PÕLVA
VALLAVOLIKOGU
JA VALLAVALITSUSE
INFOLEHT
Nr 32 (8) • 22. september 2020

Vastse-Kuuste noortele paistab päike
nüüd igast aknast

Koroonaviirusest
Terviseamet rõhutab, et alates 21. septembrist on järgmised
kolm nädalat koroonaviiruse leviku peatamisel kriitilise tähtsusega ning seetõttu oleks mõistlik kõik peod ja perekondlikud
kogunemised sel ajal ära jätta.
Soovitatav on üritused lükata kolm-neli nädalat edasi ja
seejärel olukorda uuesti hinnata. Riskide püsimisel või kõrgenemisel tasub üritus üldse ära jätta või lükata see kaugemasse
tulevikku.
Kui üritus on täiesti vältimatu, tasub seda teha võimalikult
väikeses seltskonnas, järgides kõiki terviseameti välja antud
turva- ja ohutusnõudeid. Vajadusel konsulteerida mõne terviseameti spetsialistiga.

Terviseameti soovitatud meetmed viiruse
leviku peatamiseks:
• Kõige efektiivsem meede nakkuse vältimiseks on distantsi
hoidmine.
• Rahvarohketes kohtades ja eriti siseruumides, kus ei ole
võimalik teiste inimestega distantsi hoida, on soovitav kanda
ka maski.
• Kinniseid rahvarohkeid kohti tuleks võimalusel vältida.
• Järgida tuleb kätehügieeni ehk teisisõnu: käsi tuleb pesta
tihti.
• Kätepesuks tuleb kasutada sooja vett ja seepi, avalikes kohtades alkoholipõhist käte desinfitseerimisvahendit.
• Aevastamisel või köhimisel tuleb oma suu ja nina katta
ühekordse salvrätiga. Kasutatud salvrätt tuleb koheselt visata
prügikasti ja seejärel käed puhastada. Salvrätikut puudumisel
kasuta oma varrukat (küünarvarre osa), mitte paljast kätt.
• Haigena tuleb püsida kodus, seda ka kergete sümptomitega.
• Mistahes haigussümptomite puhul tuleb kahtlustada koroonaviirust ja helistada oma perearstile.
• Laadi Google Play või App Store’i kaudu oma telefoni
mobiilirakendus HOIA, mis teavitab sind, kui oled olnud lähikontaktis koroonaviiruse kandjaga. Samuti saad nii anonüümselt teavitada teisi kasutajaid enda haigestumisest. Rakenduse
kasutajate telefonid vahetavad omavahel anonüümseid koode
ning riik, rakenduse tootja ega telefoni tootja ei saa teada, kes
kellega lähikontaktis oli. Loe lisa www.hoia.me
COVID-19 on piisknakkushaigus, mida põhjustab aevastamisel ja köhimisel inimeselt inimesele ning saastunud pindade ja
pesemata käte kaudu leviv SARS-CoV-2 viirus.

Vastse-Kuuste noortel on
nüüd põhjust rõõmustada, sest
noortekeskus kolis päris oma
majja, kus on lahedalt ruumi
nii huviringide kui ka niisama
olemise jaoks. Esimeste lahtiolekupäevade jooksul on juba
oma tee noortekeskusse leidnud ka need noored, kes muidu
sinna aastaid oma nina pistnudki pole.
Ja pole ka ime! Kui varemalt oli Vastse-Kuuste noortekeskuse käsutuses üks suure elutoa mõõtu ruum kooli
keldrikorrusel, kus kõik pidid
korraga ühes ruumis hakkama saama, siis nüüd on noorte päralt kaks korrust ja täiesti
oma aed! „Siin paistab päike
igast aknast,“ rõõmustab noorsootöötaja Alina Vals, kellele
kolimisest rääkimine rõõmupisarad silma toob, sest nagu
ütles abivallavanem Janika
Usin avamispäeval, on VastseKuuste noored viimaks maa alt
väljas.
Loomulikult rõõmustavad
ka lapsed. Esimestel lahtiolekupäevadel jooksevad keskusesse noored, kes sõpradelt uue
maja uudisest kuulsid. Näha on
rõõmu ja elevust. Sõpradega
vaadatakse läbi kõik ruumid,
proovitakse istuda erinevatel
toolidel. Üks poiss ütleb, et ta

pole noortekeskuses neli aastat
käinud. Ja kui viimati käis, oli
ta seal 10 minutit. Aga nüüd tuleb kindlasti jälle.
Palju erinevate
funktsioonidega ruume
Rõõmustamiseks on põhjust, sest kolimine ei anna mitte
ainult rohkem ruumi, vaid ka
suuremad võimalused. Noortekeskuse teisel korrusel on
avatud ruum erinevate mängude mängimiseks ja koos olemiseks. Seal on olemas ka eraldi
ringiruum, mis tähendab, et
enam ei pea ringide toimumise ajal teised noored keskusest
lahkuma, sest nüüd mahuvad
korraga kõik toredasti toimetama. Alumisel korrusel on saal
piljardilauaga, ruumikas riidehoid ja tualett ning maja planeeringust tulenevalt on majas
kohti, kus ka natuke omaette
olla või sõbraga salajutte rääkida. Samuti jätkub koostöö
Vastse-Kuuste kooliga, sest
esimesel korrusel saab olema
ka tehnoloogiaklass. „Kui varem lubasid nemad meile ruumi, siis mul pole kahju neile
üht ruumi lubada,“ ütleb Alina
rõõmsalt.
Aga iga kodu süda on köök
ja armastust toob alati söök!.

Seega väga suurt rõõmu pakub
see, et viimaks saab noortekas
oma päris köögi! Tööd ja tegemised on veel pooleli, aga Põlva vald ja Põlva valla Noorsootöö Keskus toimetavad hetkel
selle nimel, et juba varsti oleks
sisse seatud köök koos uhiuue
pliidiga ning ka avamispäevaks
sai seetõttu kingitud just eelkõige köögitarvikuid. Varem
polnud keskuses nende jaoks
lihtsalt ruumi ning kokandusringi läbi viimiseks tuli leppida
lauale käiva pliidi ja noorsootöötaja kodust toodud tarvikutega.

Maja rikas ajalugu
Tegelikult pakub noortekeskuse maja nostalgiat pea
kõikidele, kes Vastse-Kuustes
elanud on. Enne asus selles
hubases hoones lasteaed ja nii
nagu meenutas Põlva Vallavolikogu esimees ja endine Vastse-Kuuste vallavanem Lennart
Liba, oli veel varem see maja
kooli kasutada. Seega jagus
avamisel nostalgilisi meenutusi sellest majast nii suurtel kui
väikestel.
Vastse-Kuuste noortekeskus tegutseb avatud noorsootöö
põhimõtetel, st seda võivad külastada ja sealsetes tegevustes
osaleda kõik 7-26aastased noored olenemata nende elukohast,
soost, usust, tõekspidamisest
jne. Keskuse külastamine ja
teenustes osalemine on tasuta. Keskus asub Vastse-Kuuste
alevikus, aadressil Kesktänav
20/1 ning on avatud:
E 12.00–17.00
T 13.00–18.00
K 12.00–18.00
N, R 12.00–19.00
Kristina Masen
Põlva valla Noorsootöö
Keskuse juhataja
Fotod maja pidulikust avamisest tegi Caroly
Märtson

Vastse-Kuuste noortekeskuse juhataja Alina Vals noortega.

2 Vallavalitsuse info
Beebipidudest
17. septembril peeti Põlva kultuurikeskuses kaks beebipidu,
kuhu olid kutsutud 2019. aasta teisel poolaastal ja 2020. aasta esimesel poolel sündinud lapsed vanematega.
Põlva vallavalitsuse poolt oli kingituseks uutele vallakodanikele nimeline hõbelusikas ja raamat “Pisike puu”. Muusikalist elamust pakkusid lasteaia Lepatriinu lapsed.
Lapsevanemad, kes ei saanud beebipeol osaleda, saavad kingituse kätte vallamajast Kesk 15, Põlva lastekaitsespetsialistide
käest.
Sotsiaalosakond

Küttekulud Ahjal ja Vastse-Kuustes
vähenevad
Seoses OÜ Ahja Soojus ja OÜ Vastse-Kuuste Soojus ühendamisega AS-iga Põlva Soojus ning sellest tulenevate soojuse tootmiseks vajalike kulutuste vähenemisega otsustas AS Põlva Soojus
nõukogu kehtestada Ahja ja Vastse-Kuuste võrgupiirkondadele
müüdava soojuse uued piirhinnad.
Alates 1. septembrist 2020 kehtivad uued soojuse piirhinnad:
Ahja 58.70 €/MWh (käibemaksuga 70.44 €/MWh)
varem 63.70 €/MWh ja käibemaksuga 76.44 €/MWh;
Vastse-Kuuste 64.00 €/MWh (käibemaksuga 76.80 €/MWh)
varem 69.00 €/MWh ja käibemaksuga 82.80 €/MW.
Soojust soovides

Tarmo Kirotar
AS Põlva Soojus juhatuse liige

Mammaste Tervisespordikeskuses
laiendati kunstlume tootmise taristut
Selleks rajati ca 760 meetrit kuumtsingitud torustikku koos
elektrikaabliga, sealhulgas paigaldati üheksa veevõtu hüdranti.
Lisaks paigaldati metallist kergsild lumetootmiseks vajaliku vee
võtmiseks. Veevõtt toimub teisaldatavate pumpade abil Orajõest.
Teostatud tööde tulemusel muutub kunstlume tootmine kiiremaks ning efektiivsemaks.
Töid teostab osaühing Ferrotek, ehitustööde kogumaksumus
koos käibemaksuga on 147 960 eurot.
Töid teostati projekti “Mammaste Tervisespordikeskuse väljaarendamine Põlvamaal” raames. Projekti kaasrahastab Kultuuriministeerium “Regionaalsete tervisespordikeskuste väljaarendamise toetamine” meetme vahenditest.
Reio Jüriöö
ehitusspetsialist

Detailplaneeringud
Põlva Vallavalitsus algatas 09.09.2020 korraldusega nr 2-3/447
Ahja alevikus Tartu mnt 10 katastriüksuse detailplaneeringu
koostamise. Planeeringuala suurus on 17 024 m2 ning planeering
koostatakse eesmärgiga muuta maa senine tootmismaa sihtotstarve
ärimaaks ning püstitada alale konverentsihoone, kaubandushoone ja
vajalikud abihooned koos juurdepääsude ja parklaga. Kavandatavad
tegevused on kooskõlas kehtiva Ahja valla üldplaneeringuga.
Põlva Vallavalitsus kehtestas 09.09.2020 korraldusega nr
2-3/451 Põlva linnas asuva Kirsi tn 3 katastriüksuse detailplaneeringu. Planeeringuala suurus on 0,52 ha ja see hõlmab Kirsi tn 3
katastriüksust. Detailplaneeringu lahenduse kohaselt on hoonestuse
suurim lubatud ehitisealune pindala 2206 m2, hoonete maksimaalne lubatud kõrgus kuni 10 m ning lubatud katusekalded on 0–45°.
Detailplaneeringuga olemasolevaid katastriüksuse piire ei muudeta, katastriüksuse planeeritud maa kasutamise sihtotstarve on 75%
ärimaa ja 25% tootmismaa. Uut juurdepääsu ei rajata, kasutatakse
olemasolevat juurdepääsu, mis on riigiteelt nr 87 Põlva ringtee.
Põlva Vallavalitsus algatas 16.09.2020 korraldusega nr 2-4/468
Põlva linnas Kesk tn 11a katastriüksuse ja lähiala detailplaneeringu. Algatatava detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on määrata
planeeringualale ehitusõigus ning kujunduslikud tingimused parkla
rajamiseks.

Ehitus- ja planeeringuosakond
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Kagu Ühistranspordikeskus hakkab osutama
sotsiaaltransporditeenust
Koostöös Põlva- ja Võrumaa kohalike omavalitsustega ning
Sotsiaalministeeriumiga osutab MTÜ Kagu Ühistranspordikeskus
vähemalt järgneval kahel aastal sotsiaaltransporditeenust kohalike omavalitsuste poolt teenusele suunatud inimestele. Teenusele
suunamise eelduseks on kohaliku omavalitsuse poolne inimeste
vajaduste hindamine.
Teenust hakkab esialgu osutama kokku viis vastavalt kohandatud sõidukit, millest neli on võimelised vedama muuhulgas ka
ratastoolis kliente. Üks sõiduk on kohandatud lamava reisija vedamiseks ehk on loodud tingimused raamiga transpordi osutamiseks.
Sõidukid on vastavalt kliendi vajadustele varustatud ka abivahenditega. Olgu nendeks kas kargud/ratastool või trepitõstuk.
Osutatava teenuse hulka kuulub ka kliendi saatmise teenus:
kliendi aitamine mistahes liikumisvõimest liikumisel kodust, haiglaruumist vm avaliku teenuse hoonesisesest ruumist mistahes korruselt sõidukini või vastupidi.
Sõltuvalt kliendi vajadustest on teenuse korraldajal õigus võimalusel sõite liidestada kas omavahel või siduda avaliku liiniveo
poolt osutatava teenusega.
Teenuse korraldamiseks, tellimuste edastamiseks, autojuhtide
töö korraldamiseks ning arvelduse võimaldamiseks hankisid kolm

pilootprojektis osalejat (Kagu Ühistranspordikeskus, Pärnumaa
Ühistranspordikeskus ning Tartumaa Ühistranspordikeskus) ühiselt vajaliku IT-lahenduse. Vajaliku arenduse teostajaks osutus riigihanke võitja ettevõte Ridango AS.
IT lahendus võimaldab enda sotsiaaltranspordi sõite registreerida ning ka sõitude eest tasuda ÜHISKAARDIGA. Ühiskaart on
kasutusel täna ühissõidukites üle Eesti. Olenemata kujundusest
on ühiskaardid ristkasutatavad. Ühiskaardi isikustamisel on sinna
võimalik laadida raha ning tasuda ka piletite eest sõidukites, kus
see on nõutud. Isikustatud ühiskaardi kaotamisel on võimalik uue
kaardi muretsemisel sinna jäänud vahendid ka sujuvalt üle kanda.
Kliendi poolt tasutav sisenemistasu on sõiduks Kagu ÜTK
teeninduspiirkonnas (Põlva- ja Võrumaa) 3 eurot; Kagu ÜTK teeninduspiirkonna naabermaakondades (Valga- ja Tartumaa) 8 eurot
ja mujal Eesti Vabariigis 20 eurot. Sisenemistasu makstakse ühekordselt sõidu tellimuse kohaselt (sisaldab edasi- tagasi sõitu ühe
tellimuse raames samal kuupäeval).
Eeldatava teenuse osutamise maht ühes kuus on ca 14 000 km
Teenust hakkab osutama riigihanke käigus võitjaks osutunud,
seni reisijate tellimusvedusid ning liinivedusid osutanud ettevõte,
ABuss OÜ.
Kagu Ühistranspordikeskus

