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Põlva valla 2020. aasta hariduspreemiate laureaadid

Pildil 2020. aasta hariduspreemiate laureaadid.
Foto Põlva Vallavalitsus.
Neljapäeval, 8. oktoobril toimus tänuõhtu, millega Põlva vald tunnustas õpetajaid ja kus anti üle
2020. aasta hariduspreemiad.
Hariduspreemia pälvisid Põlva lasteaed Lepatriinu õpetaja Karin Kopli, Fr. Tuglase nimelise Ahja
Kooli õpetaja Tiia Tenno, Mooste Mõisakooli õpetaja Margit Pikk, Tilsi lasteaed Muumioru õpetaja
Kätlin Kõiv ja Tilsi Põhikooli õppealajuhataja Liina Vagula.

Riivo Jõgi pälvis vabariikliku
tunnustuse
Aasta huvialaõpetaja

3. oktoobril Tallinnas Alexela kontserdimajas toimunud aasta
õpetaja galal „Eestimaa õpib ja tänab” kuulutati välja aasta õpetaja
laureaadid 12 kategoorias ning anti välja kolm riiklikku haridustöötaja elutööpreemiat.
Esmakordselt anti välja huvialaõpetaja tiitel ja selle pälvis Põlva, Viljandi ja Nõmme Muusikakooli õpetaja Riivo Jõgi, kes on
olnud viimastel laulupidudel tegev helilooja ja sümfooniaorkestrite liigi dirigent ning järgmise noorte laulupeo puhkpilliorkestrite
liigi dirigent.
Riivo Jõgi töötab Põlva Muusikakoolis keelpilliorkestri dirigendi, klaveri- ja lauluõpetajana ning Viljandi ja Nõmme Muusikakoolides sümfooniaorkestri dirigendina. Lisaks on ta Eesti
Noorte Puhkpilliorkestri peadirigent. Ta juhendab Rahvusooper
Estonia poistekoori juures meeskvintetti ja poistesekstetti. Riivo
töötab ka Politsei- ja Piirivalveorkestri juures.

Aasta noore õpetaja tunnustusi anti sel aastal välja kaks. Tunnustuse pälvisid Põlva Kooli õpetaja
Eliis Vana ja Põlva lasteaed Pihlapuu õpetaja Jaanika Kogri.
Põlva valla Aasta õpetaja 2020 on Kaire Hääl, Põlva lasteaed Pihlapuu direktor.

Teade Põlva valla tänavavalgustuse rekonstrueerimisest ja
sundvalduse seadmisest
Põlva Vallavalitsus teatab Põlva vallas tänavavalgustuse rekonstrueerimise projekteerimisest ja sundvalduse seadmisest.
Põlva vald rekonstrueerib 2020.-2021. aastatel Euroopa Liidu
Ühtekuuluvusfondi toetusel Põlva valla külades, alevikes ja Põlva
linnas amortiseerunud tänavavavalgustuse. Projekti on koostatud
LEONHARD WEISS OÜ (Töö nr. 10049 „Põlva valla tänavavalgustuse ümberehitamise projekteerimine“).
Projekt on kavandatud Põlva valla suuremates asumites: Põlva linnas ja lähiümbruses (Mammaste, Soesaare, Himmaste, Peri,
Rosma külas ja Saesaare piirkonnas), Ahja ja Vastse-Kuuste alevikes ning Tilsi külas olemasoleva tänavavalgustuse ümberehitamiseks, et asendada erinevast materjalist olemasolevad valgustuspostid, vananenud tehnoloogial põhinevad erinevat tüüpi, suure
energiatarbega valgustid ja elektrijaotuskilbid kaasaegsete ja ökonoomsete seadmetega. Valgustite osas minnakse üle LED-tüüpi
valgustite kasutamisele ning elektrikilbid asendatakse modernsete
lahendustega.
Projektlahendus puudutab Tilsi, Aarna, Himmaste, Peri, Soesaare, Mammaste külades, Saesaare piirkonnas, Ahja ja Vastse-Kuuste
alevikes asuvaid katastriüksuseid ning Põlva linnas Põllu, Aasa, Pärna, Lina, Tehnika tänavate ja Hurda pargi piirkonda jäävaid katastriüksuseid.
Põlva Vallavalitsus soovib järgmistele eraomandis olevatele kinnistutele seada ehitatavate tehnorajatiste talumiseks Põlva valla kasuks sundvalduse kinnisasja avalikes huvides omandamise seaduse
§ 39 alusel:
Aarna külas: Pargi tee 4, Pargi tee 16, Pargi tee 18, Papli tee 1; Himmaste külas: Tööstuse tee 7, Taevaskoja tee 8, Taevaskoja tee 10, Taevaskoja tee 11, Keskuse tee
10, Keskuse tee 14, Mällo tee 1, Mällo tee 2, Mällo tee 4;
Peri külas: Mõisa tee 10, Mõisa tee 14, Mõisa tee 16, Mõisa tee 20,
Mõisa tee 1, Mõisa tee 3;
Rosma külas: Triinu, Veski tee 1, Mati, Rosma krossimäe tee, Jaanimäe tee 4, Jaanimäe tee 3;
Soesaare külas: Ojakalda tee 5, Ojakalda tee 7;
Mammaste külas: Adra tee 1, Adra tee 3, Adra tee 5, Keldrikaela
tee 14, Keldrikaela alajaam, Allika tee 2;
Vastse-Kuuste alevikus Kaare tn 4;
Ahja alevikus Allika tn 3, Nooruse tn 1a, Tartu mnt 27

Foto tervis.elu24.ee
Sundvalduse seadmise puhul on tegemist haldusaktiga seatava avalik-õigusliku kitsendusega, mis kehtib kinnisasja igakordse
omaniku suhtes kinnistusraamatusse kandmata. Sundvaldus kantakse ehitisregistrisse ja maakatastrisse. Sundvalduse ruumilise ulatuse
andmed kajastuvad maakatastri avalikus kitsenduste kaardirakenduses.
Sundvalduse tasu osas lähtutakse asjaõigusseaduse rakendamise
seadusest (§155 lg1), mille järgi elektrijaotusvõrgu rajatiste puhul
sundvalduse tasu ei määrata.
Sundvalduse seadmise teate kättetoimetamisel kinnisasjade
omanikele lähtub Põlva Vallavalitsus haldusmenetluse seadusest,
mille järgi loetakse dokument kätte toimetatuks enam kui sajale adressaadiks olevale isikule selle avaldamisega üleriigilise levikuga
ajalehes. Teade sundvalduse seadmise menetluse kohta avaldatakse
ajalehes Postimees.
Sundvalduse ala plaanidega on võimalik tutvuda Põlva Vallavalitsuse ehitus- ja planeeringuosakonnas (Võru tn 1 Põlva) või Põlva
valla kodulehel. Kinnisasjade omanikel on õigus esitada nelja nädala jooksul sundvalduse seadmise menetluse algatamisest arvates
sundvalduse seadjale oma arvamus. Põlva Vallavalitsus palub esitada arvamused hiljemalt 25. novembriks 2020 e-posti aadressil
info@polva.ee või paberil, aadressil Kesk tn 15 63308 Põlva.
Lisateavet ehitusprojekti ja/või sundvalduse menetluse kohta
saab e-posti aadressil info@polva.ee .
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Soojamajandusest
Kätte on jõudnud oktoobrikuu viimane nädal ja soojuse tarbimine tõusuteel.
AS Põlva Soojus soovib anda vastuseid küsimustele, mis soojuse tarbimise kaudu esile on tõusnud.
AS Põlva Soojus toodab soojust Põlva võrgupiirkonnale, kuhu
kuuluvad ka Tere, Avraali ja Mammaste kaugküttevõrgud ning
Ahja ja Vastse-Kuuste võrgupiirkondadele.
AS Põlva Soojus tagab Põlva võrgupiirkonnas pideva aastaringse soojaga varustamise ja soojavee tootmise nendele elamutele, administratiiv- ja tööstushoonetele, mis on ühenduses Käisi tn
11 asuva katlamaja kaugküttevõrguga. Samuti on toimiv aastaringne soojusvarustus Tere piirkonnas.
Oktoobri algusest on rekonstrueeritud Vabriku tänava katlamajaga ühendatud Tere piirkond ja varasemalt Avraali piirkond.
Avraali, Mammaste, Vastse-Kuuste ja Ahja piirkondades toimub hooajaline soojuse tootmine. Nendes piirkondades puudub
hoonetes soojavee tarbimiseks vajalik süsteem.
AS Põlva Soojus vastutab soojusega varustatuse eest kuni hoone soojussõlmeni. Hoones tarbitud soojuse kogust mõõdetakse
soojussõlmes paigaldatud soojusarvestiga. Hoone tarbib soojust
soojussõlme vahendusel, mis on üldjuhul paigaldatud hoone keldrisse. Vastavalt soojussõlmes häälestatud temperatuuridele, parameetritele ja režiimidele jaotub soojus majasiseselt.
Soojuse tarbimine sõltub siseruumide temperatuuri eelistustest,
hoone soojapidavusest, reguleeritud ja toimivast küttesüsteemist
ning välisest temperatuurist.
Kütteperioodi alguse ja lõpetamise otsuse teevad ning hoone
siseste soojusvarustuse (näiteks üle- või alaküte, torustike õhutamised) tõrgeteta toimimise tagavad hoonete valdajad, korteriühistute juhatused või haldusfirmad soojustarbijate info või ettepanekute põhjal.
Soojusmajandust puudutavatele küsimustele vastame Põlva
Soojuse kodulehel www.polvasoojus.ee olevatel telefoninumbritel.
Soojust soovides,
AS Põlva Soojus

Ahja koolipere rõõmustab
vastremonditud ruumide üle
Ahja kooli sööklakorruse remont on valmis. Noori rõõmustavad uued valgema ja avarama sisuga söögisaal, garderoob, koridor
ja tööõpetuse klass.
Tööd teostas EstNord Consults, tööde maksumus 60 288 eurot.
Foto Põlva Vallavalitsus

Põlva Vallavalitsus võtab tööle puudega laste
TUGITEENUSTE KOORDINAATORI
Osaline tööaeg
Tähtajaline leping detsember 2020 – jaanuar 2023.
Tööle asumise aeg 15. detsember 2020,
dokumendid esitada 8. novembriks 2020.
Teenuste koordinaatori töö eesmärgiks on Põlva valla puudega lastele tugiteenuste (lapsehoiu-, tugiisiku- ja sotsiaaltransporditeenuse) osutamise korraldamine.
Rohkem infot Töötukassa lehel.

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.
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Volikogu ja vallavalitsuse istungitelt
Volikogu 24.09.2020
Võeti vastu Kiidjärve külas
Ubina katastriüksuse detailplaneering ja suunati see avalikule
väljapanekule.
Sõlmiti sihtasutusega Tartu
2024 koostööleping, mille eesmärgiks on Euroopa kultuuripealinn Tartu 2024 tegevuste rahastamine, kohalike omavalitsuste
toetuse jagunemine ja kohalike
omavalitsuste koostöö aastatel
2021-2025.
Vallavalitsus 30.09.2020
Katastriüksuste jagamine:
- Põlva linnas Jaama tn 69b katastriüksuse jagatakse järgmiselt: Jaama tn 69b, sihtotstarve
tootmismaa; Jaama tn 69e, siht
otstarve tootmismaa.
- Partsi külas asuva Järveääre katastriüksus jagatakse järgmiselt:
Laane, sihtotstarve elamumaa;
Järveääre, sihtotstarve maatulundusmaa.
Tunnistati riigihanke „Ahja
mänguväljaku rajamine” edukaks pakkumuseks Tiptiptap
OÜ pakkumus maksumusega 17
062,97 eurot ilma käibemaksuta.
Tunnistati
sotsiaaleluruumiks munitsipaalomandis olev
eluruum aadressil Mõisa tee 161, Peri küla.
Pikendati Rosma Haridusseltsile tasuta kasutada antud
Rosma koolihoone tasuta kasutamise tähtaega 30. septembrini
2030.

Vallavalitsus 07.10.2020
Omanike taotluse alusel
muudeti Palu katastriüksuse aadressandmeid ja määrati uueks
lähiaadressiks Parkuna, mis on
endisaegne talukoha nimi.
Otsustati Põlva valla 2020.
aasta eelarvest eraldada transporditoetust summas 300 eurot
ja andeka noore toetust summas
1 600 eurot.
Kehtestati Mammaste külas
Tartu mnt 2 katastriüksuse ja lähiala detailplaneering.
Puuri külas katastriüksus Karoli jagatakse järgmiselt: Karoli,
sihtotstarve maatulundusmaa ja
Lille tn 23, sihtotstarve elamumaa.
Puuri külas katastriüksus Koroli jagatakse järgmiselt: Koroli,
sihtotstarve maatulundusmaa ja
Lille tn 16, sihtotstarve elamumaa.
Otsustati korraldada Põlva Vallavalitsuse administ
ratiivhoone projekteerija leidmiseks avatud menetlusega
riigihange ning moodustati riigi
hanke komisjon ja visioonikavandi hindamiskomisjon.
Riigihanke “Põlva valla
Mooste piirkonna kruusateede
remont ja pindamine” tunnistati
edukaks AS TREV 2 Grupp pakkumus kui kõige madalama hinnaga pakkumus, maksumusega
46 968,00 eurot ilma käibemaksuta.
Riigihanke “Tilsi mänguväljak” edukaks pakkumuseks kin-

Pakendikonteineritest
Põlva valla territooriumil on kokku
enam kui 100 avalikku pakendi, klaasi
ning paberi ja papi konteinerit. Need on
täiesti eraldiseisvad korraldatud jäätmeveost.
Konteinerid jäävad tühjendamata
konteinerisse mittesobivate jäätmete
tõttu. Tähtis on:
- et pakendijäätmed oleksid konteinerisse pandud lahtiselt või läbipaistvas
kilekotis
- et iga jääde saaks õigesse konteinerisse olles puhas, kuiv, tühi ning biojäätmete vaba.
Ületäitunud konteineri puhul ei tohi
jäätmeid konteineri kõrvale panna, vaid
tuleb oodata, mil toimub vedaja poolt
tühjendus.
Tühjenduste kohta on võimalik informatsiooni küsida Põlva Vallavalitsuselt.
Pakendikott
Põlva linnas on võimalik eramaja
omanikel liituda pakendikoti teenusega.
Pakendikott on mugav võimalus kodumajapidamises tekkivatest pakenditest
vabanemiseks, vähendades sellega ka
kulutusi olmejäätmete äraveoks. Selline
pakendikoti teenus on eramaja omanikele tasuta, tuleb vaid korrektselt pakendeid koguda ning õigeaegselt üle anda.
Tasuta pakendikoti äravedu toimub
ühel kindlal nädalapäeval iga 28 päeva tagant. Kui täis saanud pakendikott
ära viiakse, jäetakse asemele uus, tühi
150-liitrine kollane kilekott. Täis saanud
pakendikott tuleb jätta nähtavale kohale
vastavalt graafikule.
Kollasesse pakendikotti võib panna
kartongist, plastist, klaasist ning metallist
puhtaid pakendijäätmeid (jogurtitopsid,
konservikarbid, plastmassist pudelid,
klaasist pudelid, klaaspurgid, mahla- ja
veinipakid jmt). Rohkem infot loe Tootjavastutusorganisatsiooni koduleheküljelt ja Ragn-Sells koduleheküljelt.
Jäätmete sorteerimisest saab rohkem
infot veebilehelt kuhuviia.ee
Põlva Vallavalitsus palub jäätmeid
sorteerida teadlikult ning hoida konteinerite ümber puhtust.

