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Peri küla
saab mänguväljaku
Põlva valla 2021. aasta kaasava eelarve ettepanekute hääletus
toimus 15.-21. märtsini veebikeskkonnas volis.ee. Kaasavasse eelarvesse on kavandatud 50 000 eurot.
Põlva valla 2021. aasta kaasava eelarve ettepanekute hääletuse
tulemused:
• Peri küla mänguväljak – 268 häält
• Himmaste raudtee ülekäigukoht – 201 häält,
• Sõpruse palliväljak – 194 häält,
• Avalik mänguväljak Tännassilma külaplatsile – 181 häält,
• Helitõkkeseinaga ilmastikukindel esinemislava – 169 häält
• Lootospark staadoini valgustuse renoveerimine – 156 häält
• Kaasaegsed ja turvalised rattaparklad Põlva valda – 107 häält
Sellel aastal viiakse kaasava eelarve mahus ellu üks ettepanek
– Peri küla mänguväljak, mille eeldatav maksumus 49 957 eurot.
Kaasava eelarve ettepanekutele anti kokku 1276 häält. Hääletajaid oli 1094, hääletajate keskmine vanus 44 aastat ja vanim
hääletaja oli 93 aastane. Eelmisel aastal anti ettepanekutele kokku
641 häält.

Põlva muutub järjest kaunimaks! Põlva, Jaama 79. Foto: J. Usin

Hakatakse rekonstrueerima Põlva järve paisu silda

Transpordiamet ja Põlva vallavalitsus sõlmisid lepingu Põlva
ringteel asuva Põlva järve sildregulaatori ümberehituseks. Ehitustööde projekti koostas OÜ Stricto Project.
Tööde käigus lammutatakse olemasolev sild ja hüdrotehniline
rajatis, mis on amortiseerunud. Asemele ehitatakse uus 26,45 m
pikkune sildregulaator.
Sõltuvalt ilmastikuoludest alustatakse aprillis objektil ettevalmistustöödega, milleks on elektri- ja gaasitrassi ümberehitustööd.
Mais alustatakse Põlva paisjärve veetaseme alandamisega. Silla

ja paisukonstruktsioonide ehitustööd kestavad esialgsete plaanide
kohaselt septembri lõpuni.
Sild suletakse liiklusele neljaks kuuks ning ümbersõidud tähistatakse vastavate märkidega. Silla kõrval asuv jalgteesild jääb
avatuks jalgratturitele ja jalakäijatele.
Kogu projekti maksumus on 868 619 eurot. Ehitustöid hakkab
teostama AS GRK Infra. Omanikujärelevalvet teostab AS Infragate Eesti.
Lepingu kestvus on 11 kuud ja objekti lõpptähtaeg 22.01.2022.

Kaire Kalk
arenduse peaspetsialist

Urve Vares on presidendi
rahvaluule kogumispreemia
laureaat 2021

President Kersti Kaljulaid kuulutas emakeelepäeval välja presidendi rahvaluule kogumispreemia tänavused laureaadid. Teiste
seas pälvis tunnustuse Põlva lasteaia Mesimumm liikumisõpetaja
Urve Vares (pildil), kes alustas koostööd Eesti Rahvaluule Arhiiviga juba kümme aastat tagasi. Tema on kogunud lasteaiapärimust
ning osales eelmisel aastal silmapaistvate töödega vägivalla ja koroonapärimuse kogumisel.
Urve Vares alustas 2011. aastal lasteaiapärimuse kogumisest,
pälvides kohe ka esiletõstmise, sestpeale on ta küsitluskavadele
vastanud pea igal aastal. Tema kaastöid on mõjutanud Kiidjärve
maastikud ja elamine looduse keskel.
Eesti Rahvaluule Arhiivi videopöördumises märkis Vares, et on
suur au võtta vastu sellist kõrget auhinda ja ta on selle eest väga
tänulik. “See on mulle suureks tunnustuseks ja märgiks, et minu
aastatepikkune töö rahvaluule arhiivi kogujana on vilja kandnud,
minu tööd on märgatud ja tunnustatud. Samas on see mulle motiveeriv tegur edaspidiseks.”
FOTO: Eesti Kirjandusmuuseumi Rahvaluule Arhiiv
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Põlva vald ei küsi karmimate
piirangute perioodil lasteaia
kohatasu
Põlva vallavalitsus otsustas, et ei küsi munitsipaallasteaia teenust kasutavatelt lapsevanematelt lasteaia kohatasu alates 11. märtsist kuni 11. aprillini 2021.
Vabariigi Valitsus on andnud tungiva soovituse viiruse leviku tõkestamiseks lapsi lasteaeda mitte viia.
Selleks, et soovitus töötaks, otsustas Põlva vallavalitsus
esialgu perioodil 11. märts-11. aprill 2021 vabastada
lapsevanemad ka lasteaia kohatasust.
Sel ajavahemikul kohta kasutanud laste eest tuleb vanematel maksta ainult toidukulu tasu.