Volikogu ja vallavalitsuse istungitelt
Volikogu 27.08.2020
Tunnistati kehtetuks 2012. aastal kehtestatud Rosma küla Hundimäe
tee 4 kinnistu detailplaneeringu positsioon 1 (Hundimäe tee 4, katastritunnus
61903:003:0172) osas.
Aadressandmete korrastamise eesmärgil määrati ja anti nimed liikluspindadele
Põlva linnas, Vastse-Kuuste alevikus ja
Kauksi külas.
Vastse-Kuuste alevikus on nüüdsest
Ahja tee, Vanatamme tee ja Koidu tee.
Põlva linnas said nimed Friedebert
Tuglase tänava kõrvalharud – Niidu tänav
ja Friedebert Tuglase põik. Niidu tänav on
tänavalõik, mis viib Põllu tänavale ning
Friedebert Tuglase põik on Põlva Kaubamaja poole viiv tänavaharu.
Põlva linnas asuv liikluspind “Ringtee
tänav” otsustati nimetada sama tänava teise otsa nime järgi Ringteeks.
Kauksi külas on uued liikluspindade
nimed: Keskuse tee (algab 62 Kanepi-Leevaku riigiteelt ja lõpeb Kaalukoja teega
ristumisel) ja Oja tee (algab 62 KanepiLeevaku riigiteelt ja lõpeb katastriüksusel
47302:002:0641)
Põlva Vallavalitsusele anti luba korraldada riigihange “Põlva valla suusaradade
hooldus 2020– 2022” ning seoses sellega
võtta eelarveaastateks rahalisi kohustusi
kuni 40 000 eurot. Hange hõlmab suusaradade valmistamist Mammaste Tervisespordikeskuse radadel ning suusaradade
talvist hooldust Mammastes vastavalt lumeoludele.
Põlva vallas maksti sünnitoetuse II osa
tingimusel, et lapse elukoht on alates sünnist olnud Põlva vald. Nüüd muudeti toetuse maksmise korda nii, et sünnitoetuse
II osa saavad taotleda ka pered, kes peale
lapse sündi ja enne lapse 1-aastaseks saamist on registreerinud oma elukoha Põlva
valda. Tingimusel, et nad pole sünnitoetust
juba mõnest teisest omavalitsusest saanud.
Õigus taotleda sünnitoetuse II osa on kuni
3 kuud peale lapse 1-aastaseks saamist.
Võeti vastu Põlva valla 2020. aasta kolmas lisaeelarve, millega jagatakse
vahendeid ümber investeeringuobjektide
vahel ja suunatakse 14 000 eurot põhitegevusest investeerimistegevuseks. Investeerimisobjektide vahel jagatakse ümber
vahendeid järgmiselt: Peri külakeskuse
ümberehituselt suunatakse 19 000 eurot
Põlva Maarja kiriku katuse rekonstrueerimiseks (on avariiohtlik ja käivad katuse
avariitööd) ning Karilatsi-Postitee kergliiklustee ehitamiselt suunatakse 30 000
eurot Vastse-Kuuste lasteaed Kaari mööbli
hankimiseks. Vähendatud vahendid taastatakse järgmise aasta eelarvega.
Vallavalitsus 16.09.2020
Kagu-Eesti spetsialisti toetus eraldati
üheksale taotlejale, eelarveliste vahendi-

te ammendumise tõttu jäid toetuseta viis
taotlejat.
Määrati Kadaja külas Vana-Kalda
katastriüksuse
(katastritunnus
47301:001:1095, pindala 21.35 ha, sihtotstarve maatulundusmaa 100%) jagamisel moodustatavatele katastriüksustele
aadressid ja sihtotstarbed järgmiselt: Vana-Kalda, sihtotstarve maatulundusmaa;
Kaldametsa, sihtotstarve maatulundusmaa; Kaldapõllu, sihtotstarve maatulundusmaa.
Eraldati Põlva valla 2020. aasta eelarvest andeka noore toetus õppuri osalemiseks Eesti keelpillimängijate konkursil.
Toetuse suurus on 100 eurot.
Muudeti Peri külas asuvate katastriüksuste Toominga tee 2, Toominga tee 4,
Toominga tee 6, Toominga tee 8, Toominga tee 10, Toominga tee 5 ja Mõisa tee 24
piire nii, et neid läbivast Toominga teest
tekib uus katastriüksus. Toominga tee
maaüksuse omanikuks saab Põlva vald.
Kehtestati Kagu Ühistranspordikeskuse poolt osutatava sotsiaaltransporditeenuse omaosaluse maksumus:
- sõit Võru ja/või Põlva maakonnas 3 eurot;
- sõit Tartu ja/või Valga maakonnas 8 eurot
- sõit väljapoole eelmainitud piirkondi
Eesti Vabariigis 20 eurot. Hinnad kehtivad
ühe sõidutellimuse kohta ja sisaldavad
edasi-tagasi sõitu ühe tellimuse raames
samal kuupäeval.
Kinnitati Põlva ja Räpina valdade
üldplaneeringute koostamise alusuuringu
koostaja. Hankele laekus üks pakkumine.
Edukaks pakkumuseks tunnistati Eesti
Planeerijate Ühingu pakkumus, maksumusega 17 800 eurot ilma käibemaksuta.
Seoses Kauksi külas määratud uute
liikluspindadega määrati ka uued katastriüksuste aadressid Keskuse tee ja Oja tee
järgi.
Seoses Põlva linnas asuva Ringtee tänava muutmisega Ringteeks, muudetakse
kõik tänava äärde jäävate katastriüksuste
aadressid ning mõned Rosma külas asuvate katastriüksuste aadressid.
Uute liikluspindade järgi muudeti
Vastse-Kuuste külas kõik Ahja tee, Vanatamme tee ning Koidu tee äärde jäävate
katastriüksuste aadressid.
Otsustati korraldada kirjalik enampakkumine Põlva vallas, Mooste alevikus, Järveotsa tee 3 (katastritunnus
47301:002:0094) Mooste Tervisekeskuse
ruumide (suletud netopind 360,1 m²) üürile andmiseks tähtajaga kuni 30.09.2030.
Reservfondist eraldati Vastse-Kuuste
lasteaia Kaari ventilatsioonisüsteemi remondiks 1980 eurot.
Vallavalitsus 09.09.2020
Algatati Rosma külas

Pärnamäe

allee 3 kinnistule (katastritunnus
62201:001:0789) üksikelamu püstitamiseks projekteerimistingimuste andmiseks
avatud menetlus.
Põlva
linnas
Johannes
Käisi tänaval kinnistu T2 (katastritunnus
62001:001:0052, sihtotstarve transpordimaa 100%) 207,43 m², otsustati anda tasuta OÜ Kanepi Aiand kasutusse tähtajaga kuni 31.08.2030. Kanepi Aiand ehitab
seal välja parkimiskohad.
Võõrandati otsustuskorras Antral
Arendus OÜ-le hüpoteegiga tagatud nõude täitmiseks Põlva vallale kuuluv korteriomand Põlva linnas, Uus tn 1-11. Tegu
on vallale tulnud pärandvaraga, mis oli
koormatud hüpoteegiga.
EELK Põlva Püha Neitsi Maarja Kogudusele eraldati 19 000 eurot Maarja kiriku katuse rekonstrueerimise toetuseks.
Võeti vastu protokolliline otsus Põlva linnas Lina 21 lammutusjärgse hoone
projekteerimishanke korraldamiseks.
Vallavalitsus 02.09.2020
Riigihankel “Põlva valla Leevijõe ja
Kööbi piirkonna kruusakattega teede pindamine” tunnistati edukaks AS TREV-2
Grupp esitatud pakkumus, maksumusega
119 394,00 eurot koos käibemaksuga.
Riigihankel “Põlva vallas Ahja ja
Mooste külade piirkonnas kruusateede pindamine” tunnistati edukaks AS
TREV-2 Grupp esitatud pakkumus, maksumusega 179 128,20 eurot koos käibemaksuga.
Nõustuti Padari külas Kuke katastriüksuse (katastritunnus 87201:003:0450,
pindala 10,50 ha, sihtotstarve maatulundusmaa 100%) jagamisega ning määrati
uutele moodustatavale katastriüksustele
aadressid ja katastriüksuste sihtotstarbed
järgmiselt: Kuke, sihtotstarve maatulundusmaa; Leevi, sihtotstarve maatulundusmaa; Niidu, sihtotstarve maatulundusmaa; Padari ringtee L1, sihtotstarve
transpordimaa; Padari ringtee L2, sihtotstarve transpordimaa.
Nõustuti Karilatsi külas Ranna katastriüksuse (katastritunnus 62201:001:0845,
pindala 2,22 ha, sihtotstarve tootmismaa
100%) jagamisega ning määrata uutele
moodustatavale katastriüksustele aadressid ja katastriüksuste sihtotstarbed järgmiselt: Ranna, sihtotstarve elamumaa ja
Tammetõru, sihtotstarve elamumaa.
Seati
tähtajatu sundvaldus Põlva vallas Mammaste külas Kunna katastriüksusele (katastriüksuse tunnus
61901:001:0752, suurus 5044 m²) Elektrilevi OÜ kasuks maakaabelliini ja liitumiskilbi paigaldamiseks ning hoolduseks. Sundvalduse ligilähedane pindala
on 10 m².
PT
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Noortele suunatud spordipõhine
arenguprogramm SPIN tuleb Põlva valda
Septembris alustab Põlva
vallas üle Eesti edu saavutanud
spordipõhine arenguprogramm
SPIN. Kolmel korral nädalas
pakutakse
10-13-aastastele
poistele ja tüdrukutele tasuta
jalgpallitrenne ning erinevate
sotsiaalsete ja enesejuhtimise
oskuste arendamisele suunatutöötubasid.
SPIN põhineb Suurbritannias suurt edu saavutanud spordiprogrammil, kuid on kohandatud Eesti oludele ning töötab
Mandri-Euroopas ainulaadsel
mudelil. Programm seob mitteformaalse hariduse ja sportliku
tegevuse, kasutades jalgpalli
vahendina erinevate sotsiaalsete oskuste õpetamiseks. Nende sekka kuuluvad muuhulgas
võistkonnatöö, enesekontroll,
suhtlemine, üksteisega arvestamine, kuulamine, konfliktide lahendamine ja eesmärkide
seadmine.
Noortega töötavad SPINis
tipptasemel jalgpallitreenerid ja

noorsootöö taustaga
eluoskuste treenerid, kes toetavad
osalejate igakülgset
individuaalset arengut. Nädalas toimub
kolm sessiooni, mille ⅔ keskenduvad
jalgpallile, ⅓ mõne
loetletud
oskuse
süvendatud arendamisele.
Programmi esimese kuue aasta
jooksul saavutatud
tulemused on julgustavad - aasta
programmis osalenute seas paraneb
Hetk Narva linnalaagrist.
koolikohustuse täitmine 24%-l ning õppeedukus Põlva Vallavalitsus, Riigi Tukeskmiselt 9%. Lisaks parane- giteenuste Keskus, Põlvamaa
vad märgatavalt programmis Omavalitsuste Liit ja Sihtasuosalejate enesekontroll, ene- tus Põlvamaa Arenduskeskus.
setõhusus ning prosotsiaalsed Üle Eesti toetavad programmi
hoiakud.
toimimist Euroopa SotsiaalSPIN-programmi
ellu- fond, Siseministeerium, Briti
viimist rahastab Põlva vallas Nõukogu, UEFA Lastefond

Väärtustades eakust

Foto Integrisok.com

FOTO A. LIIMETS

ning Heateo Mõjufond.
Lisainfot leiab veebilehelt
www.spinprogramm.ee.
Andrei Liimets
SPIN programmi
kogukonnatöö juht

Avatud on mittetulundusliku tegevuse toetuse taotlusvoor
Toetuse eesmärk
Toetatakse Põlva valla avalikes huvides tegutseva ja valla
elanikele suunatud ühingu tegevust, et:
• parendada selle võimekust
kogukondliku tegevuse korraldamisel;
• mitmekesistada erinevate huvigruppide vaba aja sisustamise võimalusi;
• arendada tervisespordi alast
tegevust ja võistlussporti.
Kes saavad toetust taotleda?
Toetust saab taotleda mittetulundusühing, seltsing ja Põl-

va valla osalusega sihtasutus,
mis tegutseb Põlva valla haldusterritooriumil ning mille tegevus on kooskõlas Põlva valla
arengukavaga.
Toetuse taotluse esitamise
hetkeks on tegutsetud 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 talija suvemängudel.
Millal ja kuhu taotlus esitada?
Toetuse saamiseks esitab
taotleja Põlva Vallavalitsusele

hiljemalt 1. novembril taotluste haldussüsteemi SPOKU
kaudu veebilehel https://piksel.
ee/spoku/polva.
Lisainfo:
Eve Sokk,
kultuurispetsialist, 799 9489,
eve.sokk@polva.ee
Kaire Zopp,
spordi- ja tervisedendusspetsialist, 799 9484,
kaire.zopp@polva.ee

