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Vaktsineerides
oleme tugevamad!
COVID-19 vastu vaktsineerides hoolid enda
ja oma lähedaste tervisest ning aitad meil
naasta tavapärase elu juurde.
Tutvu ametliku COVID-19
vaktsineerimise infoga: vaktsineeri.ee

Hajaasustuse programm
2021. aasta taotlusvoor avaneb 1. veebruarist ning taotluste
esitamise tähtpäev on 1. aprill 2021. Programm on suunatud hajaasustusega piirkondadele.
Programmi eesmärgiks on tagada hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele head elutingimused ning seeläbi aidata
kaasa elanike arvu püsimisele hajaasustusega maapiirkondades.
Eesmärgi saavutamiseks toetatakse programmist majapidamiste veevarustussüsteemide, kanalisatsioonisüsteemide, juurdepääsuteede ning autonoomsete elektrisüsteemidega seotud tegevusi
juhul, kui majapidamine ei ole elektrivõrguga liitunud.
Maksimaalne toetus ühe majapidamise kohta on 6500 eurot.
Taotleja ja kaastaotleja oma- ja kaasfinantseering peab kokku
moodustama vähemalt 33% projekti abikõlblikest kuludest.
Programmi raames saab toetuse taotlejaks olla füüsililine isik,
kelle alaline ja rahvastikuregistri andmete kohane elukoht on käesoleva aasta 1. jaanuarist kuni toetuslepingu sõlmimiseni hajaasustuse piirkonnas asuv majapidamine, millega seotud projektile toetust taotletakse. Taotlejal ei tohi olla kohalike ja riiklike maksude
osas maksuvõlga, välja arvatud juhul, kui see on ajatatud.
Taotleja peab taotluse esitamisel arvesse võtma ka ehitusseadustikust tulenevaid nõudeid projekteerimisele ja ehitamisele.
Et täpsustada konkreetse projektiga seotud nüansse, soovitame
kokku leppida aja konsultatsiooniks. Rohkem infot ja taotlemiseks
vajalikud vormid on Põlva valla kodulehel https://www.polva.ee/
hajaasustusprogramm
Lisainfo ja konsultatsioon:
taristuspetsialist Imre Maidla
799 9478; 5305 0775
Imre.Maidla@polva.ee
Foto erakogust

13. jaanuaril tähistas Põlva Hurda nim. Rahvahariduse Selts traditsiooniliselt Jakob Hurda mälestuspäeva J. Hurda ausamba juures.
“Selleks, et rahvuse mälu säiliks, tuleb koguda argipäevade hetki,” meenutas seltsi esimees Sirje Vill suurmehe sõnu, kui
tutvustas seltsi poolt välja antud ja Tiia Viilu poolt koostatud järjekorras juba viiendat Põlvamaa kodulookogumikku “Minevikumälestused”. Tunnustati ka kogumiku noorimat autorit Heili Meribeth Raud.
Foto Põlva Teataja

Teede talihooldus
Põlva linna piirkonnas, sealhulgas Himmaste, Mammaste, Rosma, Puuri ja Peri – töid teostab AS Trev-2 Grupp, kontakt Hardi Kuimets, tel 5814 4802, hardi.kuimets@trev2.ee.
Endiste Vastse-Kuuste, Mooste ja Ahja valla ning osaliselt endise Põlva valla piirkonnas: Ahja, Akste, Kärsa, Mustakurmu, Mõtsküla, Lootvina, Logina, Padari, Kiidjärve, Kosova, Ibaste, Partsi, Lutsu, Soesaare, Uibujärve, Holvandi, Adiste,
Kanassaare, Nooritsmetsa, Eoste, Valgesoo ja Taevaskoja – töid
teostab Hainer Kaine, tel 5620 6677, hainerkaine@gmail.com.
Mooste, Rasina, Kadaja, Kastmekoja – töid teostab Kristo
Luik, tel 5622 5753, myyri.talu@gmail.com.
Kauksi, Jaanimõisa, Kaaru, Kanasaare, Säkna – töid
teostab Meelis Kokkmaa, tel 525 8774, meelis.kokkmaa@
gmail.com.
Vastse-Kuuste, Vooreküla, Karilatsi, Valgemetsa, Koorvere, Aarna, Kiuma, Tännassilma, Puntaru, Hatiku – töid
teostab Andu Hanson, tel 508 6789, popsiveod@gmail.com.
Endise Laheda valla piirkonnas: Tilsi, Roosi, Lahe, Ridali,
Suurküla, Joosu, Vana-Koiola, Himma, Naruski, Pragi ja Vardja
– töid teostab OÜ Devia, kontakt Enar Viljamaa, tel 516 0699,
info@devia.ee.

Libe sõidutee on üks talve lahutamatu osa, mis võib osutuda
väga ohtlikuks, kui sellega ei arvesta. Libeda tee hooldustöid
tehakse teede liiklussageduse järgi – suurema liiklusega teed
ennem. Väiksema liiklusega teel tehakse hooldetöid harvem ja
väiksemas mahus. Esimese seisunditaseme puhul, kuhu enamus
valla teid kuulub, on nõutud ainult ohtlike kohtade puistamine.
Libeduse tekkides tuleb olla liikluses väga ettevaatlik, valida
sõidukiirus vastavalt teeoludele, vältida vähemkasutatavaid teid
või koguni vältida sõitmist. Asulavälistel teedel liigeldes tuleb
olla eriti tähelepanelik.
Palume kinnistuomanikel eemaldada lume raskuse tõttu
teede kohale madalale langenud oksad, need takistavad lumelükkajate tööd.
Probleemidest teede talihooldusel palume teada anda Põlva
Haldusteenistuse juhatajale Rein Kamberile telefonil 5560 1587
või otse oma piirkonna talihooldetööde teostajale.
Põlva Teataja
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Volikogus ja vallavalitsuses
Määrati Põlva linnas asuvale liikluspinnale, mis algab Männi tänavalt ja lõpeb tupiktänavana Oru tn 14 krundi piiril, nimeks
Pargi tänav. Praegused aadresskohad Räni tn 34, Rähni tn 9, 11 ja
13 on eksitavad, kuna Rähni tänav ei ulatu nende katastriüksusteni.
Puudutatud katastriüksuste omanikud esitasid ettepaneku nimetada tänav Pargi tänavaks.
Anti ettevõtlustoetust osaühingule STAL nelja uue töökoha
loomisel kuni 8000 eurot. STAL OÜ põhitegevusala on mootorsõidukite hooldus- ja remonttööd. Toetust kasutatakse seadmete
ostuks.
Muudeti Põlva haldusteenistuse poolt pakutavate teenuste hinnakirjas Rosma kalmistu leinasaali ja külmkambri rendi hindasid:
- leinasaali rent, 1 tund 20.40 eurot (hind koos käibemaksuga)
- külmkambri kasutamine, 1 ööpäev 12 eurot (hind koos käibemaksuga).
Põlva Teataja

Uued ilmakodanikud
2020. aastal sündis Põlva vallas 120 last – 65 tüdrukut ja 55
poissi.
Eelmisel aastal said neli peret rõõmustada kaksikute sünni üle.
Ühes peres sündisid poisid, ühes peres tüdrukus ja kahes peres nii
poiss kui tüdruk.
Eelistatumad nimed tüdrukutele olid Eliise, Lenna, Marta ja
Saara ning poistele Jakob ja Kristofer.
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2021. aastal tuleb Põlvas järveta hakkama saada
Käesoleval aastal tuleb põlvalastel läbi ajada järveta, sest järv
lastakse kevadel alla. Aga igas halva asja juures on ka midagi head
ning Põlva järve puhul saab välja tuua kaks positiivset arengut.
Esimeseks põhjuseks, miks Põlva järv tühjaks lastakse on
Maanteameti poolt kavandatud silla ja tammi ehitus, millest viimases panustab rahaliselt ka vald 71 795 euro ulatuses. Seejärel jääb
tulevikus nii järve paisutajaks kui veetaseme reguleerijaks Põlva
vald. Siiani tegi seda AS Genaraator, kes tootis ka hüdroenergiat,
kuid selle tegevusega uue silla ja tammi puhul ei jätkata.
Silla ehitus aga tähendab kahjuks ka seda, et kogu liiklus suunatakse mitmeteks kuudeks ümber.
Teiseks positiivseks arenguks on wakepargi / veelauaraja ehitus, mille tööde teostamine vajab samuti järve veetaseme allalaskmist. Põlva järvele tuleb teine ringkaablissüsteemis wakepark Eestis, mis aitab kindlasti elavdada suvist elu Põlvas, meelitada turiste,
ning anda kohalikele noortele hooajalist tööd. Tänaseks on projekt
koostatud, riigihange tehtud ning töid hakkab teostama Snow &
Wakeboard Solutions OÜ.
Põnevaks väljakutseks on kindlasti ka Põlva laskespordikeskuse väljaarendamine ja Põlva turu täiesti uus kontseptsioon.
Laskekeskuse väljaarendamiseks on eelarves plaanitud 1,74
miljonit eurot. Ehitusprojekt on valmis ja käesoleval aastal saab
reaalse ehitusega algust teha ning täna nukras olekus Baltikumi
suurimale siselasketiirule uue elu sisse puhuda.

Teede tolmutõrje 2021
Põlva Vallavalitsus võtab vastu taotlusi tolmutõrje tegemiseks
kloriididega kohalikel teedel ja erateedel, mis on määratud avalikult kasutatavateks teedeks.
Tolmutõrjet teostatakse teelõikudel, mis asuvad eluhoonete vahetus läheduses. Taotleja peab olema valda sisse kirjutatud ja tee
ei tohi olla tupiktee.
Tolmutõrjet ei tehta töös olevatel objektidel, mis saavad 2021.
aasta jooksul tolmuvaba katte. Tolmutõrjet teostatakse reeglina üks
kord aastas kevadel.
Taotluses palume märkida maaüksuse katastritunnuse ja nimetuse. Neil, kellel 2020. aastal tolmutõrjet teostati, ei ole vaja täiendavalt avaldusi esitada.
Taotlused palume saata e-posti aadressile info@polva.ee või
saata Põlva Vallavalitsusse, Keldrikaela tee 2, Mammaste küla,
Põlva vald. Taotluste viimane esitamise tähtaeg on 31.03.2021
Täiendava informatsiooni saamiseks palume pöörduda teedespetsialist Halvor Laometsa poole, tel 799 9493 või halvor.laomets@polva.ee

Põlva valla teehoiukava aastateks
2021 – 2025 avalik väljapanek
Põlva Vallavalitsus kiitis heaks “Põlva valla teehoiukava aastataks 2021–2025” projekti ja suunas eelnõu avalikule väljapanekule. Teehoiukava projekt on välja pandud 29.01.2021–12.02.2021
Põlva valla kodulehel www.polva.ee
Paberkandjal saab teehoiukava projektiga tutvuda vallavalitsuses eelregistreerides enda soov telefonil 5301 4448.
Avaliku väljapaneku kestel on igaühel õigus esitada Põlva Vallavalitsusele kirjalikke ettepanekuid kas digitaalselt allkirjastatuna
e-posti aadressile info@polva.ee või paberkandjal allkirjastatuna
aadressile Kesk 15, 63308 Põlva.
Ettepanekuid oodatakse kuni 12. veebruarini 2021.

Planeeringud
Põlva vallas Kiidjärve külas Ubina katastriüksuse detailplaneeringu avaliku väljapaneku käigus esitati üks kirjalik ettepanek
milles tehti ettepanek loobuda Kiidjärve ehituskeeluvööndi vähendamisest. Enne avaliku arutelu toimumist teatas ettepaneku tegija,
et nõustub vallavalitsuse seisukohaga jätkata planeeringu koostamist, taotledes ehituskeeluvööndi vähendamist üksnes juurdepääsutee osas.
Põlva linnas perspektiivse Kaasiku tn 9 maaüksuse detailplaneeringu avaliku väljapaneku käigus esitati üks kirjalik arvamus
millega 7. jaanuaril toimunud avaliku arutelu tulemusel täielikult
arvestatakse. Detailplaneeringu rakendamise osas täpsustatakse
ehitusõiguse realiseerimise alternatiive. Planeeringuga lubatakse
alale püstitada üks kahekorruseline või kaks ühekorruselist erivajadustega inimeste eluhoonet.
Põlva Vallavalitsus algatas Põlva linnas Piiri tn 22 ja Metsa
tn 12 katastriüksuste ja lähiala detailplaneeringu koostamise
ja jättis algatamata detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise. Planeeringuala suurus on 1,41 ha ning planeeringu
eesmärgiks on jagada ala kruntideks ning määrata moodustavatele
kruntidele ehitusõigus kuni kolme korter- ja/või ridaelamu ning
kuni kolme üksikelamu püstitamiseks. Juurdepääs moodustatavatele kruntidele planeeritakse Metsa ja Toominga tänavatelt.
Ehitus- ja planeeringuosakond

Vaade keskväljakult vana turuplatsi poole. Eskiis
Turu rekonstrueerimine tähendab vana turu uuendamist ja kesväljaku jõepoolsesse otsa uue turuala ehitamist ning kahe ala omavahel sidumist. Uue osa puhul tegemist mitme otstarbelise alaga,