nitati Tiptiptap OÜ pakkumus
kui ainuke pakkumus maksumusega 18 744,07 eurot ilma käibemaksuta.
Otsustati eraldada arendus
tegevuse toetust Taevaskoja Jahimeeste Seltsile jahimaja ehituseks 9225 eurot ja Rehealune
Seltsile Säkna külaplatsile välilava soetamiseks 1980 eurot.
Tunnistati
Põlva
vallas
Mooste alevikus Järveotsa tee 3
Mooste Tervisekeskuse ruumide
enampakkumise parimaks pakkumus maksumusega 626 eurot
ja 26 senti kuus. Vara kasutusse
andmise leping sõlmitakse tähtajaga 30.09.2030.
Eraldati reservfondist 5 500
eurot Põlva Spordikoolile Mammaste
Tervisespordikeskuses
asuva
lumetootmissüsteemile
uue pumba ostuks.
Eraldati toetus MTÜle Munalinn 4000 eurot Intsi
kurmu
Festivali jätkusuutlikkuse tagamiseks.
Vallavalitsus 14.10.2020
Seati isiklikud kasutusõigused Põlva valla kasuks:
- Ootsimäe põik 2 katastriüksusel
(kinnistu registriosa nr 211538,
katastritunnus 61901:001:0791)
ligikaudu 1778 m2 ulatuses. Isikliku kasutusõiguse esemeks on
katastriüksust läbivad Mammaste Tervisespordikeskuse suusa- ja
matkarajad ca 6 meetri laiuselt.
- Põlis-Sintka ja Sintkapõllu katastriüksustel tee kasutamiseks ja

hooldamiseks.
Otsustati hüvitada Eoste-Valgesoo matkaraja silla remondiks
kulunud materjalide maksumus
3 600 eurot. Sild kuulub Põlva
vallale ja purunes 2020. a suvel,
silla remontis MTÜ Eoste-Valgesoo.
Eraldati kultuuri-, spordi-,
hariduse- ja noorsootöö projektitoetusi kogusummas 13 417
eurot.
Tunnistati riigihanke ”Lina
tn 21 võimlaosa juurdeehituse
projekteerimine” edukaks pakkumuseks Kuubik Projekt OÜ
pakkumus kui kõige madalama
hinnaga pakkumus, maksumusega 29 990 eurot ilma käibemaksuta.
Vallavalitsus 21.10.2020
Puuri külas asuv Vissi katastriüksus jagatakse järgmiselt: Vissi, sihtotstarve maatulundusmaa
ja 89 Põlva-Saverna tee, sihtotstarve transpordimaa. Vissi katastriüksusest eraldatavale maale
ehitatakse kergliiklustee.
Põlva vallale kuuluv kinnistu
asukohaga Sikavee, Himma küla
võõrandati otsustuskorras tasuta
aktsiaseltsile PÕLVA VESI, et
projektirahastuse abil rekonstrueerida sealne puurkaev ja veevarustuse torustik.
Eraldati 400 eurot toetust
Eesti meistriks tulnud Põlva vallast pärit tippsportlasele
maailmameistrivõistlustel osalemiseks.
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Eakate jõulutoetusest

Tegevus- ja projektitoetuste taotlemine
2021. aastaks
Mittetulundusliku tegevuse toetus,
taotluste esitamise tähtaeg 1. november
Mittetulundusliku tegevuse toetuse eesmärk on Põlva valla
avalikes huvides tegutseva ja valla elanikele suunatud ühingu tegevuse toetamine, et parendada selle võimekust kogukondliku tegevuse korraldamisel; mitmekesistada erinevate huvigruppide vaba
aja sisustamise võimalusi; arendada tervisespordi alast tegevust ja
võistlussporti.
Toetust saab taotleda mittetulundusühing, seltsing ja Põlva valla osalusega sihtasutus, mis tegutseb Põlva valla haldusterritooriumil; mille tegevus on kooskõlas Põlva valla arengukavaga; mis on
toetuse taotluse esitamise hetkeks tegutsenud vähemalt 12 kuud
ning tegevus toimub regulaarselt ja vastavalt taotletava kalendriaasta tegevuskavale ning mille suhtes ei ole algatatud likvideerimis- või pankrotimenetlust ega tehtud pankrotiotsust.
Ühing, mis taotleb toetust võistlusspordiga seotud kulude
katmiseks, peab olema vastava spordialaliidu või -föderatsiooni
kaudu Eesti Olümpiakomitee liige; ühingut esindav sportlane või
võistkond osalevad Eesti meistrivõistlustel ja/või muudel rahvusvahelistel tiitlivõistlustel ning ühingusse kuuluvad sportlased esindavad Põlva valda Eesti omavalitsuste tali- ja suvemängudel.
Taotluse toetuse saamiseks esitab taotleja Põlva Vallavalitsusele taotluste haldussüsteemi SPOKU kaudu veebilehel https://
piksel.ee/spoku/polva
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.
Toetatav tegevus peab olema kooskõlas Põlva valla arengukavaga
ja Põlva valla huvihariduse ning huvitegevuse kavaga. Tegevustoetust võib kasutada esmajärjekorras treenerite/juhendajate/õpetajate tasustamiseks ning huvihariduseks ja huvitegevuseks kasu-

tatavate ruumide/ehitiste üürimiseks. Kui nimetatud tingimused on
täidetud, võib toetust kasutada ka muudeks huvitegevuse kuludeks
(töövahendite, õppematerjalid, võistlussõidud, õppelaagrid, inventari hankimine, osalustasud)
Toetus antakse toetuse andmise aasta 1. jaanuari seisuga taotleja õppurite nimekirjas oleva iga 7–19-aastase liikme kohta, kes
osaleb huvitegevuses vähemalt üheksa kuud kaks korda nädalas.
Toetus antakse üheks eelarveaastaks pearaha põhimõttel kahes vanusegrupis: 7–13-aastased õppurid ja 14–19-aastased õppurid.
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.
Väljaspool Põlva valla haldusterritooriumi võib üritus toimuda,
kui see on oluline Põlva vallale ja selle elanikele.
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

Kuidas seostub Eesti hoonete renoveerimine kliima
soojenemisega?
Euroopa Liidu kliimapoliitikal 2021–2027 on tihe seos majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumis välja töötatud hoonete
rekonstrueerimise pikaajalise strateegiaga.
Enamik Eesti hoonetest on nii kehvas seisus, et nende arvele
langeb 50 protsenti kogu riigi energiatarbimisest ning 36 protsenti
Eestis tekkivast süsihappegaasi heitkogusest. Majandusministeeriumi arvutused näitavad, et kui hoonete renoveerimise strateegia
täies mahus teoks teha, siis on Eestis võimalik säästa energiat umbes 60 protsenti ja vähendada CO2-heidet ligi 90 protsenti.

Euroopast stardikapitaliks 366 miljonit
Kokku nõuab hoonete renoveerimine järgmise 30 aasta vältel
hinnanguliselt üle 21 miljardi euro. See summa saadakse kokku
nii renoveeritavate hoonete elanike, Eesti riigi kui ka eraettevõtete
toel. Kuna hoonete renoveerimisel kattuvad nii Eesti inimeste, riigi
kui ka Euroopa Liidu huvid ja eesmärgid, siis on ELi järgmises
eelarveraamistikus selleks ette nähtud 366 miljonit eurot.
Selle summa eest jätkub toetuste andmine, mida Kredex on
seni euroraha eest aastatel 2015-2020 pakkunud mahus 148 miljonit eurot. Kredex pakub ka korterelamute renoveerimislaenu, kui
ühistu pangalt laenu ei saa.
Kredex toetab kortermaja rekonstrueerimist 50 % , töid võib
teostada ka osaliselt ja sellisel juhul on toetuse maksimaalne osakaal 30% rekonstrueerimistööde abikõlblikest kuludest projekti
kohta. Eelnevalt teostatud töid ei pea ümber tegema, kui suudetakse saavutada teiste töödega soovitud energiatõhususarvu klass.
Põlva vallas on kortermaju rekonstrueeritud silmarõõmustavalt
palju Põlva linnas. Väiksemates keskustes seisab see töö veel ees.

Ohvriabi Põlvamaa tugigrupp
Eestis on alustanud tööd tugigrupid lapsena seksuaalselt väärkoheldud täiskasvanutele. Kui ka Põlvamaal leidub vähemalt 10
soovijat, avame grupi ka Põlvas. Oodatud on kõik lapseeas seksuaalvägivalda kogenud täiskasvanud inimesed olenemata oma
soost, vanusest, seksuaalsest suundumusest.
Grupiga liitumiseks peab olema vähemalt 18-aastane. Grupi
tegevus on tundliku teema tõttu kõrvalistele varjatud ning toimumisaeg ja -koht on teada vaid grupijuhtidele ning -liikmetele. Grupis osalemine on täiesti anonüümne, soovi korral võid kasutada
varjunime. Inimesed räägivad meie juures täpselt nii palju, kui nad
peavad vajalikuks. Grupis osalemine on tasuta, gruppe rahastab
Sotsiaalkindlustusameti Ohvriamet.
Gruppe juhivad vastava ettevalmistuse saanud psühholoogid,
seksuoloogid ja sotsiaalala töötajad. Grupiga liitumiseks võta julgelt ühendust grupi koordinaatoriga e-maili kaudu tugigrupp555@
gmail.com või helista sotsiaalkindlustusameti Ohvriabisse tasuta
telefonil 116 006.
Unustada ei ole võimalik, aga oma elukvaliteeti on võimalik
paremaks muuta, samuti vabaneda häbi- ja süütundest. Abi on olemas, ära jää oma murega üksi, astu julgelt esimene samm ja kirjuta.
Ohvriabi ennetusteenuste osakond

Posti jaotuspunkti kolimine
postiteenuste kättesaadavust ja
kvaliteeti ei mõjuta

Allika tee 1, Ahja

Väiksem CO2 jalajälg, väiksemad kodukulud
Seega on kahe eesmärgi üheaegne saavutamine omavahel tihedalt seotud: kui väheneb Eesti süsinikdioksiidi jalajälg, siis vähenevad ka eestlaste kodukulud.
Energiatõhususega sama tähtis on ka renoveeritud majade parem siseõhk ning suurem tuleohutus, aga kindlasti ka nõukogudeaegsete hoonete hoopis kaunimaks muutuv väljanägemine meie
linnapildis.
Teadmine tulevikus vähenevatest küttearvetest meeldib muidugi igale perele, kuid enne tuleb teha väga suuri investeeringuid.
Kuigi Kredexi ja euroraha abil on Eestis toetatud tuhandete kortermajade renoveerimist, ootab renoveerimist ikka veel 14 000 korterelamut ning 100 000 eramaja.
Praegu on olukord selline, et hinnanguliselt viiakse aastas rekonstrueerimistöid läbi 500–700 eramajas, 400 korterelamus ning
300 mitteeluhoones.
Alates 2010. aastast on riik toetanud üle 1100 kortermaja ning
alates 2016. aastast üle 500 eramaja rekonstrueerimist.

Põlva Vallavalitsus maksab kõikidele Põlva valla vanaduspensionäridele jõulutoetust, mille suuruseks on 50 eurot. Toetuse
taotlusi võetakse vastu 1. novembrist 1. detsembrini. Palume
sellest tähtajast kinni pidada, sest hiljem laekunud taotlusi
kahjuks rahuldada ei saa.
Toetuse saamiseks on kindlasti vaja sotsiaalosakonnale teatada toetuse taotleja nimi, konto number, kuhu toetust soovitakse
ja konto omaniku nimi.
Teate võib esitada kas telefonitsi, e-posti teel või kirjalikult
taotlust esitades. Seoses koroonaviiruse levikuga palume kirjalikud taotlused jätta vallavalitsuse sotsiaalosakonna (Kesk tn 15,
Põlva) postkasti.
Telefonid 527 0096 (Mooste ja Laheda piirkond), 5196 6411
(Ahja ja Vastse-Kuuste Piirkond), 517 3009 (Põlva piirkond), eposti aadress info@polva.ee

Võru 10, Põlva

Jaama 53a, Põlva

Janika Usina fotod

Omniva Põlva jaotuspunkt asub alates 1. augustist Põlva linnas Lao tänaval. Postikanne toimub endiselt samas ajavahemikus
ning sama kvaliteediga. Samuti on maapiirkonna elanikel võimalik
jätkuvalt postiteenuseid tarbida ka kodus kirjakandja vahendusel.
Aadresside jaotumine erinevate kanderingide vahel võib aegajalt muutuda, kuna kanderingide jooksev ümberkorraldamine
ning parandamine on osa posti igapäevasest tööst. Kanderingide
muudatuste planeerimisel jälgime, kuidas oleks võimalik post tervikuna kiiremini ning mõistlikumalt inimesteni toimetada.
Paratamatult ei saa kõik aadressid paikneda posti kanderingi
alguses. Need, kes asuvad postikulleri kanderingi alguses, saavad
lehed varem ja need, kes lõpus, hiljem. Kanderingide muutmisel
võib lihtsalt mõni varasemalt kanderingi alguses paiknenud majapidamine sattuda ringi lõppu. Sellest ka hilisem posti jõudmine.
Kogupildis tehakse kanne ikka samas või isegi varasemas kellavahemikus.
Kiiremale postikandele hajaasustuspiirkonnas aitavad kaasa ka
sel kevadel Põlvamaale paigaldatud 16 grupipostkasti. Grupipostkast tagab postikullerile aastaringse ligipääsu ning elanikele seeläbi aastaringselt püsiva postiteenuse. Lisaks aitab grupipostkast
postil inimesteni kiiremini jõuda, sest postikuller saab nii korraga
täita kõikide ümberkaudsete majade postkastid. Seetõttu sõltub
grupikastide arvust terve kogukonna posti kohaletoimetamise kiirus.
Korrektne postkast, mis on ka hästi märgistatud teeb kirjakandja töö lihtsamaks ja aitab tellitud saadetistel postkasti kiiremini
jõuda. Postkasti asukoha juures peaks jälgima, et sellele oleks tagatud aastaringne ligipääs ja et tee postkastini ning postkasti alune
oleks takistustest vaba (lumi, jää, jalgrattad, lapsevankrid, suusad
jne). Oluline on ka, et postkast ning maja oleks korralikult nime
või numbriga tähistatud, sest tähistamata postkast teeb keeruliseks
kirjakandja töö ning oodatud saadetised ei pruugi kohale jõuda.
Ligi tuhandet postkasti teenindav kirjakandja ei püsi kaua tervena, kui tee postkastide juurde on vesine, jäine või lumine. Seetõttu paneb Eesti Post talve lähenedes kõigile südamele, et inimesed oma postkasti ümbrused korras hoiaks.
Personaalse postiteenus võimaldab maal postiasutustest kaugemal kui 5 km asuvatel tarbijatel tellida postiteenused koju ilma
lisatasuta. Kirjakandja saab müüa postmarke, vormistada ajalehtede-ajakirjade tellimuse või panna kliendi eest kirjad ja pakid teele.
Samuti saavad kirjakandja vahendusel kliendid tasuda oma arveid
või võtta vastu pakke ja kirju.
Teenuse saamiseks tuleb Omniva kodulehel täita ankeet või helistada klienditeenindusse numbril 661 6616. Seejärel võtab klienditeenindaja ühendust ja lepib kokku teenindamise aja.
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Kadri Arjukese - südamega tegija

IN MEMORIAM
VAMBOLA MEINHARD
21.01.1962- 17.10.2020

ja Tartu vahel, kuid valis siiski lõunapoolsema linna ning on sinna
paikseks jäänud tänini.

Pärast võitlust pika ja raske
haigusega on meie hulgast lahkunud Põlvamaa ettevõtja, OÜ
Ahja Moodulahi üks asutajatest
Vambola Meinhard.
Alustanud varakult ärimaailmas, jõudis Vambola Meinhard asutada pagaritoodete kooperatiivi ENSV-s ning tegeleda metsa- ja puiduäriga Eesti Vabariigis.
14 aastat tagasi asutas ta koos äripartneriga osaühingu
Ahja Moodulahi, mis tänaseks on rendiruumidest välja kasvanud kaasaegseks tootmisettevõtteks Ahja piiril ja annab
tööd 10-le inimesele. Ettevõttes tegeles Vambola tootmise
arendamisega, oli kaasatud tehniliste lahenduste väljatöötamisesse ja uute mudelite tootmisesse rakendamisel.
Ka väljaspool tööd olid Vambola hobid seotud tehnikaga. Off-road sport oma erinevate masinaklassidega oli pikki
aastaid meelisharrastuseks ja sealt tõi ta koju mitmeid auhindu.
Kodukant Ahja langetab leinas pea ja avaldab kaastunnet
lähedastele.

Hingedepäeval

1. novembril kell 15 kogunevad Jakob Hurda Seltsi
juhatuse liikmed Põlva kalmistule, et
mälestada teenekaid seltsitegelasi.