Põlva Päevakeskuse projekti “Väärtustades eakust” rahastati
hasartmängumaksu sotsiaalvaldkonna projektidele mõeldud tuludest. Projekt keskendub Põlva valla eakate ja omastehooldajate
eneseabi erinevatele koolitustele, digi- ja arvutiõppe koolitusele,
dementsete tugigrupi loomisele Põlvamaal jpm. Projekti partnerid on Sihtasutus Põlvamaa Arenduskeskus ja Põlva vald. Paraku
septembrisse plaanitud Põlvamaa vanavanemate päeva festivali
otsustas projekti meeskond seoses Covid-19 põhjustava viiruse
ägenemisega ära jätta ja lükata see maikuusse.
Projekti raames toimub juba 23. septembril Värskas Põlvamaa koduhooldustöötajatele dementsuse koolitus, mille viib läbi
TK Täienduskeskus OÜ. Koolituse eesmärk on jagada teadmisi
dementsuse erinevatest faasidest, teadvustada sellega kaasnevaid
ohtusid ning hooldamise eripära seoses sellega ja kuidas nõustada
hoolealuseid ning nende lähedasi.
Projekti suurema koolitussarja sihtgrupiks on Põlva valla eakad ja omastehooldajad ning koosneb see kuuest moodulist:
16. oktoobril Põlva Päevakeskuse saalis kell 12 loeng pärimisõigusest ja sellega seonduvast, lektor õigusnõustaja-jurist
Vambola Olli.
19. kuni 23. oktoober (koolivaheaeg) arvutiõpe eakatele ja
omastehooldajatele Põlva Kooli arvutiklassis kell 10-13. Koolituse viib läbi Daily Tensing. Osavõtu soovist palun andke teada
päevakeskuse juhatajale tel 5177822 või e-post: paevakeskus@
polva.ee. Kohtade arv on piiratud.
Projekti “Väärtustades eakust” raames toimub igas kuus mõni
koolitus või loeng: novembrisse on plaanitud koolitus dementsusest, mälutreeningust ja omastehooldajate tugigrupi moodustamise
võimalusest Põlvamaal; detsembris kohtumine politsei ja ohvriabiga “Eakatega juhtuvad internetipettused ja nende ärakasutamine, vägivald jm”; jaanuaris koolitus omastehooldusest ja õpetused raskuste tõstmisel; veebruaris vaimne tervis ja loovteraapia;
märtsis digioskused; mais Põlvamaa vanavanemate festival Põlva
Kultuuri- ja Huvikeskuses.
Vastavalt koroonaviiruse leviku olukorrale ja Eesti Vabariigis
kehtestatud reeglitele, jätab projekti meeskond endale õiguse teha
projektis planeeritud tegevustesse vajaduse tekkimisel vastavaid
muudatusi. Infot jagame Põlva Teatajas ja Põlva valla kodulehel.
Anne Nook
Põlva Päevakeskuse juhataja ja projektijuht
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Kaheksa meetrit Põlva noorte kunstnike töid on
väljapanekul Tartus
Alates reedest, 11. septembrist, saab Oskar Lutsu majamuuseumi plangul vaadata Oskar Lutsu raamatust „Nukitsamees” inspireeritud kunstinäitust, mille korraldajateks on Põlva Kunstikool
ja MTÜ Luumisõ kõrd.
Õpilasi juhendasid Anne Prangel, Merle Põlluveer, Yyhely
Hälvin ja Voldemar Ansi. Noored kunstnikud ammutasid inspiratsiooni Oskar Lutsu lastejutust „Nukitsamees” ja selle võrukeelsest tõlkest, kust pärinevad ka näitusetööde kõrval olevad tekstid.
Enamus töid valmisid Põlva Kunstikooli suvises laagris. Kunstikooli juhataja Anne Prangel kirjeldab loomisprotsessi algust nii:
„Vaatasime koos filmi Nukitsamehest ja arutasime hea ja halva,
hirmu ja julguse vahekorra üle tänapäeva maailmas. On universaalseid küsimusi, mis kõnetavad inimesi ajast-aega ja Nukitsamehe lugu sisaldab neid.“
„Nukitsamees” ilmus esmakordselt 1920. aastal ja teost on
eesti keeles korduvalt välja antud. „Käesoleval juubeliaastal lisandus varem ilmunud vene, inglise, saksa, läti, kirgiisi ja soome
keelde tõlgitud raamatutele võrukeelne „Nukitsamiis”, mille tõlkijaks on võrokesest matemaatik Valdis Laan. Teda ajendas teost
tõlkima soov seda oma lastele ette lugeda nende koduses Põlva
kihelkonna võru keeles,“ ütles Oskar Lutsu majamuuseumi kuraator Meeli Väljaots. Tõlkest sai nüüdseks ka audioraamat, mis on
kõikidele huvilistele kättesaadav internetilehel www.helüait.ee,
kus avaldatakse igasugust võrukeelset kuulamismaterjali – audioraamatuid ja lühemaid lugusid nii lastele kui suurtele.
Põlva Kunstikooli õpilaste tööde näituse valmimist toetasid
Eesti Kultuurkapitali Põlvamaa ekspertgrupp, Võru Instituut ja
Oskar Lutsu majamuuseum. Kui ilm lubab, jääb kaheksa meetri
jagu kunsti plangule vaatamiseks novembri lõpuni. 2021. aasta
kevadel saab aga näitust vaadata Põlvas linnaruumis.
Triinu Laan
MTÜ Luumisõ Kõrd

Anne Prangel kahe Põlva kunstikooli õpilase Annabel Kolsari ja Laura
Lannoga. Triinu Laane foto
Parempoolsel Meeli Väljaotsa pildil on „Nukitsamehe“ Põlva kihelkonna
võro keelde tõlkija Valdis Laan, väike Uku Laan, projektijuht Triinu Laan,
Põlva kunstikooli direktorAnne Prangel ning õpilased Annabel Kolsar ja
Laura Lanno.

Anti üle Jakob Hurda rahvakultuuri Rõõm luulest Põlva Keskraamatukogus
auhinnad

Neljapäeval, 3. septembril
andis Jakob Hurda nim. Põlva
Rahvahariduse Selts Eesti Panga muuseumis üle Jakob Hurda
rahvuskultuuri auhinnad Mart
Laarile ja Eela Jääle.
Jakob Hurda rahvuskultuuri auhinda antakse välja, et
jäädvustada meie ärkamisaja
sümboli, rahvaluule- ja keeleteadlase Jakob Hurda mälestust
ning ergutada rahvuskultuurialast tegevust nii vabariigis
kui J. Hurda kodukandis Põlva
maakonnas. Žürii otsusega sai
2020. aasta Jakob Hurda rahvuskultuuri vabariikliku auhinna Mart Laar ja maakondliku
rahvakultuuri auhinna pälvis
Põlvamaa sädeinimene ja kogukonnavedur Eela Jää.
Mart Laar on oma aadetes
ja tegudes kündnud sama vagu

kui Jakob Hurt ning on põhjalikult tegelenud Jakob Hurda
mälestuse kogumise ja talletamisega. Ta on koostanud kogumiku Jakob Hurdast „Kõned ja
kirjad”. Hurda 150. sünniaastapäeva puhul ilmus M. Laari,
R. Saukase ja Ü. Tedre koostatud “Jakob Hurt. Album”,
mis rikkalikult illustreeritud
ja hästi kommenteerituna loob
suurmehe elust meelihaarava
kujutuse. Mart Laari „Raamat
Jakob Hurdast” on aga tõeline
rahvusliku suurmehe elu ja töö
ülevaade.
Eela Jää on Hurmi küla kogukonna üks eestvõtjaid. Tema
alatusel loodud Hurmioru Selts
on korraldanud hulgaliselt kursusi, õppepäevi ja üritusi. Kui
Himmastes Lepal tähistati Jakob Hurda 180. sünniaastapäeva rahvustoitude festivaliga, oli

Eela Jää toimkonna eesotsas.
Tema korraldatud oli ka sama
sündmuse väljapanek – riideait,
nagu suviti ajalooliselt aidatuba tüdrukute jaoks kohandati.
2019. aasta jõuludeks valmis Eela Jääl näitemäng Jakob
Hurdast ja tema perekonnast
“Jakobi jõulud”, mis esmaesitati Põlva Rahvahariduse Seltsi
jõulupeol Põlva harrastusteatri
näitlejate poolt. 24. veebruaril
2020 Eesti Vabariigi sünnipäeval etendus Himmaste külakeskuses vaatemäng “Jakob tuleb
koju”. Mälestusi selle vaatemängu tarbeks kogus Eela Jää.
Jakob Hurda rahvakultuuri
auhinnad anti üle Mart Laarile
ja Eela Jääle Eesti Panga muuseumis.
PT
Foto Põlva Vallavalitsus

Raamatuesitlusi on meie raamatukogus varemgi toimunud, aga sama autori kahe raamatu
esitlemine ühe aasta jooksul on esmakordne. Just
niisuguse teoga sai hakkama 44-aastane põlvalane Rainer Rahasepp.
20. jaanuaril tuli tutvustamisele „Päike pesitseb me põues“ ja 10. septembril „Rõõmu kandes“. Kahe luulekogu vahele jäänud keerulise
koroonaaja tõi autor põhjuseks, miks esimesele
raamatule nii kiiresti teine järgnes. See oli aeg
mõtisklusteks, kuigi Politsei- ja Piirivalveametis
töötades mehe koormus koroonaperioodil ei vähenenud.
Tore lugu on luuletuste arvuga: esimeses raamatus on neid 88 ja niisama palju tahtis autor
koondada ka teise kogusse. Kuni nägi ühel ööl
unes end suitsupääsukesena ning nendega lennates soovitas üks pääsukestest avaldada just 93
luuletust.
Tekstid on jagatud kuude kõneka pealkirjaga alateemasse: „Ajas mõtteid mitut sorti“,
„Loodus loob loovust“, „Mu vanem maailma parem“, „Südame suurim aare“, „Rõõmu kandes“
ja „Ts´uutkõnõ umah keeleh“. Viimane neist on
setokeelne, sest Rainer on täisvereline seto. Eeltoodud alapealkirjadest on aimata temaatilist
mitmekesisust: luuletusi on armastusest, loodusest, aja kulgemisest, lapsepõlvest, isamaast jne.
Ka viiruseteema on raamatusse jõudnud.
Rainer Rahasepp tänas esitlusel väga oma
abilisi. Kujundamisel aitas Kristo Kooskora, kellele oli see esimene raamat. Kristo rõhutas koostöö tähtsust (see oli hea!) ja õppis sedagi, et enne
tähtaja kukkumist tuleb kõik muu kõrvale jätta ja
raamatu valmimisele keskenduda.
Mõlema raamatu koostamisel on abiks olnud maakonnalehe Koit kauaaegne peatoimetaja
Kauno Kõima, seda nii luuletuste valiku kui ka
keele osas. Tema sõnul oli teise koguga lihtsam,
sest välja on kujunenud autori stiil ja paljud asjad
olid juba esimese kogumikuga selgeks vaieldud.
Näiteks see, kui palju kalduda kõrvale õigekirjareeglitest, mis luule puhul on lubatud, kuidas
jagada luuletusi salmideks jne. Kauno Kõima ütles, et raamatus on ka selge sõnumiga tõsiseid,
valusamaid luuletusi, kuid üldmulje on rõõmus
ja helge. Setokeelsete luuletuste puhul rõhutas ta,
et valiti kõige arusaadavamaid sõnu ja seda Rainer oskab. Ja kui keegi lugejaist saabki aru pisut

teisiti, kui autor mõelnud on, pole sellest midagi.
Seto keele alal oli nõuandjaid teisigi. Kõigepealt ema Maria Rahasepp, kellele poeg on
pühendanud ka südamliku luuletuse „Emake“.
Maria on ise avaldanud luulekogu „Tsäugakõnõ:
tähtpääväleelot 2005-2016“ (2017).
Ema soovitas Rainerile omakorda nõuandjaks Meremäe Kooli eesti keele ja kirjanduse
õpetaja ning ajalehe Setomaa keeletoimetaja Silvi Palmi. Temagi oli esitlusel kohal. Ta kõneles
huvitavalt seto keelest ja rõhutas, et vastupidiselt võro keelele on seto keel normeerimata ja
see annab sõnakasutuses palju võimalusi. Seto
keeles tahab Rainer kindlasti edaspidigi kirjutada.
Toreda sõnavõtuga esines kirjanik, publitsist,
muusik ja aktivist ning maakonnalehe Koit endine kultuuritoimetaja Roy Strider, kes tõi välja
põhjused, miks Rainer luuletab. Kindlasti aitab
luuletamine lahti saada ametitööga seotud pingetest.
See oli ilus esitlusõhtu – Rainer Rahasepp
oma riime südamlikult ette kandmas ja koos abilistega raamatu sünniloost rääkimas.
Põlva Keskraamatukogu
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Olümpiamängud jõudsid Rosmale
Augustikuu viimasel nädalal said Rosmal kokku Eesti Waldorfkoolide viiendate
klasside õpilased, et osaleda
Vana-Kreeka olümpiamängudel. Sel aastal jõudsid mängud Põlvamaale. Kohal olid
õpilased Viljandi, Pärnu, Rakvere, Keila, Tallinna ja Tartu
Waldorfkoolidest ning muidugi ka viiendikud ehk kohe
kuuendikud Johannese Koolist
Rosmal. Kokku üle saja noore
võttis mõõtu odaviskes, kettaheites, hoota kaugushüppes,
staadionijooksus, maadluses,
kaarikusõidus, maratonijooksus, kilbijooksus. Maiuspalaks
kõige muu vahva kõrval oli
mängude kavas ka kreeka keele
ja kultuuri õpituba.
Vana-Kreeka temaatika on waldorfkoolis viiendate klasside
õppekavas. Waldorfpedagoogika üks põhimõtteid on õppekava siduda võimalusel praktilise kogemusega. Rosma kooli selle aasta
liikumisrõõmu ja koosõppimise ürituse eestvedaja õpetaja Marika
Nurmsalu sõnul on need traditsioonilised kokkusaamised vahvad
kohtumised laste ja õpetajatega üle Eesti. „Õlg õla tunne, sportlik ja ennast ületav pingutus on innustav ja inspiratsiooni pakkuv
kogemus uue kooliaasta alguseks,” lisas Johannese Kool Rosmal
tegevjuht Liisa Maasik.
Taolised ühised õppimised ja koos liikumisest rõõmu tundmi-

Sammudes tasakesi allikale

se üritused toimuvad igal aastal ja vastuvõtvad koolid vahetuvad.
Tänavu sai Põlvamaa pakkuda teistele ilusat ilma, vahvat võistluspaika Mammaste spordikeskuses, rõõmsat meeleolu ja nii mõnelegi õpilasele telgis ööbimise põneva kogemuse. Teatepulga võtab
järgmisel aastal üle Tartu Waldorfgümnaasium.
Üritusele andis oma maitse COOP, kelle toetus oli südantsoojendav. Noorte olümpiamängude teoks saamisele aitas põhifinantseerijana kaasa HTMi lühilaagrite programm Terve Eesti suvi.
Kaja Tampere
Rosma kooli õpetaja

Antoine de Saint-Exupéry raamatus „Väike prints“ on lugu
kaupmehest, kes müüb janukustutavaid tablette. Väike prints tunneb huvi, miks ta sellist kaupa müüb. Kaupmees vastab, et nende tablettide võtmine aitab aega kokku hoida, tervelt 53 minutit
nädalas. Selle peale vastab väike prints: „Kui mul oleks need 53
minutit, siis ma sammuksin üsna tasakesi allika poole...“
Peri raamatukogu korraldas sel suvel neli allikaretke. Retked
olid pühendatud Eesti rahvajutu aastale ja inspireeritud rahvakalendri vähemtuntud tähtpäevadest. Need olid heinamaarja-, madli-, lauritsa- ja pärtlipäev. Iga retke juhatas sisse põgus ülevaade
päevakombestikust ja märgilisusest põllutööde tegemisel. Retkeliste ülesanne oli märgata, millised muutused toimusid looduses
eelmise retkega võrreldes.
Esimesena allika äärde jõudnu ülesanne oli küsida, kas allikas
üldse lubab külalistel tulla. Kõik, kel õnnestus küsija olla, kinnitasid, et lubas. Seejärel sai igaüks allikaga omal viisil suhelda
- juua, värskendada nägu, kasta silmi või lihtsalt vulinat kuulata.
Mida soojem oli ilm, seda janusemad oli retkelised. Vahel kippus
ka ülemeelikus võimust võtma ja nii püüti lisaks endale kaaslanegi
võimalikult märjaks pritsida.
Iga teekonna juurde kuulub väike kehakinnitus. Eineks said
valitud päevatraditsiooniga sobivad toidud, mille valmistamisel
kasutasime võimaluse korral kohalikku toorainet. Tänu Nelele,
Annelyle ja Katile oma ande jagamast.
Pärast einet töristas parmupill retkelised veel korraks kokku
rahvajuttu kuulama. Viimaks tänati allikat lahke vastuvõtu eest,
puistati tänutäheks vette kübeke hõbevalget ja tagasitee võiski alata.
Oleme südamest tänulikud perekond Tobrelutsule, kes on hoidnud juurdepääsu allikale avatuna. See on imeline paik, kus kosutada keha ja vaimu ning mõelda mõtted selgeks.
Margit Õkva
Peri raamatukoguhoidja

Sillamäed avastamas
Augusti lõpus sai Vanaküla, Kiisaküla ja Holvandi reisihuvilistele teoks järjekordne väljasõit. Seekord võtsime suuna Sillamäele,
sest paljud meie hulgast polnud selles kunagises „kinnises linnas“
üldse käinud.
Kavatsesime esmalt külastada nõukaaegset kultuurikeskust,
kuid kohale saamisega oli raskusi – nimelt toimusid kesklinnas parajasti laiaulatuslikud remonditööd ning tänavad seetõttu suletud.
Meid juhatati torniga maja suunas, arvasime, et see on mõni kirik,
pärast tuli aga välja, et see on hoopis linnavalitsuse maja, mis nõukogude ajal ehitatud ja meenutab tõepoolest kirikut.
Kultuurikeskus oma sammassaalide ja tohutu suure kroonlühtriga oli suurejooneline. Giidi jutust selgus, et kõik see suurejoonelisus oli taotluslik. Ikka selleks, et siia tööle suunatud oleksid
sattunud nagu kuhugi erilisse paika, nagu õnnemaale. Selle õnnemaa ehitasid valmis vangid. Hiljem sõidutati noored ülikooli lõpetanud töötajad kohale loomavagunites, et nad ei näeks, kuhu neid
viiakse. Ja kui ükskord pärale jõutud, oli ellujäämise rõõm muidugi suur. Elu Sillamäel oli kindlasti parem kui mujal Nõukogude
Liidus, sest puudust selles linnas ei tuntud. Apelsinid ja banaanid
olevat poelettidel üpris tavalised olnud. Tavatöötajad ei teadnudki,
mis asutustes nad töötasid ja kuivõrd nende töökeskkond tervist
kahjustav oli.
Praeguseks on Sillamäe kesklinn kaunite treppide ja lilleehtes
merepromenaadiga võetud riikliku kaitse alla. Ilus oli seal jalutada
ja päikest ning värsket meretuult nautida.
Külastasime ka Kukruse Polaarmõisa, kus tegime kaasa lühikese ajarännaku 19. sajandi lõpuaastatesse, mil mõisa omanikuks oli
Robert von Toll, kes on ajalukku läinud põlevkivi esmakasutajana
Eestis. Meile demonstreeriti, kuidas põlevkivitükike põlema süttib
ja missugust lõhna seejuures tekib.

