799 3970, 5306 9570
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4 Kultuur ja elu
Põlvamaa sõnameistrid naerutasid
Vana-Koiolas huumorit armastavat
publikut
31. oktoobril 2020 toimus Vana-Koiola Rahvamajas Põlvamaa
sõnameistrite žanripäev “Naer on terviseks!” Meie majas oli seda
pika traditsiooniga sündmust au korraldada juba kaheksandat korda.
Žanripäeval osalesid Leevi Lustakad Vanaemad, Vastse-Kuuste
Kultuurimaja folkloorirühm Kõivokõsõ, Lahedad Mutid Lahedalt
ning üksikesineja Margit Õkva. Publikut naerutati humoorikate etteastetega vanaemade nurjatute seikluste, “Viimse Reliikvia”, autode ostmise, rahvapärimuse ning veel mitmetel muudel teemadel.
Tiitliga „SÄRAV TÄHT” premeeriti publikult kogutud häälte tulemusena õhtu silmapaistvaimat esinejat, kelleks sai Toomas
Vestla. Toomas astus lavale huumoritrupiga Lahedad Mutid Lahedalt ning kehastas Toonit. Peale sõnameistrite esinemist saadi
osa ka põnevast ja meeldejäävast meelelahutuslikust programmist.
Üles astusid Pehmed ja Karvased ning tantsumuusikat mängis Taavi Taar. Õhtu oli väga meeleolukas. Sõnakunsti žanripäeval on jätkuvalt oluline koht maakonna kultuuripildis.
Taasnaermiseni!
Bibi Perlov
Vana-Koiola Rahvamaja juhataja

Õhtu “Särav täht” - Lahedate Muttide Tooni - Toomas Vestla.
Foto S. Semm.

Tänavatants kütab kirgi igas vanuses
Tänavatantsu populaarsus maailmas ja Eestis aina kasvab. See
on ala, mis võib jõuda viimaste sõnumite järgi olümpiale, erinevaid tänavatantsustiile näeb järjest rohkem Eesti muusikavideodes
ja lavadel.
Põlvamaal on JJ-Street tantsukool alustanud sügisel uute trennidega, kus eri vanuses huvilised saavad õppida hip-hop tantsustiili.
JJ-Street Põlva treener Mari Venski ütles, et seab käesolevaks
hooajaks eesmärgi tantsijate võimalikult mitmekesise arengu. “Kui
eriolukord sai läbi, siis jätkasime suvel treeningutega ning esinemiskavad said valmis. Nüüd plaanime nende kavadega võimalikult
palju meie vallas üles astuda. Lisaks plaanime luua võistluskava,
millega Põlva linna erinevatel võistlustel esindada,” selgitas Mari
Venski.
JJ-Street Räpina treener Lenel Karu ütles, et pärast pikka pausi
on ülimalt oluline lapsed liikuma saada ning tantsutrenn on selleks ideaalne võimalus. “Räpina grupiga käisime suvel esinemas
ning nüüd alustame uute esinemisnumbrite loomist. Küll aga ei ole
trennis fookus ainult tantsul, vaid ka füüsilisel poolel, et noored
oleksid tugevamad ja tervemad,” lisas Lenel Karu. Tema grupis on
juba mitu hooaega koos tantsinud eri vanuses noored, sealhulgas
nii tüdrukud kui poisid. “See on müüt, et poisid ei peaks tantsima.
Hip-Hop stiil on noormeestele väga hea väljund, maailmas tegeleb
sellega palju meessoost esindajaid.”
Hoolimata sellest, et sündmuste korraldamine sõltub olukorrast
riigis, on mõlemal treeneril kohalikul tasandil plaanis lõbusad ettevõtmised. “Toome kokku meeskonna ja noorte enda ideed ning
plaanime korraldada heategevusliku Jõulukontserdi Põlvas, kus
esinevad nii meie tantsijad kui ka mõni eriline peaesineja. Loodan
väga, et olukord võimaldab meil seda teha,” rääkis Mari Venski.
Lenel Karu ütles, et Räpinas ja selle lähistel toimub vähe sündmusi noortele ning seda soovitakse tänavu parandada. “Kunagi
korraldasime tervisepäeva, UV-pidu ja heategevuslikku piparkookide jagamist ning usun, et nüüd oleks aeg jälle mõni hea idee
teoks teha. Selline, mida saavad tulla vaatama kohalikud inimesed
ja mis annab positiivsust juurde,” kinnitas Lenel Karu.
Mari Venski sõnul on noortel vaja palju praktiseerida just suhtlemis- ja esinemisoskust. Ta kinnitas, et igal pool üle Eesti aitab JJStreet tantsukool noori selles suunas arendada ning õpetab lisaks
tantsimisele palju muud.
Põlvas saab hip-hop trenniga liituda JJ-Street Fighters grupis,
mille treeningud toimuvad teisipäeviti ja neljapäeviti kell 16.0017.00 Põlva koolis. Treeninggrupp on jagatud kaheks: 7-11-aastastel toimuvad treeningud Koolimaja tee 1 saalis ja 12-18-aastastel
Kesk 25 aulas.
Sigrid Avald
JJ-Street Company

JJ-Street Põlva treener Mari Venski. Foto Arturs Pavlovs

Põlvamaa Aasta küla tegemisi - uudiseid Karilatsi külast
Oleme Karlatsis olnud jätkuvalt tegusad, kuigi ka meie tegevusi on mõjutanud
koroonaviirus. Suuri üritusi kogu külarahvale pole toimunud, aga grupi tegevusi on
olnud päris mitmeid.
Karilatsi külaplatsile on paigaldatud
videovalve ja ehitatud kooguga kaev. Valvekaamerad saime paigaldada külaplatsile
tänu Turvalisuse projektile, mida rahastas
Põlvamaa Omavalitsuste Liit ja kaevu tegemisel toetas meid Kohaliku Omaalgatuse programm. Oleme tänulikud, et meie
tegevusi on märgatud ja toetatud!
Külamehed on teinud tublit tööd ja panustanud oma aega ning teadmisi nende
objektide valmimisele. Nüüd on meil turvaline viibida külaplatsil ja kaevus puhas
joogivesi, mida saab vajadusel kasutada.
Siseministeeriumilt saadud n.ö „katuseraha” eest valmis külaplatsile Enda Ehi-

tuse OÜ abiga taristu tulevase külamaja
ehitamiseks. Siinkohal tänud Riigikogu
liikmele Tarmo Tammele!
Kevadine koroonalaine sundis meid tegutsema grupina või pereringis. Talgupäev
toimus külaplatsil ühe grupiga ja ülejäänud
peregrupid suundusid küla läbivate teeäärte koristamisele.
Jaanipäev möödus kõikidel koos oma
perega ja koduse lõkke juures.
Juulikuus toimus Vastse-Kuustes külapäev, kus meie küla perenaised pakkusid
spordiväljakul suupisteid osalejatele.
Põlvamaa Arenduskeskus kaasas meid
ökofestivali korraldamisse ning otsustasime külaseltsiga osaleda ka omatoodangu
pakkumisel.Tänan külanaisi suurepäraste küpsetiste valmistamise eest, saime nii
teenida natuke omatulu.
Üsna peagi kutsus Aivar Täpsi meid

Sibulatee kohvikute päevale Postitee saatkonna koosseisus. Telkisime Alatskivi
mõisa juures ning saime huvitava kogemuse kaubelda kodust eemal.
Märkamatult oli suvest sügis saanud,
lapsed läksid kooli ja meil tuli korraldada
lastele suvelõpuüritus, mis oli kujunenud
meie külaseltsis traditsiooniks. Juhatuse
liikmed asusid otsima uut ja huvitavat tegevust lastele koos lastevanematega ning
jõudsime otsingutega Võrumaale Uhtjärve
Ürgoru Nõiariiki. Sel hommikul kogunes
meid 25 (lapsed koos vanematega) ja ilm
meie matka eriti ei soosinud, suurt vihmasadu polnud, aga oli tugev tuul. Nõiariigis
kohtusime Kunksmoori ja Kapten Trummiga ning seal toimus äärmiselt huvitav
matk: mäest laskumised, väiksed majad,

Meie seltskond Uhtjärvel. Autori foto

Pärmitaigna koolitus. Autori foto
palju salapära ning pakuti ka
pannkooke. Tagasiteel tahtsime
grillida kaasavõetud vorstikesi,
kuid ei leidnud sobivat lõkkekohta ja tulime oma külaplatsile grillima. Nii lõppes meie suvelõpuüritus, mis toimus alles
oktoobrikuus, sest Kunksmoor
ja Kapten Trumm alustasid
oma tegevustega Nõiariigis alles siis
Viimase üritusena toimus
pärmitaigna koolitus Jutu talu
köögis. Osalejaid oli 10 külanaist ja koolitajaks Liilia Raik
Räpinast.Tegime
erinevaid
küpsetisi soolasest, magusast ja
kihilisest pärmitaignast – kokku viit erinevat sorti saiakestpärga-pirukat. Kõik perenaised
said proovida ise valmistada
erinevaid küpsetisi.Valminud

küpsetised jagasime ära tegijate vahel ja kõik osalejad said
koju kaasa igast liigist küpsetisi. Kingiks said külanaised
taignarullid Karilatsi Küla Seltsi poolt ja Liilia jagas kõikidele
retsepte tehtud küpsetiste kohta
ning vastas tekkinud küsimustele. Oli meeldiv saialõhnaline
õhtupoolik taluköögis.
Külalaste reis Nõiariiki ja
Pärmitaigna koolitus perenaistele olid rahastatud Põlva valla
poolt. Külarahvas on tänulik
Põlva vallavalitsusele, kes on
Karilatsi Küla Seltsi tegemisi
toetanud. Koostöös sünnivadki
suurepärased lahendused.
Olge terved! Edukat aastalõppu kõikidele!
Maie Asur
külavanem
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LC Põlva Gloria sügistegemistest
Lionsklubi liikmed tulid suvepuhkuse järel esimest korda kokku 29. augustil külastamaks Inge Ojala-Pihlaja ja Timo
Pihlaja armast kodu Krootusel. Inge ja Timo on kuuelapselise
asenduspere vanemad. Inge rääkis, kuidas lapsed nende perre
jõudsid ja muidugi oli juttu suurpere igapäevaelust. Sellestki,
kuidas kevadel koduõppe ajal ka kõik mobiiltelefonid koolitöös
rakendust leidsid. Klubil oli hea meel toetada laste laagrisuve.
Muide, Inge on kirjutanud mitu huvitavat raamatut, mis tasuvad
raamatukogust üles otsida ja läbi lugeda („Asendusema“, „Kas
sa võtad mind oma lapseks?“ jt).
19. septembril kogunesime endisesse Põlva postimajja, mis
praeguseks on õnneks palju muutunud. Lahke majaperenaine
Daigi Riin Raudvassar kõneles, mil moel on ruumid rakendust
leidnud. Väga hea, et kavas on avada kohvik, sest ükski mõnus söögikoht ei ole Põlvas liiast. Daigi Riin juhtis tähelepanu
ka endise teenindussaali vahvale laele, aga et mitte avastamisrõõmu ära võtta, siis sellest rohkem ei kirjuta. Klubiõhtutel on
tavaks midagi uut õppida. Seekord oli koolitajaks meie klubi
liige Signe Aid, kes õpetas valmistama täidetud juusturulle ja
suupistekreemi ning näitas põnevat fruktodisaini. Klubi presidendi Merike Saani eestvõttel arutasime algava hooaja plaane.
Järgmine klubiõhtu 21. oktoobril möödus harjunud tegevusega tuttavas kohas ehk kunstikoolis keraamikaga tegeldes. Juba aastaid oleme külla minnes ja
külalisi vastu võttes kinkinud keraamikat. Seekord valmistasime kunstikooli direktori, klubi liikme
Anne Prangeli juhendamisel savist peekreid. Keraamilised nõud vajavad glasuurimist ja seda me 12.
novembril tegimegi.
13. november olid sedapuhku küll reede, aga samas lahkuse päev, mil lionid helkureid jagasid.
Tegime seda Põlva suuremate poodide juures meiegi. Väike kingitus võeti rõõmuga vastu. Käesoleva
lionsaasta juhtmõte ongi Lahkus loeb!
Mardikuu klubiõhtu 16. novembril viis meid jällegi väljasõidule. Seekord külastasime Wiera
küünlakoda, mille perenaine Merilin Alve rääkis oma ettevõttest ja küünalde valmistamisest laiemaltki. Wiera küünlakoja küünlad on põhjamaise hingusega. Järjest enam muutuvad küünalde tootmisel
oluliseks loodulikud materjalid. Muidugi valmistasime Merilini käe all ka ise lõhnaküünlaid. Lõhnade tempimine oli põnev ja pisut ettearvamatugi tegevus. Seegi klubiõhtu oli väga huvitav ja hariv.
29. novembril kogunevad põlvalased taas südalinna advendialgust tähistama ja Gloria rahval on
traditsiooniliselt kavas kuuma teed pakkuda.
Lionid püüavad nõu ja jõuga abiks olla, kus abi vaja on.
LC Põlva Gloria
Kaie Kulli fotol Signe Aid