Vaade parklaale turu ja surnuaia vahel. Eskiis
mis annab võimaluse tegutseda turul 7 päeva nädalas ning loob
ka uue vabaaja veetmise ala. Samuti on plaanis käesoleval aastal
rekonstrueerida surnuaia ja jõe vaheline parkla, mis annab oma panuse heale ja väärikale linnaruumile.
Hea meel on tõdeda, et reaalsed tööd algavad ka mitmeid aastaid ette valmistatud tänavavalgustuse uuendamise projektis, kus
vahetatakse üle valla välja enamus vanast tänavavalgustusest,
säästlikute LED valgustite vastu. Eelarvemahult on tegu 1,19 miljonit maksva insvesteeringuga.
Julgelt võib öelda, et 2021. aasta tuleb Põlva vallale ka teeehituse aasta. Aasta esimesel poolel valmivad juba täna ehituslepingus olevad teed (Pilpa tee 1,3 - 3,2 km, Asunduse tee esimene
2,8 km, Holvandi - Lutsu tee 2,5 km, Leevijõe ringtee II 1,9 km;
Kööbi - Laane tee 1,36 km, Asunduse tee 2,8 km, Kikari-Oja-Ivani tee, Holvandi – Kiisa tee, Holvandi – Kiviküla tee, Toominga
tee, Toominga põik, Taevakaare tee 0,6 km, J. Hurda tee 1,1 km,
Himmaste - Taevaskoja tee 1- 4 km, Ootsioru tee 1,77 km), valmib
Rosma-Peri kergliiklustee ning ehitusse läheb Piiri tänav. 2021.
aasta uute teede investeeringute maht küündib üle miljoni euro.
Siinkohal sai välja toodud mõned suuremad objektid, mis 2021
aastal töösse lähevad. Loetelu on loomulikult palju suurem, täieliku nimekirjaga saab tutvuda vastu võetud eelarve investeeringute
lisas.
Martti Rõigas
Abivallavanem

Valla 2021. aasta eelarvest
Valla eelarve on üks olulisemaid valla juhtimise hoobasid. Eelarves kajastub tegelik
olukord – kust ja kui suures mahus raha laekub ning millele kulutusi tehakse. Eelarve
koostamisel lähtutakse kehtivast eelarvestrateegist, mis tugineb valla arengukavale.
Volikogule esitatud eelnõu kohaselt on Põlva valla 2021. aasta eelarve kogumaht 35
587 000 eurot, mis on 13,9% suurem võrreldes 2020. a esialgse eelarvega. Valla selle aasta
põhitegevuse tulud on aga mullusega võrreldes 1,7% väiksemad. Tulude vähenemine on
tingitud koroona viirusega kaasnenud majanduslangusest, mis on osutunud siiski kardetust
väiksemaks. Eelarve kogumaht tõuseb investeeringute suurenemise arvel. Laenuraha on
kavandatud kasutada 5 739 000 eurot, mille järel jääb valla netovõlakoormuseks aasta lõpuks 59,2%. Eesti kohalike omavalitsuste maksimaalselt lubatav võlakoormus on aastani
2024 80% põhitegevuse tuludest.
Eesti kohalike omavalitsuste finantsautonoomia on väike. Kohalikud omavalitsused
saavad mõjutada vaid 17% oma tuludest, 83% otsustatakse keskvalitsuse tasandil. Kohalikud maksud moodustavad vaid 1% tuludest. Iga-aastasel eelarve koostamisel seab soovitust madalam finantssuutlikkus soovidele piirid ning valminud eelarvest ilmneb kõige
selgemalt, mida väärtustatakse.
Läbi aastate on haridusvaldkonna kulud moodustanud Põlva valla eelarve põhitegevuse kuludest lõviosa (2021. aastal 53% ehk 10 488 480 eurot), suure osa ülejäänud kuludest
moodustavad noorte-, spordi- ja kogukondliku ühistegevuse kulud (14% ehk 2 828 927
eurot) ning regiooni eripärast ja vananevast elanikkonnast tulenevalt sotsiaalkaitse kulud
(samuti 14%).
Põlva valla eelarve investeeringute fookus 2021. aastal on parem elu- ja ettevõtluskeskkond. Investeeringute kogumaht on 14 739 933 eurot. Kaks pikaajalist ja suuremahulist projektid jõuavad lõpusirgele - maanteeametiga koostöös valmib Rosma-Peri jalg- ja
jalgratta tee (projekti toetus 596 252,40 eurot) ning renoveeritud saab tänavalgustus valla
suuremates asumites (projekti toetus 889 165 eurot). Aasta esimeses pooles algab ka Lina
tänavale rajatavate eakate hooldekodude ehitus (projektide toetus 1 144 000 eurot) ning
jätkub Mammaste Tervisespordikeskuse väljaarendamine. Alustatakse lasketiiru ümberehitamisega. Riigipoolse toetusrahaga rekonstrueeritakse Tööstuse tee Himmastes ja Energia tänav Põlvas, valla omavahenditega remonditakse teid 1 523 000 euro eest.
Suuremad investeeringud ja toetusraha on kavandatud ka Põlva järve ja Orajõe äärse ala arendamiseks. Põlva vald osaleb sellelgi aastal nii teada-tuntud hajaasustuse programmis kui ka eelmisel aastal käivitunud Kagu-Eesti programmi spetsialistide eluasemete
toetusmeetmes. Ettevõtlustoetuseks on kavandatud valla eelarves jätkuvalt 30 000 eurot.
Seoses põhitegevuse eelarve vähenemisega ei ole 2021. a võimalik tõsta personalikulusid ning palku hoitakse 2020. a tasemel.
Valla eelarve eelnõuga on võimalik tutvuda: https://www.polva.ee/eelarved

Kaire Kalk
arenduse peaspetsialist

Vastse-Kuuste perearst
Jane Ott alustab
vastuvõttu Põlvas
Perearst Jane Ott avab 2021. aasta
veebruaris vastuvõtu Põlva Tervisekeskuses.
Vastuvõtuajad Põlvas
E 8–15, töötab pereõde Piret Vesi või
Katre Lääts
K 8–14, töötab pereõde Piret Vesi või
Katre Lääts
N 8 –15, töötab pereõde Piret Vesi või
Katre Lääts,
perearsti vastuvõtt 10 –13.
Edaspidi lisandub perearsti vastuvõtu päevasid vastavalt vajadusele.
Vastuvõtuajad Vastse- Kuustes
E 10 -18, pereõde 10 -14 ja perearst 14-18
T 8 - 16, perearst 8 - 12 ja pereõde 12- 16
K 8 - 16, perearst 8 - 12 ja pereõde 12- 16
N 9.30 -17.30, pereõde 9.30 - 13.30;
perearst 13.30 - 17.30
R 8- 16, perearst 8 - 12 ja pereõde 12- 16
Telefonid 524 3527; 792 0366; 5341 3431
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Mida toob aasta 2021?
Kui vaadata alanud aasta
tegemistele, siis võib kokkuvõtlikult öelda, et tulemas on
traditsiooniliste
tegevuste,
paljude uute algatuste aga ka
kauaoodatud investeeringute
aasta. 2021. aastal on Põlva
vallas investeeringuteks planeeritud kokku ~14,7 miljonit
eurot, millest ligi kolmandik
on toetusega saadud rahastus.

Lina 21 õppehoone
infokoosolek
Põlva Kooli Lina 21 õppehoone infokoosolek toimub elektrooniliselt esmaspäeval, 1. veebruaril kell 18 TEAMSi veebikeskkonnas. Link koosolekule on leitav Põlva valla veebilehelt ja
Põlva Vallavalitsuse Facebooki lehelt.
Koosolekul antakse ülevaade Lina 21 ja lähiala planeeringust
ning sellest tulenevatest tegevustest.

Kui laps alustab kooliteed
2021. aasta sügisel

Lina 21 tulevane hoone koos võimlaga. Eskiis

Haridus
Haridus on vallas üks suuremaid valdkondi ja meie eesmärk
on jätkuvalt heal tasemel õppijakeskse hariduse väärtustamine.
Selle üks osa on keskkonna loomine ja parendamine, kus tagatakse nii füüsiline kui tehnoloogiline taristu, mis toetab õppija arengust lähtuvat õpikäsitust. Selle aasta haridusinvesteeringuteks on
uued ja kaasaegsed ruumid Põlva Kooli Lina 21 õppehoones, Ahja
Kooli välisfassaadi soojustamine, Põlva Kooli õuesõppeklass
Koolimaja teele ja Kesk 25 söökla ümberehitamine spordisaaliks,
Vastse-Kuuste kooli tualettruumide remont, Vastse-Kuuste lasteaia uutele ruumidele mööbli soetamine, Tilsi Kooli tööõpetusklassi rekonstrueerimine, Tilsi Lasteaed Muumioru õuepaviljoni hankimine ja Mooste Mõisakooli kasutuses oleva mõisa valitsejamaja
katuse soojustamine. Nende objektide kogumaht eelarves on ~ 1,4
miljonit eurot. Erinevate projektidega on kavas saada lisarahastust ja selleks läheme uuesti CO2 taotlusvooru, et ehitada Põlva
Lasteaed Lepatriinu energiatõhusamaks.
Lisaks sisutegevustele on tähtsad digilahenduste arendamine
ning mitteformaalse ja alushariduse toetamine. Võtame kasutusele haridusasutuse juhi kompetentsimudeli rakendamise, mida
kasutatakse juhi enesearendamisel, värbamisel ja valikul, koolitamisel, individuaalsel nõustamisel, tulemushindamisel ning tunnustamisel.
Tähtpäevad
Juubeliaastat peavad Ahja Lasteaed Illikuku, kellel täitus pool
sajandit laste õpetamist ja arendamist ning Põlva Kunstikool, kes
sügisel saab 20-aastaseks.
Mitmekülgsed vaba aja veetmise võimalused ning rikkalik
kultuurielu on vallale väga olulised. Tulemas on F. Tuglase 135.
sünniaastapäev ning 30. korda antakse välja Jakob Hurda rahvuskultuuriauhindu. Põlva Kultuuri-ja Huvikeskusel täitub 30.
tegevusaasta ja Meie Stuudio tantsukool tähistab 15. sünnipäeva.
Põlva Intsikurmus planeeritakse kümnendat lõõtspillipidu Harmoonika ja neljandat Kagu-Eesti tantsupidu, Lutsu teater toob
suvel lavale etenduse ,,Lõõtsajumal“.

Kultuur
Üle poole miljoni rahalisi vahendeid on ka kultuuriobjektide paremaks muutmiseks. Mooste raamatukogus tehakse siseremonti, Himmaste ja Kauksi külakeskused parendatakse, Mooste
kultuurimaja soojustatakse. Põlva Kultuuri-ja Huvikeskuse on
alustatud liftiehitust ja sel aastal tehakse korda ka maja välisvalgustus ja trepid, korrastatakse kohvikuruume ning teatrilaval asuvat orkestrisüvendit. Põlva keskväljakul valmib kaasaegne lava,
mis avardab ürituste korraldamise võimalusi. Valmistume juba ka
Euroopa kultuuripealinn Tartu 2024 projekti tegevusteks, et sihtaastal pakkuda ka Põlva vallas selliseid teenuseid ja üritusi, mis
tooks meie piirkonda rohkelt külalisi.
Sport ja tervisedendus
Elanike heaolu ja terviseharrastustega tegelejate osakaal peab
suurenema ning sellega koos ka tingimused ja võimalused. Valmib Rosma-Peri kergliiklustee ja Põlvast Aarna suunas minev
kergtee saab valgustatud, uue asfaltkatte ja praegune ohtlik maanteel kulgev teelõik hakkab kulgema teest eemal.
Sellel aastal valmib Põlva järve äärde uus atraktiivne valgustatud rattarada pumptrack, kus saab sõita nii BMX rattaga, rulaga,
rulluiskudega kui jooksurattaga. Ranna spordiväljakud ümbritsetakse aiaga, et pallidele ei peaks kaugele järgi jooksma ning need
pumtracki rajale ette ei satuks.
Kavas on Põlva staadionile paigaldada väliatraktsioonid ning
rajada laste mänguväljakud Moostesse ja Mammastesse. Lagunevast lasketiirust saab kaasaegne laskespordikeskus. Mammaste Tervisespordikeskusesse ostetakse lumetraktor ning rajatakse
kelgumägi.
Alanud aastal on Põlva valla fookuses ka noorema astme koolilaste vähene kehaline aktiivsus. Tervise Arengu Instituudi juhtimisel otsime tervisedenduse teenusedisaini projektis kompleksset
strateegiat, kuidas innustada 7-10-aastaseid lapsi rohkem liikuma.
Teema on aktuaalne ja sellesse panustavad erinevate valdkondade
spetsialistid.
Kõige tähtsam aga on meile kõigile, et suudaksime ära
hoida laialdase koroonaviiruse
leviku ja jätkata tavalises elurütmis. Rõõm on, et talv annab
suurepäraseid võimalusi suusatamiseks ja uisutamiseks ning
värskes õhus liikumiseks.