Peril tuleb külapäev

Mõisaga on seotud polaaruurija Eduard von Toll, kes otsis oma
ekspeditsioonidel salapärast Sannikovi maad ja kes kadunuks jäi.
Tema mälestuseks ongi Kukruse mõis nimetatud ka Polaarmõisaks. Laste rõõmuks oli sisustatud tõeline talvetuba, kus sai liugu
lasta ning lumesõdagi mängida. Igaüks, kes soovis, võis sulepea
ja tindiga kirja kirjutada ja selle isiklikult pitseerida. Kirjutamine
sulepeaga oli aga päris omamoodi katsumus.
Koduteel põikasime Iisaku vaatetorni juurde Tärivere mäel.
Tornist üles ja alla ronimine oli umbes nagu Suure Munamäe vaatetorni ronida, kuid Tärivere mägi on madalam ja nii kaugele sealt
ei näe kui Munamäelt. Ja muidugi ostsime tee äärest ka Peipsi
suitsukala, mis bussis ahvatlevalt lõhnas ja kodus suurepäraselt
maitses. Igatahes tasub Sillamäed ja üldse Ida-Virumaad avastamas käia.
Urve Grünberg

26. septembril on nii endised kui ka praegused ja tulevased perilased ning head naabrid ja tuttavad oodatud
mihklipäeva meeleoludest kantud külapäevale, mis toimub Peri raamatukogu-külakeskuses ja pargis.
Päeva pidulik avamine ja päevakava tutvustus leiab
aset kell 12. Sellele järgneval kontserdil astuvad üles
omaküla isetegevuslased ja külalised lähikonnast. Näha
saab rahva-, line- ja mustlastantsu. Soolopillidena kõlavad trompet, süntesaator, lõõts ja kannel. Teiste seas
esinevad ka naisansambel «Laululust» Vana-Koiolast
ning Jan Rahman & tütred.
Avatud on kirbuturukene. Hoidiste degustatsioonil
selguvad Peri Parimad Purgitajad. Tegevust annavad
lasteala, Kagu Vibuklubi ja lustlikud mängud. Mõnusat
äratundmisrõõmu pakub näitus «Lapsepõlvenostalgia»,
kus vaatamiseks kunagi Peri raamatukogus lustinud
ja tembutanud laste joonistused. Enamik neist on täna
juba ise isad-emad. Vastsisustatavas käsitöötoas on igal
külapäevalisel võimalus oma käega kududa triibud kogukonnavaipa. Aurab supikatel ja päeva lõpetab kell 18
algav rahvalik simman Kalle Vassila ja Raul Roosiväljaga. Simmanil vaba annetus.
MTÜ Peri Külaselts

Hanereas allikale. Autori foto

Rahvalõõtsa saateid
näeb internetis
Lõõtsapealinn Põlva üks sündmustest oli telekonkurss Rahvalõõts. Selle koduks oli telekanal Tallinna TV, mis kahjuks lõpetati.
Selle asemel on nüüd MTÜ Rahvalõõts asutanud Youtube’is
kanali RAHVALÕÕTS PLUSS, kus lõõtspillimuusikat kuuldanäha võib.
Alates 5. septembrist on kanalis RAHVALÕÕTS PLUS eetris
laupäevaõhtused pooletunnised originaalsaated, mis aitavad laupäevaõhtud mööda saata ikka mõnusa Eesti lõõtspilli seltsis.
Saated Lõõtspilli Vanameistrid ja Lõõtspilliteel tutvustavad
praegusi ja tulevasi lõõtspillimängumeistreid. Saadetes Eesti Lõõts
Plus ja Eesti Lõõts Plus simman astuvad üles duetid lõõtspilliga.
Kindlasti tuleb juurde veel lisalugusid, aga sellest anname teada nii meie Facebooki lehel kui ka kanalis RAHVALÕÕTS PLUS.
Olge meiega!
MTÜ Rahvalõõts
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Vastse-Kuuste noortel käis külas
kirjanik ja illustraator Kertu Sillaste

Põlva
Keskraamatukogus
PÕLVA
• Muusikapäeva tervitus 1. oktoobril kell 15 lugemissaalis. Külas on muusikud Hillar Surva eestvedamisel.
• Märgivalmistamise töötuba 7. oktoobril kell
12 lugemissaalis Põlva Kunstikooli direktori Anne
Prangeli juhendamisel. TÕNi õpitunni raames.
• Tsitaadimäng lastele 19.–23. oktoobril. Igal
hommikul kell 10 pannakse keskraamatukogu FBlehele katkend ühest lasteraamatust koos peitepildiga. Juurdepääs on ka kodulehelt www.raamat.polva.ee. Vastused (raamatu autor ja pealkiri) palume
saata aadressil sirve@raamat.polva.ee. Tublimatele
vastajatele auhinnad.
• Lugejamäng täiskasvanutele „Milles küsimus
– otsin ja vastan!“ 19.–23. oktoobril. Igal südapäeval pannakse keskraamatukogu FB-lehele küsimus.
Juurdepääs ka kodulehelt. Palume vastata aadressil
raamat@raamat.polva.ee.Tublimatele auhinnad.
• Raamatukogupäevad lasteteeninduses
- Ettelugemispäev 20. oktoobril
- Joonistamispäev 22. oktoobril
- Meisterdamispäev 23. oktoobril
- Jutustamis- ja lauamängupäev 26. oktoobril
- Ristsõnapäev 27. oktoobril
- Loterii-allegri raamatukogust ja raamatutest 28.–
29. oktoobril
• Kohtumine kirjanik Mudlumiga (Made Luiga)
28. oktoobril kell 17.30. Mudlum on mitmekülgne
kirjanik, esseist ja kriitik, kelle sulest on ilmunud
viis raamatut. Ta on pälvinud Friedrich Tuglase
novelliauhinna. Romaan „Poola poisid“ (2019)
tunnistati Eesti Kultuurkapitali kirjanduse aastaauhinna ja tänavuse Euroopa Liidu kirjandusauhinna
vääriliseks.
• Eesti rahvajutu ja digikultuuri aastale pühendatud raamatunäitus „Lood jäävad“ 15. septembrist
30. oktoobrini. Väljas on ka valik vanu mobiiltelefone.
• Näitus „Siga trummiga“ 1. oktoobrist 15. novembrini lugemissaalis. Muusikateemalised kujukesed Hillar Surva kogust. Kootöös Voldemar
Ansiga.
NB! 30. septembriks planeeritud digituur jääb ohutuskaalutlustel ära.
AHJA RAAMATUKOGU JA
TUGLASE MUUSEUM
• Lasteüritused „Kaisukaru kaisus“ rahvusvahelisel kaisukarude päeval 27. oktoobril kell 9.30 ja
12 raamatukogus ja muuseumis. Viime lapsed raamaturännakule karude maailma, külastame kaisukarude näitust, kuulame lugusid kaisukarudest ja
meisterdame endale sellise karu, mis ka pimedas
kaitseb. Suu teeme magusaks mee, saia ja piimaga.
Lastega tegelevad Triin, Inge ja Kaire.
• Näitus „Kallis kaisukaru“ Sven Pärna kogust
26. oktoobrist 30. novembrini muuseumis. Näitusel
on suure mehe elu jooksul kogutud rohkem kui 200
kaisukaru. Mõnelgi karul on kaasas ilus lugu.
• Käsitööringi Tegusad Totsid näitus „Illoss asi“
12. septembrist 15. oktoobrini raamatukogus. Juhendaja Kaire Luksepp.
• Tiiu ja Triinu Leesi näputöönäitus „Naishing
mustrimõnus“ 12. septembrist 30. oktoobrini raamatukogus ja muuseumis.
• Muuseumi käsitöötuba 13., 20. ja 27. oktoobril
kell 18. Alates oktoobrist hakkab töötuba koos
käima õhtuti. Teeme oma õhtud tegusaks! Uued huvilised on oodatud!
• Sügisene raamatulaat 13. novembril raamatukogus. Tähistame Ahja raamatukogu 95. sünnipäeva.
Osta saab uusi raamatuid, valida vanade hulgast ja
kõigile osalejatele on kingiks raamat. Sündmuse
kava täieneb, palun jälgige infot!
HIMMASTE
• Laste lugemispäevad 13., 20. ja 27. oktoobril
kell 17.
• Laste joonistuspäevad 9., 16., ja 30. oktoobril
kell 17.
• Kokkamine koos lastega 22. oktoobril kell 13.
Juhendajad Viivika Saagpakk ja Krista Ojasaar.
• Ralf Grünbergi fantaasiafiguuride näitus „Plastiliinimaailm“ 5. oktoobrist 5. novembrini. Ralf
õpib Suure-Jaani Kooli 6. klassis ja Viljandi Kunstikoolis.
• Käsitööringi kokkusaamine 12. ja 26. oktoobril kell 17.30. Juhendaja Merike Verev. Ootame ka
uusi huvilisi.
KAUKSI
• Raamatuvahetuspäev 22. oktoobril.

• Silvia Sinijärve fotonäitus „Sügis metsas“ 1.–30.
oktoobrini.
• Näitus „Hingedeaja lugemist“ 15. oktoobrist 15.
novembrini.
KIIDJÄRVE
• Folkloristi ja usunditeadlase Reet Hiiemäe loengvestlusring „Usunditest Eestis läbi aegade“ 11. oktoobril kell 14. Toetab Eesti Kultuurkapitali Põlvamaa ekspertgrupp.
• Ettelugemis- ja joonistamistunnid lastele 20.
oktoobril kell 14–16.
• Teisipäevak „Eesti raamatu päev“ täiskasvanutele 27. oktoobril kell 14–16. Eesti rahvajutu aasta
oktoobrikuu raamatu tutvustus ja loo ettelugemine
ning uuema eesti kirjanduse tutvustamine.
• Fotonäitus „Kiidjärve kuulsusrikas minevik“
1.–30. oktoobrini.
• Väljapanek „Eesti rahvajutu aasta 2020 raamatud
ja plakatid“ 1.–30. oktoobrini.
KIUMA
• Neljapäevaklubi (kirjandusklubi) neljapäeviti
kell 11. Kirjandushuvilised on oodatud!
PERI
• Hõimupäevade üritus „Lähme külla hõimurahvastele“ 14. oktoobril kell 14. Tutvumine udmurdi
kultuuriga.
• Lastejoonistuste näitus „Lapsepõlve nostalgia“
25. septembrist 30. oktoobrini. Üleval on aegade
jooksul Peri raamatukogus lustinud laste tööd. Osa
neist on juba suured inimesed, kel endal lapsed.
TAEVASKOJA
• Raivo Sihveri fotonäitus „Hetki Põlva päevadest“
15. septembrist 30. oktoobrini.
• Seltsingu Vesipapp tööde püsiväljapanek (keraamika, käsitöö).
• Käsitööringi kokkusaamine alates 24. septembrist neljapäeviti kell 14. Juhendaja Epp Metsaluik.
TILSI
• Kohtumine jutuvestja Piret Pääriga lastele
6. oktoobril kell 10.
• Ettelugemine lastele 22. ja 27. oktoobril kell 14.
• Meisterdamine koos lastega 23. oktoobril kell 12.
• Kirjandusklubi „Mis uudist?“ täiskasvanutele
29. oktoobril kell 12.
• Raivo Sihveri fotonäitus „Harmoonika hetked“
5. oktoobrist 6. novembrini.
• Väljapanek „Raamatud, mis pajatavad raamatutest“ 22.–30. oktoobrini.
VANAKÜLA
• Põlva kunstniku, Pallase koolkonna esindaja
Väino Kõrtsi maalinäitus 2. augustist 31. oktoobrini. Õlimaalid aastatest 1991-2020.
VASTSE-KUUSTE
• TÕNi õpitund „Tiigrihüpe minus eneses“ 7. oktoobril kell 18.30. Külas on Katri Mandel ja Ene
Simberg Töötukassast.
• Lugemis- ja nuputamistund lastele 14. ja 28.
oktoobril kell 16.
• Ettelugemispäev koolieelikutele 20. oktoobril.
• Kohtumine kirjaniku ja kirjastaja Heli Künnapasega 21. oktoobril kell 19.
• Lugemissuve lõpupidu – tublide lugejate tunnustamine 23. oktoobril kell 15.
• Ettelugemispäev algklassiõpilastele 26. oktoobril.
• Kirjanik Astrid Hiisjärve kohtumine õpilastega 28. oktoobril kell 11.
• Üllatuslaenutuste päev ja kirjanduslike üllatuste kohvik 29. oktoobril.
• Suvelugemise fotonäitus „Minu hetked raamatuga“ (õpilastööd) 20. septembrist 30. 30. novembrini.
• Valik Põlva Kunstikooli 2020. aasta lõputöid
28. septembrist 6. novembrini. Joonistuste autorid
Kristel Udrik ja Jan Markus Salum.
Üritusi toetab Eesti Kultuurkapitali Põlvamaa ekspertgrupp.
NB! Raamatukogupäevade (20.–30. oktoobrini)
ajal Põlva Keskraamatukogus viivist ei võeta!
Palun kasutage võimalust tagastada kauaks kättejäänud teavikud tasuta.
Jälgige Põlva Keskraamatukogu kodulehte
www.raamat.polva.ee ja FB lehte