Spordi- ja mänguväljaku
ideekorje
Lina 21 kinnistu vananenud korv- ja võrkpalliväljakute alale planeeritakse multifunktsionaalset väliala.
Selleks algatame ideekorje. Väliala peab olema
kogukonnale nii sportimis- kui mänguväljakuks,
mida kool saab kasutada oma tegevuste läbiviimiseks.
Ootame arvamusi ja ettepanekuid ideedena kuni
30. aprillini e-posti aadressil info@polva.ee.
Peale seda toimub ettepanekute esitajatega ühine
arutelu.

Ehitushangete tulemused
Riigihankele „Põlva kooli spordikompleksi projekteerimis- ja ehitustööd“ laekus tähtaegselt seitse
pakkumust. Edukaks tunnistati Rekontra OÜ pakkumus
308 176,93 eurot koos käibemaksuga.
Hanke “Himmaste külakeskuse fassaadi ümberehitustööd” edukaks pakkujaks tunnistati Eston-V OÜ
pakkumus maksumusega 29 304 eurot koos käibemaksuga.

Projekteerimistingimused
Karilatsi-Leevijõe jalgratta- ja
jalgtee rajamiseks
Põlva Vallavalitsus algatas Karilatsi külas jalgrattaja jalgtee rajamiseks projekteerimistingimuste andmise
avatud menetluse. Täpne trassi valik selgub projekteerimistööde käigus.
Projekteerimistingimuste eelnõuga on võimalik tutvuda 23.03.2021 kuni 05.04.2021 Põlva valla veebilehel.
Kirjalikke ettepanekuid või vastuväiteid projekteerimistingimuste eelnõu kohta saab esitada kuni 5. aprillini
2021 Põlva Vallavalitsusele e-postile info@polva.ee või
kirjaga aadressile Kesk tn 15, Põlva linn 63308.

Volikogus
Põlva vallavalitsuse ettepanekul otsustati laiendada hajaasustuse programmi eelistatud sihtrühmi. Alla
18-aastaste lastega perede kõrval seati teiseks eelistatud
sihtrühmaks majapidamised, mille leibkonda kuuluvad
raske ja sügava puudega isik(ud) ning üksi elavad vanaduspensionärid ja leibkonnad, kuhu kuuluvad ainult
vanaduspensionärid. Muudatus rakendub juba käimasolevas taotlusvoorus, mis kestab 1. aprillini 2021
Muudeti Põlva Vallavolikogu määrust “Kagu-Eesti
spetsialistide eluasemete toetuse andmise kord”, et viia
see vastavusse muudetud riikliku määrusega. Muudatused laiendavad taotlejate ringi. Toetuse 2021. aasta taotlusvoor Põlva vallas kuulutati välja 15. märtsil 2021.
Järgmine vallavolikogu istung toimub 25. märtsil
2021.

Detailplaneeringud

Põlva Vallavalitsus algatas 25.02.2021 korraldusega
nr 2-3/85 Põlva linnas asuva Orajõe saare ja lähiala detailplaneeringu koostamise. Planeeringuala suurus on ca
5280 m2 ning planeering koostatakse eesmärgiga määrata planeeringualale ehitusõigus silla rajamiseks ning
anda alale ruumiline terviklahendus.
Planeeringuala hõlmab osaliselt Orajõe katastriüksust, osaliselt Oja tn 14 katastriüksust, osaliselt Oja tn 18
katastriüksust ja osaliselt Pärna tänav T1 katastriüksust.
Detailplaneeringu algatamise korraldusega saab tutvuda
tööpäevadel Põlva Vallavalitsuse ehitus- ja planeeringuosakonnas Võru tn 1, Põlva linn, Põlva vald ja Põlva
valla veebilehel www.polva.ee/detailplaneeringud.
Ehitus- ja planeeringuosakond