Põlva vald peab koolide pidajana määrama igale koolikohustuslikku ikka jõudvale lapsele, kelle elukoht Eesti rahvastikuregistri andmetel on Põlva vald, elukohajärgse munitsipaalkooli.
Rahvastikuregistri andmetel elab Põlva vallas 109 last, kes
käesoleva aasta 1. septembril peaksid alustama õppimist esimeses
klassis.
Lapsevanemal tuleb vallavalitsusele hiljemalt õppima asumise
aasta 1. veebruaril esitada elukohajärgse kooli määramiseks vormikohane taotlus. Taotluse vorm on kättesaadav Põlva valla veebilehel http://www.polva.ee/blanketid ja vallavalitsuse kantseleis.
Taotlus tuleb esitada kõikidel vanematel, kelle lapse elukoht
rahvastikuregistri andmetel on Põlva vald ja saata see digitaalselt
allkirjastatuna e-posti aadressile info@polva.ee või tuua paberkandjal allkirjastatuna vallavalitsusse 1. veebruariks 2021.
Elukohajärgse kooli määramise otsusest teavitatakse vanemaid
taotluses märgitud kontaktidel hiljemalt 1. märtsil 2021.
Aigi Tiks
haridus- ja kultuuriosakonna juhataja

Põlva vald muutub järjest
kaunimaks, vol 10

J. Usina fotod

Põlva, Lao 20
Peri, Põlluveere tee 4

Tegevusi on vallas kindlasti palju-palju rohkem ja kodukoha arengusse panustab iga
vallakodanik omal moel. Kuid
kindlasti selliselt, et meil kõigil olenemata vanusest oleks
siin hea elada ja lastel turvaline ning võimalusterohke keskkond. Täpselt nii nagu meie
tunnuslause ütleb, Põlva – parim paik põlvest põlve!
Teguderohket 2021. aastat!
Janika Usin
abivallavanem

Keskväljaku jõepoolsesse ossa kerkib funktsionaalne lava.

TERVISLIK JA KESKKONNASÕBRALIK
LÕUNASÖÖK SINU KOOLIS? TEEME ÄRA!
taimneteisipaev.ee

→ koolidele

Põlva, Uus 6
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Mooste mõis 2020: iga aastaga kaunimaks ja tegusamaks

Mõisahoone -- Mooste Mõisakooli uuendatud fassaad ja sissekäik.
Möödunud aasta oli Mooste mõisas tegutsevatele kodadele ja
ürituste korraldajatele erakordne. Poolest märsist mai lõpuni hoidis koroonaviirus kõike pausil, ent õnneks olid suvekuud jälle tegusad ja mõisarahval palju askeldamist.
Palju sündmuseid ja külalisi
Suvekuudel võõrustasime palju külalisi. Ilmekas näide on see,
et kui varasematel aastatel ületas Mooste Villakoja Tallinna poe
käive Mooste poe oma mitu korda, siis mullu olid müüginumbrid
vastupidised. Just Mooste kasuks.
Taaskasutuskoja poolt korraldatud vanakraamilaat oli nii müüjate kui ka ostjate arvult aastate suuremaid. Mõisas korraldati Vanaajamaja ja Saviukumaja juhendamisel ka palju kursusi, millest
soovisid osa võtta rohkelt huvilisi.
Külastajaterohked olid suvel Eesti Mõisakoolide Ühenduse
poolt korraldatud mõisate külastusmäng „Unustatud Mõisad“ ja
Eesti rahvamuusikatöötluste festival Mooste Elohelü, mis kutsus
kogu Eestit Moostesse folkima. Kogu huviline publik ei mahtunud
saalidesse äragi, ent õnneks on Moostes kontserdipaiku õige mitu
ja nii viidi suuremad kontserdid üle avaramatesse ruumidesse.
Mooste võib õigusega olla uhke oma Folgikoja üle – just meil
on Lõuna-Eesti parim kontserdisaal, mis võõrustab nii kontserte,
teatritükke kui pidusid.
Vilgas ehitamine: mõis paremaks
Mõisauudistajad panid kahtlemata tähele, et mõisas toimus
kõige selle kõrval üsna vilgas ehitustegevus.
Muinsuskaitsealune Mooste mõisaaegne kuivatihoone, mis viimased kümme aastat on teeninud MTÜ Vanaajamaja töökojana,
sai uue kollase kuue – värskendati fassaadi, nurgapostid ja sokkel.
Töid kaasrahastas Põlvamaa Partnerluskogu vahendusel Leader
meede. Vanaajamaja töökojas õpitakse palkehituse ja palkhoonete
taastamise töid ning nõustatakse majaomanikke puithoonete taastamise küsimustes.
Suuremaid ehitusi oli eelmisel aastal mõisas sõiduhobuste talli
rajatud traditsioonilise ehituse õppekeskus. Maja sai valmis Eu-

Saviukumaja õppekeskus.

roopa Piirkondade konkurentsivõime tugevdamise programmi ja
vallapoolse rahalise toetuse abil. Pärast renoveerimist on 150 aasta
vanusest hoonest saanud tõeline ehituskunsti pärl, mille renoveerimis- ja ehitustöid juhtisid MTÜ Eestimaaehitus ja maailmatasemel Saviukumaja. Maja valmimisse andsid oma panuse parimad
savi- ja lubivärvide ning krohviga tegelevad ehitusfirmad. Nüüd
on maja igal tööpäeval avatud ning töötajad on valmis nõu andma
oma kodumaja või korterit remontivatele inimesele.
Eelmisel suvel valmis ka Folgikoja esinejate parkla. Aastaid
pidid esinejate ning heli-ja valgustuseseadjate autod parkima sügiseti üsna porisel muruplatsil. Kümnekohase parkla ehitust toetas
Põlvamaa Partnerluskogu Leader-meetmest ja omaosalusega pani
õla alla Põlva vald.
Valdade ühinemislepingus oli kirjas Mooste valla soov, et mõisakooli maja ehk mõisa häärberi fassaad vajab remonti ja värvimist. Möödunud aastal saigi koolimaja kingituseks uue ilme. Fassaadi viimistlusel kasutati ka Saviukumaja Moostes valmistatud
marmor-lubjakrohvi ja lubivärvi. Eelmisel aastal sai 100 aastat
hetkest, mil mõisamajas alustati koolihariduse andmisega. Koolimaja sai ka uued sadevete äravoolutrassid, õueklassi jaoks kaeti
plats tänavakividega.
Mooste noortekeskus sai peale mõisaaegse viinakelder-elamu
keldri remonti endale tublisti ruumi juurde.
Uued tooted lettidele
MTÜ Mooste Mõisa Arendusselts remontis mullu mõisa aegse tööriistade laoruumid ja avas mahetoodete müügipunkti Eestimaiste tervisetoodetele. Tootearenduskoja inventariga toetas maja
kohaliku omaalgatuse programm. Uute toodete arendamisel ja turustamisel on oluline koostöö Tartu teadlastega firmast Teadus ja
Tegu.
Seega kujunes elu Mooste mõisas vaatamata riigis valitsenud
eriolukorrale päris teguderohkeks. Aga seda pole karta, et töö mõisas otsa saab, uued väljakutsed juba ootavad!
Ülo Needo

Rahvamuusikafestivali avamine.

Folgikoja esinejate parkla.

Endine kuivatihoone - Vanaajamaja õppekeskus.

Endine sõiduhobuste tall – traditsioonilise ehituse õppekeskus.
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Mooste Elohelü kutsub muusikuid registreeruma

SA Mooste Mõis otsib tegevjuhti (juhatuse liiget).
Sinu töökohaks saab arhitektuuri-, kultuuri- ja
turismipärl Mooste Mõis.
Tööülesanded:
- korraldad külastuselamuse ja majutusteenuse pakkumist ja
erinevaid kultuurisündmusi
- oled ühenduslüliks mõisas tegutsevatele erinevatele osapooltele
- planeerid ja viid ellu projekte ning otsid lisarahastust
- tegutsed Eesti ühe atraktiivsema mõisa säilimise ja tasakaalustatud arendamise nimel
Ootused Sulle:
- oled algataja ja kaasaja
- omad meeskonna ja projektijuhtimise kogemust
- oled haritud ja valdad võõrkeeli
- oskad kasutada arvutit
Kasuks tuleb kultuuri- või turismivaldkonna tundmine ning
turunduskogemus.

13.-14. augustil saame kokku XXII rahvamuusikatöötluste festivalil Mooste Elohelü. Võistluskontserdil selgitatakse välja parim
unelaulutöötlus, mis pälvib festivali Grand Prix ja 2000-eurose auhinna.
Kõigilt võistlejatelt oodatakse nende nägemust põneva meloodiaga hällilaulust, mis jäädvustati 1957. aastal Pauline Pehlakult
Hargla kihelkonnas. Samuti tuleb esitada vabalt valitud eesti rahvaviisi töötlus - regilaul, uuem riimiline rahvalaul, tantsulugu või
pilliviis. Töötlusele žanrilisi piiranguid ei seata.
Festivali võistluskontserdi grand prix on 2000 eurot, mille saaja otsustab 5-liikmeline žürii ja oma auhinna annab välja festivali
patroon Ingrid Rüütel.
Lisaks ootab võistlejaid kohustusliku loo parima töötluse preemia 1000 eurot, noortepreemia ning jagatakse mitmeid hinnalisi
eripreemiaid.
Tsuu-tsuu suurõmbas
Kahe päeva jooksul on Mooste mõis täis muusikat ja erilist folgiõhkkonda. Mulluse festivali teemaks olid pulmad, seekord oleme
elukaart pidi sammukese edasi liikunud ja tähelepanu keskpunktis
on kõik, mis seondub lapsepõlve ja kasvamisega - unelaulud, kar-

juselaulud, laulumängud. Loomulikult toimub ka traditsiooniline
öine matk elava tule valgel!
Festivali peakülaliste hulgas on torupilli- ja löökpillimängijatest koosnev Läti folkrokk-ansambel Auli (pildil), kes paneb
proovile Mooste Folgikoja paljunäinud seinad ja annab publikule
esivanemate pärandist ja rokkmuusika energiast pakatava võimsa
laenguga kontserdi.

Kandideerimiseks saada CV koos motivatsioonikirja (A4) ja
palgasooviga hiljemalt 1.veebruariks 2021
e-posti aadressile: ragner.lobu@gmail.com
Info tel: 5669 1553

Külavanemate seltsil uus eestvedaja

Registreerumine on avatud ja tähtaeg festivali päevaprogrammis ja/või võistluskontserdil osalemiseks on 15. veebruar 2021.
Selleks tuleb täita osaleja ankeet festivali kodulehe www.moostefolk.ee kaudu.
Kodulehelt leiab ka kohustusliku loo vaharullisalvestuse ja
kommenteeritud noodi.
Trehväme ja laalamõ Moosten!
Lisateave:
Festivali projektijuht Liivi Tamm
510 7011, liivitamm@gmail.com
või programmijuht Tuuli Metsoja
511 6308, tuuli.metsoja@gmail.com

Vastse-Kuustes tähistatakse vabariigi aastapäeva
joonistusvõistluse ja pidupäeva tortide näitusega
Joonistusvõistlus
Mõned aastad tagasi oli Vastse-Kuuste traditsiooniks Eesti Vabariigi sünnipäevaks joonistada inimesi, kes on silma paistnud
või meelde jäänud. Paljude aastate jooksul on lapsed joonistanud
õpetajaid, kasvatajaid, vallavanemaid, ministreid, presidente jne.
Kõik joonistusvõistlusele laekunud joonistused on olnud ilmekad
ja toredad.
TÄHELEPANU!
Ootame taas joonistusi joonistusvõistlusele „Tuntud inimene meie vallas või vabariigis“. Joonistage oma lasteaia- ja kooliõpetajaid, meie valla- ja vabariigi tuntuid inimesi!.
Valmis töid ootame Vastse-Kuuste kultuurimajja või raamatukokku 19. veebruariks 2021.a.
Jälgige palun, et tööd oleksid korralikult lõpetatud s.t. lõpuni
joonistatud ja värvitud (poolikuid töid ei hinnata).
Pildi taha kindlasti lisada: kes on pildil, joonistaja nimi ja vanus. Valmis tööd võib ka varem ära tuua!
Pidupäeva tortide näitus Eesti Vabariigi sünnipäevaks
Hea koogimeister! Tee tort ja osale sellega pidupäevatortide
näitusel Vastse-Kuuste Kultuurimajas. Näitusele valminud torte ja
kooke saate imetleda 23. veebruaril kella 12.00-18.00.
Näitusepäeva lõpus kella 18.00-19.00ni saab torte osta või
maitsta. Info tel 5693 7848.
Irina Retkova
Vastse-Kuuste Kultuurimaja juhataja
Pildil 2013. aasta joonistusvõistluse publiku poolt parimaks
hinnatud töö. President Toomas Hendrik Ilves.
Joonistas Rainis Pulk

Põlva valla külavanemate seltsi usaldusisikuks (juhatajaks)
2021. aastal valiti Rosma külavanem Tõnu Lõbu.
Tõnule andis teatepulga üle Karilatsi külavanem Maie Asur,
kes oli usaldusisikuks 2020. aastal. Suur tänu Maiele eestvedamise
eest!
Ahti Bleive fotol on Tõnu Lõbu ja Maie Asur. Foto on tehtud Põlva valla külavanemate külaskäigul Elva vallavalitsusesse 2020. aasta augustis.