Tuntud illustraator, raamatukujundaja ja kirjanik Kertu Sillaste, kes on ka üks ülevabariigilise Lugemisisu programmi eestvedajaid, pidi
meie kooli lugemisisukatele noortele külla tulema juba maikuus, kuid siis oli meie koolimaja
tühi ja lapsed koduõppel. Panimegi kohe paika
uue kohtumise aja septembri algusse lootuses,
et koroona teine laine pole siis veel tuure üles
võtnud ja kool kenasti käima läheb.
Kui Kertu Sillaste 3. septembril kokkulepitud ajal kohale jõudis, tuhises koos temaga
koolimajja palju elevust ja toredaid ning ülemeelikuid kunstituuli. Et kõik noored ikka päris
kunsti ka proovida saaksid, jaotasime meie koolipere kolme gruppi. Raamatukogust suundusime aga kooli muusikaklassi, et kenasti praegusele ajale kohast hajutatuse nõuet täita.
Kertu jutustas noortele, et raamatutesse hakkas ta pilte tegema toredate juhuste tõttu ja nüüd
meeldib see töö talle üle kõige. Talle meeldib
joonistada (maalida, lõikuda, kleepida), meeldib pilte välja mõelda ja neid raamatutesse paigutada. Mõned aastad tagasi kirjutas-joonistas
Kertu oma esimese autoriraamatu. Sellest peale
naudib ta teksti ja pildi samaaegset loomist: osa
loost räägib piltidega, osa paneb sõnadesse, sest
üks ei pea teist kordama.
Kertu raamatute tutvustus kujunes huvi-

tavaks illustratsiooni lühikursuseks. Kunstnik rääkis, et kuna ta soovib, et igal raamatul
oleks oma nägu ja tal endal illustratsioone tehes huvitav, katsetab ta erinevaid tehnikaid:
tuši- ja pliiatsijoonistust, kollaaži. Seda, kuidas
alustada joonistamist visandamise, sodimise
ja sirgeldamisega, näitas ta ka kaasaelavale
noortepublikule. Kunstnik nimetas seda paberil
mõtlemiseks. Alles seejärel joonistab ta puhta
pildi, mida võib ka arvutiga natuke värvida ja
parandada.
Pärast Kertu raamatute ja illustreerimistehnikatega tutvumist läks lahti päris kunsti õpituba, kus iga noor sai äsja kuuldut-nähtut kasutades oma loovust üles näidata. Ja kui mõte
kippus kinni kiiluma, oli päris kunstnik nõuanneteks omas käest võtta.
Kertu Sillaste juhitud noorte kunsti õpitubades võis tunda, kuidas loovus lausa lehvis ringi
ning valmisid toredad kunstitööd, mis leiavad
endale raamatukogupäevade ajal auväärse koha
raamatukogu seintel.
Kertu Sillaste külaskäiku Vastse-Kuuste
noorte juurde toetas Eesti Kultuurkapitali Põlvamaa ekspertgrupp.
Mall Kõpp
Vastse-Kuuste haruraamatukogu juht
Foto M. Kõpp

Suvi ja lugemishuvi
Põlva Keskraamatukogu lasteteenindus korraldab suvelugemist juba mitmendat aastat, et raamatuhuvi ka kolmel
suvekuul au sees hoida.
Seekord oli tegu suvelugemise väljakutsega. Tegelikult oli lugemispassis
koguni 16 väljakutset ehk teemat, mille
järgi raamatuid valida. Osa väljakutseid
olid tõsisemad (nt ema-isa, õpetaja ja
sõbra soovitused, muinasjutud, loomaraamatud), teised humoorikamad (nt
raamat, mis ilmunud sinu sünniaastal
või algab sama tähega, mis sinu nimi või
mille kaanepildil on lapsed). Asisematest väljakutsetest oli kõige populaarsem
raamat, mille kirjanik ja kunstnik on
sama inimene ehk autoriraamat (nt Piret Raud „Kõik minu sugulased“, Ilmar Trull
„Väike viisakas kärbes“, Ilon Wikland „Kullake“). Lõbusamatest väljakutsetest meeldis lastele kõige rohkem roheline kaanevärv (nt Mikä
Keränen „Varastatud oranž jalgratas“, Ilmar
Tomusk „Nuustik“, Jaan Rannap „Maari suvi“).
Kokku võeti välja 48 lugemispassi. Kuna
suvelugemine on mõnus ja vaba tegevus, ei olnud kohustuslik täita terve pass ehk 16 raamatut läbi lugeda. Üle kuue raamatu (mis on tubli
saavutus) luges läbi 10 osavõtjat. Kaks noort
lugejat – Susanna Oras ja Heili Meribeth Rau
– täitsid aga kõik väljakutsed!
Iga läbiloetud raamatu kohta tuli kas joonistada pilt või vastata küsimustele, ühtlasi kirjutasid lapsed toredaid lugemissoovitusi.
Suvelugemine lõpeb traditsiooniliselt peoga. Nii olidki 10 tublimat suvelugejat 11. septembril keskraamatukogu lasteteenindusse palutud. (Väikese haigusevimma tõttu jäi paar last

küll tulemata.) Kõigepealt tegi lastetöö spetsialist Sirve Valdmaa suvelugemisest kokkuvõtte. Seejärel jõudis järg vahvate sõnamängude
kätte. Mängud mõtles välja ja viis läbi raamatukoguhoidja Aili Kolsar. Suurt elevust tekitas mäng, kus tuli ära arvata laused, milles olid
kõik esitähed ära jäetud. Tulemata ei jäänud ka
auhinnatseremoonia ja maiustamine kringli,
morsi ja puuviljadega. Tore oli vaadata, kuidas
erinevatest koolidest pärit lapsed end ühise perena tundsid.
Suur tänu kõigile lastele, kes suvelugemisest osa võtsid ja lastevanematele, kes lapsi lugema innustasid! Eraldi tänu Jakobi Kooli 3.
klassile!
Järgmise lugemissuveni on veel palju aega,
kuid lugemise väljakutseid saab endale esitada
nii sügisel, talvel kui ka kevadel!
Tekst ja foto
Põlva Keskraamatukogu
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Põlvamaa noorte ideekonkurss
Välgatus saab alguse oktoobris
toimuval ettevõtlusnädalal
Mis on ideekonkurss Välgatus? Põlvamaa noorte ideekonkursil osalev idee võib olla
äriidee, kodanikualgatuslik või
heategevuslik idee, mida on
võimalik teostada Põlvamaal.
Osalema on oodatud Põlvamaa
noortest koosnevad 3-5-liikmelised võistkonnad (alates 7. klassist). Võistkond võib olla minivõi õpilasfirma kui ka lihtsalt sõpruskond – peamine, et oleks huvi
midagi ette võtta või oma kodukoha heaks ühiselt ära teha.
Ettevõtlusnädalal, 6. oktoobril toimub Räpina Aianduskooli saalis ideekonkurssi avaüritus. Avaüritus algab kell 10.00 ja
lõppeb 14.00.
Esimesel kokkusaamisel Räpina Aianduskoolis saavad osalevad noored kuulata inspiratsioonilugusid minifirmadelt. Edasi
tehakse algust ideede genereerimisega, seejärel testitakse ideid
ideede laadal kaasõpilaste peal. Valitud ideed saavad esmase edasiarendamise ja päev lõpetatakse ideede esitlusega. Avaürituse
moderaator on Harald Lepisk.
Peale avaüritus korraldatakse meeskondadele erinevaid koolitusi – müügikoolitus oktoobris, turunduskoolitus novembri, lisaks
on võimalus osaleda erinevatel laatadel. Ideekonkurss kulmineerub finaaliga, mis toimub 2021. aasta kevadel.
Täpsem info https://www.polvamaa.ee/valgatus ja FB Ideekonkurss Välgatus
Kristel Koddala
SA Põlvamaa Arenduskeskus
ettevõtluse ja noorte projektijuht

Ettevõtlusnädala raames toimub tänavu pea 200 temaatilist
üritust. Kõikides Eesti maakondades korraldatakse ettevõtlusega alustama julgustavaid veebiseminare, konverentse, töötubasid ning muudes formaatides üritusi. Suurem osa neist on
osalejate jaoks tasuta!
Ettevõtlusnädalal pakutavaga Põlvamaa programmiga
saab tutvuda ja üritustele registreeruda veebilehel https://ettevotlusnadal.ee/polvamaa

Muusikapäev Põlvas
1. oktoobril tähistatakse üle maailma rahvusvahelist muusikapäeva. Eesti Muusikanõukogu korraldab sel puhul alates 2013.
aastast tasuta kontsertide programmi, mille raames kõlab sel päeval
elav muusika üle terve Eesti. Tänavu esitatakse muusikapäeva kontsertidel kõikjal eesti heliloomingut ning meie interpreetide ja kollektiivide kavad on pühendatud käesoleval aastal juubelisünnipäevi
või ümmargusi sünniaastapäevi tähistavate heliloojate muusikale.
Põlva kultuurikeskuses annavad kell 13 ja kell 17 sel puhul
kontserdi Kädy Plaas, Mati Turi ja Hain Hõlpus. Kädy Plaas on kauni häälega sopran, kes on pälvinud tunnustust nii kontserdi- kui ka
ooperilaval. Mati Turi on nõutud tenor nii Eestis kui ka välisteatrite lavadel. Mõlema laulja repertuaar on lai, ulatudes barokist eesti
nüüdismuusikani. Hain Hõlpus on pianist, kes on teinud koostööd
paljude solistide ja ansamblitega.
Põlvas tuleb nende esituses ettekandele Olav Ehala, tänavu
31. juulil 70 aasta juubelit tähistanud, Eesti armastatuima laululoo-

ja muusika. Olav Ehala, esimeste kõlanud taktide järel eksimatult
äratuntava stiiliga helimeister, on meie kaunist emakeelt imelistesse
viisikäändudesse ja harmooniaisse valanud juba pool sajandit – käsi
sai valgeks juba konservatooriumi esimese kursuse tudengina, kui
küllalt kesise süžeega linateos „Don Juan Tallinnas“ kuldas kuulaja kõrvu erakordselt kauni muusikaga, sealhulgas laul „Vaid see on
armastus“.
Ehala on kasutanud parimat osa eestikeelsest luulest, aga eriti
palju Leelo Tungla tekste, kusjuures jääb mulje, et värsid on tema
helidega justkui läbi põimunud, niivõrd loomulik on nende omavaheline side. Ehala muusika on nii ilus, et see on lausa valus. Selles
kuuleb elurõõmu ja ehedust, eleegiat ja elukogemust. Ta on ka muusikapäeva tunnuslaulu „Laulu sünd“ autor.
Virge Joamets
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Loome oma kooliaia
Oleme koolis juba pikalt pidanud plaane, kuidas muuta kooliõu
selliseks, et lapsed sooviksid rohkem õues olla, et neil oleks huvitavat tegevust nii vahetundideks kui ka peale kooli. Üheks lahenduseks on kindlasti lastele huvitava tegevuse leidmine.
Kuna meie kool asub nii looduse keskel, siis on ka õuesõpe
meelepärane nii õpilastele kui õpetajatele. Sellel aastal otsustasime alustada kooliaia rajamisega. Kooliaed on väärtuslik ja lihtsasti
kättesaadav vahend õpetamaks lastele säästva arengu ja taaskasutuse olulisust, mis võimaldab päriselulisi vahendeid kasutades nii
kogemusõpet kui ka uurimisõpet. Meie õnneks ei ole vaja alustada
päris nullist, sest meie koolil oli aastaid tagasi väga korralik kooliaed, mis jäi aga ajale jalgu. Kuid praegu on idee seoses õuesõppe populaarsusega leidnud taas uue eesmärgi. Selle kaudu saab
lõimida erinevaid aineid, muutes õpet lastele tähendusrikkamaks
ja reaalse eluga seonduvaks. Põnevat õpet pakkudes saab selle
kõrvalt justkui muuseas ka vajalikud aiatööd tehtud, ilma et lastes
tekiks trots ja vastumeelsus.
Kuigi aed nõuab palju tööd, on õpetajad siiski tulemuse suhtes optimistlikud. Õpilastele tundub kooliaia taasavamine huvitav.
Paljud õpilased on pakkunud koolile erinevaid taimi ja istikuid.
Õnneks on ka lapsevanemad ideega nõus. Siinkohal tänu kõikidele
peredele, kes on juba oma õla alla pannud.
Loodame, et paari aasta pärast on kooliaias silmailu külalistele,
tegevust ja avastamisrõõmu
koolilastele ja kogu kooli
personalile. Ja kui kooliaiast jõuab midagi mahedat
ja maitsvat ka kooli- ja lasteaiapere toidulauale, siis
see on ju väga tore.
„Meile väga meeldib,
et meie koolimaja ümbrus
on täis lilli, et saame näha,
kuidas taimed kasvavad
ning tuua kooliaiast midagi
maitsvat kokatädidele“ laususid 4. klassi lapsed.
Enna Prükk
klassiõpetaja
Autori foto

Vastse-Kuuste Kooli projektipäevad
Valgemetsas

Kogu Vastse-Kuuste koolipere osales 7.-9. septembril
Valgemetsa Noortelaagris projektipäevadel.
Kolme päeva jooksul saime
osaleda paljudes põnevates töötubades ja õuesõppetundides.
Kahel päeval külastasid meid
Pshühhobussi toredad juhendajad, kes andsid näpunäiteid,
kuidas tõhusamalt õppida ning
rääkisid sellest, mis meie ajus
täpselt toimub, kui me midagi
püüame meelde jätta. Lisaks
sai õpilased ennast proovile
panna ka psühho-orienteerumises.
Eriti tore oli, et grupid moodustati juhuslikult – nii sattusid
meeskonda erinevas vanuses

õpilased, kõige pisematest kõige vanemateni.
Lisaks Psühhobussile pakkusid meile erinevaid tegevusi
ka juhendajad Eesti Spordi- ja
Olümpiamuuseumist, kes tutvustasid paraolümpiamängude
spordialasid ja rääkisid põnevaid lugusid olümpiamaskottidest. Juhendatud tegevuste
kaudu said õpilased võimaluse
kogeda, mis tunne on sportida, kui ei näe või ei saa oma
käsi kasutada ning testida oma
reaktsioonikiirust.
Projektipäevade raames toimusid õuesõppetunnid, mille
viisid läbi meie oma kooli õpetajad. Tavapärase koolipäeva
asemel toimusid tunnid välitin-

gimustes ning igas tegevuses
lõimiti erinevaid õppeaineid
loodusainetega. Nii näiteks
teostati loodusvaatlusi inglise
keeles, mõõdeti puude kõrgusi
erinevate meetodite abil, valmistati laevukesi looduslikust
materjalist, kõige pisemad harjutasid loendamist ja arvutamist männikäbide abil. Lisaks
viidi läbi huvitavaid katseid,
korrati üle puuliigid ja metsataimed ning kõik ennast proovile panna ka jalgpallis, noolemängus, korvpalli vabavisetes
ja rahvastepallis.
Õpilaste sõnul olid projektipäevad vaheldusrikkad ja
põnevad. Eriti meeldisid lastele Spordimuuseumi töötoad,

looduses õppimine ja isegi toodi välja see, et projektipäevad
andsid võimaluse koolitundides õpitut päriselus kasutada.
Õpilased avaldasid soovi ka
edaspidi sarnastel õppepäevadel osaleda.
Aitäh Valgemetsa Noortelaagrile ja lahkele pererahvale,
kes pakkusid meile kolm päeva
põnevaid laagrielamusi ja võimalust viia läbi õppetegevusi
looduse keskel.
Projekti elluviimist toetas
Haridus- ja Teadusministeerium.
Lisete Žvirblis
Vastse-Kuuste Kooli
loodusainete õpetaja
Foto Indrek Illus

Nutika noorsootöö mudelite arendajate võrgustikuseminaril
2019. aastal algatati noorsootööalane
koostööprojekt,
mille eesmärgiks on pakkuda
omavalitsuste noorsootööalases
koostöös täiendavaid noorsootöö teenuseid 7-26 aastastele
noortele, kes elavad kohalike
omavalitsuste tegevuspiirkonnas.
Koostööprojekti osapooled
on Kastre, Kambja ja Põlva vald
ning MTÜ Õnnemaa ja selles
osalevad Kambja, Kastre ning
Põlva valla järgmised noortekeskused ja kool: Vastse-Kuuste Avatud Noortekeskus, Roiu
noortekeskus, Kambja, Tõrvandi ning Ülenurme pere- ja noortekeskus ja Kuuste Kool. Koostööpiirkonna nimeks on KTG
Ülenurme.
Kolme valla 22 noort on
koostanud kahe aasta jooksul
uuenduslikku noorsootöö mudelit – veebilehte minuidee.ee.,
mis parandab noorsootöö kättesaadavust.
Üle-eestilisel võrgustikuseminaril osalesime 17.–18. augustil Kuressaares. Meie tiimi
noored Kermo Nurmeoja Roiu
noortekeskusest ja Oskar Raudnagel Ülenurme pere- ja noortekeskusest esitlesid projekti
praegust seisu ning tutvustasid,
millised uued võimalused on
Kermo Nurmeoja poolt lisatud
minuidee.ee kodulehele:
1) vaegnägijatele lisatud
võimalused, et nad saaksid paremini artikleid lugeda ja saaksid samaväärse kogemuse nagu
kõik teised külastajad. Lisaks
saab selle abil lehekülje toone
lahjendada, mis on kasulik õhtul
lugemiseks (silmad ei väsi ära).