Põlva Teataja • Märts 2021

Kas eraldame tõe ja pooltõe?
Eestis on käimas meedianädal, mille peamiseks eesmärgiks on pöörata tähelepanu eriti internetis leviva info usaldusväärsusele. Üha raskem
on ju sotsiaalmeedias aru saada, mis on tõde, mis pooltõde või hoopis
vale. Levivad ju tänaseni üle maailma valeväited, justkui koroonaviirust
polekski olemas või et alkohol olevat viiruse vastu tõhusaim abi. Valesid
ja pooltõdesid levitatakse paraku ka meie endi kõrval.
Nii pandi eelmisel nädalal sotsiaalmeedias ringlema teade, mille kohaselt Ahja lasteaed liidetakse Vastse-Kuuste lasteaiaga ja Ahjal lasteaed
justkui lõpetaks tegevuse. Tegemist on pooltõega, sest Ahja Lasteaed
Illikuku nagu ka Vastse-Kuuste Lasteaed Kaari juriidiliselt lõpetavadki
tegevuse, aga lasteaiateenus jätkub samas mahus, aga ühtse juhtimise all
nii Ahjal kui ka Vastse-Kuustes. Samasugust paanikat tekitas volikogu
liige Igor Taro kolm aastat tagasi Kauksis, kus lastehoid ei saanud seadusest tulenevalt vallaasutusena enam jätkata ja selle tegevus lõpetati.
Samas avas Mooste lasteaed lisaks Rasinale liitrühma ka Kauksis ning
nõnda toimetab Mooste lasteaed tänaseni ladusalt kolmes erinevas asukohas.
Mõistagi võib muudatusi alati pikemalt arutada. Mulle meenub vaid
omaaegne Põlva koolivõrgu ümberkorraldamine, millele eelnes Haridus- ja teadusministeeriumi uuring soovitustega ning mille kohta oli 64
erinevat meediakajastust. Siiski juhtus nõnda, et esimene volikogu otsus
koolivõrgu ümberkorraldamiseks kohtu poolt tühistati, sest lapsevanemate väitel polnud neid piisavalt ära kuulatud. Otsust muudeti, aga kas
tänase Põlva koolivõrguga on kõik rahul? Vähemalt Facebooki põhjal
tundub, et mitte just väga.
Aegajalt on ikka ette heidetud, et miks valla info pole sotsiaalmeedias
laialdaselt jagatud ja miks ei reageerita kõikvõimalikele väljaütlemistele.
Siinkohal tsiteeriksin rahvusringhäälingu uudistejuhti Anvar Samostit:

„Poliitikud võivad oma poliitilises kommunikatsioonis teha, mida
iganes nad tahavad. Teine asi on, kui tegemist on valitsuse avaliku
kommunikatsiooniga. See peaks kõigepealt olema kanalis, mis on selgelt kontrollitav ning kõigile võrdselt ja ühtmoodi kättesaadav, mis
tagab selle kommunikatsiooni selguse ja ühetaolisuse.“ Leian, et ka
vallavalitsus peaks tagama ametliku info eelkõige valla kodulehel ja
valla Facebookis. Kui keegi soovib mingit infot või fakti kontrollida,
peaks ta seda just nende kanalite vahendusel saama teha.
Harva ise Facebooki lugedes imestan, kuipalju võib kõlakaid ja
sappi mõne inimese näppudest laiali paiskuda, mistõttu ei kipu ma
ise selles kanalis sõna võtma. Seda enam, et viimase Eesti inimarengu aruande tegijate väitel osalevad isegi paljud noored veebipõhistes
aruteluruumides üha vähem, sest pelgavad sealseid hierarhiaid ja tigedat kõnepruuki. Samas on just digikanalid tänapäeval kindlasti parimad poolt või vastu ühendajad.
Mul on hea meel, et Põlvas on koroonapiirangutest kinni peetud ja
meie viiruselevik pole väga kõrge. Aktiivseid ehk nakatamisohtlikke
(kahe nädala jooksul haigestunuid) on vallas 23. märtsi seisuga 52
ja nakatunute suhtarv 100 tuhande elaniku kohta on 379, mis Eesti
mõistes on vägagi tagasihoidlik.
Siiski tasub arvestada, et koroonasurmasid on Eestis juba samapalju kui Vabadussõjas oli tsiviilohvreid. Kui seni vajasid haiglaravi
peamiselt eakamad inimesed, siis viimastel andmetel kulgeb haigus
üha raskemalt 39-59-aastastel. Ainus, mis meid kõige tõenäolisemalt
võib aidata, on püstitatud piirangute järgimine ja vaktsineerimine.
Seetõttu palun kõigil, kellele vaktsiini võimaldatakse, seda ka kasutada. Seniks soovin, et püsiksime terved ja oskaksime rõõmu tunda
kõigist ja kõigest meie ümber. Kena kevadet!
Georg Pelisaar
vallavanem