Heimar Lenk - selge kõneleja 2020
Heimar Lenk pälvis Eesti
vaegkuuljate liidu tunnustuse
selge kõneleja 2020.
Selge kõneleja tiitli said
ka ERR-i telesaatejuht Hannes
Hermaküla, näitleja Priit Võigemasti ja suunamudija Nele
Kirsipuud.
“Selge kõneleja on see, kes
ütleb kõik sõnad ilusasti välja,
on ilusa diktsiooniga, räägib
mõõdukalt, ei kiirusta. Tihtipeale ongi niimoodi, et mõte
tahab kiiremini välja tulla, kui
sõnad jõuavad seda öelda,”
sõnas Eesti vaegkuuljate liidu
esinaine Külliki Bode. Ta lisas,
et selge kõnelemine on oluline
kõikidele – vahet pole, kas tegemist on vaegkuuljaga või ei.
Küll aga on vaegkuuljal ebaselgest kõnest keerulisem aru
saada kui kuuljal. Bode sõnul

Heimar Lenk.
Foto Kairit Leibold/ERR
kaovad kuulmislangusega ära
kõrged helid ja seetõttu ka teatud häälikud.
Allikas: menu.err.ee
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Algab jazzikontsertide sari
Põlva Kultuurikeskus liitub üle-eestilise jazziklubide uhke nimistuga ning alustab veebruarist koostööd Eesti Jazzliiduga.
Jazzikontsertide sari saab avatud reedel, 12. veebruaril kell 20
ansambli ÖöTöÖ kontserdiga, kus mängivad Toomas Rull (trummid), Allan Järve (trompet), Danel Aljo (saksofon), Raun Juurikas
(klahvpillid), Heikko Remmel (kontrabass).
Jazziõhtutel avab uksed ka “ühe õhtu jazzikohvik”, kus head
ja paremat pakub Restoran Pesa Catering. Piletid nii üksikkontsertidele kui tervele kevadtalvisele kontsertsarjale soodushinnaga
(veebruar- mai) müügil Piletilevis (väiksematele seltskondadele
võimalik broneerida lauda aadressil: kultuur@kultuurikeskus.ee;
kohtade arv on piiratud!).
Vaata lisa: kultuurikeskus.ee

Osale konkurss-festivalil
ANNETEKODA 2021!

Kultuurikeskuse Jazziõhtud toimuvad:
R 12. veebruar kell 20 ansambel ÖöTöÖ
ÖöTöÖs mängivad: Allan Järve öötrompetil, Danel Aljo öötenorsaksofonil, Raun Juurikas ööklahvpillidel, Heikko Remmel öökontrabassil, Toomas Rull öötrummidel.
R 12. märts kell 19 MINGO RAJANDI QUINTET “TO BE!”,
Mingo Rajandi (contrabass, kompositsioonid), Liisi Koikson (vokaal), Joel Remmel (klaver), Marek Talts (kitarr), Ahto Abner
(trummid).
R 2. aprill MARIA VÄLI KVARTETT
Maria Väli (vokaal), Jaan Jaanson (kitarr), Ara Yaralyan (kontrabass), Ahto Abner (trummid).
R 21. Mai kell 19 Susanna Aleksandra (vokaal) ja Tuomo Uusitalo (Soome, klaver)

MTÜ Meie Stuudio – Põlvamaa tervisedendaja 2020

Osalema oodatakse eestimaalasi olenemata rahvusest või vanusest kõikidelt erialadelt (rahvakunstid, käsitöö, sport, leiutamine,
robootika, muusika, laul, kunst, tants, luule jne). Annetekoda 2021
patroon on Uku Suviste.
Eelvoorud toimuvad maakondades 27. veebruarist 11. aprillini,
finaal 25. aprillil Alexela Kontserdimajas. Põlvamaa ja Võrumaa
eelvoor toimub Põlva Kultuuri- ja Huvikeskuses 7. märtsil.
Osalemiseks tuleb saata hiljemalt 17. veebruariks 2-3 minutiline video oma ande esitlusega aadressile annetekoda@
kultuurikoda.eu
Esimesed kolm žürii poolt välja valitud annet saavad rahalise
auhinna – I koht 1500€, II koht 1000€, III koht 500€. Välja on
pandud mitmeid eripreemiaid.
Annetekoda 2021 toetavad Eesti Kultuurkapitali ekspertgrupid, Tallinna linna Kodurahu fond, Eesti Vabariigi Kultuuriministeerium, mitmed linna- ja omavalitsused, Selver, Värska, Zonta
Tallinna Klubi, Muusikute fond PLMF, Rootsi-Mihkli kirik jt
Lisainformatsiooni konkursi kohta leiab aadressilt: https://kultuurikoda.eu/annetekoda-2021/
Põlvamaa ja Võrumaa eelvoor toimub 7. märtsil Põlva Kultuuri- ja Huvikeskuses.

Põlva maakonnas on tervist
edendavate tegevuste eest jagatud tunnustusi juba aastaid.
Maavalitsuste ajal algust saanud traditsioon on jätkunud ja
Põlvamaa Omavalitsuste Liidu
tervisekomisjon jagas sel aastal
tunnustused järgmiselt:
Põlvamaa
tervisetegu
2020 on Põlva Spordikeskuse
ujula renoveerimine.
Põlva Spordikeskus sai sel
aastal uue näo ja toimetamise!
Seni ujula ja tavasaunadega külastajaid rõõmustanud keskus
sai sel aastal väikese linna jaoks
lausa spa-mõõtmed! Ujula täienes 2020. aastal ühiskasutatava
saunakompleksiga, kuhu kuulub aurusaun, aroomisaun ja
90ºC saun. Lisaks on ehitatud
juurde tulikuum Jaapani vann,
mis on parim viis põhjamaise
külma vastu ning mullivann.
Pärast renoveerimist märgati külastatavuse tõusu. Külastajad käivad koos peredega
ning eakate seas on saanud

ujula väga populaarseks. Spordikeskuse ujula on muutunud
populaarseks kogu maakonnas
ning samuti naabermaakondade seas.
Terviseteo auhinnale olid
nomineeritud ka Põlvamaa liikumismaraton, Põlva Lasteaed
Lepatriinu õueprojekt „Hoovilust annab reipust ja rõõmu”
ning Veriora ja Pahtpää vahelise kergliiklustee rajamine.
Põlvamaa tervisesõbralik
organisatsioon on Põlva Vallavalitsus
Juba neljandat korda alustas vallas 2-8-aastaste laste
vanemate programm „Imelised aastad”. Koolitus toimub
koostöös Tervise Arengu Instituudiga. Vanemlusprogrammi eesmärk on aidata lapsevanemal ennetada ja toime
tulla lapse käitumisprobleemide ning arenguküsimustega.
Programmis omandatud praktilised oskused ja saadav tugi

võimaldavad lapsevanematel
tulla paremini toime lapse kasvatamisega kaasnevate väljakutsete ja stressi tekitavate olukordadega.
Samuti alustas 2020. aasta
sügisel üle Eesti edu saavutanud spordil põhinev noorte
programm SPIN. Kolmel korral
nädalas pakutakse 10-13-aastastele poistele ja tüdrukutele
jalgpallitrenne ning erinevaid
sotsiaalseid ja enesejuhtimise
oskusi arendavaid töötubasid.
Programmis osalevad Ahja,
Vastse-Kuuste ja Mooste noored.
Põlva vallavalitsus liitus
Tervise Arengu Instituudiga
poolt pakutud projektiga „Rahvatervise valdkonna võimekuse
ja kompetentside suurendamine
kohalikes omavalitsustes”, mis
kestab järgmise aasta märtsini.

Põlvamaa tervisedendaja
2020 on MTÜ Meie Stuudio
MTÜ Meie Stuudio tantsukool on tegutsenud 2005. aastast. 15. tegutsemisaasta jooksul on võidetud võistlusi nii
kodu- kui ka välismaal. Tantsukooli treenerid on käesoleval
hetkel Andre Laine, Merit Täht,
Eva Luts, Tarvo Jõgeva ja Tiina
Ilves.
Meie Stuudios tegutseb 10
rühma ligi 190 tantsijaga. Tantsukoolis õpitakse show-tantsu,
tänavatantsu, kaasaegset tantsu
ja ka rahvatantsu. 2020. aastast
on õpilastel võimalik osaleda
balletti ja akrobaatika tundides.
Sel aastal sai stuudio ka oma
ruumid.

Tervisesõbraliku organisatsiooni tiitlile oli nomineeritud
ka MTÜ Räpina Spordiklubi.

Indrek Illusa foto

Irena Viitamees
Ennetustöö spetsialist
Põlvamaa Arenduskeskus
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Põlva
Keskraamatukogus
PÕLVA
•Eesti Koostöö Kogu rändnäitus
„Kodukoha kompass“ on lugemissaalis avatud 31. jaanuarini.
Kutsume põnevat näitust vaatama
ja kompass-ketta abil Põlva linnakeskkonda hindama.
• Rainer Rahasepa luulekogu
„Umah keeleh“ tutvustus 6. veebruaril kell 12 lugemissaalis. Tegu
on politseinikuna töötava autori
kolmanda luulekoguga, seekord
läbivalt murdekeelsega. Autor on
valinud lihtsamaid sõnu, et oleks
hõlbus lugeda ka nendel, kes seto
keelt ei kõnele.
• Polina Tšerkassova „Värvilised
muinaslood“ 10. veebruaril kell
12 saalis. Polina on imeline noor
jutuvestja ja muusik, kes haruldaste
pillide saatel lugusid vestab. Esitamisele tulevad lood lindudest. Kontserti toetab Eesti Kultuurkapital.
• Kohtumine kirjaniku ja telerežissööri Elo Selirannaga 17. veebruaril
kell 16 lugemissaalis. Aliis Jõe nime
all on ta avaldanud mitu populaarset
armastusromaani. Möödunud kevadel läks ta appi Saaremaale ja kirjutas sellest raamatu „Elu eesliinil:
koroonalahing Kuressaare haiglas“.
Mullu ilmus ka pioneeripõlve kujutav „Punane päevik“.
• Jaan Kaplinski 80. sünnipäevale
pühendatud raamatunäitus „Aeg
see on voolamine…“ 11. jaanuarist
13. veebruarini näitusevitriinis.
• Raivo Sihveri fotonäitus „Talvine Põlva“ 2. veebruarist 6. märtsini
lugemissaalis.
AHJA RAAMATUKOGU ja
TUGLASE MUUSEUM
•
Sõbrapäeva
lastehommik
„Raamat – lapse parim sõber“ 12.
veebruaril kell 10. Tähistame sõbrapäeva raamatute seltsis, jutustame pildilugu, liisutame, mängime
muusikamänge ja maiustame.
• Tartu kunstniku Pille Tammela
õlimaalide näitus „Trollimaagia“
1. veebruarist 26. veebruarini raamatukogus ja muuseumis. Muuseumi vitriinis on väljapanek sama
autori illustreeritud raamatutest.
• Ahja käsitööringi Tegusad Totsid näitus „Sooja südamega“ 25.
jaanuarist 26. veebruarini raamatukogus.
• Muuseumi käsitöötuba 4., 11.,
18. ja 25. veebruaril kell 18. Juhendaja Kaire Luksepp
HIMMASTE
• Laste lugemispäev 2., 9. ja 23.
veebruaril kell 17.
• Laste joonistuspäev 5., 12. ja 26.
veebruaril kell 17
• Meisterdamine „Valmistume
sõbrapäevaks“ lastele 10. veebruaril kell 16. Juhendaja Lea Saan.
• Lasteüritus „Kuidas tähistatakse
vastlapäeva“ 15. veebruaril kell 17.
• Raamatuväljapanek „Reipalt ja
tervislikult kevadele vastu“ 10.–26.
veebruarini.
• Käsitööringi kokkusaamine
1. ja 15. veebruaril kell 17.30. Juhendaja Merike Verev.
• Linetants kolmapäeviti kell 19.
Juhendaja Imbi Aarna.
KIIDJÄRVE
• Teisipäevak täiskasvanutele 16.
veebruaril kell 14–16 päevakajalistel teemadel. Aino Perviku raamatu
„Miniatuurid mälupõhjast“ arutelu.
KIUMA
• Neljapäevaklubi (kirjandusklubi) neljapäeviti kell 11.

Raamatud saab kätte raamatukapist
Eelmise aast lõpus paigaldati Põlva Keskraamatukogu
parklapoolse seina äärde pakiautomaadi põhimõttel toimiv
raamatukapp. Kapi abil saab teavikuid kätte ööpäevaringselt.

PERI
• Küünlapäev pudru ja paeltega
2. veebruaril kell 15. Pajatame päevakombestikust, piilume patta ja
põimime paelapaari.
• Pühvliaasta alguse poeetiline
sõbrapäevakohvik 12. veebruaril
kell 15.
• Raamatunäitus „Pildile püütud
isamaa ilu“ 22.–25. veebruarini.
Raamatud Eesti loodusest, inimestest ja arhitektuurist

Kappi saavad teavikuid (raamatuid, ajakirju, heliplaate)
tellida keskraamatukogus registreeritud lugejad alates 16.
eluaastast. Tellida saab nii iseteeninduse korras (portaali
www.lugeja.ee kaudu) kui ka raamatukoguhoidja vahendusel.
Kui teavikud on raamatukappi pandud, saadetakse lugejale SMS-iga kuuekohaline kood. Raamatukapist paki
kättesaamine on aga eriti mugav, kui lugeja nutiseadmesse
on installeeritud CollectNeti rakendus (http://collect.net/
app/). Paki kättesaamiseks tuleb siis ainult skaneerida raamatukapi uksel olev QR-kood.

TAEVASKOJA
• Anne Sirgu akvarellinäitus
11. jaanuarist 27. veebruarini. Väljas on Põlva lähiümbruse ja VõruKubija vaated.
• Raamatuväljapanek „Hei! Varsti vastlad – kombed ja tavad“
25. jaanuarist 20. veebruarini.
• Käsitööringi kokkusaamine neljapäeviti kell 14.