Puukäsitöö näitus Vanakülas
Vanaküla külakeskuses toimus 15. novembril taas tore sündmus – avasime uue näituse. Seekord
eksponeerib aastate jooksul valmistatud puidust käsitööesemeid Tõnu Rebane. Enda kohta on ta öelnud, et peab end rohkem kui üheksa ameti meheks, sealhulgas õpetaja ja psühholoog, varustaja ja põllumees, pilli- ja spordimees, käsitööline ja hobikunstnik. Kaua aega oma elust on ta töötanud poiste
tööõpetuse õpetajana Peri koolis. Tollane tööõpetuse klass oli sisseseade poolest nii heal tasemel, et
seda näidati ka maakonna külalistele.
Praeguse näituse eksponaadidki on sündinud enamasti seetõttu, et tööõpetuse tunnis oli vaja poistele ette näidata, kuidas üht või teist eset valmistada. Nii ongi hulgaliselt köögitarbeid: puulusikaid,
pannilabidaid, võinuge, pudrunuiasid ... Kõige vanemad on 1965. aastast pärit Užgorodis valmistatud
kurepesaga korsten ja 1968. aastast „liikuv noot“ muusikaõpetuse tunnis kasutamiseks. Kui Tõnu oli
pikemat aega haiglas, hakkas ta väikseid korvikesi punuma. 1970. aastast on aga pärit puidust prügikast, mille sarnaseid ta tegi tervele koolile igasse klassiruumi. Tunnisegajateks võiks nimetada aga
vilega pastakaid, lastele rõõmuks on valminud mitmeid põnevaid mänguasju.
Muusikalise etteastega tervitasid kohalolijaid Tõnu pojad Toomas ja Tarvo-Jaan, kes laulsid ja
mängisid kitarri. Omapoolset helivärvi lisa duole ka Tõnu, kes mängis suupilli. Tervitusluuletuse
vanaisale luges lapselaps Hanna Grete. Suussulava kringli oli aga küpsetanud Tõnu abikaasa Hedvi.
Eluaegse õpetajana jagas Tõnu Rebane huvilistele põhjalikke selgitusi, rääkis toredaid lugusid ja
demonstreeris, kuidas üks või teine mänguasi töötab või mis otstarbeks midagi valmistatud on. Näitust „Puutöö läbi aegade“ saab Vanaküla külakeskuses vaadata kuni detsembri lõpuni.
Urve Grünberg

Tõnu Rebane
näituse avamisel.
Foto erakogust

Põlvamaa rahvatantsurühmad alustasid hooaega kontsert-etendusega

Oktoobri lõpul võis Põlva Kultuuri- ja Huvikeskuses näha tõelist sügisest sõlesära, mis õhtu lõpuks peegeldus vastu Põlvamaa
tantsusõprade silmis. Toimus maakonna rahvatantsrühmade kaua
oodatud kontsert-etendus, kus osales 19 tantsukollektiivi Räpina
ja Põlva vallast, Kanepi valla tantsijad rõõmustasid publikut oma
valla juubelipidustusel. Lavale astusid täiskasvanute ja noorte
segarühmad, memmederühmad, nais- ja neiduderühmad - kõigil
publikule pakkuda toredust tantsude ning rahvarõivaste näol. Seatud valsi- ja polkasammude sekka sobisid kenasti lõõtsakuningas
Toomas Ojasaare pillilood. Eesti rahvajutu aastale kohaselt sidus
Helje Põvvat koos lapselaps Liisa Linnusega rahvatantsukollektiivide esinemisnumbrid vahetekstidega selliselt, et kõigile meenutas
see katkematut sidet vanavanemate pärandiga.
Kontsert-etenduse „Sügisene sõlesära“ lavastaja Aveli Asber
tänas kõiki juhendajaid ja tantsijaid ning tõdes, et nende ühine
pingutus pakkus publikule särava kontsertelamuse. „Mul on hea
meel, et kõik osalenud rühmad olid kontserdi nimel pingutanud.
Juba lavaproovides oli näha, et sammustik oli hästi selgeks õpitud,
joondumised paika harjutatud ja mõne rühma puhul tundus, et käte
kõrgus oli lausa joonlauaga paika mõõdetud. Kuna kontserdil osalemise üks nõue oli, et esineda tuleb korrektsetes rahvarõivastes,
siis ka selle poole pealt jätkub vaid kiidusõnu. Rõivaste õigesti
kandmise oskus ja teadmised on rühmadel aasta aastalt järjest pa-

ranenud. Selliseid äpardusi, et tanu, vöö või sõlg tantsu ajal lausa
plehku paneb minu silm sellel kontserdil ei näinud.
Eriti suured kiidusõnad teile Räpina noored tantsijad, osalesite kontserdil neiduderühma ja kahe segarühmaga. Olen rõõmus,
et noored, tänases, kõikide võimaluste maailmas, leiavad tee just
rahvatantsu juurde.“
Vastse-Kuuste rahvatantsurühma Vihista Viisku juhendaja Katrin Peil väljendas oma mõtteid peale kontserti järgmiselt: „Aitäh
sulle, rahvatantsija ja õpetaja, et tuulutasid oma rahvariideid ja
seadsid tantsusammud suurele lavale.“
See oli meie Põlvamaa tantsurühmade teine kontsert-etendus.
Milleks seda vaja on? Ikka selleks, et oleks eesmärk, mille nimel
pingutada. Seada oma tantsusammud võimalikult ühtlaseks, vaadata üle rahvarõivaste kandmise kunst ja panna tantsu kogu oma
emotsioon.
Usun, et iga aastaga tahame ja suudame pakkuda järjest kaunimat vaatepilti, sellepärast loodan, et sellest ettevõtmisest kujuneb
traditsioon. Traditsioon, mis toetab rahvatantsurühmade kestmist
ja arengut. Ehk suudame vähehaaval ka rohkem publikut saali
meelitada. Siinkohal saan allakirjutanuna öelda, et esimesed mõtted ja ettepanekud järgmise kontsert-etenduse osas on juba vaikselt
teemaks võetud ning loodame, et aasta pärast on maakonna suurim
lava taaskord rahvatantsurühmade rõõmsaks kohtumispaigaks.

Peale kontsert-etendust jätkus rahvatantsijate õhtu tantsusaalis.
Heino Tartese pereansambli muusika saatel ühineti kergejalgselt
vanade seltskonnatantsude ringis. Simman sai veelgi hoogu juurde Toomas Ojasaare, Kaido Kaha, Aksel Mängli ja Meelis Indi
loomingulise kollektiivi helide saatel. Tantsulusti jätkus südaööni!
Põlvast lahkudes viis iga meie maakonna rahvatantsuusku inimene oma südames kaasa killukese sõlesära sädelusest oma kodukanti.
Aitäh veelkord kõikidele tantsijatele, publikule ja toetajatele!
Suur tänu ja sügav kummardus teile, Evi Tamm, Anu Nael, Külliki Poroson, Marju Rämmel, Helje Põvvat, Marge Luude, Laura
Mander, Maido Saar, Andre Laine, Katrin Peil, Veronica Oidingu,
Külliki Arjokesse, Margit Mathiesen, Tiina Ilves, Urmo Haidak,
Indrek Varik, Piret Varjund, Hele Aia, Esta Sokman, Krista Salf,
rahvakultuuripärandi edasikandjate ja tantsujuhtidena!
Alanud hooaeg on kogu Põlvamaa rahavatantsuperele teguderohke. Ees ootavad Kagu-Eesti Tantsupidu, Lõuna-Eesti memmetaadi pidu, Naiste Tantsupidu, Meeste Tantsupidu, Seto Tandsopido ning rohked koduvaldade rahvakultuurisündmused.
Rõõmsat tantsulusti!
Marge Trumsi
korraldaja
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Põlva
Keskraamatukogus
PÕLVA
• Jõuluteemaliste värsside
konkurss. Raamatukogu ootab
5. detsembrini vähemalt neljarealisi värsse aadressile raamat@raamat.polva.ee. Värsiloomes tuleb kindlasti kasutada
järgmisi sõnu: kelk, habe, hommikumantel (olgu käändes või
murdes). Osalejate vanus pole
piiratud. Väikesed auhinnad.
• Jutuõhtu „Loodus, minu
kodu“ 4. detsembril kell 17
raamatukogu saalis. Lugusid
vestab giid, kirjanik, hüpnoterapeut ja jutuvestja Ena Mets.
• Jõululoterii-allegri lasteteeninduses. 21.–23. detsembrini
Oodatud on väikesed ja suured
.
• Lasteaialaste loodud klaasskulptuuride näitus „Elav värv
klaasis“ 25. novembrist 18.
detsembrini lasteteeninduses.
Väljas on Pihlapuu Lasteaia
Mõmmi, Pipi ja Vandersellide ning Mesimummi Lasteaia
Rukkilille rühma tööd. Lapsi
juhendas projekti „Ruumilise
mõtlemise arendamine käelise
tööoskuse kaudu“ raames klaasikunstnik Karin Mölder.
• Anne Sirgu akvarellid 12.
novembrist 5. jaanuarini lugemissaalis. Väljas on Põlva
lähiümbruse ja Võru-Kubija
vaated.
• Inglid Helje Põvvati kogust 2.
detsembrist 7. jaanuarini näitusevitriinis.
• Valik küünlajalgu erakogudest
7. detsembrist 7. jaanuarini lugemissaalis. Samas on autorite
loal väljas toredamad jõuluvärsid. Puidust näitusepinna on
loonud Voldemar Ansi.
AHJA RAAMATUKOGU ja
TUGLASE MUUSEUM
• Lugemisprogrammi „Lugemisisu“ tutvustavad kohtumised lastele 7.–11. detsembrini.
• Harrastuskunstnik Irina Retkova maalinäitus „Sinilindu
püüdmas…“ 23. novembrist
31. detsembrini raamatukogus.
• Kalle Mälbergi näitus „Perävalla kuningriigi maalikogu“
7. detsembrist 10. jaanuarini
muuseumis. Avatud raamatukogu lahtiolekuaegadel.
• Virtin Sohvi varakambri kingiabi pakub huvitavaid ja praktilisi kingitusi, mida on tore
kinkida ja mõnus saada.
• Muuseumi käsitöötuba 3., 10.
ja 17. detsembril kell 18. Juhendaja Kaire Luksepp
HIMMASTE
• Laste lugemispäev 1., 15. ja
29. detsembril kell 17.
• Laste joonistuspäev 4., 11. ja
18. detsembril kell 17.
• Koolivaheaeg raamatukogus (meisterdame, mängime)
28. detsembril kell 14.
• Käsitööringi näitusmüük raamatukogus 9.–18. detsembrini.
• Raamatuväljapanek „Jõulud
peagi käes“ 1.–7. detsembrini.
• Käsitööring 7. ja 21. detsembril kell 17.30. Juhendaja Merike Verev
• Linetants kolmapäeviti kell
19. Juhendaja Imbi Aarna.