Maitsete nädala “Metsast taldrikule” raames saab nautida Lõuna-Eesti toidukohtade erimenüüst toite, milles on vähemalt ühe
komponendina kasutatud eestimaist metsasaadust ning mis koosneb suuresti kohalikust toorainest. Maitsete nädala erimenüüd saab
nautida 5.-15. novembril 2020 kuues maakonnas ca 50 toitlustusettevõttes.
Põlvamaa metsikuid maitseid pakuvad Pesa hotelli restoran ja
Tillu kohvik Põlvas, Postitee Gurmee Ihamarus ja Saverna Buffik.
Tule ja saa osa metsikutest põlvamaistest maitsetest.
Kogu info osalevate toidukohtade, menüüde ja reserveerimistingimuste kohta on leitav veebilehel https://visitsouthestonia.
com/metsasttaldrikule/.
Kristel Koddala
SA Põlvamaa Arenduskeskus

Kadri Arjukese. Foto Arvi Meeks
Eesti Toiduainetööstuste Liit valis juba kuuendat aastat toidutööstuse sädeinimest ehk Südamega Tegijat. Põlvalane Kadri Arjukese jõudis konkursil viie tublima sekka. Tunnustava tiitli pälvis
sel aastal Saaremaa Lihatööstuse tootmismeister Ave Kuusk.
Tere piimatööstuse Põlva tootmisüksuse tootevalmistaja Kadri
Arjukese on piimatoodete valmistamisega tegelenud juba 40 aastat. Õisu toiduainetööstuste tehnikumi lõpetades valis Kadri Põlva

Asta Tagel 90
20. oktoobril tähistas käsitööedendaja, seltsitegelane,
kauaaegne Põlva Ühisgümnaasiumi õpetaja ning Põlva Käsitööklubi looja (1993) ja kauaaegne juht ASTA TAGEL oma
90. sünnipäeva.
Asta Tageli eestvedamisel
on toimunud väga palju käsitöösündmusi, -näitusi ja -laatasid. Tema algatusel anti Põlva
kihelkonna muistendite ja legendide põhjal valminud lapitehnikas seinapannoo mosaiikidest välja Põlva valla 2018.
aasta kalender.
Asta Tagel on oma tegevuse eest pälvinud ka rohkelt tunnustusi: Põlva linna kultuuripreemia 2000, Jakob Hurda rahvuskultuuri
auhind 2005, Põlva linna aasta tegija 2008, Eesti Kultuurkapitali
rahvakultuuri sihtkapitali aastapreemia 2008, Eesti Rahvakunsti ja
Käsitöö Liidu teenetemärk 2009, Põlva maakonna kultuuri elutööpreemia 2010, Pärandihoidja 2010 – elutööpreemia eesti rahvuslike käsitöötraditsioonide hoidmise ja edasiarendamise eest, Põlvamaa Vapimärk 2011.
Põlva Vallavalitsus soovib tugevat tervist ja palju rõõmurohkeid päevi!

Valter Ojakääru laulude kontserdist
Kolmas kontsert Põlva muusikakooli laulusolistide kontserdisarjast „Eesti levimuusika
suurkujud“ toimus 7. oktoobril.
Kontsert tutvustas eesti tuntud levimuusiku
Valter Ojakääru laululoomingut ja tema panust
eesti levi- ja džässmuusikasse. Kahjuks meie
noored ei tunne ega tea tema laule. Mis salata,
oleme jõudnud ajajärku, kus toodetakse palju
n-ö muusikalist kiirtoitu, mille eluiga on lühike ja mõnikordki sisutühi. Samas on V. Ojakäär
loonud uskumatult palju väärtuslikke laule, mis
ei vanane ja mis vanematele kuulajatele pakkusid nostalgiat nooruspäevadesse, noorematele
aga hulgaliselt avastamisrõõmu, et sellise repertuaari elushoidmine õpetab väärtustama tõelist
muusikat. Ojakääru lauludel on haarav meloodia
ja köitev tekst, mis pärineb peamiselt eesti luuletajatelt.
Kontserdil astusid üles lauluosakonna solistid: Elisabeth Pehk, Anne-Mari Rauba, Kristin
Pintson, Eeva Peršin, Linette Risttee, Nora Peri,
Sireli Salum, Marleen Vasser, Maara Parhomenko ja Hellika Otsar. Äratundmisrõõmu pakkusid
laulud: “Sõit pilvelaeval”, “Rannakolhoosis”,

“Üks väike laul”, “See pole see”, “See meeletu
maailm”, “Oma laulu ei leia ma üles”, jpt.
Publiku soe vastuvõtt andis tunnistust kontserdi kordaminekust. Siinkohal tuleb tunnustada noori soliste. Innustagu see neid edaspidigi
pingutama, treenima ja pinget taluma. See kõik
on lahutamatu osa ja väga vajalik iga tulevase
artisti karjääriteel.
Lauljaid saatis suurepärane saateansambel
koosseisus: Riivo Jõgi (klaver), Peeter Änilane
(basskitarr), Sander Aasaväli (löökpillid) ja Madis Arvisto (kitarr).
Õhtujuhiks ja külalisesinejaks oli meie kooli
vilistlane Kristi Raias (artistinimega Rita Ray),
kes on nüüdseks tuntud souli viljeleja Eestis.
Kristi esituses kõlanud lauludes Vastu kerkivale kuule ja Olematu laul, oli tunda, kuidas särab
tema jõuline vokaal ja oskus valitseda oma häält
eri nüanssides.
Tuleb tõdeda, et õpetajate Margot Suure ja
Riivo Jõgi töö on kandnud vilja ja kontserdikülastajale pakuti südantsoojendavat elamust.
Põlva Muusikakool

Piimandusharidusega Kadrile pakub valitud amet siiski endiselt huvi ja väljakutseid.
Kadri tööpäev algab varahommikul kell neli ja lõppeb tavaliselt pärastlõunal. Sellise graafikuga aitab aga toime tulla tööaja
teadlik planeerimine ja tööprotsesside efektiivsus. Kui paarkümmend aastat tagasi toimus suurem osa tööst käsitsi, siis tänapäeval teevad osa tööst inimeste asemel ära arvutid ja muud masinad.
Kadri sõnul nõuab uus tehnoloogia küll harjumist, kuid muudab
kokkuvõttes tööelu lihtsamaks. Näiteks ei mõlguta Kadri veel pensionile jäämise mõtteid, kuna poolautomaatne tootmine teeb raskema töö, mida tervis enam temal teha ei võimalda, Kadri eest ära.
Samuti on Kadri Tere piimatööstuse Põlva tootmisüksuses
omamoodi mentoriks noorematele – ta juhendab uusi kolleege
ning teeb kõik endast oleneva, et iga uus töötaja omandaks vajalikud teadmised ning sulanduks kollektiivi.
Lisaks tootevalmistaja oskustele toimetab Kadri vajadusel ka
süsteemioperaatori või pesuoperaatori ülesannetes – kõik selleks,
et anda endast parim, et eestlaste toidulauale jõudvad piimatooted
oleksid suurepärase kvaliteediga. 40 aastat erinevaid piimatooteid
valmistanud Kadri on ka ise suur omatoodangu fänn. Et olla toodete headuses kindel, tarbib ta ka kodus Põlva tehases valminud
tooteid ja soovitab neid ka oma tutvusringkonnas.
Südamega Tegija tiitli võitja selgus sotsiaalmeedias toimunud
hääletuse ja Toiduliidu juhtkogu lõppotsuse tulemusel.
Toiduliit
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Peri pidas külapäeva
26. septembril toimus Peri külakeskuses ja
pargis külapäev, mille keskmes oli mihklipäeva
kombestik. Traditsiooni kohaselt tähistati mihklipäevaga suviste tööde lõppu. Saadi kokku, oldi
rõõmsad, tantsiti, söödi rikkalikult, tehti mihklituld. See oli aeg tänada põldu, nurme, metsa,
tuult, vihma ja päikest ning rõõmustada koos
loodusega. Kaasaegsel inimesel on tekkinud kujutelm, et toit jõuab lauale pigem supermarketist
kui loodusest. Seda enam on tarvis meelde tuletada vanu traditsioone. Oleme ju ikkagi maarahvas ning ega linnamehe leibki asfaldil kasva.
Peri külapäev oli osa üle-eestilisest «Maal
elamise päevast», milles osales ka Põlva vald.
Registreerus 165 osavõtjat, kellest 85 märkisid
elukohaks Peri. Kindlasti oli ka neid, kes jäid
kirja panemata. Linnadest olid esindatud Tartu,
Paide, Pärnu ja Viljandi.
Külavanem Innar Lutsar ütles tervituskõnes,
et ilmatellimus õnnestus 100%. Ilm oli tõesti
see, mis päeva õnnestumisse imelise panuse andis. Tegevusi ja meelelahutust jagus igale eale. Tõeline magnet oli
Kagu Vibuklubi laskeala.
Oleme väga tänulikud esinejatele, kes meie programmi kahetunnise eeskavaga täitsid ning olid seda nõus tegema nn moosipurgi honorariga. Hoidised olid välja pannud meie oma küla virgad
perenaised. Meeleolu loodi pillimängu, laulu ja tantsuga.
Kohal oli kohvik Aali puhvet. Lisaks pakuti oma küla perenaiste valmistatud kapsasuppi lambalihaga, leiba, munavõid, küpsisetotri ning Oru peremehe Andruse kohapeal küpsetatud metskitsekotlette ja ahjus küpsenud lambalihaga läätsehautist. Lihakraami
eest kandis hoolt külavanem. Toitlustamisel oli eesmärgiks võetud
ka keskkonnasääst ning toimetada võimalikult plastivabalt.
Ülekutsele tulla püüdma Peri Parima Purgitaja tiitlit vastas neli
toimekat perenaist: Kersti Mitt, Viivi Kikas, Sirje Bunder ja Birgit
Purga. Kokku esitati maitsmiseks 12 hoidist. Magusas kategoorias
püüdis tiitli kinni Sirje Bunder suvikõrvitsa-sidrunimoosiga, soolases kategoorias Viivi Kikas küüslaugu-paprika-mädarõika toorhoidisega. Soolases kategoorias sekkus esikolmikusse ka Kersti
Mitt. Birgit Purga suvikõrvitsa salat pälvis kavaluse eriauhinna,
sest hoidis oli nii seda kui teist. Peri Parima Pruulija tiitli püüdmiseks ühtegi märjukest kahjuks ei esitatud. Tuleval aastal siis julgemalt. Nüüd on väike rada juba ees.
Külapäev lõppes simmaniga. Rahvast tantsutasid Kalle Vassila
(kannel) ja Raul Roosiväi (lõõts). Õhkkond oli sõbralik ja sundi-

Juunioride maailmameistrivõistlustelt
5. koht
Kati Maidla fotod: tantsivad Päntajalad; meie küla ilusad ja
nooruslikud memmed; CSI Peri, mitte Miami; hoidistemekkimist jälgisid Julia ja Kertu.
matu. Inimesed kasutasid meeleldi võimalust suhelda. Osalejate tagasiside külapäevale oli liigagi positiivne. See tekitab pisut
kõhedust, et kas järgmisel aastal suudab meeskond sama tulemust
korrata.
Rahalise panuse, auhinnafondi antud toote, vajaliku tarviku
või vabatahtliku tööga panustasid külapäeva Põlva vald, MTÜ Veriora Tsunft, Süvahavva Loodustalu OÜ, Peri Mahemõis, Johannese Kool ja Lasteaed Rosmal, Helemall Maask, Marju Reisma, Pille
Rüga, Kaidi Oppar, Kersti Mitt, Taisi Zupsman, perek. Runthal,
Nele Kahre, Kati Maidla, Bibi Perlov, Innar Lutsar, Andrus Mark,
Karl Tammiste, Birgit Purga, Marek Rosenberg, Rimma Oja, Sirje
Bunder, Viivi Kikas, Viivi Vassila, Merike Sikamägi, Laine Trääl,
Ingrit Tusov, Annely Edesi, Kaja Veide, Ene Õkva, Hillar Õkva,
Ene Rinne, Rainer Kindsigo, Leila Taal, Andres Määr ja Üllar
Vana.
Eriline tänu teile lapsed ja noored - Kertu Lõiv, Julia Runina,
Miialii Rinne, Õnne-Triin Õkva, Õnne Eliise Laar, Hendrik Tuul,
Harri Sikka ja Sirelin Petersell - kes te korraldusmeeskonnaga liitusite.
MTÜ Peri Külaselts

Marleen Talivätsing osales juunioride fitnessi maailmameistrivõistlustel Rumeenias ja saavutas bikiinifitnessi finaalis 5. koha.
Nädal varem võitis Marleen Eesti juunioride 2020 meistritiitli
ja oli parim noorte+juunioride absoluutarvestuses.
Marleen on fotol paremalt esimene.
PT

Purjeretkest Bioblitzini
Augustikuu viimasel nädalal käis Põlva Kooli õpilane Lilian
Hindrikson UNESCO ühendkoolide võrgustiku Läänemere Projekti raames purjeretkel. Purjeõppesõidu eesmärk oli kohtuda Nauvo saarel Soome sõpruskoolide õpilastega ning ühiselt tähistada
27. augustil Läänemere päeva.

MTÜ Kagu-Eesti Lasterikkad on Põlvas tegutsenud juba üle
aasta!
30. juunil sai meie armas ühing juba 1-aastaseks! Sünnipäeva
tähistasime me aga 4. juulil ühinguperede ja -sõpradega Uhtjärve
Ürgoru Nõiariigis. Oli vahva pidupäev sõprade, mängude, kingituste ja sünnipäevatordiga!
Ühingu juhatus on loonud tunnustuse „Pesahoidja”, millega
täname ja tunnustame oma ühingu liikmeid, kes on ühingu ühe tegevusaasta jooksul eriliselt silma paistnud oma abivalmiduse, ettevõtlikkuse, osavõtlikkuse või ideedega. Ühingu 1. sünnipäevapeol
andsimegi üle meie esimesed „Pesahoidja”d, kelleks 2019/2020
tegutsemisaastal olid Rita Varend, Rait Elvet ja Maris Saarniit. Palju õnne ja suur aitäh teile!
22.-24.juulil toimus Kappermäe seltsimajas meie ühingu laste esimene Looduslaager. Looduslaagri eesmärk oli tuua lapsed
loodusele lähemale ja pakkuda neile avastamist, uusi teadmisi,
eduelamusi, tegutsemist ning liikumist värskes õhus, ehtsa looduse
keskel. Laagris ööbisime telkides, matkasime, mängisime, omandasime uusi teadmisi, meisterdasime. Lapsed ootavad põnevusega
juba järgmist Looduslaagrit!
9. augustil 2020 toimus meie mudilaste õuemängu-päev Haanja Kooli lasteaia mänguväljakul. Külas käis Kristiina Kärkkänen
oma õli- ja kreemimaailmaga, lisaks tegi ta vanematele ka mõnusat
õlamassaaži ning kaasas olid tal ka hiidteod, kellega me tutvuda
saime. Meid käis tervitamas ka Lõvi Leo ning Laane Rantžo sõidutas meid oma armsa poni Deele’ga. Maiustasime, mängisime,
nautisime kuuma suveilma.
25. augustil saatsime ühingu koolilapsed Rõõmuga Kooli! Vaatasime põnevat teadus-šhowd, maiustasime maitsvate kringlitega,
tänasime meie ühingu vabatahtlikke ning koolilastele jagati kätte
koolitarbed! Suur tänu sündmuse toetajatele ja abilistele!
Oktoobrist 2019 olime me oma ühinguga Eesti Lasterikaste Perede Liidu (ELPL) liikmeskandidaadid. 11. augustist 2020 oleme
me nüüd ELPL üheks liikmesorganisatsiooniks! Suur au ja rõõm
on kuuluda ELPL perekonda! ELPL’iga saad lähemalt tutvuda
www.lasterikkad.ee
2020. aasta sügis algab meil aga põnevate koolitustega, mis on
projektitoetust saanud Eesti Lasterikaste Perede Liidu väikeprojektide sügisvoorust 2020. 18. oktoobril toimub meie ühingu uuele
juhatusele ning aktiivsetele ühingu liikmetele põnev omavahelise
koostöö (p)arendamise töötuba. 26. oktoobril ning 16. novembril

toimuvad Põlva Noortekeskuses koostöös psühholoog-pereterapeut Külli Joasaar’ega loeng-koolitused lastevanematele nende
teadlikuse tõstmiseks ning vanemlike oskuste toetamiseks.
Värviküllane sügis ulatab aga ühel hetkel teatepulga üle talvele
ning veel enne jõuluaega on meie ühingul miskit põnevat plaanis
kõigile Põlvamaa peredele. Et sinu pere esimeste seas põnevaid
uudiseid kuuleks, hoia meie tegemistel silma peal meie facebook’i
lehe kaudu: https://www.facebook.com/kagueestilasterikkad
Armsad vahvad Põlvamaa kolme ja enamalapselised pered,
olete oodatud liituma meie ühinguperega! Hoiame üheskoos oma
tõelist rikkust!
Bibi Perlov
juhatuse esinaine
kagueestilasterikkad@gmail.com