NB! Raamatukappi ei tohi panna tagastatavaid teavikuid, selleks on tagastuskast lasteteeninduse uske kõrval.
Palun tutvuge raamatukapi kasutamise juhendiga Põlva
Keskraamatukogu kodulehel.
Põlva Keskraamatukogu

TILSI
• Sõnamängud lastele 2. veebruaril
kell 14.
• Lugemisisu programmi üritused
lastele 9. ja 23. veebruaril kell 14.
• Meisterdamine lastega 16. veebruaril kell 14.
• Kirjandusklubi „Mis uudist?“
täiskasvanutele 25. veebruaril kell 12.
• Irina Retkova maalinäitus „Sinilindu püüdmas“ 18. jaanuarist
5. märtsini.
VANAKÜLA
• Sõbrapäeva ja vastlapäeva tähistamine ühise liulaskmise ja
kuklite nosimisega 14. veebruaril
kell 12.
• Silvia Sinijärve fotonäitus „Sügis metsas“ 10. jaanuarist 28. veebruarini.
VASTSE-KUUSTE
• Lugemisisu teematunnid algklassiõpilastele ja lasteaialastele
kokkuleppel õpetajatega.
• Lugemis- ja nuputamistund lastele 3. ja 17. veebruaril kell 15.
• Rainer Rahasepa luulekogu „Umah keeleh“ tutvustus
11. veebruaril kell 18.30. Autor räägib ka oma eelmisel aastal ilmunud
luulekogudest „Päike pesitseb me
põues“ ja „Rõõmu kandes“.
• Sõbrapäeva eelne südamlik lugejamäng suurtele ja väikestele
„Õhus on sõprust ja südameid“
10.–12. veebruarini. Auhinnaks
magusad südamed!
• Taevaskoja raamatukogu käsitööringi näitus „Puurõngapildid“
5. jaanuarist 5. veebruarini. Juhendaja Epp Metsaluik.
• Jaan Kaplinski 80. sünnipäevale pühendatud raamatunäitus
18. jaanuarist 5. veebruarini.
• Fotonäitus „Talvised hetked ja
mustrid“ 22. veebruarist 19. märtsini. Näitusele on oodatud kodukoha harrastusfotograafide talvepildid.
Palume saata oma talvefotod väljaprintimiseks hiljemalt 12. veebruariks e-posti aadressile vkuuste@raamat.polva.ee või tuua
mälupulgal raamatukokku. Kokkuleppel raamatukoguga on võimalik pilte edastada Drive´i, WhatsAppi vms keskkonna kaudu.
Palun jälgige ka jooksvat infot
www.raamat.polva.ee ja www.kultuurikava.ee, sest kavas võib ette
tulla muudatusi. Palun tulge raamatukokku tervena, kandke maske ja
peske või desinfitseerige käsi!

Pikk-pikk teekond koos Ilon Wiklandiga
Eelmisel aastal sai Eestis sündinud ja lapsepõlve veetnud maailmakuulus illustraator Ilon Wikland, kes praegu
elab Rootsis, 90-aastaseks. Oma pika loometee jooksul on
Ilon Wikland illustreerinud lisaks paljudele Astrid Lindgreni populaarsetele raamatutele teistegi tuntud Rootsi kirjanike, aga ka teiste maade autorite teoseid. Austusavalduseks
imelisele loojale avati 2009. aastal Iloni Wiklandi lapsepõlvelinnas Haapsalus teemakeskus Iloni Imedemaa, kus lisaks
Iloni töödel põhinevatele huvitavatele tegevustele saab tutvuda ka kunstniku originaalillustratsioonidega.
Ilon Wiklandi juubeliaastal alustas rändamist mööda
Eesti raamatukogusid värvilistesse kohvritesse pakitud tegelusnäitus „Pikk-pikk teekond“. Detsembrikuus jõudis
näitus Põlvamaale, kus selle liikumist koordineeris Põlva
Keskraamatukogu lasteosakond. Meie vallas said noored lugejad näitusega tutvuda lisaks keskraamatukogule ka Vastse-Kuuste, Ahja ja Tilsi raamatukogus.
Uue õppeveerandi esimestel päevadel oli Vastse-Kuuste
Kooli 1.-6. klassi õpilastel võimalus tutvuda maailmakuulsa lasteraamatute illustreerija elu ja loomingut tutvustava
kohvernäitusega. Näitus jutustab lastele mänguliselt ning
kaasahaaravalt lugusid Ilon Wiklandist ja tema illustreeritud raamatutest. Iloni illustratsioonidele toetudes on teekon-

na peatuspunktideks sündmused tema lapsepõlvest Tallinnas
ja Haapsalus, sõjaaegsed läbielamised ja põgenemine Rootsi,
koostöö Astrid Lindgreniga ja lõpuks jõudmine taas Eestisse
ning Iloni Imedemaa loomine Haapsallu. Näituse viis värvilist
kohvrit avasime raamatukogus toimunud teematundides.
See viide kohvrisse pakitud pikk-pikk teekond, mis Ilon
Wiklandi poolt läbitud, leidis Vastse-Kuuste Kooli laste poolt
suurt ja sügavat kaasaelamist. Meile raamatukoguhoidjatena
valmistas suurt elevust, rõõmu ja rahulolu koos noorte lugejatega Iloni pikk ja keeruline eluteekond läbi käia ning „kaasreisijate“ suurt huvi ja kaasaelamist kogeda. Häid emotsioone
suurendas taaskord tõdemus, et meie kooli õpetajad on alati
valmis meelsasti koostööd tegema ning lisaks koolitundides
omandatule ka raamatukogus pakutavaga laste silmaringi
laiendama ja lugemishuvi suurendama.
Huvitav, sisukas ja südamlik kohvernäitus valmis Eesti
Lastekirjanduse Keskuse, Iloni Imedemaa ja Lääne Maakonna
Keskraamatukogu koostöös ning Haapsalu linna toetusel. Näitus “Pikk-pikk teekond” on valitud Eesti muuseumide aastaauhinna Muuseumiroti 2020. aasta nominentide hulka.
Mall Kõpp
Vastse-Kuuste raamatukoguhoidja
Mall Kõpu fotod
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Mahekoolide võidukäik
ootab ees
Eelmisel aastal kooliaasta alguses kuuldus peavoolu meediast
sõnum, et järjest enam on Tallinna ja Harjumaa lapsevanemad hakanud oma tütreid ja poegi panema kiriku- või waldorfkooli. Ühe
haridusministri sõnastuses ei ole sellisel juhul tegemist alternatiivkooli vaid hoopiski mahekooliga.
Mille poolest siis waldorfkool erineb teistest koolidest? Miks
lapsevanemad eelistavad selliseid koole ja kas nad on kogetuga
rahul?
Vastab Rosma Johannese kooli lapsevanem Liisa Maasik, kelle
kõik kolm last õpivad Rosma Waldorfkoolis: „Miks ma otsustasin
laste haridusteed näha just ministri sõnutsi nn mahekoolis? Sellepärast, et kasvatus siin tundus mulle terviklik, mitte liiga intellektuaalne, vaid palju praktilist ja läbi kehalise tunnetamise toimuvat.
Keha, vaim ja hing kooskõlas ja koos toimimas. Waldorfkoolis on
lapsed terviklikud nii vaimse kui füüsilise koostoimes. Ja inimene
kasvabki selles koolis terviklikuks. Näen seda oma kõige vanema
poja pealt. Ja ma olen kindel, et samamoodi kasvavad tasakaalus ja
targad inimesed ka minu kahest nooremast lapsest.“
Liisa sõnab veel, et kõik kolm last on waldorflasteaiast saadik
olnud selles keha, hinge ja vaimu kooskõlas. „Näen praegu oma
vanemat poega, kes õpib 8ndas klassis, et kuidas ta tahab ja oskab
õppida, kuidas ta õpib õppimise pärast. See on tänases maailmas
suur väärtus. Meeldib ka, et hindeid pole, õpitakse lihtsalt õppimise pärast,“ jätkab kooli kiitmist Liisa Maasik.
Waldorfkoolis on oluline rõhk ka muusika ja kunsti õppimisel, neid hingele ja vaimule sobivaid kokkusaamisi on tunniplaanis
rohkemgi kui riigikoolides.
Lõpetuseks lühikesele intervjuule lisas Liisa, et waldorfkool on
kui kogukonna kool, ja selle liikmetel on sageli sarnane maailmavaade, kohati isegi sarnane elustiil. Osaletakse talgutel, toetatakse
kooli ja õppimist oluliselt sisulisemalt kui ehk muidu seda tehakse.
Mahekool ei ole päevakajaline ainult õppimise ja õpetamise
metoodika poolest. See tähendab ka tervislikku mahepõllumajandussaadustega toitumist, looduslähedast ja loodushoidlikku eluviisi, vähest ekraanides tuhnimist ja rohkem väljas tegeliku eluga
ennast rõõmustades. Näiteks praeguse toreda talvega võib Rosma
kooli õpetajaid ja õpilasi kohata Mammastes suusaradadel vähemalt kolm korda nädalas, lapsevanemate abiga aga hakatakse disainima kelgurada Päkamäe otsast kooli õuele. Ning muidugi tervisliku eluviisi klassika – õuevahetunnid on normaalne osa Rosma
kooli õpilastele.

Uued tuuled Mooste mõisakoolis
Selleks, et koolimaja eriti ilusaks saaks,
pidi mõisakooli pere õppeaasta algul kaks
kuud koos ehitajatega koolis käima. Alguses oli veidi veider, et maja on ümbritsetud
tellingutega ja pidi sisenema eesuksest,
aga pikapeale harjusime ära ja ei pannud
seda isegi tähele.
Fassaaditööd ei saanud päris vaiksed
olla ja nii kuulsime tihti puurimist. See
polnud aga sugugi nii hull, sest paksud seinad summutasid heli enamjaolt ära, kuigi
vaiksema häälega õpetajad pidid veidi kõvemini rääkima. Vahel nägime akna taga
ehitajaid mööda kõndimas või kellegi jalgu kõlkumas ja see oli alati väga naljakas.
Pärast sügisvaheaega hakati tellinguid
ära võtma ja paljastati järk-järgult uudse ilmega koolimaja. Vanast pleekinud oranžist
sai kena roosa, helehall muutus raudhalliks
ja isegi müürid said uue ilme. Koolimaja
näeb välja parem kui kunagi varem ja tervel kooliperel on selle üle väga hea meel.
Aga sellega muutused veel ei lõppenud. Koolile lisandusid uued klassid valitsejamajas (pildil) ja minu meelest on see
vähemalt õpilase vaatenurgast isegi suurem asi. Lõppude lõpuks näeb kooli ainult
siis, kui julged nina külma kätte jätta (olgu
öeldud, et see on väga ebatõenäoline), aga
klassides õpime iga päev. Tunniplaani tuli
pisut kohandada, aga see pole võrreldes
imetoredate uute klassidega mitte midagi.

Uues muusikaklassis on küll veidi
jahe, aga külmas pidavatki aju paremini töötama ja inimene rahulikumalt
käituma, nii et sellest pole suurt lugu.
Pesaklassil on lahe asukoht ja seal ühiskonnaõpetust või KiVa õppida on tõeline lust! Maas on vaibad, millel on hea
grupitöid teha ja seinte ääres seisavad
pehmed tumbad koos patjadega.
Mooste mõisakoolis puhuvad uued
tuuled ja seni, kuni need külmad pole
või rohkem kodutöid ei too, on need
väga teretulnud!
Anna Arusoo
Mooste mõisakooli 9. klassi õpilane

2. klass pesaklassis. Foto Sandra Kripson

Valitsejamaja. Foto Ave Kikas

Mälestuspäev Himmastes

Intervjuu lapsevanemaga tegi
Kaja Tampere

Rosma kool püüdleb tõhusama küttesüsteemi poole
Siiani on 900 m2 suurust Rosma koolimaja köetud puukütte
abil. Seetõttu on külmematel perioodidel pidev mure koolimajas
vajaliku temperatuuri hoidmisega.
Plaanime koolimaja üle viia energiatõhusale küttele, asendades
puuküttekatla kordades efektiivsema ja säästlikuma ning tahmavaba gaasikatlaga. Selleks kogume raha Hooandjas.
Toeta meie projekti https://www.hooandja.ee/projekt/rosmakooli-kuttesusteem

Rosma kooli eelkool
Kuus viimast eelkooli tundi toimuvad kolmapäeviti:
20.01, 03.02, 17.02, 03.03, 17.03 ja 31.03.2021
kell 13.30–14.45
Ootame meie eelkooli kõiki 2021 kooli minejaid (sh koduõppele)
EELKOOLIS:
– Laulame ja mängime ringmänge
– Retsiteerime luuletusi ja kuulame muinasjutte
– Õpime Inglise ja vene keelt läbi mängu ja liikumise
– Maalime, joonistame ja meisterdame
Kui soovid waldorfpedagoogikast rohkem teada, on võimalus avatud
uste päeval eelregistreerimisega tulla kooli vaatama ja tunde külastama.
Meie koolil on 30 aastat tegutsemiskogemust, riiklikult
tunnustatud waldorfpedagoogikal põhinev õppekava ja HTM-i
tähtajatu tegevusluba.