KIIDJÄRVE
•
Aastalõpu
teisipäevak
15. detsembril kell 14–16. Raamatukogu 2020. aasta tegemiste kokkuvõte sõnas ja pildis.
• Jõulu- ja talvejuttude lugemine raamatukogu jõulunurgas
1.–22. detsembrini (pühapäevast neljapäevani) kell 14–16.
Tule üksi, lapse, sõbra, pere,
vanavanema või lapselapsega!
Leia hetk endale ja naudi aega
heade juttude seltsis!
KIUMA
• Neljapäevaklubi (kirjandusklubi) neljapäeviti kell 11.
PERI
• Jõukaunistuste valmistamine
1.–3. detsembrini alates kella
14st.
• Peri küla jõululaadake 5. detsembril kell 11.
• Jõulufilmi vaatamine 16. detsembril kell 15.

Ilon Wiklandi maailm kohvrites
Detsembris ja jaanuaris on Põlva valla lastel ja suurtelgi inimestel tore
võimalus tutvuda maailmakuulsa lasteraamatute illustraatori ja lastekirjaniku Ilon Wiklandi elu- ja loometeed tutvustava rändnäitusega „Pikk-pikk
teekond“. Tegu pole traditsioonilise näitusega, sest pilte seinale ei riputata.
Viiest kohvrist avaneb aga tore maailm, millega tutvumiseks võiks võtta
pisut kauem aega ja kindlasti kuluvad ära raamatukoguhoidjate selgitused.
Tulla võib kogu klassiga, üksi, koos vanemate ja sõpradega. Õpetajatel
palume raamatukogudega eelnevalt kokku leppida.
Näituse graafik:
Keskraamatukogu lasteteeninduses (Põlva) 7.-11. detsembril ja Tilsi raamatukogus 14.-15. detsembril. Siis tuleb päkapikupaus :), edasi on
näitus Vastse-Kuuste raamatukogus 11.-13. jaanuaril ja Ahja raamatukogus
14.-15. jaanuaril.
Eesti Lastekirjanduse Keskuses kokku pandud näitus on pühendatud
Ilon Wiklandi 90. sünnipäevale. Kindlasti tuleb näitust külastades järgida
ohutusnõudeid (hoida vahemaad, täiskasvanutel palume kanda maski, pesta või desinfitseerida käsi).

Põlva Koolis toimunud etluskonkursil osales nii väikeseid
vestjaid kui ka jutustamises kogenumaid gümnasiste.

RASINA
• Käsitööringi näitus 25. novembrist 15. detsembrini, avatud esmaspäeval, neljapäeval
ja reedel kell 10–13. Näitusesaali pääseb õuepoolselt trepilt.
Näitus on pühendatud ringi
15. sünnipäevale.
TAEVASKOJA
• Käsitööring neljapäeviti kell
14.
TILSI
• Lugemisisu üritused
- Uurime riime, loeme ja õpime
jõululuuletusi 1. ja 8. detsembril kell 14.
- Uurime pilte raamatutest 15.
detsembril kell 14.
- Loeme ja joonistame kuuldu
põhjal pildi 22. detsembril kell
14.
• Kirjandusklubi „Mis uudist?“
17. detsembril kell 14 täiskasvanutele.
• Lahendame koos lastega
mõistatusi 29. detsembril kell
14.

Kohtumiseni kohvernäitusel!
Põlva Keskraamatukogu

Põlva Kooli 6. kl õpilane Tristan Leppik, III koht nooremas
vanuseastmes. Foto: Arvo Sarapuu.
Etluskonkurss „Tahan Sulle öelda…“ tulemused:
Noorem vanuseaste (4.-6. klass):
I koht Kristiin Piirsalu, Põlva Kool, juhendaja Merili Ermel
II koht Ode-Eliisabet Elias, Põlva Kool, juhendaja Imbi Vent.
III koht Tristan Leppik, Põlva Kool juhendaja, Imbi Vent
III koht Anti Tohva, Põlva Kool, juhendaja Imbi Vent
Keskmine vanuseaste (7.-9. klass):
I koht Kadri Kamja, Põlva Kool, juhendaja Maia Punak
II koht Isadora Janett Turba, Põlva Kool, juhendaja Maia Punak

Kolmapäeval, 18. novembril toimus Põlva Koolis maakondlik
etluskonkurss „Tahan Sulle öelda…“, kus osales 18 õppurit neljast
Põlvamaa koolist. Žürii hindas esinejaid kolmes vanuserühmas.
Žüriisse kuulusid Helje Põvvat, Külli Ots ja allakirjutanu.
Etlejate esitusse tulid sisukad proosakatkendid ning luuletused
mitmetelt kodu- ja välismaistelt autoritelt. Kuuldi nii tuntud tekste
kui ka unustuse hõlma vajunud ja taasavastatud kirjandusteoseid
ja nende katkendeid. Õpilased kasutasid loovalt ära lava ning kaasasid esitustesse ka erinevaid rekvisiite.
Sellel aastal lisandus konkursile uus kategooria – luulekavad,
kus esitati luuletekste kas üksik- või grupiesituses. Esitusele tulnud tekstid olid komponeeritud Eesti klassikute tekstidest ja ka
õpilaste omaloomingust.
Kõiki osalejaid tunnustati tänukirja ning ilukirjandusliku raamatuga, et innustada õpilasi veelgi avastama kirjanduse ilu ja võlu.
Etluskonkurssi toetasid Põlvamaa Arenduskeskus ja Põlva
Kool.
Lilian Hindrikson
III koht Kristella Kängsep, Kanepi Gümnaasium,
juhendaja Tähte Tagel
Vanemas vanuseastmes (10.-12. klass) pälvisid tunnustuse:
- mõtestatud esituse eest Kristin Kooskora, Põlva Gümnaasium, juhendaja Helle-Mari Märtson
- rahuliku ja sujuva esituse eest Markus Meinhart Rego, Kanepi
Gümnaasium, juhendaja Tähte Tagel
- julge tekstivaliku eest Karel Schatschneider, Kanepi Gümnaasium,
juhendaja Tähte Tagel

Must JaAm Vastse-Kuustes

Lugemiskoer Nepsu lastel külas

Sügishooajal õnnestus Vastse-Kuuste teatrihuvilistel kohtuda
kaks korda harrastusteatriga Must JaAm. Raamatukogus sai varasügisel vaadata kurbnaljakat elulisi teemasid käsitlevat lavastust
„Leivi - siira armastuse lugu“, mis liigutas publikut oma sisu ja
meisterlike näitlejatöödega. Oktoobris olid lavastuse osatäitjad
Anne-Mai Tevahi ja Janno Puusepp taas meie ees – seekord kogukonnamajas kaminatule valgel Kevade ja Sügisena lugudes ning
luules. Mõlemat nauditavat kultuuriõhtut toetas Eesti Kultuurkapitali Põlvamaa ekspertgrupp.

Vastse-Kuuste tublidel suvelugejatel käis koolivaheajal külas
lugemiskoer Nepsu. Kohtumine Nepsu ja tema perenaise Urve
Seedrega kujunes väga toredaks ning huvitavaks. Lisaks Nepsu
oskuste ja trikkidega tutvumisele said lapsed Nepsule lugeda ning
tubli lugemiskoer kuulas neid rahulikult ja kannatlikult. Nepsuga
veedetud õhtupoolik näitas, kui rahustavalt ja julgustavalt mõjub
lastele lugemiskoerale lugemine. Kohtumist lugemiskoer Nepsuga jäi igale tublile lugejale meenutama koos auhinnaraamatuga
saadud eriline kiidukiri, millel ka Nepsu foto ja kiidusõnad. Aitäh
teile, Nepsu ja Urve!
Auhinnaraamatute ostu toetas Eesti Kultuurkapitali Põlvamaa
ekspertgrupp.

VANAKÜLA
• Lastepühapäev 6. detsembril
kell 12. Meisterdame jõulukaarte ja loeme jõulujutte.
• Tõnu Rebase näitus „Puutöö
läbi aastate“ 15. novembrist 30.
detsembrini.
VASTSE-KUUSTE
• Lugemis- ja nuputamistund
lastele 2., 16. ja 30. detsembril
kell 15.
• Lugemisisu teematunnid algklassiõpilastele ja lasteaialastele kokkuleppel õpetajatega.
• Jõuluteemaliste raamatute
väljapanek 7.–23. detsembrini.
• Traditsiooniline jõulukuu käsitöö näitusmüük 1.–31. detsembrini. Näitusele on oodatud
igas eas autorite käsitööd. Meie
näituselt leiate südamesoojusega valmistatud kauni jõulukingi.
Palun jälgige ka jooksvat infot
www.raamat.polva.ee ja www.
kultuurikava.ee, sest kavas
võib ette tulla muudatusi.
Palun kandke raamatukogu
üritustel maske!