Teadusteater Kolm Põrsakest ühinguperesid teadus-šhowga
rõõmustamas. Foto: Bibi Perlov

Pildil Tritoni purjemeeskond. Foto: Lainer Laurent
25. augusti õhtul seati neli purjejahti (Triton, St. Ive, Tuulelind,
Vesta) valmis, osalejad jagati 4-6 liikmelistesse meeskondadesse
ning asuti Soome saarestiku poole teele. Purjetati läbi tuulise öö
ning hommikul jõuti Jussarö saarele, et paar tundi merelainetuseta
magada. Üsna pea aga seilati Sommaröstrandi poole, kus osalejad
pidasid Läänemere päeva ja vaatlesid loodust. Algselt oli plaanis
kohtuda ka Soome sõpruskoolidega, aga viirusepiirangutega seoses ei olnud see kahjuks võimalik.
27. augusti hommik algas tegusalt - õpilased pidasid saarel
esimest korda toimuvat BioBlitzi, mis on üks loodusvaatluse vorme. Mitme tunni jooksul seigeldi ümbruskonna graniitkivirikastes
metsades ning täheldati üles kõik elusloodus, mis silma jäi, alates
väikseimatest kivisammaldest kuni metsatuka sees kohatud sõbraliku hirveni. Osalejad kaardistasid leitud loodusmomente pildis,
määrasid nende liiginimetused ning laadisid need üles iNaturalist
rakendusse, kus lähema 24 tunni jooksul loodusala eksperdid kontrollisid ning kinnitasid nähtut. Bioblitzis “Around the Baltic Sea”
osalesid inimesed nii Eestist kui välismaalt.
Õpilased tegid vaatlusi ka Läänemere kaldal, jälgides päeval
mereelustiku ja ööpimeduses ööliblikate eluviisi ja liigirikkust.
Kell 18.00 hüpati ühiselt The Plunge-iga seoses merevette ning
õhtu jätkus mereteemaliste esinemiste, grilli, ühiste mängude ning
rõkkava naeru ja muusikaga. Järgnevail päevil jätkati erinevate
matkade ning ühistegevuste ja -vaatlustega ning 29. augustil algas
tagasisõit. Purjetamise käigus õpiti sõlmede sidumist, terminoloogiat, sildumist. Iga osaleja sai roolida purjejahti, navigeerida, õppida meremärke tundma ning mereolusid hindama.
Osalejate loometööd, pildi- ja videojäädvustused esilinastusid
25. septembril UNESCO ühendkoolide võrgustiku ja Läänemere
Projekti aastakonverentsil. Purjeretke organiseeris Läänemere Projekti Eesti tegevuste koordinaator Gedy Matisen Tartu Loodusmajast KIK projekti toetusel ning retke viis läbi MTÜ Eesti Noorte
Purjeõppeselts “STA Estonia”.
Lilian Hindrikson
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Põlva
Keskraamatukogus
PÕLVA
• Muusikaline kolmveerandtund „Georg
Otsale mõeldes“ Riivo Jõgi eestvedamisel
26. novembril kell 15.30 saalis.
• Anne Sirgi akvarellinäitus 16. novembrist 5. jaanuarini lugemissaalis. Looduspildid Põlva ümbrusest ja Võru Kubijalt.
• Näitus „Siga trummiga“ 15. novembrini
lugemissaalis. Muusikateemalised kujukesed Hillar Surva kogust.
• Raamatunäitus „November – hilissügise
hingus“ 2.– 28. novembrini näitusevitriinis.
AHJA RAAMATUKOGU JA
TUGLASE MUUSEUM
• Raamatukogu 95. aastapäeva tähistamine 12.-13. novembril.
12. november: kalendermärkmiku kujundamine muuseumi käsitöötoas (kell 18).
13. november: hommikukontsert Illikuku
lastelt (kell 10), meeleolukas lõunatund
Markus Saksatamme ja Urmas Nemvaltsi
seltsis (kell 13), kohvilaud külalistele (kell
17), küünlavalgustund Anu Pahkaga (kell
19). Mõlemal päeval on muuseumis avatud
väike raamatulaat (uued ja vanad raamatud).
Ootame külalisi!
• Advenditulede süütamine 29. novembril kell 17.30 raamatukogu aias. Tähistame
advendiaja algust. Tervitused, jõulusõnum,
kontsert ja teelaud. Kohtume kuuse all!
• Näitus „Kallis kaisukaru“ Sven Pärna
kogust 26. oktoobrist 30. novembrini. muuseumis. Näitusel on rohkem kui 200 kaisukaru ning mõnegi karuga kaasneb tore lugu.
• Muuseumi käsitöötuba 5., 12. ja 19. novembril kell 18. Uued huvilised on endiselt
oodatud! Juhendaja Kaire Luksepp.
HIMMASTE
• Laste lugemispäev 3., 17. ja 24. novembril
kell 17.
• Laste joonistuspäev 6., 13. ja 27. novembril
kell 17.
• Mardipäeva kommete tutvustamine lastele 10. novembril kell 17.
• Kadripäeva kommete tutvustamine lastele 25. novembril kell 17.
• Mustlastantsutrupi Romaška kontsert
22. novembril kell 13. Osalus 5 eurot. Kohvilaud.
• Raamatuväljapanek „Eesti muinasjutud“
9. novembrist 1. detsembrini.
• Käsitööringi kokkusaamine 9. ja 23. novembril kell 17.30. Juhendaja Merike Verev.
Ootame ka uusi liikmeid.
• Linetants kolmapäeviti kell 19. Juhendaja
Imbi Aarna

30. novembrini.
• Käsitööringi näitus „Puurõngapildid“
20. oktoobrist 30. novembrini.
• Käsitööringi tööde püsiväljapanek (keraamika, käsitöö).
• Käsitööringi kokkusaamine neljapäeviti
kell 14. Juhendaja Epp Metsaluik.
TILSI
• Laste lugemisprogrammi „Lugemisisu“
raamatute tutvustus 3. ja 17. novembril
kell 14.
• Voolimine koos lastega 10. novembril
kell 14.
• Meisterdamine koos lastega 24. novembril kell 14.
• Kirjandusklubi „Mis uudist?“ täiskasvanutele 26. novembril kell 12.
• Raivo Sihveri fotonäitus „Hetki Põlva
päevadest“ 10. novembrist 30. detsembrini.
VANAKÜLA
• Tõnu Rebase näituse „Puutöö läbi aastate“ avamine 15. novembril kell 13. Kuulame
ka mitmekülgse meistri pillimängu. Näitus
jääb avatuks aasta lõpuni.
VASTSE-KUUSTE
• Jutu- ja luuleõhtu „Viska jõkke pähklikoor!“ 19. novembril kell 19. Hingedeaja
muinasjutte jutustab ja Betti Alveri poeemi
„Pähklikoor“ esitab Külli Volmer. Sissepääsuks vaba annetus.
• Teemaõhtu „Millest kõnelevad puude aastarõngad?“ 26. novembril kell 18.30.
Geograaf, Tartu Ülikooli teadur ning VastseKuuste Kooli vilistlane Kristina Sohar tutvustab, kuidas määratakse puude aastarõngaste põhjal puitesemete vanust ja päritolu.
• Lugemis- ja nuputamistunnid lastele 11.
ja 25. novembril kell 16.
• Ootame 5-7-aastaseid koolieelikuid ja 1.4. klasside õpilasi „Lugemisisu“ programmis osalema!
• Valik Põlva Kunstikooli 2020. aasta lõputöid 6. novembrini. Joonistuste autorid
Kristel Udrik ja Jan Markus Salum. Juhendaja Voldemar Ansi.
• Suvelugemise fotonäitus „Minu hetked
raamatuga“ (õpilastööd) 30. novembrini.
• Ootame igas eas autorite loometöid 1.–31.
detsembrini toimuvale traditsioonilise jõulukuu käsitöö näitusmüügile.
Kavas võib tulla muudatusi.
Jälgige Põlva Keskraamatukogu kodulehte
www.raamat.polva.ee ja FB-lehte

KIIDJÄRVE
• Teisipäevak 17. novembril kell 14-16.
Eesti rahvajutu aasta novembrikuu raamatu
tutvustus ja loo lugemine ning hingedeaja
mõtisklused.
KIUMA
• Neljapäevaklubi (kirjandusklubi) neljapäeviti kell 11. Kirjandushuvilised on oodatud!
PERI
• Külastajate võru keele kontroll 2.-6. novembrini ehk võro keele nädalal. Test koosneb võrukeelsest vestlusest ja võrukeelse
teksti lugemisest. Testi viib läbi võro keele
agent Margit Õkva. Agendid nimetas „ametisse“ Võro Instituut. Keelekontrolli pole
vaja karta!
• Näidismardi riietamine 9. novembril kell
15. Riietame ühe mardi vanu häid traditsioone järgides.
• Õdus õhtutund „Midagi hingele“ 18. novembril kell 18.
• Näidiskadri riietamine 25. novembril
kell 15. Riietame ühe kadri vanu häid traditsioone järgides.
• Advendihingus 27. novembril kell 15.
Kuulame muusikat ja head sõnumit.
NB! Vanusepiirangud puuduvad. Memmedtaadid, lapsed-noored, kõik on palutud!
TAEVASKOJA
• Raamatukogu käsitööringi näitus „Sügisene värvijooks lõuendil“ 20. oktoobrist

Üleriigilise laste lugemisprogrammiga
„Lugemisisu“ on hooajal 2020/2021
ühinenud Ahja, Peri, Tilsi ja VastseKuuste raamatukogu
Lühidalt „Lugemisisust“
* Lugemisprogramm innustab lapsi raamatuid lugema.
* Lugemine annab lastele uusi teadmisi ja
elamusi ning rikastab fantaasiat.
* Lapsed saavad ise valida uudiskirjanduse
seast meelepäraseid raamatuid.
* Lugemist kinnistavad raamatute kohta
tehtud loomingulised ülesanded.
* Lapsi tunnustatakse raamatute lugemise
eest!
Programmiga käib kaasas igapäevane tegevus raamatukogus (nt raamatute valimine ja
loovülesannete tegemine), aga on ka toredaid ühisüritusi. Näiteks toimuvad VastseKuuste raamatukogus kokkuleppel lasteaia
Kaari ja Vastse-Kuuste Kooliga „Lugemisisu“ teematunnid. Koostöö kooli ja lasteaiaga on ka teistes raamatukogudes.

Maaraamatukoguhoidjate päev
Seekordne, pisut juubelihõnguline maapäev sai teoks
21. oktoobril Peril. Kõigepealt külastasid raamatukoguhoidjad Põlvamaa Puuetega Inimeste Koja Peri sotsiaalkeskust. Hubast, pilgeni tegevust täis maja tutvustas
põhjalikult koja tegevjuht Kairit Numa. Eriti suurt huvi
pälvisid põnevad tikkimismasinad ja kaunid masintikandi tehnikas valmistatud esemed.
Kuna tegu on endise Peri koolimajaga, on majas väike koolimuuseum, mille lõid kauaaegsed õpetajad Koidu
ja Heino Kusnets. Viimane tutvustaski muuseumi sünnilugu ja väljapanekut. Jälle leidis kinnitust tõdemus, kui
vajalik on ajaloo jäädvustamise tarbeks olulisi materjale
koguda.
Rühm raamatukoguhoidjaid trotsis vihmamärga
ilma ja tegi Peri raamatukoguhoidja Margit Õkva juhtimisel väikese matka lähedalasuvale allikale.
Kui kõigil sotsiaalkeskus ja muuseum üle vaadatud
sai, oligi aeg teele asuda Peri raamatukokku-külakeskusesse, kus algas pidulik koosviibimine. Esimesena astus
rahva ette perilane Nele Kahre oma südamliku luulepõimikuga.
Raamatukogusid ja raamatukoguhoidjaid väärtustavad tervitussõnad laususid Põlvamaa Omavalitsuste Liidu esimees Piret Rammul ja Põlva abivallavanem Janika
Usin.
Traditsiooniliselt tunnustati tööjuubilare, kellel seekord tööaastaid 5-50. Kõige staažikaim neist on Maire
Jõks, kes viis aastatel 1970-2020 lugemisradadele mitumitu põlvkonda Räpina lapsi. Maaritsa Rahvaraamatukogus tehtu eest tänati Jaanika Tappot, kes asub tööle
Tõrvandi Raamatukogu direktorina naabervallas Kambjas.
Põlvamaa parimaks maaraamatukoguhoidjaks 2020
valisid kolleegid Põlva Keskraamatukogu Vastse-Kuuste raamatukogu juhi Mall Kõpu. Mall on aasta jooksul
korraldanud väga palju sisukaid üritusi ja olnud uuendusmeelselt ning leidlikult üle eriolukorrast tinginud raskustest. Nii näiteks viis ta lastele mõeldud Lugemisisu
programmi üritused Zoomi keskkonda. Põlvamaa Omavalitsuste Liit tunnustas Mall Kõppu tänukirjaga. Üht-

lasi on Mall Kõpp Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu
konkursi aasta maaraamatukoguhoidja 2020 Põlvamaa
nominent. (Konkursi tulemused selguvad 2021. aasta
veebruaris ühingu aastakoosolekul.)
Maapäeva juhtis ladusalt ja vaimukalt Margit Õkva,
kes sai hakkama lausa püstijalakomöödiaga, kirjeldades
Vanapagana kivikandmisviise.
Maapäeva lõpetas kirjaniku, ajakirjaniku ja muusiku
Jan Rahmani esinemine. Lisaks laulmisele tutvustas ta
põgusalt oma loomingut ja võrukeelset kirjandust laiemaltki. Margit Õkva autorilaulu „Mõtõlus“ esitamisel oli
isale abiks Elo Rahman.
Tubli kehakinnituse eest hoolitsesid imehea supi
keetnud Margit Õkva, kohvikklubi Aal ja Koduköök
Päevalill. Väga maitsva leiva küpsetas Rimma Oja. Leander ja Ander Konks kostitasid maheõuntega.
Maapäeva korraldasid Põlva Keskraamatukogu ja
Peri harukogu, toetas Eesti Kultuurkapitali Põlvamaa
ekspertgrupp.
Põlva Keskraamatukogu
Fotol Põlvamaa parim maaraamatukoguhoidja Mall
Kõpp
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Põlva valla huvitegevuse võimalused täiskasvanutele 2020/2021
TANTS
kollektiivi nimi
koht
aeg
juhendaja
SK SUN DOME- Timo Varik, 514 1408, timovarik@gmail.com, www.facebook.com/PolvaPantajalad
Segarahvatantsurühm PÕLVA Põlva Kultuuri- ja Huvikeskus
Teisipäev kell 18-19.30
PÄNTAJALAD
Mooste Kultuurimaja
Pühapäev kell 15
Seltsing Tantsurõõm – Marge Luude, 527 1843, marge.luude@gmail.com

Põlva Spordikeskus Uus tn 3
Esmaspäev kell 19
Kolmapäev kell 19-21
Naisrahvatantsurühm VÄRTEN Põlva Kultuuri- ja Huvikeskus
Seltsing Põlva Memmed - Helje Põvvat, 517 7891, helje.povvat@gmail.com
Naisrahvatantsurühm PÕLVA
Esmaspäev kell 17-19
MEMMED
Neljapäev kell 17-19
Põlva Kultuuri- ja Huvikeskus
MTÜ Kultuuriselts Viruskundra – Katrin Peil, 5214614, kassioru@gmail.com
Segarahvatantsurühm
Vastse -Kuuste Kooli võimla Neljapäev kell 19
VIHISTA VIISKU

Seltskonnatantsuklubi
Tantsusõbrad

Üle nädala neljapäev
19

Ahja Kultuurimaja
5372 7732

Marge Luude

Urmo Haidak
5635 4155
Anu Protsin
5194 9817

Birgit Kivimurd
529 6114

Ahja Kultuurimaja, Külliki Poroson,5372 7732, ahjakultuurimaja@polva.ee
Käsitööring Kullaketrajad