Saabumas on toetuste taotluste tähtajad
Kultuuri-, spordi-, hariduse- ja noorsootöö projektide toetuse
taotlemise tähtaeg on 1. aprill 2021
Toetust saab küsida üritustele, mis toimuvad 1. maist kuni 31. detsembrini 2021. Toetust saab taotleda füüsiline või juriidiline isik ürituse
korraldamiseks, mis on suunatud Põlva valla elanikele ja toimub Põlva
valla haldusterritooriumil ning toetab Põlva valla mainekujundust. Taotlemine toimub e-keskkonnas SPOKU, Põlva valla kodulehel.
Infot ja abi taotluse tegemisel saab haridus- ja kultuuriosakonna vastava valdkonna spetsialistilt: kultuurispetsialist Eve Sokk, tel 799 9489,
514 7682; spordi- ja tervisedendusspetsialist Kaire Zopp, tel 799 9484,
5666 0024; noorsootööspetsialist Annika Ladva, tel 517 2799; haridusspetsialist Ülle Saar, tel 799 3970, 5306 9570.
III vooru tähtaeg on 1. september, kus toetust saab küsida üritustele/
projektidele, mis toimuvad 1. oktoobrist kuni 31. detsembrini.
Põlva valla kogukondliku arendustegevuse toetuse I taotlusvooru
taotluste esitamise tähtaeg on 15. aprill 2020.
Toetust antakse projektide omaosaluse finantseerimiseks. Taotlused

tuleb esitada Põlva Vallavalitsusele taotluste haldussüsteemi SPOKU
kaudu. Lisainfo: arenduse peaspetsialist Kaire Kalk, tel 799 9344 või
5301 4448, kaire.kalk@polva.ee
Kagu-Eesti spetsialistide eluasemete toetuse taotluste tähtaeg
on 15. aprill 2021.
Toetuse andmise eesmärk on parandada Põlva vallas elavate ja Kagu-Eestis (Põlva-, Valga- ja Võrumaal) töötavate spetsialistide elamistingimusi, aidates seeläbi kaasa piirkonna majandusarenguks oluliste
spetsialistide jäämisele ja tulemisele piirkonda.
Toetust saab taotleda nii eluaseme soetamiseks kui ka olemasoleva
renoveerimiseks. Meetme raames saab korrastada või soetada Põlva
valla territooriumil asuvat eluruumi.
Loe täpsemalt tingimustest Põlva valla kodulehelt https://www.
polva.ee/kagu-eesti-spetsialistide-eluasemete-toetus
Lisainfo: arenduse peaspetsialist Kaire Kalk, tel 799 9344 või
5301 4448, kaire.kalk@polva.ee

Paremad võimalused hajaasustusprogrammist toetuse saamiseks ka
vanaduspensionäridel ja puuetega inimestel
Eelmise aasta hajaasustuse programmi toetuste taotlejate seas oli märkimisväärsel hulgal vanaduspensionäre, kelle
taotlused ei saanud täis taotluse rahuldamiseks vajalikke hindepunkte. Probleeme on tekkinud ka puuetega inimeste kodude kohandamise raames, kus vajalikke
pesuruume pole võimalik ehitada, sest
majas ei ole vett.
Riiklikult on määratud, et hajaasustusprogrammi eelistatud sihtrühmaks on
alla 18-aastaste lastega pered. Põlva vallavolikogu otsusel on alates sellest aastast lisaks noortele peredele hajaasustuse programmi eelistatud sihtrühmaks
Põlva vallas ka majapidamised, mille
leibkonda kuuluvad raske ja sügava
puudega isik(ud), üksi elavad vanaduspensionärid ja leibkonnad, kuhu
kuuluvad ainult vanaduspensionärid.
Sellega antakse võimalus taotleda toetust
oma elutingimuste parandamiseks senisest rohkematele leibkondadele.
Programmist toetatakse majapidamiste veevarustussüsteemide, kanalisatsioonisüsteemide, juurdepääsuteede
rajamist ning autonoomsete elektrisüsteemidega seotud tegevusi juhul, kui majapidamine ei ole elektrivõrguga liitunud. Et täpsustada konkreetse projektiga

Foto: Ants Liigus
seotud nüansse, soovitame kokku leppida aja
konsultatsiooniks.
Maksimaalne toetus ühe majapidamise kohta
on 6500 eurot. Taotleja ja kaastaotleja oma- ja
kaasfinantseering peab kokku moodustama vähemalt 33% projekti abikõlblikest kuludest.
Taotlus koos kohustuslike lisadokumentidega
tuleb esitada paberil või digitaalselt allkirjas-