Tekstid ja fotod Mall Kõpp
Vastse-Kuuste Raamatukogu
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Võro keele nädäli tähistämine Põlva Koolin
2. märdikuu hummokul kuulutõdi Põlva Kooli (Koolimaja tiil)
kooli krapist vällä võro keele nätäl. Timavaastadsõ võru keele nädali lõugahus (tunnuslause) oll’ “Kõnõlõ mukka võro kiilt!”
Härgütimi oppaja Kairega kõiki kooli latsi-oppajit, vanõmbitvanavanõmbit eriti sjoo nädäli joosul pruukma võro kiilt. Tutvusti
väikut abimiist võro keele pruukmisõs egäpääväelon. Abimehes
oll’ Võro Instituudi puult vällä märgotõdu torrõ mäng “VÕROKÕISI VÄLLÄKUTSÕ”. Mängo sai nätä koolimaja stendi päält.
Koolimaja saino päält oll’ lukõ mille üle miiq, võrokõsõ, võimi
esierälidselt uhkõ olla. Näütüses tuu üle, et meil umma väekotussõ,
väelidse paiga, ristipuiega mõts, uma asja –UMA MEKK, UMA
LAAT, UMA PUUT, UMA LEHT, UMA PIDO. Üts väeline paik
om savvusann, mis om kantu ka UNESCO –dõ. Võisõ lukõ ka torõdit lõugahusi, mis Võromaa kotsilõ käüvä. Torrõmb lõugahus
mu meelest oll’ „ Aigu om, aigu tulõ hindäle võtta!“
Võro keele oppaja Palo Kaire ja ma esi, liikusimi koolimajan
ringi ammõdirõivan ja ammõditunnistusõga „Võro keele agenti
001“. Härgütimi latsi ja oppajit võro kiilt kõnõlõma.
Oppaja Kaire võtsõ uma klassi tublidõ lugõjidega ossa ka Võro
Instituudi puult kõrraldõdust. Käüdi Võro liina latsiraamadukogon, kos loeti-tutvustõdi uut Juhani Püttsepä latsiraamadut „Tsillokõnõ susi“. Võro kiilde oll’ raamadu pannu Haanist perit Miina
Aleksandra Piho. Egä lats sai raamadust tõisile ette lukõ. Lugõman
kävevä 3.e klassist Arabella Karoliine Vana ja Emili Kaskla. Latsile väega miildü näutüs raamadu piltest (kuntstnik Kadi Mõttus).
3.e klass kävi ka Võromaa Kulduurikoan „Leeväpääväl”. Nätä sai lavvatiatri etendüst „Kanaimä kuuk“. Kuulda sai leevä pikäst tiikonnast lavvalõ.Opidi tundma eri viljo
ja noist erisugumaidsi tuutit, leevä tegemises tarvitõt vanno tüüriistu. Muidogi sai ka
perän leibä maitsa.
4.c klassi opilasõ Mari-Elle Kont, Kirke Jaakmees, Vanessa Järv lugiva kooli krappi
võro keeli egä päiv üte luu. Mari-Elle ja Kirke lugu sai keväjädsel umaloomingu-konkursil “Mino Võromaa” hää kotusõ. Vanessa Järv lugi üte endidse opilasõ Urgo Martini
“Kooliluu”.
Võro keele nädäli lõpõtimi egäriididse tandsovahetunniga, a sjookõrd olli tandso
võrokõisi umaq ja võro keeli. Jõudsõmi opada 3 tsõõrimängo-tandsu “Lõvijaht”, “Mi
lääme kaara põimma”, “Kes aian, mehiläne aian”.
Hoiami õks võrokõsõ vaimu virgõ ja lustilidsõ- nii püsüs ilm ja püsümi esiq!
Palo Kaire ja Lepassoni Marju
Põlva Kooli võro keele oppajaq

Põlva Koolis tehti aktiivselt sporti
23.-30. septembrini toimus
üleeuroopaline spordinädal. Ka
Põlva Kool sportis sellel nädalal
aktiivselt.
23. sept toimusid maakonna
koolide murdmaajooksu meistrivõistlused Räpinas. Meie kooli
õpilased saavutasid häid tulemusi.
1. koht Loviisa Ly Puri
2. koht Triin Neeno
1. koht Anete Pavlov
2. koht Luiisa Marleen Lepp
1. koht Armani Sults
2. koht August Jakobson
3. koht Kaspar Karolin
Peale murdmaajooksu algas kevadeti tuntuks saanud heategevuslik jooks ehk kollaste särkide jooks. Seal kohti ei jagata, küll aga
said kõik osalejad hea tuju ja suu magusaks.
24. septembril toimus meie kooli spordipäev. 1.-4. klassi õpilased
osalesid fotomatkal, kus tuli pildi järgi leida koht ja täita mingi ülesanne. 5. klassid võtsid mõõtu kergejõustikus ja jalgpallis.
6. klassid läbisid vibulaskmise, batuuditrenni, lauatennise õpetuse, mölkky
viskemängu ja murdmaajooksu loterii.
7. klassid õppisid indiacat kogenud Põlva Indiaca Klubi liikmetega. Õppimine toimus kahes grupis. Need, kes ei mahtunud indiaca
gruppi, läbisid linna staadionil kergejõustiku alasid. Pärast toimus
vahetus. Nii said kõik seitsmendikud ettekujutuse indiaca mängust.

8. klassid tegelesid linna staadionil kergejõustiku aladega, mille
vahele oli põimitud tennise õpetamine. Kui staadionialad said läbitud oli võimalus Intsikurmu parklas tõukeratastega tutvust teha.
9. klasside alad toimusid Mammaste suusakeskuses. Nemad tegelesid discgolfiga, õppisid frisbeed, jooksid täpsusjooksu ja läbisid
tõukerattamatka.
Ka õpetajatele oli oma ala, paadisõit Põlva järvel. Sellest päevast ei jäänud kõrvale ükski kooli töötaja, kõigil olid omad kohustused. Klassijuhatajad said kaasa lüüa oma klassiga koos liikudes,

Käsitööring Kullaketrajad

Ahja Kultuurimaja

Reedel kell 10.00

Malle Avarmaa

Vastse-Kuuste naisteklubi Kolmapäev, Tiigi 5, I korrus , Mall Kõpp ,mallkopp@gmail.com, 501 3954
4 korda kuus
Loometuba
Naisteklubi Kolmapäev
pühapäev 15-18
RAHVAMUUSIKA, PILLIMÄNG
MTÜ Põlvamaa Puhkpillimuusika Selts, peeter.anilane@gmail.com, tel 528 6118, FB Põlva Puhkpill
Põlva Kool, Kesk 25,
ruumis
Pühapäev kell 11
Peeter Änilane
Põlva Linna Puhkpilliorkester C-116
MTÜ Mandoliinide Orkester, Jaan Konks, tel 510 2559, jaan@sodalis.ee
Mandoliinide Orkester
Lutsu külas Jaani talus
Neljapäev

Joonas Tuuling

MTÜ Virbel: Mooste Rahvamuusikakool ning kompetentsi- ja koolituskeskus Virbel, Krista Sildoja,
muusikakool@rahvamuusikal.ee, FB Mooste Rahvamuusikakool, www.rahvamuusika.ee; www.virbel.ee
Mooste Rahvamuusikakooli
Mooste Rahvamuusikakool
Pilliklubi
Erinevad
Järveotsa tee 5 Mooste mõis
pillid

Iga nädal,kolmapäev
kell 18.30 - 20.00

Krista Sildoja
Ott Kaasik

Kokkuleppel
vähemalt Krista Sildoja
Individuaalõpe- teppo-lõõts, karmoska, akordion, väikekannel,
kaks tundi kuus Tunni pikkus Ott Kaasik
Kadri
külakannel, rahvakannel, torupill,plokkflööt, mandoliin, kitarr,
45 minutit Tunnitasu 20
Lepasson Toomas
ukulele, rahvapärane viiul, hiiu kannel, klaver ja klaverisaade
eurot
Ojasaar Elo Toom
Rahvamuusikakursused
Erinevad kursused

Kompetentsi- ja koolituskeskus
Virbel www.virbel.ee

Kokkuleppel

MTÜ Lõõtspilliselts, Võru tn 1, Heino Tartes, tel 5015410, heinotartes@hot.ee, www.lootsaklubi.ee
Heino Tartes Ants
Lõõtsaõpe
Põlva Muusikakool
1x kuus laupäeval kell 11
Järv
MTÜ Kultuuriselts Viruskundra, Katrin Peil, kassioru@gmail.com, tel 521 4614, FB Vastse-Kuuste vaatleja
Muusikatuba

Vastse-Kuuste alevik
tn 5, II korrus

Tiigi

Aeg kokkuleppel

Lauri Vool
6884

5348

HARRASTUSTEATER

ülejäänud õpetajad tegutsesid kohtunikena. Suur tänu kõigile! Ilma
koostööta ei suuda me pakkuda oma armsatele lastele meeldivaid
elamusi. Meie abilisteks sellel päeval olid: Keidi Käis, Andres Kübar, Ben Ruben Kaljuvee, Spordiklubi Traps, Põlva Jalgpalliklubi
Lootos, Põlva Noortekeskus, Põlva Spordikool, Põlva Indiaca Klubi,
Põlva Tenniseklubi, Kagu Vibuklubi, SK Tartu Ultimate, Matkajuht
OÜ. Turvatunnet aitas tagada Põlva politsei.
25. september oli EKSL valikorienteerumise päev. Meie kooli
orienteerujate tulemused:
P1-5 2. koht Karel Kets
P8-9 3. koht August Jakobson
T1-5 1. koht Luisa Nõmmik
T6-7 1. koht Maarja Oras
29. september oli maratoni teatejooksude päev. 1.-4. klassi õpilased jagasid Koolimaja tee staadionil 42 km 70 õpilase vahel ja
selleks kulus neil aega 2:31:34. Eelmise aasta tulemust suudeti parandada ligi 2 minutit.
5.-9. klassi õpilased jooksid 200m kaupa igaüks seitse korda.
Eesmärk oli ühe mehe poolt joostud maailmarekord ületada ja saavutada oma kooli rekord. Sellega tuldi toime. Aega kulus selleks
1:59:56.
Põlva Kooli kehalise kasvatuse õpetajad

Ettevõtliku kooli uudised
Põlva vallas

5. novembril toimunud virtuaalsel ettevõtlikkuse ning ettevõtlus-ja karjääriõppe konverentsil „Ennast juhtiv ja väärtust loov
noor ei ole imeloom“ toimus ettevõtliku kooli haridusprogrammi
kaks olulist suursündmust.
Esimese olulise sündmusena omistati 17le haridusasutusele
esimese astme kvaliteedimärgis ehk baastase ja viiele koolile teise
aste ehk hõbetase. Põlvamaal said esimese astme kvaliteedimärgise Fr. Tuglase nimeline Ahja Kool ja Tilsi Põhikool.
Teise olulise tähtsündmusena kuulutati välja käesoleva aasta
ettevõtlike koolide edulugude konkurssi “Õppime on põnev!” võitjad. Mooste Mõisakooli edulugu “Kõndimisnädal” saavutas kategoorias 2P (Parimad praktikad) teise koha.
Põlvamaal kuulub ettevõtlike koolide võrgustikku 8 üldhariduskooli ca 1300 õpilasega. Põlva valla koolidest kuulub võrgustikku 5 kooli. Ettevõtliku kooli haridusprogrammi tegevusi koordineerib Põlvamaa Arenduskeskus. Erinevaid ettevõtliku kooli
haridusprogrammi toetavaid ja arendavaid tegevusi toetatakse Euroopa Liidu Euroopa Regionaalarengu Fondi meetme “Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks” projektist
“Põlvamaa PATEE programm 2020-2023”.
Kristel Koddala
Ettevõtluse ja noorte projektijuht
Põlvamaa Arenduskeskus