Külliki Poroson
Ene Risttee
Helje Põvvat
Imbi Aarna
Andre Laine

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

Vastse-Kuuste alevik
tn 5, II korrus

Tiigi

HARRASTUSTEATER

Segakoor

Põlva Päevakeskus

Teisipäev kell 9.45

Saidi Tammeorg
509 7391
Ester Liblik
Saidi Tammeorg
509 7391
Ester Liblik
524 9569

Kokkuleppel

Aeg kokkuleppel

Lauri Vool
6884

5348

Mooste Rahvamuusikakooli
Mooste Rahvamuusikakool
Pilliklubi
Erinevad
Järveotsa tee 5 Mooste mõis
pillid

Vastse - Kuuste Kultuurimaja

Neljapäev kell 18.30

Lauluring

Vastse - Kuuste Kultuurimaja

Esmaspäev kell 20

Vastse - Kuuste Kultuurimaja

Esmaspäev kell 18.30

Folklooriansambel Kõivokõsõ

Ahja Kultuurimaja, Külliki Poroson,5372 7732, ahjakultuurimaja@polva.ee
Naisansambel Rukkirääk

Ahja Kultuurimaja

Neljapäev kell 14.00

Vana- Koiola Rahvamaja, Bibi Perlov 5809 9910, koiolarahvamaja@polva.ee,
https://www.facebook.com/vanakoiolarahvamaja/
2020. aasta proovid
E
19.10; N 29.10; E 02.11; N
12.11; N 19.11; E 23.11; E
Põlva Valla KOOR
Vana-Koiola Rahvamaja
30.11; E 7.12; E 14.12. Kell
18.30 -20.30
Esmaspäeva kell 15-18
4
Naisansambel Laululust
Vana-Koiola Rahvamaja
korda kuus

Lille Mestiljainen
5453 2256
Kersti Matson
517 4843
Kersti Matson
517 4843
Liivi Kangur
5828 5330

juhendaja Bibi
Perlov,
kontsertmeister
Andres Määr
Heli Vestla
5390 3511

KÄSITÖÖ
Vastse-Kuuste kultuurimaja, Irina Retkova, vkkultuurimaja@polva.ee, tel 5693 7848, www.vkk.ee
Neljapäev 18.00
Heli Henn
Käsitöötuba
Vastse-Kuuste kultuurimaja
Seltsing Vesipapp, Maie Peri, tel 5627 8828, taevaskoja@polvavald.ee
Taevaskoja
käsitöötuba
Neljapäev 14.00 -16.00
Epp Metsaluik
raamatukogu/külakeskus
Seltsing Nobedad Näpud, Merike Verev, tel 517 7803, merikeverev@gmail.com, FB Nobedad Näpud
2 x kuus
Merike Verev Kaire
teisel ja neljandal
käsitöötuba
Himmaste külakeskus
Lihtsa Malle Mets
esmaspäeval kell 17.30
Seltsing Põlva Käsitööklubi, Mare Põld, marepold@gmail.com, tel 5391 7587
Käsitöötuba
Kesk 16, Põlva
1 x kuus kokkuleppel
Mare Põld
Seltsing Rukkilill, Jaanika Koort, jaanika.koort@hot.ee, tel 5324 9254, FB Seltsing Rukkilill

Iga nädal,kolmapäev
kell 18.30 - 20.00

Kokkuleppel
vähemalt
Individuaalõpe- teppo-lõõts, karmoska, akordion, väikekannel,
kaks tundi kuus Tunni pikkus
külakannel, rahvakannel, torupill,plokkflööt, mandoliin, kitarr,
45 minutit Tunnitasu 20
ukulele, rahvapärane viiul, hiiu kannel, klaver ja klaverisaade
eurot
Rahvamuusikakursused
Erinevad kursused

Malle Avarmaa

Kompetentsi- ja koolituskeskus
Virbel www.virbel.ee

Krista Sildoja
Ott Kaasik
Krista Sildoja
Ott Kaasik
Kadri
Lepasson Toomas
Ojasaar Elo Toom

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 Kultuurimaja Irina Retkova 5693 7848, vkkultuurimaja@gmail.com
Vastse - Kuuste segakoor

Reedel kell 10.00

MTÜ Virbel: Mooste Rahvamuusikakool ning kompetentsi- ja koolituskeskus Virbel, Krista Sildoja,
muusikakool@rahvamuusikal.ee, FB Mooste Rahvamuusikakool, www.rahvamuusika.ee; www.virbel.ee
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

Svetlana Roht
Maria Rahasepp

Ahja Kultuurimaja

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

Muusikatuba

LAUL
MTÜ Põlva Seto Selts- Raivo Ristimäe, rahnimaja@gmail.com ,5647 5211 (leelokoorid)
Madara
Põlvas, Rähni tn 5
2 korda kuus
Velö
Põlvas, Rähni tn 5
Esmaspäev 1 kord kuus
MTÜ Kevadised Hetked- Janno Solna, 5389 6402, jannosolna@gmail.com
Segakoor
Põlva Kultuuri- ja Huvikeskus
Neljapäev kell 18-20
Kevadised Hetked
kooriklass
MTÜ Põlva vaimuliku laulu selts- Ester Liblik, 524 9569, ester.liblik@gmail.com
Segakoor
Põlva Muusikakool
Pühapäev kell 18
Kammerkoor Maarja
MTÜ Põlva naiskoor Mai - Heli Leet, 504 0576 helileet@gmail.com ; Urve Grünberg, 501 3034
Põlva Kultuuri- ja Huvikeskus
Teisipäev kell 18.30- 20.30
Naiskoor Mai
kooriklass
Põlva Päevakeskus, Anne Nook 517 7822

Õie Toova
Astrid Allese

Ahja raamatukogu/Tuglase muuseum, Külli Vardja, ahja.raamat@polvavald.ee, tel 797 0446, FB Ahja
raamatukogu/Tuglase muuseum
Reedel, 3 x kuus
kell
Tegusad Totsid
Ahja raamatukogu
Kaire Luksepp
18.00
Vana-Koiola Rahvamaja, Bibi Perlov, koiolarahvamaja@polva.ee, tel 799 4389, 580 9910, FB Vana-Koiola
Rahvamaja
Teisipäev 4 x kuus
Veneidi Heljula
Käsitööring „Padjaklubi“
Laheda sotsiaalkeskus
kell 9.00-12.00

Külliki Poroson
5372 7732

Eda Volkov
Eda Volkov

kokkuleppel

1 x kuus pühapäeval kell
Vanaküla
Lija Semm
13.00 - 16.00
raamatukogu/külakeskus
MTÜ Väärt Värk, Katre Tobreluts, tkatre@hotmail.com, tel 513 0976
Mööbli restaureerimine ja
Ruumid vastavalt vajadusele
Kursuste põhine
redisainimine
Põlva Päevakeskus, Uus tn 2, Anne Nook, paevakeskus@polva.ee, tel 799 4864, 517 7822
Käsitööring
Põlva Päevakeskus
Teisipäev kell 10.00-12.00
Merle Põlluveer
Kunstiring
Põlva Päevakeskus
Neljapäev kell 12.00-14.00
Epp Metsaluik
Kangastelgedel kudumine
Põlva Päevakeskus
Iga päev kell 8.00-16.00
MTÜ Kultuuriselts Viruskundra, Katrin Peil, kassioru@gmail.com, tel 521 4614, FB Vastse-Kuuste vaatleja
Vastse-Kuuste alevik
Tiigi Teisipäev kell 18.00-22.00
Triinu Toode
tn 5, II korrus
endine
kokkuleppel ka teistel
Käsitöötuba
Kaidu Jõks
vallamaja
aegadel

Katrin Toompalu
5665 4185

Põlva Päevakeskus, Anne Nook, 517 7822, paevakeskus@polva.ee
Põlva Päevakeskus
Kantritants
Kolmapäev kell 10
Põlva Päevakeskus
Seltskonnatants
Teisipäev 8.30
Himmaste raamatukogu/külakeskus, Ene Lugamets 5394 9223,
Himmaste Külakeskus
Linetants
Kolmapäev kell 19-21
MTÜ Meie Stuudio- Andre Laine, andre.tants@gmail.com, 5661 2809
Naisrahvatantsurühm Meie
Põlva Kool Koolimaja tee 1
Kolmapäev 19-20.30
Kirsid
Seltsing Salimah-kontaktisik Eda Volkov, edavov@gmail.com , 5345 9330
Kõhutantsugrupp Harere
Põlva Kool Kesk 25 aula
Kolmapäev 17 - 18
Tantsurühm Salimah
Põlva Kool Kesk 25 aula
Kolmapäev 18 - 19

1 x kuus

Ruth Raudsepp

Käsitöötuba kangastelgedel
kudumine

Andre Laine
5661 2809

kell

Rasina külakeskus

Seltsing Virmalise´, Urve Grünberg, urveg@hot.ee, tel 5013034

Helje Põvvat

Mooste Kultuurimaja Maret Aruoja 516 0656, moostekultuurimaja@polva.ee
Mooste Kultuurimaja
Teisipäev kell 19
Neljapäev kell 19
Naisrahvatantsurühm SOOLO 516 0656 Maret
Mooste Kultuurimaja
Esmaspäev kell 10.30
516 0656 Maret
Neljapäev kell 10.30
Rahvalik seltskonnatants
Ahja Kultuurimaja, Külliki Poroson,5372 7732, ahjakultuurimaja@polva.ee
Naisrahvatantsurühm
Ahja Kultuurimaja
Esmaspäev kell 18.30-20
Hõbesõlg
5372
Pühapäev
7732 kell 11-12.30

Käsitööring

Tiina Ilves
5550 4737

Vastse-Kuuste Kultuurimaja Irina Retkova 5693 7848, vkkultuurimaja@gmail.com
TANTSURÜHM Mummud
Vastse-Kuuste Kultuurimaja
Kolmapäev kell 18.00
(linetants)
5693 7848 Irina Retkova

Kähri Seltsimaja Tännassilmas

2 x kuus laupäeval
MTÜ Mammaste Hääd Alostajad, Ruth Raudsepp, rutsepp@gmail.com, tel 5695 4671
Käsitöötuba
Põlva Kool, Lina tn 21
2 x kuus
keraamika
MTÜ Rasina Külaarendamise Selts, Aare Veetsmann, metsnurga1@gmail.com, tel 516 9344

Indrek Varik
5345 7288

Naisrahvatantsurühm
Põlva kultuuri- ja Huvikeskus
Esmaspäev kell 19-21
TANTSURÕÕM
Põlva Spordikeskus Uus tn 3
Kolmapäev kell 19-21
MTÜ Värten – Esti Taal, 5802 2505, estitaal@gmail.com, Tiina Ilves-aniit.ilves@gmail.com

Täiskasvanute peotantsuklubi Ahja Kultuurimaja
Pühapäevitajad

Käsitöötuba

Vastse-Kuuste alevik
tn 5, II korrus

Tiigi

Aeg kokkuleppel

Lauri Vool
6884

5348

HARRASTUSTEATER
Vastse-Kuuste Kultuurimaja , Irina Retkova, tel 5693 7848, www.vkk.ee
Näitering

Vastse - Kuuste Kultuurimaja

Teisipäev kell 19.00

Irina Retkova

Näitering HeaMaik

Vastse-Kuuste Kultuurimaja

Esmaspäev päev kell 16.30

Aleksandra Tsirp
5563 2903

MTÜ Külateater Virvendus, Ülo Needo, tel 501 3954, ylo@mooste.ee , FB Mooste Veskiteater
Mooste Veskiteater
ka
Veskiteatri majas Moostes
Pühapäev kell 18.00
Maia Punak
näituste korraldamine
MTÜ Lutsu Teatri Selts, lutsuteater@gmail.com, Janno Rüütle, tel 5647 4128, www.lutsuteater.ee
Siim Maatee
Veiko Täär Aveli
Lutsu teater
Lutsu küla, Prantso talu
märtsist-juulini
Asber
Seltsing Põlva Linna Harrastusteater, Helje Põvvat, 517 7891, helje.povvat@gmail.com
Põlva Linna Harrastusteater

kokkuleppel

Helje Põvvat

Vana-Koiola Rahvamaja, Bibi Perlov, koiolarahvamaja@polva.ee, tel 799 4389, 580 9910, FB Vana-Koiola
Rahvamaja
Näitering

Vana-Koiola Rahvamaja

4 korda kuus
Teisipäev kell 18.00

Otsitakse
juhendajat

KOGUKONNA ja RAHVAHARIDUSE TEGEVUS
Vastse-Kuuste Naisteklubi
Kolmapäev

Mall Kõpp
Vastse-Kuuste Kogukonnamaja, äripäeva õhtuti kokkuleppel
501 3954
Tiigi 5
I korrus
Jakob Hurda nim. Rahvahariduse Selts, Sirje Vill, tel 5334 0071, sirjevill@gmail.com,
https://jakobhurt.ee/rahvahariduse-selts/
Jakob Hurda nim.
Rahvahariduse Seltsi majas
Niina Siirmann
Kokkuleppel
Rahvahariduse Selts
Kesk 16
51904396
MTÜ 3G liit, Ene Lellep, ene.lellep@gmail.com, tel 526 9032
loenguprogrammid: 04.11.; 18.11.; 02.12.2020; 08.01.;27.01.;17.02.; 10.03.;
31.03.;14.04.; 05.05.2021
Põlva Väärikate Ülikool
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Vaimse tervise nädal
Tilsi põhikoolis
Uuringute järgi on enamik Eesti kooliõpilasi oma eluga rahul
ja hindab oma terviseseisundit heaks. Suurenenud on aga vaimse
tervise probleemide levik noorte seas: noored on enam kogenud
depressiivseid episoode, uinumisraskusi ja üleväsimust. Laste
vaimset tervist mõjutab üha enam ka internet ja internetis viibitud
aeg kui ekraaniaeg (TV, arvuti jm elektroonilised seadmed). Ligikaudu pooled 11-15-aastased noored veedavad koolipäevadel ekraani taga 5 või enam tundi, probleemiks on liigne internetikasutus
kui internetisõltuvus. (TAI, 2020)
Kuna oktoober on vaimse tervise kuu, siis võtsime ka koolis
selle teema põhjalikumalt ette ning korraldasime oma koolis vaimse tervise nädala.
Nädala jooksul käsitleti teemat erinevates ainetundides. 6.-9.
klassi õpilased kirjutasid eesti keele tunnis loomingulisi lugusid
koolikiusamisest. Kõige südamlikumad ning positiivseid lahendusi pakkuvad lood loeti ette 1.-3. klassi õpilastele. See andis ainest rääkida veidi sellest, kuidas sõnad võivad vahel haiget teha
ning mida teha, et selliseid olukordi vältida. 2. ja 3. klassi õpilased
vaatasid Helen Adamsoni poolt tehtud videot ning kuulasid lühiloengut kiusamise teemal. Laulja isiklikud kogemused ja mõtted
kõnetasid lapsi vägagi. Tekkis sisukas arutelu, milles toodi välja
hulgaliselt lahendusi. Igaüks pani suurelt kirja ühe mõtte sellest,
kuidas maailma paremaks paigaks saab muuta. Valmisid südamlikud plakatid, millel esinesid järgmised mõtted: sa ei ole üksi, olen
sinu sõber, tule mängima, olen kõigi vastu viisakas, ütlen tere, räägin vaikse ja rahuliku häälega, naeratan iga päev, aitan alati jne.
3.-4. klassi õpilased ehitasid robootikaringis roboteid, mis
muudaksid maailma elu sõbralikumaks ja hoolivamaks. Loodi pimedaid lapsi abistav liikurrobot, tõsterobot, mis sõidab automaatselt hädavajajate juurde, maailma prahist koristav robot. Laste
mõttemaailm on ikka hämmastavalt soe ja lai.
Kuna oleme koolis võtnud suuna liikuda väärtuspõhise õppe
poole, siis arutasime tunnis kooli põhiväärtuste üle. Praktilise tööna kujundasid õpilased väärtusi kunstiliselt. Algklassides tehti inimeseõpetuse õpetaja eestvedamisel väärtuste mängu.
Lisaks oli mitmeid külalisi. Kogu kooliga vaatasime põnevusega Psühhobussi teadusetendust, 5.-9. klassile oli lisaks asjalik ja
mõtlemapanev loeng ärevushäirest.
Tilsi põhikool on tervist edendav kool ning me peame igapäevaselt oluliseks hoolimist, ausust, vastutustunnet ja positiivsust.
Vaimse, füüsilise ja sotsiaalse tervise hoidmine ja parandamine on
meie õppetöö ja vaba aja sisustamise lahutamatu osa. Terve inimene on õnnelik. Hoidkem oma õnnelikkust!
Tilsi põhikooli tervisenõukogu