2) Artiklite kuulamine - mugav
kasutada, kui pole nt aega lugeda artiklit. Samuti on antud võimalus väga kasulik ka neile, kes
ei viitsi artikleid lugeda. Lisaks
saab ka antud helisalvestise alla
laadida ja saab seda kordumatult
kuulata ka enda seadmes. Hetkel
veel tegeleme sellega, et kõiki
artikleid oleks võimalik kuulata.
3) Rahastajate loend - esileheküljele on lisatud aktiivsed rahastajad. Sealt saab kätte järgnevat infot: rahastaja, esitamise
tähtaeg, sihtrühm, toetussumma.
Samuti on lisatud väike sissejuhatav tekst, missuguseid projekte rahastatakse ning kui tekkis
huvi, siis oleme lisanud viite, et
nad saaksid lähemalt uurida rahastaja kodulehelt.
4) Tagasiside andmine artiklite
lõpus - sellega saame tagasisidet selle kohta, kuidas lugejatele artiklid meeldivad. Saab
valida kolme emotsiooni vahel:
meeldib, neutraalne, ei meeldi.
5) Täiendatud on kontakt lehekülge - lisatud päisesse Minu
Idee tiimist ühispilt. Tutvustatud projekti ning lisatud
toetajad ja projektis osalevad
noortekeskused. Samuti on lisatud kontaktinfo, et saaks
vajadusel
ühendust
võtta.
6) Uus rubriik, mis lisati on blogi. Blogisse hakkavad ilmuma
postitused, mis on seotud Minu
Ideega (nt kui noored käivad
projekti esitlemas), arengut toetavad (nt eneseareng), ürituskorralduse ning projektidega seotud
ja ettevõtlikkust toetavad postitused.
Lähiajal lisavad noored postitused, millest saab infot, kui-

das koostada oma üritusest pressiteateid. Postitustele on lisatud
pealkiri, tunnuspilt ning ka paar
märksõna, et oleksime veebis
paremini nähtavad.
Kermo Nurmeoja kogemus antud projektiga: „Olen
varasemalt tegelenud sisuhaldustarkvara Wordpressiga ning
see võimalus, siin projektis
seda teha, on olnud väga seiklusterohke, meeldiv ning ka
uusi oskusi andnud. Sain selle
lehega tegeledes oskuse käia
ümber Enfold teemaga (s.t küljendust lehel, milline näeb lehekülg välja külastaja vaates),
sain praktiseerida oma oskusi
ning tuletada meelde õpitut.
Olen Minu Idee lehele lisanud:
vaegnägijatele võimalused, artiklite kuulamise, rahastajate
loendi, tagasiside süsteemi, blogi ning koostanud ka oma piirkonna meeskonnaga rahastuse
peatüki. Samuti olen aktiivselt
uuendanud lehekülje turvalisust
(moodulite uuenduste tegemine, kommentaaride läbivaatus)
ja täiendanud kasutajasõbralikkust (et leheküljel oleks kõik

arusaadav ning seda oleks lihtne
kasutada). Viimasel ajal on hakanud meie postitustele ilmuma
välismaalastelt tagasisidet, kus
kiidetakse postitusi. Meie lehekülg pole saadaval ainult Eestis
vaid ka terves maailmas. Välismaalased saavad tänu Google
automaatsele tõlkimisele lugeda
meie lehekülge endale sobivas
keeles. Alates 2019. aastast on
Minu Ideed vaadatud Ameerika Ühendriikidest 34, Šveitsist
19, Venemaalt 9, Boliiviast 9 ja
muudest kohtadest Euroopa Liidust 12 inimest. Samuti väljaspool Euroopat on meid vaadatud
Indiast, Hiinast kui ka Kanadast.
Uued funktsioonid on taganud
lehel lihtsuse, kasutajasõbralikkuse ning innovatsiooni. Innovatsiooniks on artiklite kuulamine ja vaegnägijatele võimalused.
Samuti on suureks innovatsiooniks see, et meie leheküljel on
noorteprojektide rahastajad kirjas ja rahastuse peatükk (Ideest
rahastuseni, rahastusest projekti lõppemiseni), mida sellises
mahus Eestis kuskilt mujalt ei
leia. Minu jaoks oli uus võima-

lus uuendusi teha väga hariv ja
õpetlik, ja need kogemused tulevad kasuks tulevikus. Uuendusi
tehes oli alati meeles, et on vaja
tagada lõppkasutajale lihtsus ja
mugavus, mis praeguste uuendustega on hästi välja tulnud.“
Oskar Raudnageli kogemus
antud projektis: „ Ma olen õppinud selles projektis osalemisega palju uut: olen saanud uusi
tuttavaid noori Kambja, Kastre
ning Põlva vallast, kellega oleme ühiselt selle projekti jooksul osalenud koolitustel, sündmustel, väljasõitudel, loonud
ühiselt veebilehe, mille nimeks
on Minu Idee, olen saanud uusi
kogemusi veebilehe arenduse
valdkonnas.
Esitluskoolitusel sain teada
esitluse põhialused: miks, kellele ja mida esitleda, kuidas ehitada üles esitlust, kellele on tarvis
esitleda, kuidas näidata pakutavat kasu ja jääda meelde ning
mida on vaja kuulajatele näidata? Intellektikal ja erinevatel
esitlustel osalemine on andnud
mulle julgust suurema publiku
ees esineda ning oskuslikumalt
oma mõtteid ja ideid edasi anda.
Soovitan
noortekeskuses
käia, võtta aktiivselt osa seal
pakutud tegevustest. Noorsootöötaja soovitusel saab osaleda
ka erinevates projektides. Mina
olen väga rahul, et ma selle projektiga ühinesin. Elu vajab elamist. Haara kinni igast võimalusest, mis elu Sulle toob! “

Ühisprojekt algas 2019. a., mil
MTÜ Õnnemaa esitas hanke ENTKle (Eesti Noorsootöö Keskus).
03. aug. 2020. a. alustas tööd
SA Innove, SA Archimedese, Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutuse
ning Eesti Noorsootöö Keskuse
teenuste põhjal loodud Haridus- ja
Noorteamet.
Projekti koostöö osapooled on
Kastre, Kambja ja Põlva vald ning
MTÜ Õnnemaa. Koostööprojektis
osalevad Kambja, Kastre ning Põlva valla järgmised noortekeskused ja kool: Vastse-Kuuste Avatud
Noortekeskus, Roiu noortekeskus,
Kambja, Tõrvandi ning Ülenurme
pere- ja noortekeskus ja Kuuste
Kool. Koostööpiirkonna nimeks on
KTG Ülenurme.
Merili Tomikas
KTG Ülenurme korraldusmeeskonna liige
Roiu noortekeskuse
noorsootöötaja
Kastre vald
Kersti Leis
KTG Ülenurme korraldusmeeskonna liige
Projekti koordinaator
MTÜ Õnnemaa juhataja
Kambja vald
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Teist õppeaastat alustanud Jakobi Kool Põlvas
kasvab jõudsasti
Äsja teist õppeaastat alustanud Põlva Jakobi Kool kasvab
märgatavalt nii õpilaste arvu
kui ka pakutavate võimaluste
poolest.
Sel sügisel alustas Jakobi
Kooli 1.-3. klassis uut õppeaastat 27 õpilast, neist 17 uut!
Jätkame klassi (umbes 12-14
õpilast) kaupa kasvamist täielikuks põhikooliks. Koos Tartu
Luterliku Peetri Kooliga ühiselt peetava koduõppe suuna
õpilastega, keda on kokku 80
õpilast 23 omavalitsusest üle
Eesti ja ka välismaalt, on Jakobi Kooli ametlikuks suuruseks
107 õpilast.
Esimese koolina LõunaEestis võtsime sel sügisel kasutusele oma kooli digitaalse
õpilaspileti. Esmast kasutust
leiab kiibiga õpilaspilet bussikaardina linna- ja maakonnaliinidel, kuid II trimestrist saab
see kava kohaselt ka koolimaja
uksekaardiks.
Kohalike
pedagoogide
kaastööl rajatud koolil on
õpetajatega vedanud. Käesolevast õppeaastast asusid Jakobi Koolis tööle eripedagoog
Tiina Möller ja meedia- ning

suhtlusõpetuse õpetaja JanMattias Kottise. Mõlemad on
Põlva vallast pärit noored ja
särasilmsed õpetajad, kes koolipere poolt on juba hästi vastu
võetud.
Et sisustada huvitavalt ja
õppekava eesmärke toetavalt
ka koolipäeva teine pool, arendatakse Jakobi Koolis huviharidust. Nii tegutsevad käesolevast õppeaastat meie kooli
juures robootika, loovkäsitöö,
rahvatantsu ja võru keele ringid. Loomisel kooli koor.
Novembrist maini tegutseb

Jakobi Kooli juures eelkooliklass. See toetab lasteaia kooliettevalmistust ja teeb tulevased
õpilased koolikeskkonnaga tuttavaks. Peame tähtsaks, et laps
läheks koolile vastu õppimisrõõmuga ning sooviga avastada
ja uurida. Õpilasi suunatakse
oma tegevusi juhtima, suhtuma töösse tõsiselt ning tundma
rõõmu edusammudest.
Aktiivselt tegutseb kooli
juures ka Vanematekogu, lapsevanemad osalevad kooliga
seotud ürituste algatamisel ja
elluviimisel, on esindatud kooli
juhtimisel.

Jakobi Kool on õpetajate ja
lapsevanemate initsiatiivil loodud kogukondlik erakool Põlvas. Kooli pidajaks on MTÜ
Tartu Luterlik Peetri Kooli. Nii
oleme osa kiiresti kasvavast hariduskogukonnast kahes linnas,
Tartus ja Põlvas.
Lisainfot kooli tegemiste
kohta www.jakobikool.ee või
info@jakobikool.ee

Kohaliku Omaalgatuse Programmi projekti raames täiendati
Rosma kooli õues asuvat vabaaja veetmise ala lastele ja noortele.
Lisaks varasemalt rajatud jalgpalliplatsile ja kahele pinksilauale
lisandus jõulinnak.
Probleemiks ühiskonnas laiemal ja kitsamalt ka meie kogukonnas on laste vähene liikuvus, ülekaalulisus ja ebaterved liikumisharjumused. Terviseinfo kohaselt väheneb inimeste liikuvus
iga aastaga, see omakorda toob kaasa erinevaid terviseriske.
Jõulinnak loob kohalikele lastele ja noortele ning kooliõpilastele võimaluse ennast füüsiliselt arendada: ronida, harjutada
osavust ja teha erinevaid jõuharjutusi. See meelitab lapsi/noori/
täiskasvanuid rohkem liikuma, oma võimeid proovile panema, terviseriske ennetama. Jõulinnakut kasutatakse kooli sporditundide
läbiviimisel, samuti loob see hea võimaluse Rosma küla elanikele
kodulähedases kohas veidi sporti teha. Käesoleva projekt on üks
samm liikumisvõimaluste parendamisel. Plaanis on iga-aastaselt,
toetudes laste vajaduste ja soovide uurimisele, sportimisvõimalusi
veelgi mitmekesistada ja parendada.

Tarvo Siilaberg
direktor
Foto Toomas Nigola

Tähistasime vanavanemate päeva
11. septembri hommikul kogunesid Jakobi Kooli õpilased, õpetajad ning vanaemad-vanaisad Põlva kirikus. Õpetaja Toomas Nigola pidas väikese sissejuhatava palve ja õpilased lugesid Piiblist
teemakohaseid kirjakohti. Lisaks esinesid muusikapalaga Mariliis
Kokkmaa, Marie Nigola, Anne-Mari Rauba, Linette Risttee ja
Minna Emilie Vürst. Siinkohal suur tänu neile.
Peale piduliku algust kirikus liiguti üheskoos Põlva keskväljakule, kus ootasid ees mitmed põnevad tegevused. Urve Järgi lõõtsamängu ja laulu saatel tuletati üheskoos meelde näiteks sellised
rahvamängud nagu „Kui sul tuju hea“, „Mul on üks tore tädi“ ja
„Me lähme rukist lõikama“. Õpetajad Anar Ruubel ja Tiina Vasser viisid läbi käsitöö töötoa, mille lõpuks valmisid teibist ja loo-

Rosma kool ja küla said
uue jõulinnaku

duses leiduvatest puulehtedest, lilledest ning kivikestest imelised
käevõrud. Lapsevanem Merlin Kirbits tutvustas kõigile soovijatele
seadmeteta programmeerimist. Pitsakarpidest ja joogitopsidest oli
valminud lihtne mäng, mis pakkus nuputamist nii noortele kui vanadele. Õpilane Mirelle Kirbits näitas, kuidas töötab robot Sphero
Ollie. Kõigile pakkus robot suurt huvi ning selle juhtimine polnud
üldse nii lihtne kui esmapilgul tunduda võis. Kõik vanavanemad
said kingituseks sooja kallistuse, lillekimbu ja Eesti sümbolitega
helkuri. Hoolime ja hoiame oma kalleid ka argipäeval.
Merlin Kirbits
Põlva Jakobi Kooli lapsevanem