„Ole nähtav!”
Vastse-Kuuste Koolis
Novembri teisel nädalal
oli Vastse-Kuuste Koolis liiklusohutuse nädal. Juba nädal
varem meisterdati kunsti- ja
tööõpetuse tundides vineerist
Helkurpoiss, kes on niisama
must nagu helkurita ja tumedates riietes jalakäija pimedal
ajal liikluses. Meie kooli õpilased ja õpetajad riputasid helkureid Helkurpoisi külge, et teda
nähtavamaks muuta. Samast
said õpilased, kellel helkurit ei
olnud, selle sealt endale võtta.
Esmaspäeval, 9. novembril
algas meie koolinädal kogunemisega, kus korrati üle helkuri
olulisus. Igal hommikul kontrollisid õpetajad lisaks käte
desinfitseerimise meeldetuletamisele ka helkuri olemasolu
õpilastel.
Liiklusohutuse teemasid
käsitleti kõikide kooliastmete
klassijuhataja tundides. Algklasside õpilased said uusi
teadmisi ja kinnistasid olemasolevaid 11. novembril
toimunud liiklusohutuse päeval, mille eestvedajateks olid
õpetajad Sandra Tikk ja Kersti
Lillo, abijõududena suunasid ja
juhendasid õpilasi ka õpetajad
Anneli Tenso, Kätlin Jõesaar ja
Maire Malin. Lapsed osalesid
kolmes õpitoas. Helkurite õpitoas vaadati õppefilmi „Rula ja
ratas – Kui kaugele peegeldub
helkur?“, tehti katse Helkurpoisi ja taskulambiga, et teada
saada, kuidas peegeldab helkur
valgust pimedas ning lauldi
lastelaulu „Helkur külge!“. Et
kindel olla, kas kõik meie kooli
pisemad on ikka pimedas nähtavad, viidi läbi helkurikontroll
ja jagati osalejatele Kiusamisest vabaks! programmi Sõber
Karu pildiga helkureid. Liiklusmärkide õpitoas tutvuti eri-

nevate liiklusmärkide rühmadega, sinna kuuluvate märkide
kujundite ja värvidega, vesteldi
liikluses varitsevatest ohtudest
ja arutati, kuidas neid ohte
saaks ära hoida. Saadud teadmisi testiti ja kinnistati võistlusmänguga rühmades.
Nuputamise õpitoas lahendasid lapsed liiklusteemalisi
sõnarägastikke, ahelmõistatusi
ja ristsõnu. Lisaks panid õpilased end proovile „Valgusfoori
täpsusviskes“ ja värvisid värvimisseinal liiklusmärke.
Liikluspäeva lõpetas munakatse minikiivriga, et näitlikustada kiivri vajalikkust. Tublid
osalejad said jalakäija tunnistused ning kinnitasid oma allkirjaga, et lubavad olla liikluses tähelepanelikud, kannavad
helkurit ja on teistele liiklejatele eeskujuks.
Vastse-Kuuste
koolipere
soovib kõikidele suurtele ja
väikestele ohutut liiklemist.
OLGE NÄHTAVAD!
Sandra Tikk
Vastse-Kuuste Kooli
klassiõpetaja
Foto Vastse-Kuuste Kooli
pildikogust

8 Koolides
Tilsi põhikoolis on hoolivad,
ettevõtlikud ja toredad inimesed
Kuigi kogu maailmas on keeruline aeg, mis seab mitmeid piiranguid, ei heideta Tilsis meelt, vaid ollakse ikka jätkuvalt tegusad.
Kevadel sai Tilsi kool Hooliva Klassi programmi ning tänu sellele veetis 6. klass oktoobris kolm põnevat koolituspäeva Kloogal.
Õpiti meeskonnatööd, mängiti erinevaid klassi ühendavaid mänge
ning räägiti väärtustest.
Novembris käis 5-liikmeline meeskond (2 õpetajat ja 3 õpilast)
TORE liikumise koolitusel, et välja õpetada kooli tugiõpilasmeeskond, kes võtaks oma südameasjaks muuta koolielu õpilaste jaoks
veelgi toredamaks ning õpilaste omavahelised suhted paremaks.
Koolitusmooduleid on veelgi, kuid juba veebruari lõpuks peaks
viisik olema täiesti valmis põnevaid väljakutseid seljatama.
Novembri alguses võeti meid Ettevõtlike Koolide võrgustikku. Eelkõige oleme selle au ära teeninud tänu aktiivsetele ning
särasilmsetele õpilastele ja pühendunud õpetajatele – koos on
korraldatud erinevaid ülekoolilisi ja kogukondlikke üritusi, külas
on käinud palju huvitavaid Eesti inimesi, lisaks tegutseb jätkuvalt
minifirma.
Liina Vagula
Tilsi Põhikooli õppealajuhataja
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Lahedaid tegemisi Tilsi noortekas
Seljataha on jäänud palju suurepäraseid tegemisi ja ees ootavad
mitmed huvitavad sündmused.
Septembris lõppes orienteerumishooaaeg, oktoobris-novembris käisime lasketreeningutel, alates detsembrist on plaanis hakata
koos ujumas käima.
Isamaalise Hariduse Programmist saadud rahaga käisime külastamas Rakvere linnust ja Politseimuuseumi. Oma mõtteid ja kogemusi käis jagamas kirjanik Kristina Ruder. MTÜ Räpina Avatud
noortekeskusest käisid meie juures Ene ja Kadri, kes tutvustasid
SANA ja Erasmus + projekte. Mängisime Euroopa Liidu tundmise
mängu. Igal nädalal teeme koos noortega süüa, loeme raamatuid.
Kõige tegusam oli siiski möödunud koolivaheaeg.
Esimesel päeval valmistasime ette ja viimistlesime logistikat,
vaheaja kava, kinnitasime üle kokkulepped. Teisipäeva varahommikul startisid 9 vaprat noorkotkast ja kodutütart kolmeks päevaks
Võrumaa metsadesse. Tuletati meelde ja õpiti juurde palju uut: esmaabi, telkmantli kasutamist, relvaõpet, kaardi koordinaatide määramist, traatsidet, NATO tähestiku kasutamist, maskeerumist jpm.
Kolmapäeval kogunesid noortekeskusesse tüdrukud, kes ööpäeva
jooksul said tubaseid uusi teadmisi: sirge rühiga seelikus ja kingades käimist, kodutütarde järgukatseid, näohooldust, meikimist,
tervislikku toitumist, orienteerumiskaardi õpet. Aitäh Annika Johanson ja kosmeetik Merle Kalluste. Külas käis endine kodutütar
ja praegune Laheda abirühmavanem Elis Õunapuu. Võtsime vastu
kuus uut kodutütart. Ööpäeva lõpetas „roosapastellmannavahune”
lilleseade.

Kui tüdrukud uhkete lilleseadetega koju ruttasid, saabusid
teiseks ööpäevaks juba mehised poisid. Alustasime väljasõiduga
Tartu militaarseikluskeskusesse airsofti mängima. Öösel vaatasime öökino ja hommikut alustasime loomulikult hommikuvõimlemisega. Üllatuskülaliseks tuli meie juurde vabatahtlikuna Rainer
Rahasepp, kes mängis poistega vahvaid meeskonnamänge, näitas
ja selgitas, mis kahju võib paha sõna või kasvõi üks halb tegu endaga kaasa tuua. Loodan nii mõnegi nooreni jõudsid näited, mis
võib juhtuda mõnuainete all olles. Rainer oskas näidata nii karmi
politseitöö poolt, kui ka seda, et üks mehine mees võib olla ka luuleline ja tunnetega oma raamatust luuletusi lugedes ja mänguline
koos noortega mängides. Et me liiga tubased poleks, siis lõpetasime laagri õues Kagu Vibuklubi trennis märki lastes.
Et see kõik ühes noortekeskuses toimuda saaks, tänan suurepärast taustajõudu ja kaasvõitlejat Janet, Põlva valla Noorsootöö
Keskust, Kaitseliidu noorteinstruktoreid Ailet ja Maivet, Eget, kes
jäädvustab kauneid pilte, kõiki sõpru, lapsevanemaid, õpetajaid ja
abilisi ning muidugi kõiki noori, kes teevad kõike rõõmu ja entusiasmiga kaasa.
Ainika Mägi
noorsootöötaja
Tilsi noortekeskuse fotod

Kauksi kooli teguderohke sügis
Kooliaasta kulgeb meil töiselt: õppimine, klassiväline tegevus
ja ülekoolilised ettevõtmised ning võime mitmetest meeldejäävatest
sündmustestki kõnelda.
Tänu ilusatele sügisilmadele saime teha aktiivselt sporti- nii koolisisesel spordipäeval, kui ka kolme kooli spordipäeval Ruusal.
Juba paar aastat oleme kooliga osalenud maailmakoristuspäeval.
Nii ka sellel aastal. Esmalt said lapsed teadmisi jäätmetest, nende
tekkest ning sorteerimise vajadusest ja võimalustest, siis asusime
tööle. Mõned klassid kogusid prügi aladelt, mis jäid meie kooli lähedusse või seostusid laste kooliteega. Kokku saime paar suurt kotitäit
pisiprügi – suitsukonid, pudelikorgid, plastikutükid, kommipaberid.
Suuremad poisid said tõsise väljakutse – lammutada ära väliklassi
pehastunud põrand ja nad said sellega suurepäraselt hakkama. Algklasside lapsed jõudsid veel kokku pakkida vanu õpikuid ning need
viis õpetaja Tiit Räpina Paberivabrikusse, kust saime vastu koolile
kartongi ja joonistuspaberit.
Eelmise aasta kevadel ootasime külla vabakutselist luuletajat Contrat. Tuli aga koroona ja kokkusaamine lükkus sügisesse. Seda
enam oli rõõm nüüd kuulata Contra väga ilmekat esinemist. Tund
luuletajaga möödus kiiresti. Rahulolu peegeldus laste nägudelt.
Elamusterohke oli kindlasti õppereis Palamusele ja Elistverre.
Koolitund muuseumis (fotol) pakkus palju põnevust - vanas kirjas
lugemine ja tindiga kirjutamine tuli päris hästi välja.

Õpetajate päeval on tavaks saanud, et viimase klassi õpilased
proovivad kätt õpetajaametis. Koolipere tänas päris õpetajaid, pani
neid veidi proovile ja seejärel lubati õpetajad kohvilauda. Üheksandikel läks päev korda. Kerge see polnud, sest üks poiss ütles, et magas pärast koolipäeva 4 tundi.
Ka teine õppeveerand on sündmustest tihe, sest traditsiooniliselt
peame kinni rahvakalendri tähtpäevadest. Kui lastel olid mardilaulud
ära õpitud - läksime lasteaeda santima. Nooremal kooliastmel oli põnev õppepäev Tartu tähetornis ja Ahhaa keskuses.
Peale ülekooliliste ettevõtmiste käisid õpilased veel kanuumatkal, draamatunnis Sadamateatris ja sügismatkal.
Enna Prükk
klassiõpetaja