Põlva Kooli teadlaste öö
24. septembri õhtutundidel võis Põlva Kooli Kesk tänava koolimaja ümbruses ja sisemuses näha sellise kellajaja kohta harjumatult palju sagimist. Sel õhtul oli koolimaja avatud mitte ainult õpilastele ja õpetajatele vaid kõigile suurtele ja väikestele huvilistele,
sest toimus teadlaste öö!
TEADLASTE ÖÖ idee sündis Põlva Kooli loodusainete ühenduses Jaak Keppi eestvedamisel ning üritusega tehti algus Põlva
Kooli 5. sünnipäeva tähistamisele ning samaaegselt oli üritus ka
osa 15. korda toimuvast Baltikumi suurimast teadusfestivalist
“Teadlaste Öö”.
Nelja (öö)tunni jooksul toimus koolimajas palju põnevat. Ürituse avas auru ja pauguga Põlva Kooli õpilaste teadusteatri etendus
„Illusionistide tuleproov“. Edasi suundusid kõik külalised mööda
maja laiali erinevatesse töötubadesse. Kokku oli võimalik osa võtta kümnest erineva iseloomuga töötoast.
B-maja II korrusele oli koondunud ürituse süda. Seal sai proovida Tartu Tervishoiu Kõrgkooli õppejõudude juhendamisel elustamist, proovile panna oma teadmised kivimite tundmisel, uurida
maailma läbi mikroskoopide, pead murda keemilises põgenemistoas (samaaegselt sai maja teises otsas proovida põgeneda ka loodusteaduslikust põgenemistoast) ning Tartu Ülikooli tudengite
juhendamisel õppida tundma füüsikamaailma. Lisaks kõigele sellele oli koridoris püsti pandud 8.b klassi seenenäitus ning bioloogiaklassis sai uudistada äsja inkubaatoris koorunud tibusid. Pärlkanade munad pandi inkubaatorisse septembri alguses ning esimesed
tibud nägid ilmavalgust paar päeva enne üritust. Tibude koorumise
videot oli võimalik vaadata ekraanilt.
Põlva Kooli uurimislaboris said vahvate katsetega tegeleda
algklasside õpilased, kes labori juhataja Inga Tiivoja juhendamisel
panid näiteks rosinad tantsima ning valmistasid minivulkaani.
Keegi, kes ise töötoas ei osalenud, ei tea täpselt, mis toimus
ruumis B-219, sest uks oli tihedalt kinni teibitud ning vihjeks oli
vaid ukse kõrval seisev silt „Ööfotograafia“. Hiljem avaldatud piltide põhjal võib aga järeldada, et ruumis tegeleti õpilaste kloonimisega, sest kummalisel kombel võib piltidelt paista, et üks õpilane
istub korraga nelja pingi taga. Tegelikult oli aga pildistamisel nutikalt ära kasutatud pikka säriaega.
Kooli fuajees võis kogu õhtu vältel märgata ühte lõppemata
pikka järjekorda. Lähemal vaatlusel võis selguda, et seal sai läbida takistusrada alkoprillidega. Takistusrada oli imelihtne: tuli üle
astuda pulgast ning mõnekümne sentimeetri kauguselt prügikasti
suunata kaks tennisepalli. Tavaolekus ei valmistand ülesande täitmine raskusi mitte kellelegi. 1,3‰ joovet imiteerivate prillidega
tabas pall märki oluliselt vähem ja see, kellel tabas, mäletab seda
kindlasti.

Jätsiabi punkt. Foto: Seleri Haidak
Väga populaarseks osutus ka Maanteeameti poolt läbiviidud
pöörleva auto katse ning turvavöö vajalikkust demonstreeriv test.
Samuti sai UV lambi all uurida oma ID kaarti ja juhiluba ning tegeleda robootikaga.
Kõigi külaliste üllatuseks avati õhtul ka jätsiabi punkt, kus
vedela lämmastiku abil koorest ja moosist imemaitsvat jäätist
valmistati. Punkt suleti vaid selleks ajaks, kui Põlva Gümnaasiumi jätsimeistritel tuli kiirustada aulasse teadusteatri etendust ette
kandma. „Rikutud etendus“ pakkus üllatusi ning ehmatusi (isegi
karjatusi!) kõigile vaatajatele.
Enne õhtu lõppu toimus veel kolmaski etendus, kus Teadusbuss
harutas lahti valguse maagilise maailma. Õhtu lõppes kell 22:00
suure pauguga, mis pani värisema koolimaja aknad ning kuulduste
järgi ehmatas voodis ärkvele nii mõnegi Põlva elaniku.
Põlva Kooli loodusainete ühendus tänab südamest kõiki õpilasi, kes aitasid ürituse õnnestumisele kaasa ning
kelleta poleks õhtu sugugi nii hästi sujunud.
Suur tänu läheb ka kõigile teistele abistajatele!
Ürituse pildigaleriid võib näha Põlva Kooli Facebooki lehel ning õhtust valminud videot
Youtube’ist (Põlva Kooli Teadlaste Öö või skänni artikli kõrval olev QR kood).
Greta Pentsa
Põlva Kooli keemiaõpetaja

Kuidas saadakse sammumiljonäriks?
2020 kevad, on kriisiolukord ja õppetöö toimub kodus. Õpilased-õpetajad trehvavad teineteist heal juhul vaid Zoomi või Meeti
kaudu. Virtuaalmaailma kolinud õppetöö hoiab üha enam inimesi
arvutiekraani taga, süveneb mugavus. Ja siis, ühel kevadisel päeval, tabab kogu koolipere Õpilasesinduse geniaalne plaan – hakata
miljoneid koguma. Kõndides. On ju vaja see kauaks istuma jäänud
kamp panna ühise eesmärgi nimel liikuma!

Vastse-Kuuste kooli
õpilasesinduse tööst
Vastse-Kuuste Koolis tegutseb õpilasesindus juba mitu aastat.
Alguses oli see kõigile natuke uus ja võõras teema. Kuid sellel
sügisel valitud koosseis on hakanud kooliellu rohkem panustama.
Juba esimestel koosolekutel võtsime eesmärgiks koolielu põnevamaks muuta. Nii korraldasimegi 16.oktoobril, enne vaheajale
minekut, halloweeni-teemalise kohviku. Tavaliselt on olnud meil
sellel ajal simunapäeva laat, aga nüüd tundus aeg proovida midagi
uut ja huvitavat.
Minul kui õpilasesinduse presidendil on rõõm näha, et ka meie
kõige nooremad liikmed on väga agarad tegutsema ja kaasa rääkima. Halloweeni-kohvikuks valmistasid just nemad ilusad kaunistused seintele. Lisaks müügilettidele paigutasime saali ka kohvikulauad. Seal oli tore juttu ajada ja ostetud hõrgutisi nautida.
Mitut sorti küpsetiste hulgas torkasid silma „vampiirisõrmed”
(muretaignast sõrmekujulisi küpsised, küüneks röstitud mandel).
Müüdi ka mahla, suhkruga jõhvikaid ning kohapeal küpsetatud
pannkooke õunamoosiga. Ei puudunud ka õnneloos, mis pakkus
paljudele õpilastele erilist huvi.
Kohvik läks edukalt. Traditsiooniliselt oleme müüjatelt kogutud osavõtumaksu annetanud heategevuseks. Sel aastal kanname
28 eurot üle Võru kodutute loomade varjupaigale.
Novembris on meil plaanis korraldada Vastse-Kuuste Kooli
Mardi ja Kadri valimine. Loodetavasti jätkub meil toredaid mõtteid ka edaspidi ning õpilasesinduse roll meie koolis kasvab.
Piibe Pree
Vastse-Kuuste Kooli 9. kl õpilane

KATSE NR 1: 10 miljonit
Tulevad esimesed teated, et Põlva ümbruskonna kergliiklusteedel on hea samme koguda. Siis näitab koolijuht eeskuju ja kõnnib
Põlvast Võrru. Mõned õpilased leiavad seejärel, et sellele käigule
on ülihea vastukäik minna Tartusse burgerit sööma. Ikka jalgsi! On
ka neid, kes annavad oma panuse mööda metsi sammudes, aga ka
ümber oma diivanilaua on hästi, arvati.
Tulemus: 3 miljonit tuli siiski puudu.
KATSE NR 2: 10 miljonit
2020 sügis, päike paistab ja lubatud on koolis käia. Eestis on
välja kuulutatud liikumisnädal, Põlva Gümnaasiumi koolipere lustib spordipäeval ja loomulikult alustab taas miljonite kogumist.
Eesmärgi on Õpilasesindus võrreldes kevadisega nihutanud ühe
julge sammu jagu edasi, nüüd peab küll õnnestuma.
Kes sammu ei korja, see miljonit ei saa! Iga samm loeb! Kas
sina panid juba oma sammud kirja? Vahetunniga jõuad terve kilomeeter kõndida, lisaks veel treppidel astuda ja kasvõi paigal tammuda. Et ennast proovile panna, võeti ette näidissammumised Põlvast nii Tartusse, Otepääle, Räpinasse kui ümberkaudsetel teedel.
Pilte tuleb jalutuskäikude tõestuseks nii imelisest sügisloodusest,
päikeseloojangutest, metsaandidest, kui ka lõbusaid hetki jalutajatest, üksi, grupiga, paaris. Ja muidugi kuvatõmmiseid nutikelladest
ja telefonirakendustes, mis kinnitavad, et tõesti on kõik need sammud, mis raporteeritakse, ka tehtud. Sammutakse läbi kõik võimalikud kergliiklusteed ja võimatud metsarajad, Põlva linna staadionil süttivad lõpuks isegi prožektorid kõndijate heaks.
Tulemus: 13 miljonit ja veidi veel pealegi
Kahe katse lõpptulemus: 20 074 970 sammu
Ühes päevas tehtud sammude stiilinäited ja kirjeldused muutmata kujul, võetud sammude registreerimise raportist:
16992 sammu: “Käisin kõikidesse kohtadesse jala, trennis, tegin pika jalutuskäigu koeraga.”

Põlvast Tartusse! Foto Raul Petersell
36312 sammu: “Kõndisin Verioralt Räpinasse.”
8507 sammu: “Kõndisin muusikakooli ja tagasi veidi suurema
ringiga ning hiljem jalutasin veel niisama sinaka taeva, kirjude
lehtede ja paitava tuule maalitud pühapäevases pärastlõunas.”
24071 sammu: “Pärast tööd läksin matkama. Nägin karu :o ”
11307 sammu: “Kõndisin kodust bussipeatustesse ja tagasi,
kehalises kõndisin Intsikurmus tiire ning päeva lõpuks pidin Põlvas veel tegevusi tegema - liiklesin jala!”
76019 sammu: “Retk Põlva Gümnaasiumi eest Tartu Tamme
Gümnaasiumini.”
16850 sammu: “Käisin kõndimas ja korjasin tee äärest ära
plastikut ja konisid, mis iganes prügi leidus ning viisin selle ilusti
prügikasti :)”
45108 sammu: “Võtsin koos sõbraga ette jalutuskäigu Vinsost
Räpina Olerexi. Kokku kõndisin umb 20km”
25001 sammu: “Käisin hommikul kuue paiku päikesetõusu
ajal väljas jalutamas, lisaks Põlvas pärast kooli jalutamas ja pärast
võrkpalli ka 1h kodus Ahjal jalutamas.”
8518 sammu: “Vabatahtlik kannatanu Naiskodukaitse esmaabi
võistlusel, tantsimine.”
Põlva Gümnaasiumi õpilasesindus
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Mooste mõisakooli kõndimisnädalad
Eesti parimate edulugude seas
Igal aastal korraldab Ettevõtlik Kool edulugude konkursi, kus
valitakse välja kõige ettevõtlikumad tunnid, projektid, õppepäevad,
üritused. Selleaastase edulugude konkursi „Õppimine on põnev!“
komisjon valis 111-st eduloost välja 12 nominenti neljas erinevas
kategoorias. Meie edulugu mõisakooli korraldatavatest kõndimisnädalatest pääses nende parima tosina hulka ning võistleb kahe konkurendiga kategoorias „Parim praktika“. Laureaadid selguvad 5.
novembril veebi vahendusel toimuval hariduskonverentsil.
Mis need kõndimisnädalad aga üldse on? Tänavused 21. septembrist 4. oktoobrini kestnud ülemoostelised kõndimisnädalad
olid järjekorras juba neljandad. Kõndimisnädalail tuleb kahe nädala
jooksul võimalikult paljudel päevadel käia või joosta umbes 2,5-kilomeetrine ring ümber Mooste järve ning augustada rajal olevas
orienteerumiskompostris oma osalusriba. Kui neli aastat tagasi oli
osalejaid veidi üle 60 ja korraldustoimkonnas vaid õpetajad, siis
praeguseks on osalejate arv aina kasvanud ning korraldamise on
enda kanda võtnud kuuendad klassid, kes valmistavad reklaamid,
osalusribad, peavad läbirääkimisi toetajatega, vahetavad rajal igapäevaselt kompostrit ning lõpuks loosivad kõigi vähemalt seitsmel
päeval osalenute vahel välja auhinnad.
Sel aastal jäi maagilisest sajast vaid õige pisut puudu. Kokku
osales tänavu vähemalt seitsmel päeval 97 inimest, neist 45 aga tegid
järvetiiru lausa igal päeval ehk kokku 14 korda! Aktiivselt osalesid
nii kooli õpilased kui töötajad, enim osalejaid oli 2. klassist, kes said
ka eripreemia. Kokku tehti kahe nädalaga ümber järve rohkem kui
tuhat ringi ja läbiti kokku peaaegu 3000 kilomeetrit.
Samuti oli väga meeldiv koostöö kohalike ettevõtetega, kelle
parimatest paladest ja pakkumistest moodustus meie auhinnalaud.
Peaaegu kõik, kellelt küsisime, olid valmis meie vahvat üritust

Hoogne algus Ahja koolis

Kõige rohkem kõndijaid oli teises klassis. Foto Airi Lehemets.
toetama. Tuhat tänu teile, Sireli talu, Paabusaba mängumaa, Põlva
Coop, politsei- ja piirivalveamet, Mooste mõis, Mooste kohvik, Nurgapood, OÜ Mesiveski, Mooste Kalaöök, Üvasi talu, SA Põlvamaa
Arenduskeskus, Põlva spordikool, Taaskasutuskoda, Zerna ökotalu,
MTÜ Linte tegusad, Eesti Maaülikool, Mooste mõisakool ja mõisakooli õpetajad.
Kogu üritusest jäi südamesse väga soe ja mõnus tunne. Hoidkem
meie eduloole haridusfestivali võistlustules pöialt!
Kadi Õunap
Mooste mõisakooli Ettevõtliku Kooli koordinaator
Avaldatud lühendatult

Pihlapõnnide sportlik sügis
Pihlapuu lasteaia lapsed on liikuvad, uudishimulikud ning valmis õues tegutsema iga ilmaga. Traditsiooniliselt on iga sügis jalgpalliklubi Lootos kutsunud meie lapsi endale külla ja korraldanud
näidistegevused treeningust. Sel korral käisid Mõmmide, Pipide,
Vandersellide ja Sipsikute lapsed uudistamas, kus ja kuidas toimub
jalgpallitreening ning mida seal siis tehakse. Lastele tegevused meeldisid ning nii mõneski lapses tekkis huvi ja soov hakata treeningutel
osalema. Tegevuste lõppedes olid treeneritele tänuavaldusteks laste
naerunäod ning Pihlapai koos suure aplausiga.
Järgmine traditsiooniline spordiüritus oli 69. Põlva laste jooksupäev, mida korraldab Põlva Spordikool. Jooksupäev toimus linnastaadionil, kus tuli läbida peaaegu terve ring. Jooksupäevast said
osa võtta lapsed, kes olid juba neljandat sünnipäeva tähistanud.
Staadionile saabumine motiveeris ja innustas lapsi veelgi kiiremini
jooksma, sest see tekitas kohe päris sportlase tunde. Pihlapõnne saatis tubli edu, medalitesadu oli aukartust äratav. Kokku saadi kolmteist medalit: 5 esikoha, 5 teise koha ja 3 kolmanda koha medalit.
Kolmas traditsiooniline sportlik ettevõtmine oli ajavahemikul
23.- 30. september, mil toimus EOK poolt ellu kutsutud vabariiklik
spordinädal. Sel aastal kandis pihlapõnnide sügisspordinädal pealkirja ’’Sõbraga koos jõuab paremini’’. Paaristegevused toimusid
kõndides ja joostes, hüpates, palliga tegutsedes ja vigurliikumises.
Individuaalselt tegutseti ronides ja roomates. Iga päev saadi loosiga
endale uus paariline, kellega koos tegevustes osaleti.
Lastele pakkus selline paaridesse jagamine uudishimu ja ootusärevust. Paarilised pidid tegevused sooritama, kas võimlemiskepist
või hularõngast kinni hoides, nii ei saanud paariline ära kaduda ega
maha jääda, samas harjutati meeskonnatööd ja koostegutsemist.
Kõigil päevadel ettevalmistatud tegevused pakkusid lastele rõõmu
ja tegutsemislusti. Peale pingutustnõudvat tegevust toimus alati ka
liikumismäng terve rühmaga, mille viis läbi sõime rühmade muusika
ja liikumisõpetaja Triin.