tatuna vallavalitsusele e-posti aadressile info@
polva.ee
2021. aasta hajaasustusprogrammi taotluste
vastuvõtt kestab 1. aprillini 2021.
Lisainfo:
taristuspetsialist Imre Maidla,
tel 5305 0775 või imre.maidla@polva.ee.
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Lina 21 õppehoone hetkeseis ja planeeritavad
tegevused
Põlva Kooli Lina 21 õppehoone ehitusprojekt on valmis.
See on koostatud Põlva Vallavalitsuse tellimusel ning käsitleb
uusehitisena koolihoone projekteerimist olemasoleva võimla/
söökla kompleksi juurdeehitisena.
Projekt käsitleb ka olemasoleva võimla/söökla soklikorruse
osade ruumide rekonstrueerimist
ning koostamisel on lähtutud
projekteeritud hoone eripärast,
projekteerimisnormidest, tellija soovidest ning olemasolevast
olukorrast. Kinnistu on 100%
ühiskondlike ehitiste maa ning
sellel paikneb 1982. aastal kasutusele võetud koolihoone, mis
suuremas mahus lammutatakse.
Projekteerimisel on arvestatud
kehtestatud detailplaneeringut,
mille kohaselt on krundil lubatud
hoonete arv kaks, suurim lubatud
hoonete kõrgus 14 m ja hoonestuse suurim lubatud ehitisealune
pindala 1900 m². Krundile planeeritakse juurdeehitisena tänapäevane arhitektuurse lahendusega ühekorruseline koolihoone
mis hakkab olema ühenduses
2017. aastal projekteeritud pääsla ja olemasoleva võimla/söökla
kompleksiga.
Hetkel on käimas projektile
ekspertiis, peale seda saab korraldatakse hange ehitaja leidmiseks. Tegevused on etapiliselt ja
ajaliselt planeeritud selliselt, et
see õppeaasta lõpetatakse olemasolevas koolimajas. Kui algab
koolivaheaeg ja hanke võitja on
selgunud, saab ehitustegevusega
alustada.
Väliala ja atraktsioonide
planeerimine Lina 21 kinnistule
praegustele vananenud korv- ja
võrkpalliväljakutele algab ideekorje raames. Soovime rajada
väliala multifunktsionaalsena,
mis saab olema avatud kogukonnale nii sportimis-kui mänguväljakuna ja mida kool saab kasutada oma tegevuste läbiviimiseks.
Ootame arvamusi ja ettepanekuid ideedena kuni
30. aprillini e-posti aadressil info@polva.
ee. Peale seda toimub ettepanekute esitajatega ühine arutelu.
Veebruaris toimunud Lina
21 ja selle lähiala hoonete infokoosolekul esitatud küsimustele
andsid vastused valdkonna spetsialistid ja kirjutame nendest ka
siin, ajalehe vahendusel:
Miks me lastevanematena
peaksime kuulma hooldekodu problemaatikast, sest need
majad ei pea sinna tulema vaid
võiksid sobida hästi ka Ahjale
või kuhu iganes?
Hooldekodud rajatakse meie
valla eakatele ja dementsetele.
Nii nagu teile lapsevanemana on
lähedane teie laps, on ka hooldekodudes olevatel inimestel lähedased, kes soovivad neid igapäevaselt külastada. Hooldekodud
on ka suure personali vajadusega
asutused. Ratsionaalne ei ole rajada hooldekodusid „kuhu iganes“, vaid valla keskusesse (olemasolev bussiühendus, tööjõu
potentsiaal jne).
Kas vanurid saavad rahu,
kui koolilapsed vajavad aktiivseid õuevahetunde ja vaba aja
sisustamist õues?
Lina tänava koolimajja jäävate laste arv ei ole nii suur, et
tavapäraselt käituv laps vahetunnis peaks hooldekodude elanikke
häirima.

FAKTIKONTROLL
Eelmise nädalal lahvatas sotsiaalmeedias tihe sõnavahetus Ahja ja Vastse-Kuuste lasteaedade plaanitava ühendamise
teemal.
Alljärgnevalt teeme faktikontrolli levitatud väidete kohta.
VÄIDE: Ahja lasteaia tegevus lõpetatakse
See väide on vale. Ahja lasteaia tegevust ei lõpetata, vaid
Vastse-Kuuste ja Ahja lasteaia juhtimine korraldatakse ümber.
Volikogule on menetlemiseks ette valmistatud eelnõu „Ahja
Lasteaia Illikuku ja Vastse-Kuuste Lasteaia Kaari ümberkorraldamine“, mille kohaselt liidetakse kaks lasteaeda üheks
juriidiliseks asutuseks, millel on kaks tegutsemise kohta, üks
Ahjal ja teine Vastse-Kuustes. Ümberkorraldamise tulemusel
moodustub viie rühmaga lasteaed.