Rosma lasteaia lastele on eelkool tasuta,
teistele 3 eurot kord.
Toimumiskoht: Rosma koolimaja (Värska mnt 4)
Eelkooli viivad läbi Rosma kooli õpetajad.
Registreerimine ja info:
liisa.maasik@rosmakool.ee, 55602169

Oma kooli rajades otsisime
koolile nime. Mõtlesime väärikatele siinkandis elanud inimestele. Kuna Jakob Hurt on
Himmastest pärit koduõpetaja,
pastor, kirjamees ja rahvaluule
koguja, siis paremat nime me
polekski osanud leida. Jakob
Hurda nimeline Põlva Rahvahariduse Selts andis meile selleks lahkelt loa. Nii sündiski
Põlva Jakobi Kool.

Et nime väärida, selleks tuleb ka vastavaid tegusid teha.
Rahvahariduse selts tähistab
keelemehe
sünniaastapäeva
suvel ja mälestuspäeva talvel.
Koolirahvas otsustas pidada
tema mälestuspäeva igal aastal
jaanuarikuus J. Hurda sünnikohas.
Tore, et meil on vahvad
sõbrad seltsis, kes on endised

koolmeistrid! 12. jaanuaril võttis kooliperet Himmaste taluplatsil vastu Jakob Hurt (Ilmar
Tagel), kes lõkketule ääres pajatas meile oma lapsepõlvest,
õpingutest ja pereelust.
Hurda-aegset seltskonnatantsu õpetas Urve Järg. Vaikselt kuulasime Jan Mattias Kottise õrna laulu.
Meie kooli rahvatantsijad

Karin Simso juhendamisel
esitasid kolm tantsu ning võru
keele ringi lapsed lugesid salmi
(juhendaja Marju Lepasson).
Ühislauluna kõlas lõpuks „Tiiu
talutütrekene“.
Pärast etteasteid said lapsed
lumes möllata ja taastatud saunamajas Jakobi lemmikut – vesikringlit süüa ning teed juua.
Kooli direktor Tarvo Siilaberg tänas seltsilisi toreda ürituse korraldamise eest ja kinkis tänutäheks Tartu Luterliku
Peetri Kooli Toimetiste poolt
välja antud raamatud väärtuskasvatusest ja hingeharidusest.
Tahame oma kooli kogukonnaga toetada J. Hurda sünnimaja taastamist. Hurda seltsil
on kogutud suur hulk materjale
austatud põlvamaalase kohta,
mida pole kahjuks kusagil eksponeerida.
Armsad
põlvamaalased,
mõtleme koos sellele ja ehitame üles tulekahjus hävinud Jakob Hurda sünnitalu!
Tiina ja Anar
Põlva Jakobi Kooli
õpetajad

Linnulennul üle aasta
Vana ütlus, et aastad ei ole vennad, sobib väga hästi möödunud
aasta iseloomustamiseks.
Olid ju 2020. aastakski suured ootused ja lootused, kuid need
365 päeva moodustasid aasta lõpuks küllaltki kirju „buketi“. Ei
oleks meist keegi arvanud, et saame kogeda midagi nii teistsugust
ja uut.
Töötada distantsilt, suhelda kolleegidega ja õpilastega ainult
e-kanalite kaudu. Aga nii nagu ikka, ei ole halba ilma heata. Halb
see, et tegemist ei ole piljardi sarnase mängu, vaid tõsise haigusega. Hea aga, et kõige selle uue olukorra käigus olime sunnitud
palju õppima ning saime hakkama.
Vaatamata kevadisele keerulisele ajale, jagus aega, et nautida
kevadet ja olla õues. Jah, koolitöös venisid tööpäevad küll pikemaks, kuid kõik sai tehtud ja sellega võib rahule jääda. Kindlasti
saab alati paremini, kuid pean tähtsaks, et ei istuta käed rüpes, vaid
liigutakse jõudumööda edasi.

Tunneme head meelt, et kooli spordiväljaku rajad said uue katte. Huvihariduse rahadega saime soetada kooli spordi-, muusika-,
meedia- kui ka digiringile uusi õppevahendeid. Saime muusikaringilegi uue pilli lisaks, mida harjutada ja millele uusi noote otsida
ning vastavalt õpilastele kohendada.
Tänu õpetajate eestvedamisele oli õpilaste jaoks aasta täis huvitavaid üritusi ja ettevõtmisi.
Väga hea meel on, et saime hakkama ka kooliaia rajamisega.
Ootame põnevusega kevadet, siis näeme, mis kuskilt tärkab ning
õide puhkeb.
Paraku olemegi hetkel tagasi seal, kus me juba olime, kuid selle vahega, et meie kogemuste pagas on praegu märksa toekam.
Alanud aasta olgu meil kõigil tunduvalt helgem ja rõõmsam!
Jaanus Prükk
Kauksi kooli direktor
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Heli Raidla nimeline mänguasjakonkurss
Sügisel 2020 kuulutati maakonnas välja Heli Raidla nimeline
mänguasjakonkurss. Juba kümnendat korda lasid Põlva maakonna
õpilased näppudel käia ja meisterdasid valmis erinevates tehnikates mänguasju, seekord teemal ÖÖKULL. Töid sai esitada ajavahemikus 23.11.– 27.11.2020.
Laekus 85 vahvat öökulli kuuest Põlvamaa koolist. Töid hinnati kolmes vanuseastmes. Põlva Koolist esitas oma töö 31 õpilast.
Seekordne traditsiooniline tänuüritus tööde autoritele, mis pidi toimuma Saverna Põhikoolis, jäeti viiruse ohu tõttu ära. Auhinnad
toimetati koolidesse kohapeale.
Konkursilt toodi Põlva Kooli viis auhinnalist kohta:
Pilleriin Käo (7.d) III koht (vanemas vanuseastmes)
Berit Vasser (5.d) II koht (keskmises vanuseastmes)
Lissandra Rammo (5.a) II koht (keskmises vanuseastmes)
Aveelia Kommer (5.d) III koht (keskmises vanuseastmes)
Luisa Nõmmik (5.b) III koht (keskmises vanuseastmes)

Pilleriin Käo öökull

Põlva Kooli tublid ÖÖKULLI autorid olid:
Kristelle Mangelsoo (5.c), Karola Õigus (5.c), Liis Marii Vaher
(5.b), Jete Ly Maask (5.b), Maris Haidak (5.b), Kertu Kõllamägi
(5.b), Lorete-Lii Laur (5.b), Kirke Lepp (5.b), Karolin Käo (5.b),
Liisa Kannik (5.e), Johanna Ootsing (5.e), Elis Heitur (5.c), KadiLiis Juhkam (5.c), Janeli Jaagund (5.c), Laura Lanno (5.c), Andra
Toots (5.c), Maris Vijand (5.c), Moona Raudsepp (5.c), Maarja Sirendi (5.c), Aveli Loeg (5.c), Luiza Zlatin (5.a), Kristella Sikamägi
(5.a), Eliise Haukka (7.d), Miia Kivi (7.d), Kädi- Lii Sillaste (7.d),
Angelika Lentsius (7.d).
Palju õnne võitjatele, kiitus kõikidele osalejatele ja suured tänud õpetajad Merje Ootsing ja Tiina Saago!
Heli Raidla on kauaaegne Põlva Keskkooli käsitööõpetaja ja teenekas käsitöömeister.
Tekst ja fotod Põlva Kooli kodulehelt

Berit Vasseri öökull

Lissandra Rammo öökull

Kuidas kanale pai tehti ehk
Lepatriinu lasteaia jaanuarikuu tegemisi
Lasteaed Lepatriinu Hõbeja Roosatriinu rühmade lapsed
käisid külas Hõbemäe talu loomadel.
Talu peremees Lauri tutvustas külalistele lihaveiseid,
pereema Sigrid tegi lastele saanisõitu. Imestust ja heldimust
tekitasid lastes suursugused
hobused, kellest kaks olid varsaootel. Nägid ju paljud koolieelikud hobust, keda veel pealekauba silitada ja katsuda sai,
esimest korda.
Veiste puhul veenduti, et
karvkattega lehmade sugulased saavad suurepäraselt hakkama lageda taeva all. Peaasi,
et ninaesine pidevalt saadaval
oleks.
Hoovi taganurgas ootas
uudistamist kanala oma 108
asukaga. Pererahvas tutvustas
uhkusega oma erilisi hoolealuseid, kelle tõunimed kõlasid
kuninglikult, kuid kes munesid
postkastidele sarnastesse seinakastidesse täiesti tavalisi mune.
Killuke õnne ja rõõmu jagus julgematele lastele, kui
need endile sulelised sülle ja
õlale istuma said. Kindlasti on
kanale pai tegemine enamus
inimestele vaid unistus...
Sigrid tegi uudishimulikele lastele „loomkatsena” näite, kas ja kuidas kana lendab.
Näitlejaloomuga must kana
lendas lumisele katusele, kust
perenaine ta hellalt alla tõstis.
Kui pärast külaskäiku lastelt küsisime, kes või mis kõige
enam meeldis, vastati et eranditult kõik, mida kogeti ja nähti.
Svetlana Roht
Hõbetriinude õpetaja
Autori fotod

Võrumaa Kutseharidus
keskus kutsub:
Riikliku koolitustellimuse (RKT) tasuta koolitused
Tule Võrumaa Kutsehariduskeskuse IKT oskuste omandamist
ning kaugtööks vajalike digipädevuste arendamist toetavatele tasuta koolitustele.

2021. aastal toimuvad Euroopa Sotsiaalfondi programmi
„Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine“ raames järgmised tasuta kursused:
- Arvutikasutamise baaskoolitus, 26 tundi
- Kaugtöös kasutatavad veebikeskkonnad ja küberturvalisus, 26 tundi
- Kaugtöö korraldamine ettevõttes, 39 tundi
- 3D modelleerimine (Sketch Up programm), 39 tundi
- Pilditöötlus vaba tarkvaraga, 26 tundi
- Online esinemine, 26 tundi
- Tehniline joonestamine 2D tarkvara abil, 39 tundi
- Tehniline joonestamine 3D tarkvara abil, 39 tundi
- Treppide konstrueerimine 3D-tarkvara abil, 39 tundi
- Puittoodete projekteerimine CAD/CAM tarkvara abil, 39 tundi
- Veebilehe koostamine toodete ja teenuste reklaamiks, 26 tundi
- Digiturundus väikeettevõtja kommunikatsioonivahendina, 26 tundi
- Digivahendite ja -turunduse kasutamine personali värbamisel, 26 tundi
- E-kaubandus, müük ja turundus sotsiaalmeedias, 26 tundi
- Pakendidisain väiketootjale, 26 tundi
- Müügiedendusmaterjalide kujundamine veebipõhise vaba tarkvaraga (Canva), 26 tundi
- Arvutipõhine menüüde ja kalkulatsioonide koostamine ning kaloraaži arvutamine, 26 tundi
- Bürootöötaja digioskused, 78 tundi
- Andmete visualiseerimine MS PowerBi-ga, 26 tundi
- Andmeanalüüs MS Excelis raamatupidajatele, 26 tundi
- MS Excel finantstöötajatele, 39 tundi
- Tabelarvutus edasijõudnutele, 26 tundi
- Tööstusrobotite programmeerimise algkursus, 79 tundi
- Tööstuskontrollerite programmeerimine ja andmevahetus (GD,
PROFIBUS, PROFINET), 79 tundi
- Tootmisettevõtte digitaliseerimine, 39 tundi
- APJ metallilõikepingi seadistamine ja programmeerimine, 52 tundi
- CAM jooniste koostamine ja lugemine CNC tehnoloogias, 26 tundi
Koolitustele registreerumine ja täpsem info:
Telefon 785 0818, e-post: merle.vilson@vkhk.ee
Telefon 785 0817, e-post: terje.kruusalu@vkhk.ee
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Suusarajad ja uisuväljakud Põlva vallas
Selle talve üheks märksõnaks on uisuväljakud ja talisuplejad
Põlvas on koguni kaks uisuväljakut. Üks on Jaama tänaval ja selle rajaja on MTÜ Sõprus, kes on alates 2012. aastast kortermajade
õuealale uisutamisvõimaluse teinud ja samas ka uiske laenutanud.
Teine on nüüd Põlva Kultuuri- ja Huvikeskuse parklas. Vallavalitsuse eestvedamisel ja heade koostööpartnerite toel sai väljak pidulikult avatud 14. jaanuaril. Põlva uisuväljaku tantsisid avatuks Tartu
Uisukooli graatsilised iluuisutajad. „Sellist suurepärast talve ei tohi ju
raisku lasta ja sobivate ilmade saabudes tuli kohe tegutseda,“ sõnas
abivallavanem Janika Usin.
Hea ja kiire koostöö eest kuuluvad tänusõnad Põlva päästekomandole ja Peeter Tigasele, Põlva Kultuuri-ja Huvikeskusele, Põlva Valla
Noorsootöökeskusele, Põlva Haldusteenistusele ja MTÜle Sõprus.
Kogukonna algatusel on uisuväljak valminud ka Peril ning kui ilmaolud lubavad on väljaku rajamine plaanis ka Kooskoral, Himmastes
ja Ahjal. Kõigil uisuväljakute kasutajatel aga palume meeles pidada, et
sulailmaga jääle minek kahjustab jääd.
Põlvas on tekkinud ka taliujujate kogukond, kes hoiab lahti ujumiskoha supluse tarbeks Põlva järvel. Põlva vald toetas harrastajate
algatust soojaku rentimisega, et oleks soojem riietuda.
Põlva Teataja

Tänavu on vähi sõeluuringutele oodatud
varasemast enam inimesi
Päästealast infot saab numbrilt 1247
Alates 21. jaanuarist liikus sarnaselt maantee- ja keskkonnainfo telefonidega ka päästeala infotelefon 1524 riigiinfo telefoni
1247 alla. Uuele numbrile üleminek võtab pisut aega, mistõttu
toimivad esialgu mõlemad numbrid paralleelselt. 1524 suletakse
lõplikult, kui selle kliendid on 1247 kasutamise omaks võtnud.
Riigiinfo telefon 1247 on tasuta kõikidest Eesti võrkudest helistades ning kõnesid võetakse vastu eesti, vene ja inglise keeles.