Minuidee.ee veebilehe esitlus Hiiumaal
Meie ühisprojekt, mille koostööpooled on Kambja, Kastre ja Põlva vald ning
MTÜ Õnnemaa, hakkab lõppema. Koostööpiirkonna nimeks on KTG Ülenurme.
Projekti viimane osa, esitluskohtumine Hiiumaal, toimus 23.10. – 25.10.2020
Pühalepa Vaba Aja Keskuses, kus filmisime esitlust Hiiumaa noortele, et tutvustada projekti jooksul (2019 -2020.a.)
noorte endi loodud veebilehte minuidee.
ee. Projekti filmimisel osalesid Ülenurme,
Tõrvandi ning Kambja pere- ja noortekeskused, Kuuste Kool, Roiu noortekeskus
ja Vastse-Kuuste Avatud Noortekeskus.
Projekti rahastaja Haridus- ja Noorteamet
paneb meie materjalist kokku video, mida

siis hiljem on võimalik näha ka teistel
noortel ja noorsootöötajatel üle Eesti.
Noored olid väga tublid, sest nad ise
filmisid kogu tegevust Hiiumaal ning esinesid oma esitlusega kaamerate ees. Kahe
aasta jooksul on noored õppinud koostööoskust, delegeerimisoskust, esinemisoskust ning on saanud palju julgemaks ja
enesekindlamaks. Projektis osalemine on
neis arendanud suhtlemisoskust ja meeskonnatööoskust ning julgust viia oma unistusi ellu.
Preemiaks said nad Hiiumaal külastada Emmaste noortekeskust, Jalutada
Sääretirpi, külastada Villavabrikut, Ristimäge ning käia veediskol ning kummi-

tavas Suuremõisa lossis ööekskursioonil.
Täname Klaire Leigrit, Suuremõisa giidi
Sirje Heinmaad, Lossi Catering Oü’d (Padakonn), Katres Oü’d (Kati söögituba) ja
Emmaste Vaba Aja Keskuse juhatajat Anne-Mall Reinu imelise ja sooja vastuvõtu
eest Hiiumaal ning bussijuht Priit Paidet,
Ivar Siimot ja Avo Alliksaart Agris Oü’st
turvalise sõidu eest.
Merili Tomikas
Roiu noortekeskus
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Kuidas leivanädalast “Leib see täidab kõhtu”
sai projekt “Leib on kibe kätte saada,
aga magus süüa”

Lepatriinu lasteaia Rohetriinude rühma leivanädal algas 12.
oktoobril hommikuringiga, kus lapsed jagasid oma teadmisi ja
maitseelamusi leivast. Vaatasime Jänku-Jussi multikat “JänkuJussi leivatund” ning lastel tekkis palju küsimusi: “Mis see juuretis ikka on? Kas me saame ise juuretist ja leiba teha? Kuidas
jõuab leib poodi? Kuidas tehti leiba vanasti?” jne. Ei jõudnud ühe
nädalaga küsimustele vastuseid leida, selleks kulus kolm nädalat.
Rohetriinude laste kõige suuremaks sooviks oli ise teha juuretis ja
siis edasi leiba.
Lapsed said oma küsimustele vastuseid lasteaed Lepatriinu
OmaTeatri etendus-mängupeost “Leib on vanem kui meie”, kus
tutvustati vana aja tööriistu ja kuidas nendega tööd tehti. Läbi
kunstitegevuste, vaatluste, uurimiste, arutelude ja vestluste kinnistasime teadmisi leivateost ja tööriistadest vanal ajal - tänapäeval;
teekonnast põllult poeni. Ahhaa-efekt tekkis, kui saadi teada, et
vanasti tehti kogu töö käsitsi. Üks poiss imestas: “Kuidas nad küll
jõudsid, kas nad magada ja süüa ikka said. Neil oli nii palju teha!”
Kõiki neid tegevusi saatis Rohetriinude leivategu, mis nõudis
palju kannatust, ootust ja täpsust (kaalumine, tunnid juuretise valmimiseks, leivataigna tegemiseks ja leiva küpsetamiseks). Lapsed

said erilise kogemuse. Vestluse käigus selgus: mitte ükski laps ei
teadnud ega osanud arvata, et leiva küpsetamiseks kulub nii, nii
palju aega (siit tekkis uus projekti teema: “Mis on aega, kuidas
aeg kulgeb?”, “Missugused on ajanäitajad?” jne). Saime tunda ka
erinevaid lõhnu ja maitseid - nii juuretis, eeltaigen, leivataigen
maitsesid, lõhnasid ja nägid välja täiesti erinevalt.
Oi, kui magus oli OMA tehtud leib. Mis siis, et leib oli natuke nätske, kuid ikkagi oma tehtud. Jagasime OMA leiba naabrite
Oranži- ja Hõbetriinudega.
Leivategu jätkus edasi väliköögis, mille emmed-issid olid meile ehitanud. Küpsetati rukkileiba, käbileiba, rosinaleiba (rosinateks kastanid), südamekooki jne. Leiva kõrvale pakuti veel hernesuppi. Oma kokakunsti jagati spordi Silviga.
Lapsed said läbi tegevuste aru vanasõnast “Leib on kibe kätte
saada, aga magus süüa”. Oldi arvamusel, et vanasti oli inimestel
väga raske, sest pidid kõik tööd käsitsi tegema, polnud abistavaid
masinaid. Lapsed õppisid leiba austama ja hindama.

Meeltega metsa!
Ma kuulen ja ma unustan. Ma näen ja ma mäletan. Ma teen ja ma mõistan.
See Hiina vanasõna käib ka meeltega metsas käimise kohta.
Põlva Mesimummi lasteaia üheks õppekasvatustöö prioriteediks on olnud
juba mitu aastat õuesõpe. Sinilille rühm võttis eelmisel õppeaastal osa Vapramäe-Vellavere-Vitipalu (edaspidi VVV) matkamängust, mille teema oli elurikkus. Nimetatud teema võimaldas tutvuda ümbritseva keskkonnaga, õppida märkama pisikesi muutusi looduses, uurida liigirikkust nii oma õuealal kui ka vees.
Matkamängurajad viisid meid lasteaia lähedalt metsast veel avastamata Põlva
järve ümbruse idakallastele. Meie pingutused kandsid vilja, meid märgati juba
neljandat korda ja tunnustati võidumatkaga VVV matkaradele. Eriolukorra tõttu
jäi meil kevadel preemiareisil käimata.
Kuna käesoleva aasta pikk ja kaunis sügis lausa kutsus metsa uurima ja
uudistasima, siis nägime selles kohe võimalust sõita Vapramäele. Eelnevalt jutustasime lasteaias lugusid Vapramäe Vapu kohta. Olime kuulnud tema kaunist
elupaigast lookleva jõe kaldal rohelisel metsakünkal, Vapu heast südamest ning
oskustest inimesi heade mõteteni juhatada.
Vapramäel läbisime tunnetusprogrammi, mille eesmärk oli looduse tundmaõppimine läbi erinevate meelte. Programm õpetas looduse vaatlemist ja tundmaõppimist läbi erinevate meelte, arendas tähelepanelikkust ja suulist väljendusoskust.
Peale tutvumisringi sidusime kõigil lastel ja ühel õpetajal silmad pehme
fliispaelaga kinni, parem käsi kaaslase õlale ja hakkasime liikuma pikas rivis
matkarajale retkejuhi eestvedamisel. Selline „pimedas“ kõndimine toimus aeglaselt ja arvasime, et oleme pika maa maha käinud. Lapsed tunnetasid ja said
aru, et pimedas tuleb liikuda rahulikult ja teelt eksimise vältimiseks hoida kontakti sõbraga.
Mängisime dedektiivimängu – lastel tuli otsida etteantud sügisvärvides
(roheline, kollane, pruun) erinevaid asju metsa alt. Edasi liikusime „hanerivis“
mäkke, kus püüdsime kirjeldada ja arvata ära kahe erineva lõhna tekitajat.
Mäest alla tulles ootas meid ees järgmine tegevuspunkt, kus tuli vaikuse ja
häälte kuulamise ring. Nagu tellitud, lendasid kõrgemal pool pilvi eri suundades
lennukid. Kuulmise järgi said kõik näidata lennuki liikumise suunda. Matkarajal üles-alla, paremale-vasakule liikusime ussikõnnis. Mööda Vapu looklevaid
metsaradasid jõudsime Vapramäe loodusmaja juurde. Seal oli võimalus uurida
salapärasesse kotti peidetud esemeid, kus leidus kõike: pitsiriiet, pliiatseid, kivikei, sulgi, niidirulle jne. Pimesi kotis sobrades tuli igal lapsel just matkajuhi
öeldud asi üles otsida ja teistele näidata. Kõik said hakkama! Viimane punkt
pakkus maitseelamust, kus laps pidi panema silmad kinni ja arvama ära, mis
talle anti. Kõik said aru, et see oli rosin!
Meie matkapäev läks igati korda ja saime teada, et metsas liikudes võib
treenida kõiki meie meeli. Lapsed õppisid üheskoos ümbritsevat vaatama, kompima, kuulama, haistma ja maitsma. Meie eesmärgid said täidetud- lapsed said
loodust tajuda kõigi oma viie meelega.
Heas tujus ja veidi väsinuna jõudsid lapsed tagasi lasteaeda, kus ootas neid
korralik lõunasöök ja magusa unega puhkeaeg. Paljud pered on avaldanud soovi
minna ühiselt avastama Vapramäe loodusradasid.
Maiki Kruuda ja Heli Leet
Sinilille rühma õpetajad

Anne Vanahans
Põlva Lasteaed Lepatriinu Rohetriinude õpetaja

Pihlapuu lasteaed tähistas
40. aastapäeva
Sel aastal täitub 40 aastat, kui Põlva Kolhoosidevaheline Lastepäevakodu Mudila 1980. aastal uksed
avas. Mudilas töötas 11 lasteaiarühma (nendest 5 olid
ööpäevased). Lapsi oli rühmades 280. Aastate jooksul
on muutunud nii lasteasutuste tegutsemisvorm kui ka
nimetus – Mammaste Lasteaed- Algkool, Mammaste
Lasteaed ja Kool, Mammaste Lasteaed. Alates 1. jaanuarist 2017, kannab lasteaed nimetust Põlva Lasteaed
Pihlapuu.
Lasteaia aastapäeva tähistamise ettevalmistustega
alustasime juba 2019. aasta sügisel ja 30. mail Põlva
linna keskväljakul toimuma pidanud suur sünnipäevapidu jäi ära seoses eriolukorraga riigis. Kohandasime
peoplaane ja tähistasime asutuse aastapäeva 28.09-2.10
sünnipäevanädalaga lasteaias. Iga rühm planeeris sünnipäevategevused laste huvist lähtuvalt ning toimusid
ka ülemajalised ühised ettevõtmised.
Kõikide rühmade lapsed osalesid aktiivselt rühma
akende kaunistamisel. Laste joonistatud sünnipäevapildid panime välja lasteaia bussijaama poolse jalgvärava
juures. Nädala jooksul valmis laste ütlemistest meeleolukas kogumik „Pihlapõnn pajatab“. Kogumikku laste
ütlustega saab lugeda lasteaia kodulehelt.
Reedel, 2. oktoobril tegid lapsed rühmas küpsisetorti. Fotod valminud tortidest on lasteaia kodulehel ja
isetehtud tordi imelisest maitsest räägivad lapsed veel
tänagi. Sünnipäevanädal lõppes kontserdiga õunaaias.
Üheskoos lauldi sünnipäeva laulu ja meie oma lasteaia
laulu ning Eesti Vabariigi hümni, mis eelnes lasteaia
lipu õnnistamisele. Lasteaia lipu õnnistas Põlva Maarja
koguduse õpetaja Toomas Nigola. Pihlapuu peret tervitasid pidupäeval vallavanem Georg Pelisaar, abivallavanem Janika Usin ja hoolekogu esimees Kaupo Kaskla. Kontsert lõppes Pihlapuu pere ühistantsuga.
Lapsevanematel ja kogukonnaliikmetel oli võimalus sünnipäevast osa saada lasteaia poolt koostatud
nutiseadme põhises orienteerumismängus osaledes.
Lühikese raja läbis 18 ja pika 45 võistkonda. Orienteerumismängus osalejate vahel loosime välja 6 Põlva
ujula perepääset, 3 Weekendi kinkekaarti ja 5 Pihlapai
šokolaadi koos Pihlapuu lasteaia helkuritega. Auhindade võitjate nimed on avaldatud asutuse kodulehel.
Mari-Liis Kasak
Põlva Lasteaed Pihlapuu õppealajuhataja