Kõige rohkem meeldis lastele vigurliikumispäev, kus lapsed liikusid asfaldile joonistatud raja järgi erinevates liikumisviisides. Ka
lapsevanemad ja koolilapsed said soovi korral raja läbida. Rõõm oli
näha, et ettevalmistatud tegevustes olid lapsed aktiivsed ja entusiastlikud tegutsejad. Tegevustes osalesid kõik aiarühmade lapsed ning
lihtsustatud variatsioonidega ka sõimerühmade lapsed.
Lasteaia sünnipäeva nädala raames oli esmakordselt kahe nädala
jooksul võimalik lastel ja lastevanematel kaasa lüüa nutiseadme põhises orienteerumismängus. Kokku osales 63 liikumishuvilist meeskonda. Osalejatel oli võimalus valida lühema ja pikema raja vahel.
Raja koostamisel arvestasime, et lapsel oleks võimalus kuulata, vaadata, märgata ning oleks koos perega lihtsalt mõnus kvaliteetaega
veeta. Siinkohal väärivad lapsevanemad tunnustust, kes takistustest
hoolimata leidsid nutikad lahendused, et ikkagi rada lõpuni käia ega
jätnud pooleli. Oleme tänulikud, et sellelaadne tegevus soojalt vastu
võeti, anti tagasisidet ja nii mõnedki pered läbisid mõlemad rajad.
Uus õppeaasta on alanud väga sportlikult ja liikumisrohkelt. Pihlapõnnid soovivad olla terved, osavad tegutsejad, et kasvada suureks, targaks ja tugevaks.
Jaanika Kogri
Põlva Lasteaed Pihlapuu liikumisõpetaja

Hoovilust Lepatriinu lasteaias
Lepatriinu lasteaia eesmärgiks on sel õppeaastal võimalikult palju aega viibida ja mängida õues.
Sellest lähtuvalt, tuli direktorilt üleskutse, et iga
rühm mõtleb ja teostab koostöös lastevanematega oma mänguväljakule isetehtud mänguvahendi.
„Miks isetehtud? Sest tulemus on ainulaadne, valminud hoole ja armastusega. Kõige tähtsam on aga
lapse uhke tunne, kui ta saab öelda, et minu pere
tegi”, ütleb Lepatriinu direktor Kätlin Kaljas. Ka
selle aasta tervisedenduse teema „Hoovilust annab
reipust ja rõõmu” toetab meie tegevust.
Nelja- aastased Valgetriinud said innustust
Rohetriinudelt, kes oma mänguväljakule püstitasid õueköögi. Mõte ja idee midagi teostada anti
edasi lastevanemate rühma koosolekul ja sealt
arenes edasi visioon ehitada autoköök, et tegevust
oleks nii poistel kui ka tüdrukutel. Tööd jagunesid
võrdselt - isad ehitasid ja emad andsid värvimisega viimase lihvi. Täname Raido Peedomaad ja
Arcwoodi, kes toetasid meie projekti materjalidega ja muidugi meie tublisid isasid Margo, Hardi,
Aimor ja Meelis, kes olid hakkajad ja kogunesid

oma vabast päevast seitsmeks tunniks Arcwoodi katuse alla. Just niipalju aega läkski, et saada
valmis lastele mõeldud mängumaja – autoköök.
Emad toetasid moraalselt ja hoolitsesid selle eest,
et lõunalaud oleks kaetud kringli, pitsa ja kohviga.
Juba järgmisel päeval transporditi mängumaja
suure tõstuki abil Lepatriinu hoovi ja veel samal
õhtul tulid üheksa tublit ema koos värvide ja pintslitega kohale, et mängumajale lastepärane välimus
anda. Lapsed jälgisid samal ajal mänguväljakul
lastevanemate tegevust, küsiti palju uudistavaid
küsimusi ja huvi tegevuse vastu oli suur. Nii mõnigi laps sai koos emaga käed ja jope värviseks.
Õpetajad koos lastega sisustasid kodust toodud
köögitarvikutega väliköögi osa, et avamispeol
kõik asjad juba omal kohal oleks.
Avamispeole olid kutsutud kõik Lepatriinukad. Üheskoos tantsiti, lauldi ja tehti suu magusaks. Kingitusteks saime hulgaliselt eriilmelisi ja
isuäratavaid tassikooke, nii söödavaid kui mittesöödavaid. Meie, Valgetriinude pere, loodame, et
ka meie tegemistest saab keegi samapalju inspirat-

Tuuleveski ümbermõõdu arvutamine mõõtühikuga „jalg“ Karilatsi Vabaõhumuuseumis. Foto: Rita Lutsar
Pärast eriliselt vaikset koolikevadet ja suvevaheaega tundub, et
uuel õppeaastal on Ahja koolirahvas muutunud veelgi tegusamaks
ja ettevõtlikumaks. Esimesse trimestrisse jätkunud põnevaid koolipäevi.
Maailmakoristamisest Ahja ümbruses võtsid osa 2.-5. klasside
õpilased. 4. ja 5. klassi õpilased alustasid prügirünnakut järve ümbrusest. Suurem prügisaak saadi teeäärsest võsast, kuhu inimesed
olid ilmselt väga kaua aega tagasi kandnud põõsaste alla peitu vana
klaastaarat. Bussijaama suunas liikudes puhastati ära teeäärsed
kraavid. Oldi veidi pahased inimeste peale, kes ei oska kasutada
prügikasti, ning lubati isekeskis loodust mitte reostada.
Kuuendal üleeuroopalisel spordinädalal toimunud fotomatkal
osales 95% õpilastest koos klassijuhatajatega, matkates Ahja ümbruses ning jäädvustades huvitavaid kohti ning objekte oma matkateel.
Kolmandat aastat toimetame koolis projekti Mõ-SU-LI (mõtle-suhtle-liigu) tegevustega. Mõned päevad tagasi veetis koolipere
oma kuuenda MÕ-SU-LI Karilatsi Vabaõhumuuseumis. Õpilased
said teadmisi vanaaegsetest töödest ja töövahenditest.
Meie koolis osales ettevõtlusnädalal majanduse ja ettevõtluse
meeskonnavõistluse 1. etapil ehk E-viktoriinil 7. ja 9. klass. Üle
Eesti osales kokku 2106 noort. Viktoriini vastused pidid õpilased
leidma internetist. Meie osalejatest edukam oli Kadri Vilt 9. klassist.
1.trimesrtrisse mahtus veel õpilasesinduse valimine ning nende
korraldatud neljapäevased tantsuvahetunnid, huviringide käivitamine, tuleohutuskoolitus ja õppus kogu kooliperele, teatrikülastused ja muud väiksemad tegevused.
Tore on taas üheskoos tegutseda, kooliskäimisest rõõmu tunda
ja koolivaheaegu oodata.
Edukat kooliaastat!
Rita Lutsar
õppealajuhataja, huvijuht
Avaldatud lühendatul

Valgetriinude autoköök
siooni, kui saime meie Rohetriinude rühmalt. Aitäh kõigile, kes meid selle väikese projekti juures
aitasid ja toetasid. Aitäh meie uskumatult toredatele lapsevanematele, kes on oma tegevustes lastele eeskujuks. Soovime lastele rõõmsat mängulusti
ja lennukaid ideid autoköögis toimetamiseks.
Karin Kopli
Valgetriinude rühma õpetaja
10. oktoobril said lasteaed Lepatriinu oranžitriinude vanemad kokku lasteaia hoovis, et ühiselt
anda hoogu juurde laste õuelustile. Eelnevalt olime kokku lepitud, et kuna ümberringi kerkivad
väga lahedad väliköögid ja autoköögid, siis meie
võiks omalt poolt anda panuse õuemängude loomisega kiviparketile. Mõeldud, tehtud! Laupäeva
ennelõunal haarasime kätte luuad ja seejärel juba
pintslid ning žabloonid, kus vaja. Samal ajal kui
emmede pintslitõmmete alt ilmusid suur tripstraps-trull ja erinevad liikumisrajad, kaevasid issid
õuele parasjagu piraka augu, kuhu turvaliselt kin-

nitada vanadest rehvidest tehtud mootorratas, mis
võiks pakkuda sõidurõõmu neile, kes hüplemisest
väsinud.
Järgnenud vihmased ilmad ei soosinud kuidagi mootorratta ja radade värvikihi kuivamist, aga
lõpuks õnnestus oranžitriinude õueala ka ametlikult avada. Pidulik avamine leidis aset möödunud
reedel, 16. oktoobril. Soovime leptariinukatele reipust, rõõmu ja mõnusat õuelusti!
Oranžitriinude rühma vanemad

Oranžitriinude autoköök
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Põlva orienteerumisteisipäevakud 2020

PÕLVA ORIENTEERUMISE
PÜHAPÄEVAKUD 2020
Kuupäev
1. november
8. november
15. november
22. november
29. november
6. detsember
13. detsember

Keskuse koht Rajameister
Krootuse kool		
Erkki Lepik
Vastse-Kuuste kool
Reet Johanson
Mooste kool		
Tarmo Vist
Põlva Spordikeskus
Koit Kolsar
Tilsi kool
Davis Kostõgov
Valgjärve võimla
Tõnu Nurm
Cantervilla loss		
Kalle Ojasoo

• Pikem rada kuni 4 km, lühem rada kuni 2 km. Lisaks veel
kõikide kontrollpunktidega valikrada.
• Pühapäevaku keskuse koolinoored saavad startida tasuta.
• Igal etapil loosiauhinnad. Kõikidel etappidel startinutele eriauhind.
• Kasutusel on SportIdent märkesüsteem. Rajale võib minna
vabalt valitud ajal kella 11.00-13.00.
• Buss väljub Põlva Spordikeskuse ja Väikelinna kohviku juurest kell 10.30. Täpsem info klubi koduleheküljel http://kobras.polvamaa.ee/

Põlva
orienteerumisteisipäevakute
45. hooaeg toimus sellel aastal erimoodi. Sooja, lumeta talve tõttu korraldasime
enne teisipäevakuid esmakordselt kolm
laupäevakut märtsikuus. Seoses karoonaviirusega ei saanud esimest seitset etappi
tavakohaselt korraldada. Nendel planeeritud aegadel oli maastikule paigaldatud
püsirada, mida sai külastada nädal ja enam
aega. Sellises vormis üritus meeldis väga
paljudele. Alustada saime alles maikuu lõpus ja siis juba sügiseni 18 korral.
Keskmiselt osales ühel päevakul 281
inimest. Kõige enam osalejaid 409, oli 14.
juulil Taevaskojas toimunud etapil. Kõigil
18 päevakul osales 39 orienteerujat.
Kõige populaarsemad klassid ja rajad olid: VIP lihtne (96 erinevat inimest),
meeste eliitklass (7) ja VIP tehniline (74)
klass. VIP radadel võisid startida kõik soovijad, olenemata east ja soost. Kes kindlat
rada ei soovinud valida, võisid osaleda valikurajal.
Korraldajate meeskonnas tegutses Priit
Nurmoja (peakorraldaja) juhtimisel Evely
Ostrov, Katrin Viilu, Taima Nurm.
Rajameistri ametit pidasid 20 inimest:
Ahti Bleive, Rain Jaaksoo, Lauri Leppik,
Madis Oras, Arti Albert, Taivo Timmusk,
Villu Serv, Kalle Ojasoo (3 korda), Maret
Vaher, Martin Simpson (3 korda), MadliJohanna Maidla, Ülo Needo, Mihkel Järveoja, Alar Assor, Koit Kolsar, Airet Kolk,
Kristjan Leiger, Tarmo Zernant, Silver Rebenits, Erko Jakobson.
Lisaks liikumisrõõmule metsas kaardi
ja kompassiga, soovisid paljud osalejad
näha ennast ka paremusjärjestuses valitud
rajal ja klassis. Hooaja koondarvestusse
läks arvesse 17.etappi, etapi esikoht andis
50 punkti, II koht 40p, III koht 35p, 4. koht

32p, 5. koht 31p jne.
Päevakute lõpetamine ja autasustamine
toimus 25. oktoobril Moostes. Põlva vallast jõudsid kolme parema hulka:
VIP Lihtne (96 osalejat) 1. Tarmo Vist, OK
Põlva Kobras; 3. Oliver Lätt, SK Serviti
VIP Tehniline (74) 2. Ardi Kaljuvee, OK
Põlva Kobras
VIP Pikk (63) 2. Keidi Käis, Matkajuht OÜ
M21B (55) 3. Mattias Maidla, OK Põlva
Kobras
M45 (46) 1. Ahti Bleive, OK Põlva Kobras
M21A (39) 1. Rasmus Kruusa, OK Põlva
Kobras; 3. Oliver Ojasoo, OK Põlva Kobras
N8 (31) 1. Matilda Piirimäe, OK Põlva
Kobras
N21A (29) 2. Maigi Mäela, OK Põlva
Kobras
M40 (24) 2. Koit Kolsar, OK Põlva Kobras
3. Davis Kostõgov, Laheda SK
M50 (24) 3. Pear Post, OK Põlva Kobras
N40 (19) 1. Helina Kolsar, OK Põlva Kobras; 3. Pille Vinne, OK Põlva Kobras
M35 (16) 1. Janek Kähr, OK Põlva Kobras
M60 (15) 2.Tõnu Sikkal, OK Põlva Kobras
M55 (14) 1.Taimar Tilgre, OK Põlva Kobras
N35 (13) 2. Birgit Pokk, OK Põlva Kobras
N55 (13) 1. Saima Värton, OK Põlva Kobras
N50 (11) 1. Epp Metsaluik, OK Põlva Kobras
N65 (6) 1. Aili Laanjõe, OK Põlva Kobras
M65 (5) 1. Ago Käis, OK Põlva Kobras
M75 (5) 2. Martin Tõrra, OK Põlva Kobras
Noorteklassides
M8 (38) 1. Märt Väli, Põlva; 2. Egert
Laanjõe Põlva
M10 (24) 1. Kerret Matto, OK Põlva Kobras
N10 (15) 1. Saskia Lätt, Kobras/Põlva
Spordikool; 2. Susanna Oras, Põlva Spordikool
M12 (33) 3. Karel Kets, Kobras/Põlva
Spordikool

N12 (25) 1. Helena Hakk, Põlva Spordikool
N14 (9) 1. Johanna Oras, Kobras/Põlva
Spordikool
M16 (26) 2. Kaspar Karolin, Kobras/Põlva Spordikool
N16 (11) 2. Maarja Oras, Kobras/Põlva
Spordikool; 3. Karoliina Kets Kobras/Põlva Spordikool
M18 (11) 1. Samuel Kolsar, Kobras/Põlva
Spordikool
N18 (13) 2. Evelin Arulepp, Serviti SK
Täname toetajaid ja abistajaid:
Pinest AS, Riigimetsa Majandamise Keskus, Värska Vesi AS, Lõuna Pagarid AS,
Coop Põlva, Maraton mets OÜ, Tere AS,
Oidermaa Talu Seemnekeskus, Charlot
OÜ, Põlva Maakonna Spordiliit, Põlva
Spordikool, Famila OÜ, Põlva Agro OÜ,
Eesti Kultuurkapital, Lõuna-Eesti Postimees, Põlva vald, Kanepi vald
Nikolai Järveoja

Sporditulemused
• Nublust Nabiks seeriavõistluse lll etapp toimus 10. oktoobril
Türil. Medalid võitsid -32kg
Kaspar Kört l koht, ;-35kg Rain
Tigas l koht; -44kg Tristan Leppik lll koht -57kg Romet Nõmme lll koht.
• 17. oktoobril toimus Rakveres lastekarika seeriavõistluse
V etapp kreeka-rooma maadluses. -20kg kehakaalus saavutas
Mihkel-Oskar Kütt l koha ja
-35kg kehakaalus Rain Tigas

ll koha. Maadlejate treener on
Elar Hani.
• 17. oktoobril toimusid Haapsalus Eesti noorte meistrivõistlused laskmises. Harjutuses
40 lasku õhupüstolist saavutas
Kristjan Koosapoeg III koha.
Kristjani treener on Maire Tiisler.
• Käsipalli miniliiga võistlussarja noormeeste hooaja esimene etapp toimus 20. oktoobril
Põlvas Mesikäpa Hallis ja Põl-

va Spordikeskuses. Võistlustel
osalesid 2010. a., 2011.a. ning
2012.a. ja hiljem sündinud
noormeeste võistkonnad. Kokku osales Põlvas 21 võistkonda.
P2011 vanuseklassis saavutas
Põlva Spordikooli 1 võistkond
III koha koosseisus Raul Tohva, Kristofer Tootsman, Jakob
Urman, Rasmus-Pikken Volt,
Aaron Zlatin, Marcus Vaheoja,
Karl-Christofer Ardel. Treener
Kalmer Musting.