Majaomanikud ei tohiks ära unustada
ka torustike tervist
Inimeste tähelepanu on praegu suuresti suunatud koroonaviirusega seotud teemadele, kuid majaomanikud ei tohiks ära unustada
ka torustike tervist.
Eesti Vee-ettevõtete Liit tuletab meelde, et enne suuremaid
talvekülmasid tuleb üle vaadata hoonete torustike ja veesõlmede
olukord ning tagada nende külmakindlus!
Külmakahjude ennetamiseks tee nii:
• Majas, mida igapäevaselt ei köeta ja vett ei kasutata, peata
vee liikumine hoonesse (sulge maakraan või pump kaevus) ning
tühjenda torustik, veeboiler, WC-poti loputuskast, kraanikausi äravool ja muud veesõlmed.
• Kasutuses olevas majas vaata üle kogu veevärk ja veendu, et
külm ei pääseks ligi. Soojusta torustik, mis võib välistemperatuurist olla mõjutatud. Arvesta ka niiskusega, sest niiskus vähendab
soojapidavust.
• Kaitse külma eest ka veearvesti. Arvesti töökindluse tagamiseks ei tohi seda ümbritsev temperatuur langeda alla kahe soojakraadi.
Kui tekib ikkagi olukord, et torustikus olev vesi hakkab külmuma, siis jäta veekraan nirisema. Vee liikumine torustikus takistab
selle külmumist.
• Veetorustiku külmumisel tee esmalt kindlaks koht, kust külm
on torustikule ligi pääsenud, seejärel alusta selle koha soojendamist. Sobiv vahend selleks on näiteks soojapuhur, sest soojendamine peab olema aeglane ja ohutu.
• Kui torustiku külmumine on ulatuslikum, siis pöördu abi saamiseks piirkonna vee-ettevõttesse või torutöid teostavate ettevõtete poole.
Eesti Vee-ettevõtete Liit

Sel aastal on Eestis vähi sõeluuringutele oodatud rohkem inimesi
kui varasematel aastatel, kuna emakakaelavähi sõeluuringu sihtrühma laiendati, kaasates ka kuni 1956. aastal sündinud naised. Kokku
kuulub sõeluuringute sihtrühmadesse 184 832 meest ja naist, kellest
105 327 on kutsutud mitmesse sõeluuringu programmi. Nüüdsest on
sõeluuring tasuta ka ravikindlustamata inimestele.
Sõeluuring on mõeldud eelkõige tervetele, ilma kaebuste ja sümptomiteta naiste ning meeste uurimiseks, mille eesmärk on avastada
haigus või haiguseelne seisund võimalikult vara. „Sõeluuring on tõhus viis kontrollida oma tervist ning saada meelerahu. Seejuures tasub teada, et regulaarne kontroll aitab avastada muutuseid organismis
ning õigeaegselt avastatud haigus on ravitav,“ kommenteeris Vahur
Hollo, TAI vähi sõeluuringute registri juht. Varajases staadiumis vähk
või vähieelne seisund ei pruugi inimesele tekitada mingeid tuntavaid
sümptomeid, ent edukaks raviks on õigeaegne avastamine otsustava
tähtsusega.
2021. aasta sõeluuringute sihtrühmad on:
Rinnavähi sõeluuring: naised sünniaastatega 1955, 1957, 1959,
1961, 1963, 1965, 1967, 1969 ja 1971. Uuringule kutsutakse sellel
aastal naisi vanuses 50–66 iga kahe aasta järel, kui neil ei ole viimase viie aasta jooksul rinnavähki diagnoositud ning nad ei ole käinud
mammograafia uuringul eelneva 12 kuu jooksul.
Emakakaelavähi sõeluuring: naised sünniaastatega 1956,
1961, 1966, 1971, 1976, 1981, 1986 ja 1991. Uuringule kutsutakse
30–65-aastaseid (eelnevalt 30–55-aastaseid) naisi iga viie aasta järel,
kui neil ei ole eelneva viie aasta jooksul emakakaelavähki diagnoositud. Käesolevast aastast muutus ka emakakaelavähi sõeluuringu
esmasuuring: PAP-testi (Papanicolau test) asemel kasutatakse nüüd
HPV (inimese papilloomiviiruse) analüüsi.
Jämesoolevähi sõeluuring: mehed ja naised sünniaastatega 1953,
1955, 1957, 1959 ja 1961. Uuringule kutsutakse mehed ja naised vanuses 60–68 iga kahe aasta järel, kui neil ei ole varasemalt diagnoositud jämesoole pahaloomulist kasvajat ning nad ei ole eelnevalt käinud
sõelkoloskoopia uuringul eelneva 10 aasta jooksul.
Kuidas registreerida sõeluuringule?
Aasta alguses luuakse sihtrühma kutsutavatele digitaalne sõeluuringu kutse ehk saatekiri Patsiendiportaali (vt www.digilugu.ee →
Terviseandmed → Saatekirjad), mis on uuringule aja broneerimise
aluseks. Osalemiseks ei pea jääma kutset ootama – sihtrühma kuuluv
inimene saab broneerida talle sobiva vastuvõtu aja sobivasse tervishoiuasutusse, kontaktandmed leiab kutselt. Esimese poolaasta jooksul
saadetakse meeldetuletuseks kutsed ka e-posti või kirja teel.
Tervise Arengu Instituut soovitab Eesti riigi infoportaalis www.
eesti.ee suunata teavitused igapäevaselt kasutuses olevale meiliaadressile.
Sõeluuringu eest tasub Haigekassa. Lisainfot sõeluuringute kohta
leiab kodulehelt soeluuring.ee.

SUUSARAJAD
Mammaste tervisespordikeskuses
- suusarajad 2,5 km; 4 km; 5 km; 7,5 km (valgustatud 4 km)
- avatud ööpäevaringselt
- keskus avatud E-R 13:00-20:00; L-P 12:00-19:00
- saab laenutada suusavarustust ja tuube
Põlva Kooli staadionil (Lina 21)
- valgustatud, saab kasutada ööpäevaringselt
- klassikarada ja õppimiseks ka väike uisutehnikarada
Intsikurmus
- klassikarada
Vastse-Kuuste kooli staadionil
UISUVÄLJAKUD
Põlva Kultuurikeskuse parkla (Kesk 15)
- valgustatud
- saab kasutada ööpäevaringselt
MTÜ Sõpruse uisuväljak Põlvas (Jaama 24c)
Peril, Toominga tee 2 maja juures
KELGUMÄED
Mammaste Tervisespordikeskuses, laenutatakse tuube
Põlva linna staadionil
Moostes kultuurimaja taga

Riskirühmade vaktsineerimisega
perearstikeskustes on plaanis
alustada veebruaris
Plaan näeb ette, et perearstikeskustes algab riskirühma
kuuluvate inimeste vaktsineerimine veebruaris. Riskirühma
inimesed on omakorda jagatud vastavalt riski tõsidusele väiksematesse gruppidesse. Kõige esimesena kutsutakse vaktsineerima üle 80-aastaseid Eesti elanikke. Nendele järgnevad
vanemad kui 70-aastased, kellel esinevad haigused ja seisundid, mille tõttu on neil risk haigust väga raskelt põdeda ning
vajada haiglaravi. Ülejäänud riskirühma moodustavad peamiselt teatud kaasuvaid haiguseid põdevad inimesed ja kõik üle
70-aastased inimesed, olenemata kaasuvate haiguste olemasolust.
„Riskirühmade vaktsineerimise järjestus on seatud vastavalt COVID-19 haigestumise raskuse riskile, et võimaldada
esmajärjekorras vaktsineerimist kõrge riskiga inimestele, ennetada rasket haigestumist ja suremust ning vältida tervishoiusüsteemi ülekoormust,“ lisas Maris Jesse.
Haigekassa esmatasandi osakonna juhi Külli Friedemanni
sõnul tehakse praegu riskirühma vaktsineerimise alguseks ettevalmistusi ning algusaeg selgub lähinädalatel. „Kui aeg käes,
edastame riskirühma kuuluvatele inimestele teavituse eesti.ee
e-posti aadressile ning perearstikeskustest hakatakse nendega
järk-järgult ühendust võtma,“ ütles Külli Friedemann. „Viiruse leviku peatamiseks ja kõige haavatavama elanike grupi
kaitseks on äärmiselt oluline vaktsineerida võimalikult suur
osa riskigruppi kuuluvatest inimestest.“
Riskirühma kuuluvate inimeste nimekirjad on koostatud
haigekassa andmete põhjal, võttes aluseks Eesti Perearstide
Seltsi ja immunoprofülaktika ekspertkomisjoniga koostöös
kindlaks määratud seisundid. Nimekirjad on saadetud perearstidele, kes vaatavad oma nimistu patsientide nimekirjad
üle ning veenduvad, et riskirühma inimesed on nimekirjadega
kaetud.
Eesti Perearstide Seltsi juhi, dr Le Vallikivi sõnul on perearstid riskirühmade vaktsineerimiseks valmis. „Saame alustada riskirühmade vaktsineerimisega veebruaris, kui Eestisse
saabuvad vaktsiinikogused seda võimaldavad. Kõik riskirühma kuuluvad inimesed saavad võimaluse vaktsineerida, seega
ei ole põhjust muretseda. Riskirühmi hakatakse vaktsineerima
kutsuma järk-järgult, inimestele saadetakse teavitused ja nendega võetakse ka otse ühendust,“ ütles dr Le Vallikivi.
Riskirühma kuulub kokku ligi 360 000 inimest. Riskirühmas olevate inimeste vaktsineerimise periood sõltub Eestisse saabuvatest vaktsiinikogustest. Niipea kui Eestisse jõuab
piisav kogus vaktsiine, võimaldatakse vaktsineerimist kogu
Eesti elanikkonnale.
Sotsiaalministeerium
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Põlva Kultuuri- ja Huvikeskuses
P 07. veebruar kell 17 Maailma ooperilavade täht LUC
ROBERT (tenor, Kanada) KLAASPÄRLIMÄNG SINFONIETTA, ARVO LEIBUR (viiul), ANDRES MUSTONEN (viiul, dirigent).
Kavas hittteosed heliloojatelt Tšaikovski, Vivaldi, Bizet,
Beethoven, Schubert jt.
Tenor LUC ROBERT on silmapaistev ooperi- ja kontserdilavade täht, keda on iseloomustatud kui viimaste aastate üht
kaunimat esile tõusnud tenorihäält. L. Robert on lõpetanud
Quebeci Konservatooriumi cum laude ning teinud ooperidebüüdi Kanada Ooperiteatris 2002/2003. Roberti rahvusvaheline edu algas 2012. aastal mitme õnnestunud rolliga, sh
laulis ta Rahvusooper Estonias nimirolli Gounod’ „Faustis“.
2015. aastal debüteeris New York Metropolitan Operas Verdi
„Ernani“ nimiosas. Roberti repertuaari kuuluvad juhtivad tenorirollid ooperimaailma kuldvaramust, nende hulgas üheks
olulisemaks on don José Bizet’ „Carmenist“.
Klaaspärlimäng Sinfonietta on professionaalsetest muusikutest koosnev kollektiiv, kelle rikkalikku repertuaari kuulub
lisaks klassikalistele meistriteostele ka cross-over projektid.
Muusika, mida mängitakse, on pärit mitmest sajandist, ulatudes Bachist Tüürini ning Corellist Piazzollani.
Kontsert toimub koostöös festivaliga Klaaspärlimäng.
Pilet: 15€ / 10€ müügil Piletilevis ja enne kontserti kohapeal.
R 12. veebruar kell 20 KULTUURIKESKUSE JAZZIÕHTUD: ÖöTöÖ
Nagu öeldakse “ÖÖS ON ASJU”. Öige suur hulk muusikuid
üle ilma kuuluvad öötööliste hulka ja neid iseloomustab töö,
mis ulatub ühel või teisel moel öösse. Kontserdi kavas muusika, mis suuresti sündinud öösel. Kõlab Toomas Rulli uus
materjal ja vanemast loomingust uued öötöötlused. Muusika
kuulub stiililiselt dšässi piirideta maailma ja on iseloomult
optimistlik, kaasakiskuv ning tantsuline.
ÖöTöÖs mängivad: Allan Järve öötrompetil, Danel Aljo öötenor saksofonil,
Raun Juurikas ööklahvpillidel, Heikko Remmel öökontrabassil, Toomas Rull öötrummidel.
Pilet: 6€ müügil Piletilevis ja enne kontserti kohapeal. Kontsert toimub koostöös Jazzliiduga.
NB! Laudade broneerimine: kultuur@kultuurikeskus.ee;
veinivalikut ja suupisteid pakub Restoran Pesa Catering.
P 21. veebruar kell 17 DAVID CHEVALLIER TRIO
(Prantsusmaa) ja ANETT TAMM
Nii klassikalise kui ka jazzmuusika maastikul tunnustatud
prantsuse kitarristi David Chevallier’i moodustatud trio toob
kuulajani põneva segu jazz-folgist ja elektroonilisest muusikast.
David Chevallier’iga koos musitseerivad Euroopa jazzi
skeenel tuntud kontrabassist Sébastien Boisseau, löökpillimängija Christophe Lavergne ning külalissolistina noor Eesti jazzmuusik, lauljanna Anett Tamm.
Koosseis: David Chevallier (kitarr), Sébastien Boisseau
(contrabass), Christophe Lavergne (löökpillid), laulja Anett
Tamm.
Pilet: 10€ / 8€ müügil Piletilevis ja enne kontserti kohapeal.
K 24. veebruar kell 12 LÕUNAKONTSERT pühendusega Vabariigi Aastapäevale.
Kauneid tuntud ja armastatuid laule esitavad: Andrus Albrecht (BONZO), Põlva Muusikakooli tütarlaste ansambel
DeViis, kitarril ANDRE MAAKER, klahvpillidel RIIVO
JÕGI. Kontsert on tasuta!
N 25. veebruar kell 19 Rakvere Teater: CHARLOTTE
LÖWENSKÖLD. Põhineb Selma Lagerlöfi romaanil
„Charlotte Löwensköld”.
Põhjamaises armastusloos avaneb müstiline Skandinaavia
kõigi oma kaduma kippuvate väärtustega: au, uhkus, väärikus, ohverdus ning õilsameelsus. Charlotte on pühendanud
oma armastuse pastor Karlile. Kirglik noormees otsib aga
Jumala tõde. Segastel asjaoludel lähevad noored tülli ning
Karl lubab kihluda esimese vastutulijaga, mida ta ka teeb.
Kuigi Charlotte leiab elus oma õnne, jääb teda igavesti kummitama noorpõlvearmastuse pöörane saatus.
Osades Grete Jürgenson, Ülle Lichtfeldt, Silja Miks, Madis
Mäeorg, Eduard Salmistu, Natali Väli, Imre Õunapuu / Lavastaja Urmas Lennuk
Pilet: 17€ / 15€ müügil Piletilevis, Piletimaailmas, Põlva
Vallavalitsuse kassas ja enne etendust kohapeal.
*KINOKAVA
on leitav Põlva Kultuuri- ja Huvikeskuse kodulehelt:
www.kultuurikeskus.ee
Kontserdile, teatrietendusele või kinno tulles palume kanda
maski! Haigena palume jääda koju.