Lina 21 juurdeehitatava hoone asendiplaan
Mis firma hakkab hooldekodusid opereerima?
Praegu ei ole otsustatud, kes
hakkab uut hoolduskeskust opereerima.
Miks hooldekodu ei arendata Põlva haiglasse, millest on
olnud juttu?
Põlva haigla hoones olevad
hooldekodukohad jäävad alles ja
sinna ei ole võimalik rajada juurde 40 voodikohta. Põlva Haigla
juurde ei ole võimalik rajada ka
dementsetele inimestele vajalikku aiaga piiratud ala vabaaja
veetmiseks.
Milliseid kohti veel kaaluti
hooldekodude rajamiseks?
Hooldekodude asukoha valimisel kaaluti ka teisi valla omandis olevate ühiskondlike ehitiste
maa sihtotstarbega kinnistuid.
Peamised valikukriteeriumid oli
kommunikatsioonide ja liitumiste olemasolu, kinnistu ruumikus,
ühistranspordi peatuse lähedus
ning kinnistu paiknemine piirkonnas, kus looduslik keskkond
osaliselt toetab hoone asukohta.
Põlva linn on väike, elanikke
on vähe ning meil ei ole vajadust
ega võimekust kaasajastada linnas mitut linnastaadionit.
Et mitte jätta olemasolevate
kommunikatsioonidega kinnistut
tühjaks alaks ning kasutusest välja langevat mahukat koolihoonet
tondilossina
elamupiirkonna
lähistele seisma, võttes ühtlasi
ka arvesse, et toonane Lina 21
kinnistu vastas kõikidele tingimustele, mida on vaja koduse ja
hubase hooldekodu rajamiseks,
on valitud asukoht võimalike
olemasolevat seast parim.
Kas hetkel planeeritakseprojekteeritakse ainult maja
või koos majaga ka koolimaja
ümbrust?
Koos hoonega projekteeritakse ka hoone ümbrus, välja arvatud vananenud korv- ja
võrkpalliväljakute ala. Sinna
kujundatakse ideekorjega multifunktsionaalne sportimis- ja
mänguväljak.
Kas projekteerimisel on arvestatud ehitusseadustiku kooli ehitamise nõuetega?
Projekteerimisel arvestatakse
kõigi kehtivate määruste ja normidega.
Kuidas ajakava on planeeritud?
Projekt on valmis. Projektile
teostatakse ekspertiis ning peale
seda avaldatakse ehitushange.
Kes selle projekti osas teostab järelvalvet, kuna tegemist
on haridusasutusega? Või siis
millega on tegu kui pole?

Vastavalt majandus- ja taristuministri 08.06.2015 määrusele
nr 62 tuleb antud projektile teostada ekspertiis. Ekspertiisi teostaja leidmiseks viib vallavalitsus
läbi hanke. Järelevalve hange
teostatakse siis, kui ehitushanke
võitja on selgunud.
Kas koolimaja projekteerides projekteeritakse “karpi”
või on kaasatud ka haridusteadlasi, kes uurivad toetavaid õppekeskkondi ning koos
luuakse ruum, kus on ka vahetundide ajal mugav ja mänguline?
Haridusteadlasi ei ole kaasatud. Sisekujundusprojekt on
koos õpetajatega läbiarutatud.
Eesmärk on luua keskkond, kus
hoone kasutajad tunneksid ennast hästi ning õpilaste vahetunnid mööduksid mugavalt ja mänguliselt.
Lina tänava õppehoone on
eelkõige mõeldud piirkonna
algklasside lastele. Kuidas tagatakse võrdsed tingimused
piirkonna hariduslike erivajadustega algklasside õpilastele, kui ei ole uues hoones
ette nähtud väikeklassi koos
vastava(te) abiruumi(de)ga?
Vastavalt PGS § 49 lg 2 p 1 vajavad hariduslike erivajadustega õpilased puudespetsiifilist
õppekeskkonda, -korraldust
jmt.
Tagatakse võrdsed tingimused kogu koolile, kõigile erivajadustega lastele. Viidatud
PGS-i punkt ei esita nõudmisi
õppekeskkonnale, vaid räägib
erituge vajavatest õpilastest:
(2) Erituge rakendatakse õpilasele, kes tulenevalt tema raskest ja püsivast psüühikahäirest,
intellekti- või meelepuudest või
liitpuudest vajab: 1) puudespetsiifilist õppekorraldust, -keskkonda, -metoodikat, -vahendeid
ning õppes osalemiseks pidevat
tugispetsialistide teenust lõimituna sotsiaal- või tervishoiuteenustega või mõlemaga.
Eritugi on nn kolmas aste.
Sellele eelnevad tõhustatud tugi
ja üldine tugi. Erituge vajavaid
lapsi on praegu kogu kooli peale
13, neist Lina tänaval 9. Järgmisel õppeaastal ühtki erituge vajavat õpilast Lina tänavale ei jää,
kuna nad on II või III kooliastmes.
Kuidas tagatakse Lina 21
õpilastele tugiteenused (psühholoog, logopeed, eripedagoog,
sotsiaalpedagoog) kui planeeritavas hoones ei ole ette nähtud
vastavat ruumi teenuse osutamiseks? Tugiteenuseid vajavad