P2012 vanuserühmas saavutas
Põlva Spordikooli 1 võistkond
II koha koosseisus Gregor Varjola, Uku Varusk, Christen Kanarik, Brandon Trumsi, Bert
Luts. Treener Kalmer Musting.
Samas vanuseklassis saavutas III koha Põlva Spordikooli
2 võistkond koosseisus Nikas
Liubchenko, Lennart Järvela,
Karl Trumsi, Ott Kaspar Kahre, Kaur Pütt. Treener Kalmer
Musting. Põlva Spordikool
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Vastse-Kuustes

Ahjal
L 14. november kell 20.00 Kohvikklubi õhtu
Tantsuks ansambel “C-Duur”, pilet 5.- teenindab “Nautlejad”.
Pidu laudadega, vajalik eelnev broneerimine tel 5372 7732
N 5. ja 19. november kell 19.00 Seltskonnatantsuklubi
“Tantsusõbrad”. Alati oodatud uued tantsuhuvilised!

Põlva Kultuuri- ja Huvikeskuses
P 1. november kell 19.00 Kontsert: Vabariigi pillimees
JUHAN UPPIN
Peamiselt lõõtspillimängijana tuntud Juhan Uppini muusikaline pagas on mitmekülgsem kui enamik kuulajaid arvata
oskab. Selle kontserdiga võtab Uppin oma eri tahud lahti ja
kokku nii lõõtspilli-, kui ka kandlemängijana, nii traditsiooni
hoidjana kui ka loojana. Täispikk soolokontsert kahes osas.
Kestus vaheajaga 2h ja 20 min.
Pilet 10€ / 7€ müügil Piletilevis, Põlva Vallavalitsuse kassas,
enne kontserti kohapeal.
K 18. november kell 19.00 Kontsert: KATRINA GUPALO
(vokaal ja klaver, Läti). Pühendusega Läti iseseisvuspäevale. Kavas Läti legendaarse helilooja Imants Kalninśi
looming ja kaunid ballaadid. Kontsert kuulub “Muusika 102
Eestimaale” sarja.
Pilet 10€ / 8€ müügil Piletilevis ja tund enne kontserdi algust
kohapeal.
R 20. november kell 19.00 Rakvere Teater: KAKS TOSINAT TULIPUNAST ROOSI
Armastab, ei armasta, armastab.. Marina ja Alberto on abielupaar, kes elavad Roomas. Katki on nende uksekell ja värskendamist vajab kooselu. Just siis, kui Marina plaanib minna
puhkusereisile, saabub salapärane kimp tulipunaseid roose.
Algab müsteerium, millesse on lisaks abielupaarile segatud
veel mitmed inimesed.
Lavastaja Giorgio Bongiovanni / Osades: Liisa Aibel, Margus
Grosnõi, Silja Miks, Eduard Salmistu. Etendus kahes vaatuses, kestus 2h ja 15 min.
Pilet 17€ / 15€ müügil Piletilevis, Piletimaailmas, Põlva Vallavalitsuse kassas, enne etendust kohapeal.
L 28. november kell 19.00 Stand-up: COMEDY ESTONIA
SÜGISTUUR
Iga-aastane Comedy Estonia ringreis Eestimaal tuleb taas!
See on suurepärane võimalus näha nii vanu lemmikuid, kui
ka uusi lootustandvaimaid koomikuid, kes on end open mic
üritustel tõestanud. Õhtut juhib Sander Õigus ning lavale
astuvad kindlasti ka taskuhäälingu ankrud Ari Matti Mustonen
ja Mikael Meema. Kokku astub lavale üheksa koomikut, osad
tuntud varasematelt Comedy Estonia tuuridelt, osad värskemad näod, kes saavad esimest korda suurel laval kätt proovida. Soovitav vanus 16+. Kestus 2h vaheajaga.
Pilet 14€ / 12€ müügil Piletilevis, enne etendust kohapeal.
P 29. november kell 16.00 traditsiooniline jõulutulede süütamine Põlva linna keskpargis.
Algusega kell 17.00 Põlva Kultuuri- ja Huvikeskuses
kontsert: JOSCHO STEPHAN (kitarr, Saksamaa) ja Eesti
gypsy-jazzi lipulaev- TRIO TITOKS.
Solist Joscho Stephan on saksa džässkitarrist, kelle mustlassvingilik mängumaneer on kantud Django Reinhardti mõjutustest. Joscho on silmapaistvalt virtuoosne muusik, tema
debüütalbum „Swinging Strings“ sai ajakirja Guitar Player
kuuplaadiks aastal 2000. Ajakirja Acoustic Guitar andmetel
esindab Joscho Stephan mustlasliku džässkitarritraditsiooni
tulevikku. Ta on tuuritanud koos kitarriheerostega Martin Taylor ja Tommy Emmanuel olles väga nõutud esineja festivalidel
üle maailma.
Pilet: 12€ / 8€ müügil Piletilevis ja tund enne kontserdi algust
kohapeal.

Kino

NB! Iganädalase kinokava leiab kultuurikeskuse kodulehelt:
www.kultuurikeskus.ee

Laupäeval, 31 oktoobril kell 12.00-16.00
PÕLVA KESKVÄLJAKUL!
Veneetsia arhitektuuribiennaali näituse “Plats! Väärikas
kahanemine. 8 linna” avamine. Kohtumine ja jalutuskäik
keskväljaku arhitekti Helen Rebasega
Vahvad tegevused perele, tuleshow, JJ STREET tantsukooli tantsijad, DRUMATTACK trummiduo, Mari Jürjensi
muusikal põhineva kontsert- dokumentaalfilmi
“ÕHTUST HOMMIKUNI. PÕLVAS” vaatamine
suurel ekraanil
Sooja jooki, head ja paremat pakub Tillu Kohvik
Üritus on tasuta!
Vaata lisa: kultuurikeskus.ee

Moostes
K 4. november kell 13.30 Mooste Kultuurimaja ja Mooste
Noortekeskus kutsuvad õpilasi osalema Isadepäeva eelsesse
meistrituppa ja trallile. Valmistame koos isadele, vanaisadele
kingituse. Erinevad osavus- ja liikumismängud. Info tel 516
0656 Maret Aruoja, tel 5349 5116 Tiia Johanson
N 12. november kell 16.00 Mooste Mõisakooli õpilaste karneval.
E 16. november kell 10.00 Kõrvitsatoitude valmistamise
hommik täiskasvanutele.
Valmistame koos ühe maitsva püreesupi, kõrvale pakume kõrvitsahummusega leiba. Magustoituks kõrvitsakohvi ja präänikuid. Juhendaja Liilia Raik. Info ja registreerimine tel 516 0656
Maret Aruoja
K 18. november kell 10.00 rahvusvahelise lastepäeva tähistamine: Külas PIIP JA TUUT etendusega „Piip ja Puut
kontserdil“. Tasuta. Etenduse toetaja Teater Maale. Info tel 516
0656 Maret Aruoja
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

Mooste Folgikojas
L 31. oktoober kell 19.00 TÕNIS NIINEMETS grow-up
comedy ‘’THE KID’’
L 7. november kell 21.00 Meie Mees ja Maie: Vanad aga
Kobedad
R 20. november kell 19.00 Tarmo Pihlapi laulude õhtu “Oled
puudu vaid Sa’’
R 27. november kell 19.00 Vana Baskini Teatri etendus
“Unerohi”

Vana-Koiolas
Nelläpääval 5. novvembril 2020 kell 18.00 Võro keele
nädäli perreõdak Vana-Koiola Rahvamajan. Külän omma
mi uma kandi inemise Laanõ Triinu ja Vestla Heli. Saami nätä
Triinu vahtsõt latsiraamatut luukere Juhanist ja mängimi kuun
võrokeelitsit tsõõrimänge. Tulõ terve perrega! Ossa võtminõ
om massulda!
R 6. november Teraapilise massaaži seansid. Massöör Kristiina Kärkkänen. Info ja aegade broneerimine: 5809 9910 Bibi
E 9. november kell 17.30 HAKKAME SANTIMA – MARDIÕHTU. Laheda kogukonnas tulevad mardisandid õnne
tooma Vana-Koiola rahvamajja! Olete oodatud pererahva
rolli mardisante vastu võtma või kostümeeritult mardisantide
kampa! Tuletame koos meelde sandikombestiku – laulame,
tantsime, mängime ja mõistatame! Katame ka ühise peolaua –
võta midagi meelepärast ühisele peolauale teistega jagamiseks
kaasa! Kohv ja tee valmivad rahvamajas!
Õhtul esineb lõõtsamängija Toomas Valk, keda on korduvalt
valitud Seto Kuningriigi parimaks pillimeheks! Tule kindlasti!
- Sissepääs PRII
P 15. november kell 18.00 OSHO aktiivse meditatsiooni
õpituba Kristiina Kärkkäneniga. Osalustasu 10€
Registreerimine õpituppa: 5809 9910 Bibi, koiolarahvamaja@
polva.ee
R 20. november tähistame rahvusvahelist LASTEPÄEVA
kell 17.00 ühine meisterdamine!
kell 18.00 Lendteatri etendus “Nukitsamees” Pilet 5€
Vahva õnneloos “Loov laps!” MTÜ Kagu-Eesti Lasterikkad
poolt 2€
N 26. november kell 18.00 Kauni Karbi meisterdamise õpituba. Juhendaja: Jane Kuus. Osalustasu 10€ (valmib 1 karp)
Registreerimine õpituppa: 5809 9910 Bibi, koiolarahvamaja@
polva.ee
R 27. november kell 20.00 Retropidu - 2000 HITID!
Plaate keerutab DJ Urmas. Riietu ajastutruult! Pilet 10€
Laudade broneerimine 5809 9910 Bibi, koiolarahvamaja@polva.ee

E 2. novembril kell 19 Hingedepäev
Ootame lähedasi süütama küünlaid meie seast lahkunud VastseKuuste piirkonna elanike mälestuseks. Oodatud on ka kõik teised
soovijad, kes tahavad lähedaste mälestuseks süüdata küünla.
Külas Võnnu Jakobi koguduse õpetaja Urmas Paju.
Väike kontsert Matilda ja Meelis Külaotsalt. Tasuta
T 3. novembril kell 18.00 Käsitöötuba
Info kodulehelt www.vkk.ee. Osavõtutasu 2 €.
N 5. novembril kell 19.00 Teater: LendTeatri etendus „Mees
ja naine“. Üks tõsine elu peabki naljakas olema. Teatripilet 6 ja
5 eurot.
E 9. novembril Mardipäev
Mardid jooksevad kella 16-19. Oodake külalisi.
Marte saab koju tellida 8. novembrini, telefonil 5693 7848
K 11. novembril kell 13.45 Kino lastele: “Tormipoiss”
Eakas Michael hakkab ootamatult nägema nägemusi oma noorusest. Need mälupildid tuletavad talle meelde, kuidas ta poisina,
päästis ja kasvatas üles kolm pelikani. Neist üks pelikan, kelle
nimeks sai hr. Percival, ei tahtnudki poisi juurest ära lennata ning
temast sai täisõiguslik pereliige. Nüüd on aeg rääkida see fantastiline lugu edasi oma lapselapsele. Kinopilet 4 ja 3€
T 17. novembril kell 18.00 Käsitöötuba
Info kodulehel www.vkk.ee. Osavõtutasu 2 €
R 20. novembril kell 19.00 Kinoõhtu: “Tove Janssoni rääkimata lugu” Helsingi, aasta 1945. Sõja lõpp on toonud uut
hingamist kunstnik Tove Janssoni kunstilisse ja ühiskondlikku
vabadusse. Kaasaegne kunst, uimastavad peod ja avatud suhted
abielus poliitikuga: tema ebatraditsiooniline elu viib ta vastuollu
oma skulptorist isa rangete ideaalidega. Tove vabaduseihaldus
pannakse proovile, kui ta kohtab teatridirektor Vivica Bandlerit.
Kinopilet 3 eurot
P 29. novembril kell 17.00 I advent: Jõulutulede süütamine
Vastse-Kuuste peakuusel. Külas Janika Usin ja vallavolikogu
esimees Lennart Liba.
E 30. novembril kell 19.00 Kokkamise õhtu Kõivokõstega
Valmistatakse ja küpsetatakse „seakõrvu“. Osalustasu 2 eurot

Vastse-Kuuste kogukonnamajas
Naisteklubi Kolmapäev koolitusruumis:
N 29. oktoobril ja 5. novembril kell 18.15 unetervise
koolitus. Koolituse viib läbi psühholoog ja unenõustaja Kene
Vernik.
29. oktoobri koolitusel tutvustab K. Vernik unefüsioloogiat,
unehäireid ja ravi ning räägib, millised on kahjud, kui ollakse pikalt unevõlas. Mis on unehügieen ja milline on hea une
keskkond.
5. novembri koolitusel unetervise töötuba. Töötoas keskendutakse unetuse häirele, unenõustaja jagab nippe, kuidas
paremini uinuda, kuidas korda seada oma une rütm, mida teha
liigse mõtlemisega ja keha pingega. Teeme läbi mõned stressivähendamise tehnikad.
Kene Vernikult on ilmunud ka raamat „Hea une teejuht“.
Õppimisoskuste koolitus 3., 10., 17., 20., 24. ja 27.
novembril kell 9.00-14.30; 1. ja 4. detsembril kell 9.00-16.00.
Korraldab koolituskeskus Tungal, koolitaja Riina Kütt. Lähem
info ja registreerimine: Riina Kütt, 503 2251, riina@tungalkoolitus.ee. Registreerimise tähtaeg 29. oktoober.
Pühapäeviti kell 15-18 naisteklubi Kolmapäev loometoad. Oodatud kõik huvilised, tegevuste kohta jälgige reklaami.

KIRIKUTEATED
Põlva Maarja kogudus
• igal pühapäeval kell 11 püha missa (jumalateenistus armulauaga). Kell 13 pühapäevakool pastoraadi (Kesk tn 11) II korrusel.
• Reedeti kell 18 noorteõhtud pastoraadis. Ka uued liitujad on
teretulnud.
• Pastoraadi II korruse raamatukogutoas:
29.10 kell 18 raamatuklubi. Vestleme C.S. Lewise “Pahareti kirjapaunast” ainetel
05.11 kell 18 piiblitund teemal “Miks maailmas on kannatust
ja kurjust?”
12.11 kell 18 loeng “Ristiusk võhikutele: Mina usun Jumalasse”
19.11 kell 18 piiblitund teemal “Vend tapab venna – Vägivaldne
maailm”
26.11 kell 18 raamatuklubi. Vestleme Indrek Koffi raamatu “Argipäeva imed. Piiskop Philippe Jourdani lugu” ainetel
• Maarja kirik on kõigile avatud E-R 9-13 ning P 10-12.30.
Info koguduses toimuva kohta: polva.eelk.ee
Mooste Baptistikogudus
• Igal pühapäeval kell 11 jumalateenistus. Laste pühapäevakool toimub igal 1. ja 3. pühapäeval jumalateenistuste ajal.
Lähem info kodulehel: mooste.ekklesia.ee
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
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