Ahjal
11. ja 25. veebruaril kell 18.30 Seltskonnatantsuklubi “Tant.Nsusõbrad”.
Vajalik ette registreerimine tel 5372 7732
Pühapäeviti kell 11 Peotantsuklubi “Pühapäevitajad” .
Info tel 529 6114
12., 19., ja 25. veebruaril kell 10.00-13.00 Käsitööring “Kullaketrajad”. Juhendaja Malle Avarmaa, 5560 2314.

Vastse-Kuustes
T 2. veebruaril kell 18.00 Käsitöötuba. Retseptiraamatu
valmistamise II tund. Täpsem info kodulehelt www.vkk.ee
Osalustasu 2 eurot
T 5. veebruaril kell 19.00 Kinoõhtu: Hüvasti, NSVL. Kinopilet 5 ja 3,50 eurot
R 12. veebruaril kell 19.00 Kinoõhtu: “Järgmisel hommikul.”
Louise’il on kõrini abikaasast, kes teda petab ning ta siirdub
veetma nädalavahetust Korsikal. Pärast metsikut kireööd mehega, kes hommikuks surnuks osutub, peab mehe korsiklasest
hirmuäratav, kuid samas ka armastav ema Louise’i ekslikult
mehe salajaseks ja eluaegseks armukeseks. Et kahtlustustest
kõrvale põigelda on Louise sunnitud mängima kaasa naise teise pojaga, kes mõtles ema rahustamiseks oma liiderlikule vennale välja müütilise tüdruksõbra. Kui „ämm“ temasse järjest
rohkem kiindub, saab Louise enda kohta teada rohkem, kui ta
kunagi võimalikuks pidas… ning saab sellega koos kaasa ka
uskumatu perekonna. Kinopilet 5€ ja 3.50€
L 13. veebruaril kell 12.00 Vastlapäev
Alustame vastlapäeva liu laskmisega kell 12 Tuulemäel.
Toimuvad erinevad võistlused lastele kui ka täiskasvanutele.
Kultuurimajas viktoriin ja kuum tee. Korraldajad spordiklubi
Känguru ja Vastse-Kuuste Kultuurimaja.
16. veebruar kell 18.00 Käsitöötuba. Retseptiraamatu valmistamise III tund. Täpsem info kodulehelt www.vkk.ee
Osalustasu 2 eurot
P 17. veebruaril kell 13.45 Kino lastele: “Sabata kass”
Film on hellitatud kassipojast Pellest, kes kaotab oma saba.
Ühel päeval röövib ootamatu torm Pelle tema turvalisest maakodust ning viib ta tõelisele seiklusele võõrasse linna. Seal
kohtab Pelle armast ja toredat Maya Valgevurru ning peagi
lööb õitsele tõeline sõprus. Aga olla uus kass linnas polegi nii
lihtne.
Kinopääse 5 ja 3.50 eurot
R 22. veebruar kell 19.00 Kokkamisõhtu Kõivokõstega.
Pidupäeva tordi valmistamine. Osalustasu 2 eurot
L 23. veebruaril kella 12.00-18.00 Pidupäeva tortide näitus.
kell 18.00 - 19.00 Pidupäeva tortide oksjon või degusteerimine.
L 23. veebruaril kell 19.00 Vastse-Kuuste Kultuurimaja
näiteringi esietendus Paul Pinna “Äi Vissuverest”.
Pilet 5 eurot. Lastele tasuta. Piletite broneerimine telefonil
5693 7848.
Palume külastajatel kasutada maske!
Ürituste toimumine sõltub Eesti Valitsuse otsustest seoses koroonaviiruse COVID19 levikuga, palume jälgida infot!

Vastse-Kuuste kogukonnamajas
E 1. veebruaril kell 18.30 naisteklubi Kolmapäev koolitusruumis tervisliku toitumise koolituse 1. õpiõhtu.
Järgmised õpiõhtud toimuvad 1. ja 29. märtsil samal kellaajal. Koolituse viivad läbi toitumisterapeut Triin Muiste (Triinu Toidumaailm) ja funktsionaalse toitumise terapeut Annely
Soots (Annely Sootsi Koolituse Tervisekool). Kohtade arv
piiratud, kindlasti vajalik registreerimine tel 501 3954. Toetab
kohaliku omaalgatuse programm. Osavõtupanuse kohta info
registreerimisel.
P 7. ja 21. veebruaril kell 15-18 naisteklubi Kolmapäev
loometuba. Tegevuste kohta jälgige reklaami naisteklubi
Facebooki- ja kodulehel.
ki.

Meie koolitusel ja loometoas peab kandma kaitsemas-

Haigena palume jääda koju. Koolituse ja loometubade
toimumine sõltub COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse levikust ning sellest tulenevatest piirangutest.

Vana-Koiolas
28. jaanuaril 2021 kell 18.00 Kauni Karbi meisterdamise
.Nõpituba.
Juhendaja: Egle Jakin. Registreeri õpituppa: 5809 9910
Bibi või koiolarahvamaja@polva.ee. Osalustasu 10€

L 30. jaanuaril 2021 kell 19.00 VALGUSKELGUMATK VanaKoiola külateedel.
Koguneme Vana-Koiola Rahvamaja juures. Matka pikkus 5-6 km,
kestab umbes 2 tundi. Soovitatav isiklik varustus: soojad tugeva
tallamustriga saapad, aastaajale ja ilmastikule vastav riietus (soojad
kindad, müts). Soovi korral kaasa termosega soe jook. Muu vajalik
varustus (tõukekelgud) Matkajuht.ee poolt!
Osalustasu: 20€ (10€ koha broneeringutasu + 10€ matka osalustasu)
Registreerimine 28. jaanuarini k.a. 5809 9910 Bibi, koiolarahvamaja@polva.ee
R 12. veebruaril 2021 kell 18.00 Küünalde valmistamise õpituba. Valmivad jääküünal, tassiküünal ning süütekomplekt. Juhendab
MTÜ Veriora Tsunft, registreeri õpituppa: 5809 9910 Bibi koiolarahvamaja@polva.ee. Osalustasu 10€
P 21.veebruaril 2021 kell 12:00 Meie kodumaa sünnipäevaks!
Fotonäituse avamine, fotokonkursil “Jõulupühade ootuses” osalejate tunnustamine. Muusikaline tervitus vokaalansamblilt Blue-S.
Juhendaja ja klaverisaatja Riivo Jõgi.
Sündmustel ei ole lubatud osaleda haigusnähtudega külastajatel!

Moostes
R 12. veebruaril kell 11.00 Härja aasta vastu võtmine ja sõbrapäeva tähistamine Mooste Kultuurimaja õuealal. Töötab
12-kohaline karussell. Erinevad võistlused.
Info: 516 0656, Maret Aruoja
T 16. 02 2021 kell 11.00 Vastlapäeva tähistamine Mooste Kultuurimaja tagusel platsil. Liikumisretk. Liikumismängud ja
võistlused, liu vaskmine. Auhinnad. Info: 516 0656, Maret Aruoja
18. 02 – 27. 02 2021 kell 9.00 – 15.00
Vabariigi aastapäevale pühendatud Anneli Kaasiku maalide
näitus.
E 22. veebruaril 2021 kell 11.00
Vabariigi aastapäevale pühendatud liikumisretk ümber
Mooste järve ja Anneli Kaasiku näituse külastamine Mooste
Kultuurimajas. Info: 516 0656, Maret Aruoja

KIRIKUTEATED
EELK Põlva Maarja kogudus
• Jumalateenistus igal pühapäeval algusega kell 11. Võimalik
on kaasa elada ka veebiülekande vahendusel.
• Pühapäevakooli tunnid toimuvad pühapäeviti kell 13. Leeritunnid pühapäeviti pärast missat (kevadise leerikursusega on
veel võimalik liituda).
• 2. veebruaril kell 11 Issanda templissetoomise püha ehk
küünlapäeva missa kirikus.
• 17. veebruaril kell 18 tuhkapäeva missa kirikus (paastuaja
algus).
Koguduse nõukogu uue koosseisu valimised toimuvad 14.21. veebruarini kirikus. Kandidaatide esitamise tähtaeg on
7. veebruar.
Jooksev info ja lingid veebiülekannete vaatamiseks: polva.
eelk.ee.
Mooste Baptistikogudus
• Igal pühapäeval kell 11 jumalateenistus.
• Laste pühapäevakool 1. ja 3. pühapäeval jumalateenistuste
ajal. Lähem info kodulehel: mooste.ekklesia.ee
Põlva Elu Sõna Kogudus
• Koguduse koosolek pühapäeviti kell 11:30 Võru tn. 23, Põlva
Põlva Püha Peetri kogudus
• jumalateenistused igal pühapäeval ja kolmapäeval kell 11
Kogudustes palutakse kanda kaitsemaske!

OÜ ESTEST PR
ostab metsa- ja põllumaad.
Tel 50 45 215, 51 45 215,
info@est-land.ee
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- Paigaldame septikuid, biopuhasteid
- Ehitame vee- ja kanalisatsioonitrasse
- Paigaldame maakütte süsteeme
- Aitame ka hajaasustuse programmi toetuse
taotlemisel. Hinnad sõbralikud.
TSR EHITUS OÜ, www.tsrehitus.com
Telefon 5302 5570 Tanel Niidumaa;
tanel.tsr@gmail.com
Facebook: TSR Ehitus OÜ

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

ANTSU TAKSO

Elanike arv seisuga
01.01.2021 on 13 663
mehi 6723
naisi 6940
Ajavahemikul
14.12.2020 – 21.01.2021
sündis Põlva vallas
6 tüdrukut ja 6 poissi.

Invatakso,
transport kanderaami või
ratastooliga
Vajadusel haige saatmine
Taksoteenus kuni 8 inimest
Tel 5750 2977 või
antsutakso@gmail.com

Invatakso,
Põlva Kesk tn.11,
Swedbankiga samas majas
eakate teenindus.
Tel 524 5949 (24h) Helje
Liikumispuudega inimeste
transport
24/7 klienditeenindus telefonil 524 5949
* Hauaja tuhastamismatuste korraldamine
kanderaami
või ratastooliga.
www.matusebyroo.ee
*
Ööpäevaringne
lahkunu transport
Vajadusel haige
Asume Põlvas, Kesk tn 11 (Swedbanki
kontoriga
*
Külmkamber
Põlva Haiglas
saatmine.
samas hoones). Sissepääs
uue keskväljaku poolt.
*Rosma
kabel
ja
Taksoteenus kuni 8 inimest külmkamber
* Kõik matuseteenused ja tarbed
Matmise registreerimine Põlva- ja Rosma kalmistule
Tel 5750
või -13.00, muudel aegadel kokkuleppel
Oleme
avatud2977
E-R 9.00
antsutakso@gmail.com
www.matusebyroo.ee
matysebyroo@matysebyroo.ee