ka nn tavaõpilased, kel ei ole
hariduslikke erivajadusi.
Teenust osutatakse vabas
klassiruumis vastavalt tunniplaanile. Vaba on nt. klassiruum, kust
õpilased on kehalise kasvatuse
tunnis või kus on tunnid lõppenud. Praegune vajalik tugiteenuste maht Lina 21 tavaklasside
õpilastele on 10 tundi nädalas.
Kuidas on planeeritud arvutiõpe? Saan aru, et arvutiõppe klassi ei ole hoonesse planeeritud?
Arvutiõpe hakkab toimuma
klassiruumides liikuvate seadmete (Chromebook) abil.
Kuidas tagatakse Lina tn
õppehoone õpilastele huvitegevuse säilimine? Saan aru, et
selleks vajalikke ruume ei ole
planeeritud?
Arusaamine ei vasta seekord
kahjuks tegelikkusele. Selgituseks: praegu, õppeaastal 2020/21
toimub Lina 21 õppehoones nädala jooksul 19 ringitundi (13
kokkusaamist, 7 1-tunnistena ja
6 paaristundidena). Neist 5 tundi
tavaklassis, 6 muusikaklassis, 6
aulas ja 2 aula eesruumis. Kõiki neid on võimalik läbi viia ka
edaspidi, huvitegevuseks on kasutuses ka võimla.
Detailplaneering oli avalikul arutelul suvel kõige magusamal puhkuseajal. Samas
protsess algas ise juba sügisel
2019. Miks kohalikku kogukonda ei kaasatud?
Nii planeeringu algatamisest,
avalikustamisest kui ka kehtestamisest on avalikkust teavitatud.
Avalikkuse teavitamine ongi
selleks, et kõik kelle õigusi või
huve võib planeering puudutada, saaksid avaldada soovi olla
planeeringu koostamisse kaasatud. Planeeringu algatamisest
avaldati teated valla veebilehel
03.10.2019, Ametlikes Teadaannetes 03.10.2019, Lõunalehes
10.10.2019 ning Põlva Teatajas
22.10.19. Planeeringu avalik väljapanek toimus 3.-16.07.2020,
planeeringuga oli võimalik tutvuda Põlva Vallavalitsuse ehitusja planeeringuosakonnas ning
Põlva valla veebilehel. Teade
detailplaneeringu avalikust väljapanekust avaldati valla veebilehel 16.06.2020, Lõunalehes
18.06.2020 ning Põlva Teatajas
25.06.2020. Planeerimismenetlus on avalik ja igaühel on õigus
saada informatsiooni planeeringu kohta ja paluda enda kaasamist mistahes planeeringu koostamise etapis.
Kas ka Kirsi tn ehitatakse
välja antud projekti käigus?

VÄIDE: vallavalitsus pole tutvustanud plaani lastevanematele.
See väide on vale. Ümberkorraldamisega seotud tegevuste
tutvustamiseks ning eelnõu sisu ja otsusele järgnevate tegevuste selgitamiseks toimusid mõlema lasteaia hoolekogude koosolekud ja toimus ka mõlema lasteaia töötajate ühine
koosolek. Koosolekutel selgitati Ahja lasteaed Illikuku ja
Vastse-Kuuste Lasteaed Kaari ümberkorraldamise otsuse eelnõu sisu, otsusele järgnevaid tegevusi ning vastati kõikidele
lapsevanemate küsimustele. Lasteaedade hoolekogus on õpetajate esindaja, iga rühma vanemate esindajad ja Põlva valla
esindaja.
VÄIDE: järgnevad otsused lasteaiarühmade tegevuse jätkamise osas teeb edaspidi Vastse-Kuuste lasteaia juhataja ainuisikuliselt.
See väide on vale. Mitte ühegi lasteaia juht ei saa ainuisikuliselt teha otsuseid lasteaiateenuse olemasolu kohta Põlva
vallas. Ühinemisjärgse lasteaia põhimääruse kehtestamine on
vallavolikogu pädevuses. Põhimääruses sätestatakse muuhulgas ka see, et lasteaial on kaks tegutsemise kohta konkreetsetel aadressidel, üks Ahjal ja teine Vastse-Kuustes. Juriidilise
kindlustunde lapsevanematele lasteaiarühmade säilimiseks
annab seega vallavolikogu.
VÄIDE: eelnõu seletuskiri sisaldab valeväiteid.
See väide on vale. Kõikides eelnõude seletuskirjades pööratakse erilist tähelepanu õiguslike väidete paikapidavusele ja
nende sõnastuse täpsusele.
Põlva Teataja