Võrtsjärve Järvemuuseumis
Muumi rühmal on kujunenud traditsiooniks külastada igal sügisel ühte looduskeskust, kust saab uusi teadmisi loodusest. Sel
sügisel külastasime Võrtsjärve Järvemuuseumi, mida rahastas
Keskkonnainvesteeringute Keskus. Programmi “Kalad” raames
tutvusid lapsed muuseumi akvaariumites elavate eluskaladega ning
said teada mille poolest erinevad kalad maismaaloomadest.
Programm algas hommikuringiga, kus lastele näidati erinevaid
kalapatju, mis andsid ülevaate kui suured kalad tegelikult on. Lapsed osalesid arutelus ning jagasid oma kokkupuuteid kaladega.
Selgus, et meil on rühmas ka üks kalamees, kes teadis kaladest
päris palju! Akvaariumide juures proovisid lapsed ära arvata kalaliike. Lapsed olid vaimustuses, sest olime hetkega sattunud justkui
veealusesse maailma, kus meid ümbritsesid kalad. Nad ujusid meie
jalge all jaümber.
Suured tänud programmi juhendajale põneva hommiku eest
ning vanematele, kes said meiega ühineda.
Svetlana Räst
Tilsi Lasteaed Muumioru

Mooste lapsed käisid loomadega
tutvumas
Ühel tuulisel oktoobri-hommikul astusid Mooste lasteaia Rasina ja Tõrukeste rühma lapsed bussi, et sõita koos Keskkonna
Investeeringute Keskuse projekti raames Tartu lähedale Haava
külla, Metsa tallu. Tartu Loodusmaja õppeprogramm tutvustab
seal peamisi taluloomi ning- linde, nende iseloomulikke tunnuseid, kehaosade nimetusi, loomade rolli inimese elus.
Kohale jõudes tervitasid lapsi lahke perenaine Maris ning pere
kaks lemmikut – süsimust koer ja kits. Loomadest kohtasid lapsed
veel lambaid ja küülikuid. Laste lemmikuteks said aga poni Käbi,
keda sai kammida ning lehm, keda sai ise leivaga toita. Enim põnevust pakkus „lehma lüpsmine“.
Lindudest tutvustati vutte, parte ning erinevaid kanu. Lapsed
said teada, kuidas nimetatakse lindude kehaosi ning vaadelda-võrrelda erinevate lindude mune.
Lapsed said teada, kuidas hoolitseda loomade eest ning mida
loomad inimestele annavad.
Mariana Saaremets
Mooste Lasteaed Tammetõru Tõrukeste rühma õpetaja
Lapsed lüpsmas. Foto: Seleri Koor
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Lootose naiskond võitis Allegro CUP 2020
turniiri
14. novembril mängiti Lootospargis 12. korda jalgpalliturniiri naiskondadele - Allegro CUP 2020.
Kolme naiskonna osavõtul toimunud turniiri võitis FC Lootos naiskond, edestades JK Tallinna
Kalevi ja Lootose duubelnaiskondasid.
Turniiri suurimaks väravakütiks oli kolm väravat löönud Helene Lumi (Lootos). Võidukas võistkonnas mängisid: Helene Lumi, Kärt Hüdsi, Elina Kahar, Kristin Kukli, Ave-Lii Laas(k), Ita Lillo,
Anette Laureen Linnuste, Keitlyn Metsmaa, Indra-Liz Nemvalts, Karina Piirimaa, Karmen Piirimaa,
Birgit Rammo, Kati-Karoli Silla. Treener: Kaido-Meinhard Kukli.
Indrek Käo
Jalgpalliklubi Lootos
Naiskonna foto Indrek Illus

Orienteerumisklubi Põlva Kobrase mitmekülgseim noor on kolmandat aastat järjest
Johanna Laanoja
1999. aastal pani klubi välja rändkarika klubi mitmekülgseimale noorele. Klubi juhatus töötas välja selle
saamise tingimused – arvesse lähevad klubi noorte tulemused, kes võistlevad:
- Eesti meistrivõistlustel klassides MN 14, 16, 18 ja 20
- Põlva lahtistel meistrivõistlustel klassides MN 12, 14,
16, 18 ja 20/21
Arvesse läheb kokku 10 paremat tulemust.
Esimeseks võitjaks 1999. aastal tuli N-16 klassi
tüdruk Varvara Guljajeva. Seni on võitjateks tulnud
kolmel aastal Triin Aedmäe, kahel aastal Sander Vaher,
Ly Trei, Kelli Nurm ja Lorely Kõrvel. Ühe korra Mihkel Järveoja, Helena Heinväli, Priit Võsupärg, MadliJohanna Maidla, Kristel Sibul, Kristiine Aluvee, Siim
Helmoja.
Kokku osales sel aastal sarjas 43 noort ja punktikohale jõudsid neist 28. Sellel aastal jäid lume puudusel
ära talvised võistlused.
Võitjaau kuulub kolmandat aastat järjest Põlva
Gümnaasiumi 18-aastasele õpilasele Johanna Laan
ojale 73 punktiga. Teine oli 66 punktiga juunioride
klassi võistleja, neli aastat tagasi võitnud Lorely Kõrvel. Kolmas (N16 klass) Geteli Hanni 65 punkti, neljas
Greta-Maria Pisarev (N18 klass) 57 punkti, viies Samuel Kolsar (M18 klass) 56 punkti ja kuues Karoliina
Kets (N16 klass) 53 punkti.
Sarja toetajaks stipendiumiga kuuele esimesele, on
viimastel aastatel olnud Funderbeam, kus juhiks meie
klubi liige Kaidi Ruusalepp.
Nikolai Järveoja
OK Põlva Kobras
Johanna Laanoja. Foto erakogust

Sporditulemused
• 23.-25. oktoober 2020 toimusid Aruküla spordihoones
ja Raasiku spordihoones noormeeste D2 (2009 ja hiljem sündinud mängijad) vanuseklassi Eesti 2020. aasta karikavõistlused käsipallis.
Põlva Spordikooli noored saavutasid III koha koosseisus
Gabriel Haabma,Eke Varusk, Karlis Ilus, Andre Hiir, Enriko
Lutsar, Eerik Lutsar, Lev Liubchenko, Romet Vool, Daniel Haabma. Võistkonna parimaks mängijaks valiti Gabriel
Haabma. Treenerid on Henri Sillaste ja Kalmer Musting.
• 24. oktoobril toimus Tääksis Nublust Nabiks võistlussarja IV etapp vabamaadluses. Kehakaalus -32kg saavutas
Kaspar Kört l koha, kehakaalus -35kg Rain Tigas samuti I
koha ja kehakaalus -57kg Romet Nõmme 4. koha.
• 7. novembril toimus Põltsamaal Nublust Nabiks võistlussarja finaaletapp vabamaadluse. Meie parimad olid: -32

kg Kaspar Kört l koht;- 35kg Rain Tigas l koht; -23kg Mihkel-Markus Kütt lll koht; -44kg Tristan Leppik lll koht.
13 parema sekka maadlesid end Kaspar ja Rain ning seega
kuulusid neile ka suured karikad. Maadlejate treener on Elar
Hani.
• Noormeeste käsipalli hooaja teine Miniliiga võistlussarja
etapp toimus 14.11.2020 Aruküla ja Raasiku spordihoonetes.
P2010 vanuseklassis saavutas Põlva Spordikooli võistkond III koha koosseisus Daniel Haabma, Romet Vool, Jüri
Saan, Martin Kähr, Gregor Gondiu. Treener Kalmer Musting.
P2012 võistkond võitis II koha koosseisus Nikas Liubchenko, Lennart Järvela, Uku Varusk, Gregor Varjola, Bert
Luts, Karl Trumsi. Treener Kalmer Musting.
Põlva Spordikool
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Põlva Kultuuri- ja Huvikeskuses
P 29. november kell 17.00 ANGELIKA MIKK (sopran) ja
JAKKO MALTIS (laul, klaver). Advendikontsert „JÕULUTUNNE“.
Kontserdil kõlavad Soome, Ukraina, Rootsi, Poola, Venezuela, Gruusia jt maade jõululaulud Eesti ja eri maade
keeltes.
Angelika Mikk (sopran) on lõpetanud 2004.a. Eesti Muusikaakadeemia magistriõppe dots. Nadia Kuremi juures ning
täiendanud end mitmete tuntud laulupedagoogide juures Rumeenias, Ameerikas, Saksamaal, Itaalias. Aastatel 2007–2013
oli Angelika Rahvusooper Estonia solist. Alates 2013 vabakutseline ooperilaulja. Ta on osalenud näitlejana ka paljudes
tuntud Eesti teleseriaalides nagu „Kättemaksukontor“, „Kelgukoerad“, „Tupiktänava mehed“ ja juba mitmendat hooaega
ühes eesti armastatuimas teleseriaalis „Pilvede all“.
Pilet 5€ / 3€ müügil Piletilevis ja tund enne kontserdi algust
kohapeal.

Advenditulede süütamine Põlva vallas
toimub pühapäeval 29. novembril
• Moostes kell 15
• Põlvas kell 16, sellele järgneb kell 17
kontsert kultuurikeskuses
• Vastse-Kuustes kell 17
• Ahja raamatukogu õues kell 17.30
• Tilsis kell 18.00

E 7. detsember kell 13 RÕÕMSAD JÕULUD TUPPA
LASKEM TULLA! PIRJO LEVANDI (sopran) ja MADIS
ARVISTO (kitarr).
Jõulukontsert eakatele. Kõlavad laulud ja jutud elust, armastusest ja saabuvatest jõuludest. Külalisi tervitab ja kontserti
külastab Jõuluvana! Sissepääs tasuta.
T 8. detsember kell 11 Jõulumuinasjutt NUUSIKHIIRTE
JÕULUD. Laste- ja Noorteteater Reky.
Armas lugu hiirekeste pere jõuluootusest. Oma osa on ka
päkapikul, ulakal rotipoisil ja hamster Hamsul. Muinasjutulise
jõululoo idee autor on 6. aastane Krete Paldra.
Lavastaja: Kadri Paldra. Osades: Krete Paldra, Kadri Paldra,
Tauno Paulus, Margus Christopher Kalda, Triinu Paabut või
Liisa Ojaviir. Soovituslik vanus alates 3 eluaastast. Kestvus
50 min.
Pilet 9€ müügil Piletimaailmas, Põlva Vallavalituses kassas,
enne etendust kohapeal.
N 17. detsember kell 19 JÕULUD TULEVAD. EESTI
FILARMOONIA KAMMERKOOR.
Eesti Filharmoonia Kammerkoor, Kadri Toomoja (orel), dirigent Kaspars Putniņš.
Kontserdil kõlavad „Valged jõulud“, „Püha öö“, „Üks roosike
on tõusnud“ ja paljud teised armastatud laulud koos eesti
tuntuimate heliloojate Arvo Pärdi, Veljo Tormise ja Cyrillus
Kreegi loominguga. Kontserti juhatab Kaspars Putniņš, kes
sel sügisel alustas kammerkoori juures oma viimast hooaega
peadirigendina.
Piletid Piletilevist (kuni 30.11: 12€ ja 8€ / al 1.12: 15€ ja 10€)
P 20. detsember kell 17.00 Neljanda advendi kontsert.
PEREKOND VAIGLAD.
Eesti üks armastatumaid basskitarriste Raul Vaigla, tema
kitarristist poeg Robert ning võluval häälel tütar Marie.
Esitamisele tulevad pereansambli töötlused lemmikartistide
paladest, valik Vaiglate omaloomingut ning sekka ka mõned
jõuluhõngulised lood.
Pilet 10€ / 8€ müügil Piletilevis ja tund enne kontserdi algust
kohapeal.
T 29. detsember kell 20 AASTALÕPU GALAKONTSERT.
LAURA PÕLDVERE ja JAKKO MALTIS / GLAMBAND, KELLI UUSTANI ja MARGUS JÜRISSON / ARSISE KELLAD. KRISTA PALM ja müstiline tuleetendus.
Õhtut juhib ÜLLE LICHTFELDT
Traditsiooniline kultuurikeskuse aastalõpupidu kutsub sel
aastal, hetkeolukorrast tingituna, nautima suurejoonelist
galakontserti mille lõpetab uhke tuleetendus väljas. Uksed
kontserdile 19.30. Galakontsert on vaheajata, tervitusjooki
pakutakse õues.
Piletid Piletilevist, novembris 15€/10€, detsembris 20€/15€,
kontserdipäeval 25€/20€.