Jõulinnaku pidulik sisseõnnistamine toimus 31. augusil koos
kooli algusega. Pärast seda on see aktiivses kasutuses: koolipäeva ajal kasutavad seda põhiliselt kooliõpilased, koolijärgsel ajal
väljaku vallutanud kohalikud noored. Lapsed on uue sportimisvõimalusega ülimalt rahul ja kiidavad seda paljusõnaliselt: „Uus
spordiväljak on nii lahe;” „Siin on nii äge ronida ja rippuda” on
ainult mõned kommentaarid noortelt spordihuvilistelt. Rõõmsat,
tervet ja liikumisrohket sügist!
Liisa Maasik
MTÜ Rosma Haridusseltsi
juhatuse liige

Sinitriinu rühm käis matkal
Intsikurmu parkmetsas

Abivahendi ostmine või üürimine - mis on soodsam ja mõistlikum?
Igapäevaelu toetavate abivahendite valik on tänapäeval päris lai ning tänu riiklikule
soodustusele ei tähenda abivahend tingimata ka suurt väljaminekut. Lisaks saab paljusid
abivahendeid ostmise asemel
hoopis üürida.
Abivahendikeskuse Invaru
terapeut Kadri Lemberg kinnitab, et üürida saab erinevaid
abivahendeid, näiteks liikumisabivahendeid nagu tugiraam,
ratastool, kargud või ka lastele
mõeldud seisuraamid, eriistmed ja kärud. Samuti saab
üürida voodihaige kodus põetamise lihtsustamiseks mõeldud
funktsionaalvoodit või potitooli.
Enne aga tasub järele mõelda,
mis tuleb mõistlikum.
Millal tasub üürida?
Üüri kasuks tasub otsustada inimese muutuva tervisliku
seisundi või ajutise trauma puhul. Siis on võimalik abivahend
lisakuluta sobivama vastu vahetada või tagastada. Kindlasti tasub mõelda abivahendi
üürimisele ka enne selle väljaostmist, et üüriperioodil välja
selgitada, kas valitud vahend
on funktsionaalselt sobilik ja inimene saab sellega hakkama.
East ja kroonilistest haigustest lähtuvalt vajavad sageli
just eakad inimesed abivahendeid ja neilegi soovitab Kadri
Lemberg uurida esmalt üüri-

võimalusi. Tema sõnul kehtib
kõigile vanaduspensionäridele
abivahendi soetamisel riiklik
soodustus. “Kui tavapäraselt
on lastel ja tööealistel inimestel
vaja riikliku soodustuse saamiseks puuet või töövõime kaotust tõendavat dokumenti, siis
vanaduspensioniealistel seda
vaja ei ole, piisab isikliku abivahendi kaardist ja arsti tõendist vajalikule abivahendile,”
rõhutab Lemberg lisades, et
Invarust üüritud abivahendite
eeliseks on ka tasuta hooldus
ja remont.
Tasub aga meeles pidada,
et üürida saab ainult neid abivahendeid, mis on välja toodud
sotsiaalkaitseministri määruse
lisas ning millega saab tutvuda
Sotsiaalkindlustusameti veebilehel.
Millal tasub osta?
Abivahendi
väljaostmine
on majanduslikult otstarbekas
olukorras, kus abivajaja tervislik seisund püsib pikemat aega
muutumatuna, abivahendi vajadus on pikaajaline ning eelnevalt on näiteks läbi üüriteenuse
proovitud erinevaid mudeleid ja
on enda jaoks leitud sobivaim.
Samuti võiks Lembergi sõnul eelistada ostmist, kui tegemist on personaalselt abivajaja
jaoks valmistatud või tellitud
abivahendiga. Sellisteks on
näiteks osad aktiivratastoolid,

mida kohandatakse ja toodetakse spetsiaalselt abivajaja
vajaduste järgi ja valmistatakse
sellisel juhul nii-öelda rätsepatööna. Sel juhul tuleb riikliku
soodustuse saamiseks läbida
Sotsiaalkindlustusameti erimenetlus.
Abivahendite soetamine
riikliku soodustusega
Teatud abivahendeid saab
riikliku soodustusega nii osta
kui ka üürida. Abivahendite
soodustingimustel ostmist ja
üürimist koordineerib Sotsiaalkindlustusamet.
Riikliku soodustusega on
üürihinnad igati taskukohased,
seda ka suuremate ja muidu
kallimate abivahendite puhul.
“Täisfunktsionaalse elektrilise
hooldusvoodi ühe kuu üürihind
riikliku soodustusega on Invarus näiteks 4,20 ning tugiraami
üür alates 7 eurost,” kinnitab
terapeut.
Riikliku soodustuse saamiseks on vaja võtta abivahendikeskusesse pöördudes kaasa
abivajajale väljastatud tõend
või rehabilitatsiooni plaan abivahendi vajaduse kohta, isikut
tõendav dokument, Sotsiaalkindlustusameti poolt väljastatud isikliku abivahendi kaart,
puuet või töövõime kaotust
tõendav dokument (tööealistel
ja lastel) ning 18-26-aastase
õppiva noore puhul ka tema

koolitõend.
Täishinnaga saab osta ja
üürida kõiki abivahendeid ning
siis ei ole eespool nimetatud
dokumente tarvis.
Vald tuleb appi
Põlva vallavalitsuse sotsiaalosakonna juhataja Helen
Metsma kinnitab, et kõikidest
Põlva valla erivajadustega inimestest on umbes kolmandik
neid, kellele Sotsiaalkindlustusameti otsusega määratud
liikumispuue. “ Kindlasti kasutavad abivahendeid ka need inimesed, kellele puuet määratud
pole, aga nende osakaalu on
raskem kaardistada ja see arv
pole ka nii püsiv, sest mõnel
inimesel on abivahendi vajadus
ajutiselt - näiteks trauma puhul”
ütles Metsma.
Vald on tema sõnul alati valmis nõu andma, kust ja kuidas
abivahendit hankida, aga selle
info leiavad inimesed juba päris hästi ise üles. Sageli annab
soovitusi perearst või rehabilitatsioonitöötaja. “Abivahendi
soetamise võivad murekohaks
olla selle transport, aga ka hind.
Oleme vallas saanud taotlusi
abivahendi ostuhinna või üürisumma kompenseerimiseks,”
kinnitab sotsiaalosakonna juht.
Küsida tasub alati ja vald püüab
oma abivajajatele alati vastu
tulla.
Invaru

Kes matkal käisid?
Sinitriinud matkal käisid.
Mida Sinitriinud matkal nägid?
Kive nii suuri ning puid nii kõrgeid.
Tuul kiigutas puid ja sahistas lehti,
kuuselt ta käbid on puhunud lahti.
Sinitriinud korjasid kokku siis neid ja
mõned endaga kaasagi tõid.
Puude tüved jämedad - peidupaigad toredad,
Sinitriinud peitu läksid – peitusmäng meil klapib hästi.
Lasteaeda tagasi viis Sinitriinude matkatee.
Anne Lõiv
Sinitriinu rühma õpetaja
Autori foto
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Jooksupühapäev pannkookidega
Põlva staadion täitus pühapäeval, 20. septembril noortega. Toimus koguni kaks jooksuvõistlust, kus distantsiks
staadioniring – 400 m.
Viiendat korda peetud lastejooksul Usin jooksja osales 198
vahvat jooksusõpra, kes jooksurõõmu nautisid. Jooksjad
olid vanuses 3-10 aastat, kõige
väiksemad läbisid staadioniringi ema-isaga.
Staadionil oli mitmesuguseid tegevusi, mida pakkusid
koostööpartnerid Maanteeametist, Politseist ja Keskkonnainspektsioonist. Kohal oli tööter-

vishoiu ja -keskkonna maskott
Napo, kes aitas juhtida tähelepanu ohutusele nii kodus kui
töökohal.
Tugiõpilaste
liikumine
TORE pakkus pere pisematele
käelist tegevust ja TOREvant
tegi koos lastega mitu jooksutiiru.
Põlva valla Noorsootöö
Keskuse poolt oli võimalus
sõita tõukeratastega ja nende
juhendamisel sai kiivri õige
kandmine palju selgemaks kui
kunagi varem.
Aga pühapäev on ju pannkoogipäev! MTÜ Himmaste

Himmaste välijõusaal
on valmis

Sporditulemused

Himmaste küla aktiivsete noorte poolt tehtud ettepaneku alusel
rahastas Põlva vald 2019. aasta kaasava eelarvega välijõusaali rajamist Himmastesse.
Välijõusaal asub Himmastes Põlva linna, Himmaste ja Eoste
küla ühendava kergliiklustee vahetus läheduses. Rajatud jõusaal
muudab kergliiklustee veel atraktiivsemaks ja annab juurde ühe
lisavõimaluse sportlikuks tegevuseks tee kasutajatele. Kõik huvilised on oodatud seda kasutama!
Jõusaal valmis Põlva Vallavalitsuse ja Himmaste külaseltsi
koostöös. Seadmed tarnis ja paigaldas TipTipTap OÜ. Multšitöö
tegi külaselts. Kuna multš veel tahab vajumist, siis on külaselts
võtnud endale ka kohustuse kevadel teha vajalikud hooldustööd.
Täname küla poolt Põlva Vallavalitsust, valla arendusspetsialiste ja eriti valla ehitus- ja planeeringu osakonda, kellega oli väga
asjalik ja tulemuslik koostöö!
Andres Vijar
Himmaste külavanem

• 29. augustil toimusid Põlvas
Mesikäpa Hallis Eesti kadettide
meistrivõistlustel kreeka-rooma, vaba- ja naistemaadluses.
Eesti meistriks vabamaadluses
kehakaalus -71kg tuli Hanno
Käärik.
• Eesti meistrivõistlused orienteerumises sprindis toimusid
29. augustil Narvas. N18 klassis saavutas II koha Johanna
Laanoja.
Samas toimusid ka Eesti meistrivõistlused öises orienteerumises. M16 klassis võitis Kaspar
Karolin pronks ja M18 klassis

Martin-Erik Maripuu hõbeda.
30. augustil toimusid võistlused sprinditeates. MN 18-20
teates tulid II kohale Laura-Liis
Kütt, Rasmus Kruusa, Samuel
Kolsar ja Greta-Maria Pisarev.
• Eesti meistrivõistlused orienteerumises tavarajal ja teatejooksus toimusid Karula rahvuspargis Soolamägedel 5.–6.
septembril. M14 klassis võitis
kuldmedali August Jakobson.
M18 klassis tuli II kohale Samuel Kolsar. N18 klassis võitis
kuldmedali Johanna Laanoja,
N16 klassis tuli II kohale Geteli

pannkoogimeistrite küpsetistel
oli nii suur minek, et maitsva
suutäie jaoks tuli päris pikas
sabas seista. Aga tasus igati ootamist!
Igale jooksjale olid auhinna välja pannud AS TERE ja
Europe Direct Põlvamaa teabekeskus, lisaks oli hulgaliselt
loosiauhindu. Suur tänu kõigile
osalejaile ja toetajaile!
Peale lastejooksu algas
Tähtede jooks. 400 m läbis aja
peale 64 jooksjat: 37 tütarlast/
naist ja 27 poissi. Kohalikele
jooksjatele olid konkurentsi
pakkuma tulnud jooksuhuvilised Tartust, Kambjast, Tilsist,

Moostest, Võrust, Krootuselt ja
Räpinast.
Sündmus oli tore sissejuhatus algavasse üle-euroopalisse
spordinädalasse, kuhu mahub
veel mitmeid liikuma kutsuvaid sündmusi – spordipäevad
lasteaedades ja koolides, 69.
Põlva laste jooksupäev ja hooaja viimane orienteerumisteisipäevak.
Olge terved!

Hanni, N20 klassis sai II koha
Laura-Liis Kütt ja II koha Lorely Kõrvel. Eriti hästi läks teatejooksudes, kus võideti kolmkuldmedalit. M14-16 klassis
on Eesti noortemeistrid Villem
Piirimäe, Markus Juhkam ja
August Jakobson. N14-16 klassi Eesti noortemeistriteks tulid
Karoliina Kets, Triin Neeno ja
Geteli Hanni. N18-20 klassis
olid võidukad Laura-Liis Kütt,
Lorely Kõrvel ja Johanna Laanoja. Samas vanuseklassis tulid
III kohale Anete Saar, GretaMaria Pisarev ja Kelli Nurm.
Orienteerujate treenerid on Nikolai Järveoja ja Kalle Ojasoo.
• 12. septembril toimusid Jõgeval Eesti meistrivõistlused

maadluses. Hõbedased medalid
said kaela kehakaalus -70kg
Hanno Käärik, kehakaalus
-86kg Markus Kriiskütt ja kehakaalus -125kg Hannes Käärik. Pronksmedal riputati kaela
kehakaalus -125kg Rudolf Pragile. Võiskondlikult saavutati
III koht. Maadlejate treener on
Elar Hani.

Janika Usin
lastejooksu korraldaja
Fotod Põlva Teataja

• Samal päeval toimusid Vetlas Eesti meistrivõistlused
orienteerumises lühirajal. Järjekordse kuldmedali võitis
N18 klassis Johanna Laanoja.
N20 klassis võitis kulla Lorely Kõrvel, pronksmedali sai
Laura-Liis Kütt. N16 klassis
tuli hõbedale Karoliina Kets ja
pronksile Geteli Hanni.
• 12.-13. septembril osalesid
Põlva Spordikooli noormehed
sünniaastaga 2004 ja nooremad Panevezys Cupil Leedus.
Alistades kõik vastased tuldi
täiseduga turniiri võitjaks. Võidukas võistkond mängis koosseisus: Karl Markus Kannel,
Randel Mathias Lepp, Kevin
Tühis, Andero Viljus, Kevin
Pütt, Teron Taal, Joonas Vassiljev, Henry Jõesalu, Aron Saarna, Reio Kähr, Andero Hääl.
Võistkonna treener on Kalmer
Musting.
• 19. septembril toimus seeriavõistluse Nublust Nabiks ll
etapp Viljandis. Tulemused:
-32kg Kaspar Kört l koht,
-35kg Rain Tigas l koht, -38kg
Romer Bostan lll koht ja -44kg
Tristan Leppik lll koht.
Põlva Spordikool
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Ahjal

N 1. oktoober kell 13.00 ja 17.00 RAHVUSVAHELINE MUUSIKAPÄEV. Olav Ehala 70. Kontsert
Muusikapäeva tasuta kontsertide programm 1. oktoobril on
pühendatud eesti muusikale ja igas maakonnas saab kuulata Eesti
heliloomingut meie parimate muusikute ja kollektiivide esituses.
Põlvamaa kontsertidel võlub publikut Olav Ehala looming.
Laval: Kädy Plaas (sopran), Mati Turi (tenor), Hain Hõlpus (klaver) Sissepääs tasuta, kuid selleks tuleb eelnevalt välja võtta
tasuta pilet Piletilevist.
Piletilevist. Kohtade arv saalis piiratud.

Teisipäeval 1. oktoobril kell 11.15 TEATER
Tallinna Lasteteater “Lepatriinu” etendus “Muinasjutt”
Pilet 3.- müügil kohapeal

Reedel 2. oktoobril kell 19.00 KINOÕHTU
Film “Viimased”. Kinopilet 5 ja 3.50 eurot

Laupäeval, 17. oktoobril kell 20.00 SÜGISPIDU
Tantsuks ansambel “Ah sa Raks!”, vaheaegadel üllatusesinejad. Pilet 5 eurot. Pidu on laudadega, osavõtusoovist anda teada
mob 5372 7732. Teenindab “Nautlejad”

Teisipäeval 6. oktoobril
kell 13.45 KINO LASTELE. Film “Ahvipärdik”. Kinopilet 4 ja
3 eurot
kell 18.00 KÄSITÖÖTUBA. Osalustasu 2 eurot. Tunnis tehtavast
täpsem info kultuurimaja kodulehelt www.vkk.ee ja facebookist.