Kino

K 02.12 Kell 17.30 kogupere „HALDJARAHVAS PAGARIKS“
Kell 20.00 komöödia „HÜVASTI, NSVL“
N 03.12 Kell 17.30 Kogupere „HALDJARAHVAS PAGARIKS“
Kell 20.00 Komöödia, Draama „HÜVASTI, NSVL“
R 04.12 Kell 17.30 Seiklus, kogupere „JÕULUD DŽUNGLIS“
Kell 20.00 Põnevik „ELLUJÄÄMINE SILMAPIIRIL“
P 06.12 Kell 16.00 Kogupere „JÕULUD DŽUNGLIS“
Kell 18.30 Põnevik „ELLUJÄÄMINE SILMAPIIRIL“
N 10.12 Kell 17.30 Kogupere „JÕULUD DŽUNGLIS“
Kell 20.00 Põnevik „ELLUJÄÄMINE SILMAPIIRIL“
R 11.12 Kell 17.30 Komöödia, seiklus „LEMMIKUTE KOMPANII“
Kell 20.00 Draama „ALINE“
P 13.12 Kell 16.00 Komöödia, seiklus „LEMMIKUTE KOMPANII“
kell 18.30 Draama „ALINE“
T 15.12 Kell 17.30 Komöödia, seiklus „LEMMIKUTE KOMPANII“
Kell 20.00 Draama „ALINE“
NB! Kavas võib tulla muudatusi. Vaata www.kultuurikeskus.ee
Kontserdile, teatrietendusele või kinno tulles palume kanda
maski! Haigena palume jääda koju.

Ahjal
T 15. detsembril kell 10.00 kultuurimaja juures Jõululaat
Olete oodatud müüma ja ostma! Info ja registreerimine tel 5372 7732
N 3. ja 17. detsembril kell 18.30-20.00 Seltskonnatantsuklubi
“Tantsusõbrad”
Peotantsuklubi “Pühapäevitajad” pühapäeviti kell 11.00

Vastse-Kuustes
2. - 30. november Teemandtikandi maalide näitus - müük
Tegijateks kohalikud hobikunstnikud Kersti Matson, Katrin
Toompalu, Hilja Jõks, Merike Marga. Info tel 5693 7848.

Vana-Koiolas
P 29. novembril 2020 kell 18.00 Vana-Koiola Rahvamaja kutsub
Laheda kogukonda 1. advendiküünla süütamisele Tilsi jõulukuuse alla!
Süütame advendiküünla ühise küünlaleegiga kõigis kodudes! Võta
kaasa oma laternaga küünal! Riietu soojalt, vastavalt ilmaoludele!
Haigena püsi kodus!
P 13. detsembril 2020 kell 16:00 Laheda kogukonna Jõuluõhtu
Vana-Koiola Rahvamajas. Sangaste teater Rukki Narrid etendusega “METSALUGU”. Esinevad ka Lauluansambel laululust, Põlva
valla Koor, Bibi & Andres.
Õhtu toimub kontserdi vormis, statsionaarsete istekohtadega.
Jõuluõhtul ei pakuta söögipoolist ja ei ole tantsuvõimalust.
Kohapeal olemas maskid - palun kanda maski!
Bussiring: 15:30 Tilsi - Suurküla - Ridali - Lahe - Roosiküla - Mustajõe - Vana-Koiola
Seoses COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse leviku ning
selle tõkestamiseks kehtestatud piirangutega JÄÄVAD ÄRA
novembris ja detsembris 2020 Vana-Koiola Rahvamajas toimuma
pidanud tantsuansambli ja laudadega peod - Retropidu (27.nov),
Aastalõpupidu (26.dets)

Moostes
P 29. november kell 15.00 advenditulede süütamine alevi
peakuusel. Soovi korral võtke kaasa oma küünal advenditule
koju viimiseks.
Sellele järgneb kontsert kultuurimajas: vokaalansambel
Blue–S Riivo Jõgi juhendamisel. Info tel 516 0656, Maret
Aruoja
P 13. detsember 2020 kell 10.00 Jõuluturg, toimub kultuurimaja õuealal. Jõuluajale sobilikud kaubad
Avatud kohvik. Info ja kauplejate registreerimine: 516 0656 ,
Maret Aruoja
R 18. detsember 2020 kell 9.00 – 13.00 Mooste mõisakooli
õpilastele Päkapikkude kool. Info: Airi Lehemets, tel 522 6681
18. detsembril toimuma pidanud jõulupidu lükkub viiruse suure
leviku tõttu 15. jaanuarile 2021.

Mooste Folgikojas

R 27. novembril kell 19.00 Vana Baskini Teatri etendus
“Unerohi”
L 12. detsembril kell 19.00 Tõnis Mägi “Talveöö Moostes’’
R 18. detsember kell 19 Terminaator – „MAAILM us.
LILIAN“ uue plaadi esitluskontsert.
T 22. detsembril kell 19.00 Elina Nechayeva Pühadeturnee
2020
L 26. detsembril kell 18.00 Lauri Saatpalu, Marko Matvere
ja Jaan Sööt “Lõuad 2’’
K 30. detsembril kell 19.00 Koit Toome, Uku Suviste ja
Jaagup Tuisk “Jõulukontserdid’’

T 1. detsembril kell 18.00. Käsitöötuba Taaskasutus. I tund.
Ettevalmistused jõuludeks. Osavõtutasu 2 eurot
K 9. detsembril kell 13.45 Lastefilm „Kõik, mida ootad
jõuludelt”. Kinopilet 4 ja 3 eurot.
N 10. detsembril kella 10-14 Jõululaat kultuurimaja ees
õues. Info tel 5693 7848
R 11. detsembril kell 19.00 Koguperefilm “Õ-nagu õnnelik”.Kinopilet 4 ja 3 eurot.
T 15. detsembril kell 18.00. Käsitöötuba. Taaskasutus. II
tund. Ettevalmistused jõuludeks. Osavõtutasu 2 eurot.
N 17. detsember kell 11.15 HeaMaigu trupi teaterietendus
lastele: Rebase Reeli vembud! Teatripilet 1 euro
R 18. detsembril kell 20.30 JÕULUKONTSERT. Tauri ja
Toomas Anni.
T 22. detsember kell 13.00 Koguperefilm “Jõulud Dzunglis”. Kinopilet 5 ja 3.50 eurot.
Kultuurimaja ja üritusi külastades palume
kasutada maske!
Ürituste toimumine sõltub Eesti Valitsuse otsustest seoses koroonaviiruse COVID19 levikuga, palume jälgida infot!

Vastse-Kuuste kogukonnamajas

• Pühapäeviti kell 15-18 naisteklubi Kolmapäev loometoad.
Oodatud kõik huvilised, tegevuste kohta jälgige reklaami.
NB! 27.12 loometuba ei toimu.

KIRIKUTEATED

Põlva Maarja kogudus
• Pühapäeviti kell 11 püha missa kirikus.
• Noorteõhtud reedeti kell 18 (eelneb bändiklubi) pastoraadis
• Pühapäevakool pühapäeviti kell 13 pastoraadis
Interneti vahendusel toimuvad:
03.12 kell 18 piiblitund “Veeuputus”
10.12 kell 18 loeng “Ristiusk võhikutele: Mina usun Jeesusesse
Kristusesse”
17.12 kell 18 piiblitund “Jumala leping ja Paabeli torn”
24.12 kell 17 püha jõuluõhtu jumalateenistus
Jõuluaeg kirikus:
24.12 kirik kogu päeva avatud, võimalus kuulata jõuluevangeeliumi
25.12 kell 11 Kristuse sündimise püha missa
31.12 kell 17 Vana-aastaõhtu missa
Mooste Baptistikogudus
• Igal pühapäeval kell 11 jumalateenistus.
• Laste pühapäevakool 1. ja 3. pühapäeval jumalateenistuste ajal.
•Jõulupüha jumalateenistus 24.12 kell 11.
Lähem info kodulehel: mooste.ekklesia.ee
EAÕK Kähri kogudus
Jõuluõhtu teenistus on 24. detsembril 17 00.
Põlva Elu Sõna Kogudus
• Koguduse koosolek pühapäeviti kell 11:30 Võru tn. 23, Põlva
Põlva Püha Peetri kogudus
• jumalateenistused igal pühapäeval ja kolmapäeval kell 11
• Jõuluaja teenistused: 24. detsembril kell 16 ja 25. detsembril
kell 13.
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Hilda Neumann
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Helga-Loreida Pekka
1932-2020
Valev Visnapuu
1937-2020

Ostame talumaja koos
metsa või põllumaaga.
Hooned võivad vajada
põhjalikku remonti.
Telefon 5666 9006

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

Viive Sepik
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Lilja Kaaristo
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Ostan
metsa-ja põllumaad.
Tel 552 7322

Invatakso,
transport kanderaami või
ratastooliga
Vajadusel haige saatmine
Taksoteenus kuni 8 inimest
Tel 5750 2977 või
antsutakso@gmail.com
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Ardo Puna
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Põlva Kesk tn.11,
Swedbankiga samas majas
Tel 524 5949 (24h) Helje
24/7 klienditeenindus telefonil 524 5949

* Haua- ja tuhastamismatuste korraldamine

www.matusebyroo.ee
* Ööpäevaringne lahkunu transport

Asume Põlvas, Kesk tn 11 (Swedbanki
kontoriga
* Külmkamber
Põlva
samas hoones). Sissepääs uue keskväljaku poolt.

Haiglas
*Rosma kabel ja külmkamber
* Kõik matuseteenused ja tarbed
Matmise registreerimine Põlva- ja Rosma kalmistule
Oleme avatud E-R 9.00 -13.00, muudel aegadel kokkuleppel
www.matusebyroo.ee
matysebyroo@matysebyroo.ee
Elanike arv seisuga
01.11.2020
mehi 6741
naisi 6949
kokku 13 690

Ajavahemikul
23.10.2020 – 19.11.2020
sündis Põlva vallas
3 tüdrukut ja 3 poissi.