R 2. oktoober kell 19.00 KAIT KALL STAND UP KOMÖÖDIAS „PLAAN B“
Stand-up etendus “Plaan B” on eluterve (pisut “eluhaige”) pilguheit töö-ja eraelule, ühiskonnale, maailmale ja minu elule.
Laval: Kait Kall. Autorid: Kait Kall, Paul Piik. Kestvus: 1h 30
min vaheajata Pilet 17.50€ / 15.50€ müügil Piletilevis, Põlva
Vallavalitsuse kassas, enne etendust kohapeal.
E 5. oktoober kell 19.00 NAGU PEEGLIS. Rakvere Teater.
Süveneva haiguse käes vaevleva Karini lähedased üritavad iga
hinna eest hoida noort naist reaalsuses, teda toetada ja armastada, kuid paralleelmaailm ja nägemused ei küsi ilmumiseks luba.
Kas sellest piisab? Autor: Ingmar Bergman “Såsom i en spegel”,
lavastaja: Madis Kalmet
Osades: Grete Jürgenson, Märten Matsu, Madis Mäeorg, Tarvo
Sõmer. Soovituslik vanus al. 15 eluaastast. Kestvus: 2h 15min
vaheajaga. Pilet 17.00€ / 15.00€ müügil Piletilevis, Piletimaailmas, Põlva Vallavalitsuse kassas, enne etendus kohapeal.
K 7. oktoober kell 18.00 Põlva Muusikakooli laulusolistide
kontsert. Kontsert on pühendatud Valter Ojakääru loomingule.
Külalissolistina astub lavale Kristi Raias (esinejanimega Rita
Ray). Kaastegev saateansambel Riivo Jõgi juhendamisel.
Pilet 5 € / 3 € müügil kohapeal.
N 8. oktoober kell 19.00 RITA RAY. Festival JAZZKAAR
Põlvas.
Tõeliselt haarab kuulaja endasse Rita Ray live kontsertidel, kus
särab tema hingestatult jõuline vokaal, meeldejäävad meloodiad
ja tantsulisus. Palasid albumilt on mängitud näiteks populaarsetes UK raadiojaamades BBC ja Soho Radio. Koosseis: Rita Ray
(Kristi Raias)- laul, Artis Boriss– klahvpillid, Kristen Kütner– kitarr, Jasper Alamaa– bass, Luiz Black– perkussioon, Ott
Adamson– trummid
Pilet 10€ / 8€ müügil Piletilevis ja tund enne kontserdi algust
kohapeal.
E 12. oktoober kell 19.00 VIHANE MEES.COM. Kinoteater.
Penelope Skinneri auhinnatud näidend Vihanemees.com (algse
pealkirjaga “Angry Alan”) vaatleb lähedalt ja mitte liiga suure
aupaklikkusega ühe tänapäeva mehe lugu.
Lavastaja: Paavo Piik / Laval: Ivo Uukkivi (Eesti Draamateater) /
Kõrvalosas: Mart Nurk. Kestvus: 1h 40min
Pilet 15€ / 13€ müügil Piletilevis, Põlva Vallavalitsuse kassas,
enne etendust kohapeal.
N 15. oktoober kell 18.00 BALLETIGALA. Rahvusooper
Estonia. Ühe õhtu jooksul jõuab Põlva Kultuurikeskuse lavale
kaunis klassika ja põnev kaasaegne repertuaar: ettekandele tuleb
Pjotr Tšaikovski balleti „Luikede järv“ teine vaatus ning Jevgeni
Gribi lühiballett “Tango”. Esinevad rahvusballeti solistid ja trupp.
Pilet 25€ / 20€ müügil Piletilevis.
P 18. oktoober kell 17.00 PUHKEÕHTU. Klubi Kuukiir
Pääse 5€ / klubiliikmele 3€ /müügil kohapeal.
N 22. oktoober kell 19.00 „BANDONEON ja PIAZZOLLA“
JENS LUNDBERG & KAMMERORKESTER KLAASPÄRLIMÄNG SINFONIETTA.
Jens Lundberg on omandanud bandoneonimängu meisterlikkuse
Argentiina bandoneonivirtuoos Juan Jose Mosalini käe all Pariisi
konservatooriumis ning täiendanud end Buenos Aireses meistrite
Nestor Marconi ja Walter Riose juures. Muusika, mida mängitakse, on pärit mitmest sajandist, ulatudes Bachist Tüürini ning
Corellist Piazzollani. Kontsert toimub koostöös muusikaagentuuriga Uus Kontsert. Pilet 18€ / 15€ müügil Piletilevis, enne
kontserti kohapeal.
L 24. oktoober kell 17.00 Rahvatantsu kontsert- etendus SÜGISENE SÕLESÄRA.
Kontsertetendusel osalevad Põlvamaa rahvatantsurühmad ja rahvamuusikud. Etenduse kestvus 1h 30 min. Pilet 5 € müügil enne
etendust kohapeal.
N 30. oktoober kell 11.00 VAHTRAMÄE EMIL. Viljandi
Laste- ja Noorteteater Reky.
Südamlik lugu vahvast poisist Emilist, kes elab Vahtramäel
Kassisalu talus koos väikese õe Ida, isa Antoni, ema Alma, sulase
Alfredi ja tüdruk Liinaga. Peaosades Gregori Kilp või Reimo
Jürjo (Emil) ja Krete Paldra (Ida) jt. Lavastaja Kadri Paldra. Soovituslik vanus al. 4 eluaastast. Kestvus 1h 10 min.
Pilet 9€ müügil Piletimaailmas, Põlva Vallavalitsuse kassas ja
enne etendust kohapeal.

Kino

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

Seltskonnatantsuklubi “Tantsusõbrad” alustab uut hooaega 24. septembril kell 19.00. Oodatud ka uued tantsusõbrad!

Moostes
Reedel 2. oktoobril kell 14.00 SÜGISPIDU PENSIONÄRIDELE. Tantsuks mängib ansambel Kompvek. Tantsuilu pakub
tantsutrupp Maljarka. Kaetud kohvilaud.
Laudade broneerimine tel 516 0656, Maret Aruoja
Neljapäeval 8. oktoobril kell 13.00 ÕPITUBA
Teema: säästliku toidu tarbimine. Valmistame koos toorputru
Võtke julgelt kaasa oma vanemad või vanavanemad. Juhndaja
Liilia Raik. Info ja registreerimine tel 516 0656, Maret Aruoja
Esmaspäeval 12. oktoobril kell 10.00 SÜGISENE LIIKUMISRETK ümber Mooste Järve. Ootame osalema on igas eas
huvilisi. Info tel 516 0656 Maret Aruoja
Reedel 23. oktoobril kell 19.00 HOOAJA AVAPIDU
Marko Matvere ja VLÜ-ga. Showprogrammi esitavad Lõbusad
Täpikesed Tartust. Meeleoluka tantsukava astuvad üles tantsurühmad: Päntajalad ja Soolo. Õhtut juhib Meelis Hainsoo.
Pääse: 10 eurot, pensionärid 7 eurot. Laudade broneerimine tel
516 0656, Maret Aruoja

Mooste Folgikojas
Reedel 23. oktoobril KRISTJAN LÜÜS wake-up comedy
“OLLA VÕI OHKIDA?’’
Pühapäeval 25. oktoobril Pille Pürg “Kutse juubeliks!’’
(28.04 asendusetendus)
Laupäeval, 31. oktoobril TÕNIS NIINEMETS grow-up
comedy “THE KID’’

Vana-Koiolas
Esmaspäeval 5. oktoobril 2020 Vana-Koiola Rahvamajas tegutsevate huviringide ja isetegevuslaste “Järjepidevuse päev”
Kolmapäeval, 7. oktoobril 20:00 TEATER
Aale-Saija Teatristuudio etendus “Arenguvestlus” Pilet 6€
Laupäeval, 24. oktoobril 2020 “Eestimaa Rahvamaja päev”
Vana-Koiola Rahvamajas. Täpsem info päevaprogrammi kohta:
https://www.facebook.com/vanakoiolarahvamaja
Laupäeval 31. oktoobril kell 19:00 Põlvamaa sõnameistrite
žanripäev Vana-Koiola Rahvamajas.
Õhtut juhib ja tantsumuusikat teeb Taavi Taar,
peomeeleolu loovad Nõtked ja Karvased. Pilet 5€

KIRIKUTEATED
Põlva Maarja kogudus
• Pühapäeviti kell 11 kirikus püha missa.
• Reedeti bändiklubi kell 17 vana pastoraadi (Kesk 11) II korrusel; kell 18 sealsamas noorteõhtu
• Pühapäevakool pühapäeviti kell 13 vana pastoraadi II korrusel
Septembris
• 24.09 kell 18 raamatuklubi
• 27.09 kell 17 kirikus kontsert. Laulavad/mõtisklevad õp Urmas Nagel ja isa Sakarias Leppik
Oktoobris
• 01.10 kell 18 piiblitund “Jumal või evolutsioon?”
• 08.10 kell 18 loeng “Ristiusk võhikutele: sissejuhatus”
• 15.10 kell 18 piiblitund “Kes on inimene?”
• 29.10 kell 18 raamatuklubi
Jooksev info: polva.eelk.ee
Mooste Baptistikogudus
• Igal pühapäeval kell 11 jumalateenistus.
• Laste pühapäevakool igal 1. ja 3. pühapäeval jumalateenistuse ajal.
• Jooksev info koguduse kodulehel: mooste.ekklesia.ee,
tel 5622 0045
Põlva Püha Peetri kogudus
• Jumalateenistused pühapäeval ja kolmapäeval kell 11

Vastse-Kuustes

Reedel 16. oktoobril
kell 11.00 TEATER LASTELE „Lohutusloom“ HeaMaigu teatritrupilt. Pääse 1 euro.
kell 18.00 KÄSITÖÖTUBA.
Osalustasu 2 eurot .Tunnis tehtavast täpsem info kultuurimaja kodulehtedelt www.vkk.ee ja facebookist.
Teisipäeval 20. oktoobril kell 18.00 KÄSITÖÖTUBA.
Osalustasu 2 eurot. Täpsem info töötoas tehtavast kultuurimaja
kodulehtedelt www.vkk.ee ja facebookist
Reedel 23. oktoobril kell 19.00 HOOAJA AVAKONTSERT
Laulab Fred Rõigas. Valgre 21. sajandil. Pääse 5 eurot.
Laupäeval 24. oktoobril kella 9.00-23.00 EESTI RAHVAMAJA PÄEV - 133 aastat kogukonna liitjana.
Huvilistele tegevusi ja vaatamist terve päev. Täpsemat päevakava saab näha kultuurimaja kodulehtedelt vkk.ee ja facebookis.
Esmaspäeval 26. oktoobril kell 19.00 KOKKAMISÕHTU
KÕIVOKÕSTEGA. Osalustasu 2 eurot. Täpsem info kultuurimaja kodulehelt www.vkk.ee
Ürituste, ringide ja piletitemüügi info tel 5693 7848 ja
kodulehelt www.vkk.ee

Vastse-Kuuste kogukonnamajas
• Maal elamise päeval 26. septembril ootavad kogukonnamajas külalisi kultuuriselts Viruskundra ja naisteklubi Kolmapäev.
Kultuuriselts Viruskundra tutvustab käsitöö tegemise võimalusi. Külalised saavad proovida kangastelgedel kudumist ja
kirivöö kudumist ning tutvuda meie teiste tegemistega. Kaasa
saab osta meie poolt valmistatud käsitöötooteid. Kella 12.30st
saab osaleda bändiproovis.
Naisteklubi Kolmapäev õppeköögis pannakse sügist purki
ja loometoas saab valmistada helkurliblikaid ja -kiile. Võimalus
maitsvaid hoidiseid ka kaasa osta. Uksed on avatud kella 11-15.
Jagame ka infot Vastse-Kuustesse ja selle naaberküladesse elama asumise võimaluste kohta.
• Alates oktoobrikuust pühapäeviti kella 15-18 naisteklubi Kolmapäev loometoad. Oodatud kõik huvilised, tegevuste
kohta jälgige reklaami.
• 15. oktoobril kell 19 kaminaõhtu luule-ja muusikaga
„Kevad ja sügis“. Esinevad Anne-Mai Tevahi ja Janno Puusepp. Sissepääs vaba annetusega. Toetab Eesti Kultuurkapitali
Põlvamaa ekspertgrupp.
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ÕNNITLEME
VÄÄRIKAID
JUUBILARE
OKTOOBER 2020
95
Lidia Lokk
Mammaste küla
Valve Päkk
Põlva linn
93
Helju Juhkam
Põlva linn
Maimu Loreida Jaaska
Tromsi küla
92
Endla-Johanna Inti
Vana-Koiola küla
Maria Semm
Vanaküla
91
Endla Sarapuu
Vastse-Kuuste alevik
90
Helju Lihtmaa
Põlva vald
Asta Tagel
Rosma küla
Leida Kööbi
Põlva linn
85
Eevi Ilves
Põlva linn
Mart Tootsmann
Põlva linn
Aili Vaher
Tännassilma küla
Mihail Alasepp
Mustajõe küla
Maimu Vassar
Peri küla
Enno Säinast
Peri küla
80
Heino Holvason
Põlva linn
Arvo Ämarik
Põlva linn
Mati Raudsaar
Põlva linn

Leida Kanarik
1926-2020
Helju Oberg
1927-2020
Lembi Märtson
1930-2020

Helga Olesk
Põlva linn
Manni Mõts
Mõtsküla
Mare Padesaar
Põlva linn
75
Valter Sildnik
Rosma küla
Tiia Aarla
Vastse-Kuuste alevik
Vello Raudseping
Põlva linn
70
Ivar Vaino
Mammaste küla
Aili Luts
Mammaste küla
Laita Käspre
Ahja alevik
Sirje Pindmaa
Põlva linn
Maie Asur
Karilatsi küla
Uve Kaas
Põlva linn
Jaan Järvela
Põlva linn
Ülo Puniste
Põlva linn
Aili Lumiste
Padari küla
Seila Truu
Tilsi küla
Aime Ivand
Kauksi küla
Sirje Semm
Kiisa küla

Viktor Keerd
1937-2020
Volli Piirikivi
1943-2020
Ingrid Madalvee
1948-2020

Liidia Sulg
1954-2020
Ants Kalle
1955-2020
Anu Kahar
1962-2020

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

Novembrikuu juubilarid,
kes ei soovi äramärkimist
ajalehes, palume sellest teada
anda hiljemalt
15. septembriks
tel 799 9499

PILET
5 / 3 eurot

Müüa
laagerdunud
hobusesõnnikut
turba allapanuga.
Transport.
Info tel 501 8431

Endla-Helene
Rebenits
1931-2020
Enno-Rahuleid
Kuklas
1937-2020

Elanike arv seisuga
01.09.2020
mehi 6762
naisi 6959
kokku 13 721
Ajavahemikul
22.08.2020 –
14.09.2020
sündis Põlva vallas
2 tüdrukut ja
7 poissi.