Ei, terves mahus mitte. Käesoleval ajal kasutatakse Lina tn 21
katastriüksusele pääsemiseks ca
20 m lõiku Kirsi tänavast, sedasama lõiku jäädakse kasutama ka
edaspidi.
Milline on prognoositav
liikluskoormus hooldekodude
juurde? Hetkel jääb kogu liiklus- ja parkimiskoormus koolimaja territooriumile. Ärge tehke meie metsas asuvast koolist
autoparklatega ümbritsetud
hoonet. Kodulähedase kooli
mõte on ju selles, et lapsed käivad koolis jalgsi.
Planeeringuga ei muudeta
Lina tänava sõidutee ja jalgteede
paiknemist ega laiusi. Parkimiskorralduse kavandamisel lähtuti
Eesti Standardist EV 843 „Linnatänavad“ ning parkimiskohtade
arvutamisel lähtuti maksimaalsest
planeeringuga lubatud ehitusmahust.
Kui lubatud ehitusmahtu täiel
määral ära ei kasutata, ei ole vajadust ka kõikide parkimisalade väljaehitamiseks. Koolimaja
krundil (planeeringupositsioon 1)
on maksimaalne lubatud ehitusmaht 1900 m2 ning standardijärgne parkimiskohtade minimaalne
arv on 51 kohta, hooldekodudel
kummalgi 9 kohta. Arvestatud on
ka inva- ja jalgrataste parkimisega.
Planeering ei näe ette ühte
suurt parkimisala vaid võimalikud alad on liigendatud neljaks
väiksemaks alaks mis on haljastusega liigendatud. Nii ruumi- kui
ressursikasutuse seisukohast on
mõistlik, et kolme krundi peale
kasutatakse parkimisalasid ühiselt. Kui võrrelda Lina tn 21-le
kavandatud parkimiskorraldust
Kesk tn 25 või Mammastes Koo-

limaja tee 1 katastriüksustel, siis
see on turvalisem ja kaasaegsem.
Lina tn 21 koolimaja ümber olevatel teedel ja platsidel on siiani
olnud parkimine reguleerimata
(ka tähistamata) ja jalakäijad ning
sõidukid on kasutanud samu teid,
siis kehtestatud planeering näeb
ette selgelt eristatud parkimisalad.
Seni on Lina tn 21 katastriüksusel
asfaldiga kaetud platse ca 1500
m2, planeering näeb maksimaalses mahus parkimisaladele ca
1900 m2.
Hooldekodude rajamisega
Lina tn 21 katastriüksusele ei
kaasne olulist liikluskoormuse
kasvu piirkonnas ega Lina tänaval. Kavandatud on kaks 20-kohalist hooldekodu ning sealsed
elanikud autosid ei kasuta. Hooldekodude teenindav personal
töötab vahetustega, peamiselt
külastatakse hooldekodude elanikke nädalavahetusel või õhtusel ajal, olulist liikluskoormuse
suurenemist piirkonnas sellega
ei kaasne.
Planeering annab võimaluse
vajadusel püstitada Lina tn 21
katastriüksusele peale koolimaja
ka muu ühiskondliku kasutusotstarbega hoone ja parkimiskohtade määramisel on sellega arvestatud.
Aga veelkord, planeering käsitleb maksimaalset võimalikku
ehitusmahtu ning maksimaalset
parkimisvajadust. Planeering ei
kahjusta kuidagi kodulähedase
kooli mõtet ega takista õpilastel
jalgasi kooli käimist. Liiklust
rahustavad elemendid Lina tänaval jäävad paika, bussipeatuste
asukohta ei muudeta, liiklus ja
parkimine suunatakse jalakäijate
liikumisteekondadest eemale.
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Teenused paremaks ja
innovatiivsemaks
Kirjutasin Äripäeva arvamuskonkursile Edukas Eesti loo, kuidas idufirmad ja vallad saaks
koostööle panna. Lugu täies pikkuses on loetav
Põlva Vallavalitsuse Facebooki lehel. Kokkuvõttena on idee selles, et mil moel tuua Eestis tegutsevad idufirmad oma innovaatilisi arendusi katsetama ja rakendama Eesti valdades ja linnades, seega
mitte tormates kohe Eestist välja muud maailma
paremaks tegema. Teisalt, mis motiveeriks valdasid tegelema innovatsiooniga ja rakendama uusi
lahendusi. Lahenduseks pakkusin riigipoolse ühekordse toe, näiteks 100 000 eurot omavalitsuse
kohta, mida saaks vald kasutada ainult (idu)firmade poolt pakutava uue lahenduse rakendamiseks.
Seega saaks pakkuda lahendusi ainult valda huvitavatel teemadel: haridus, sotsiaal, teed-tänavad,
sport, kultuur jt.
Pärast artikli avaldamist sain mitmeid reaktsioone, kus ühel või teisel moel toetati idee rakendamist ja pakuti koostöövariante, samas tõdeti, et
tõesti süsteemset koostööd idufirmade ja kohalike
omavalitsuste vahel ei ole ning tegemist on olnud
pigem vastanditega.
Aga kui Põlva oleks vedur? Teemat huvilistega
edasi arendades koorus aga välja uus mõte: teeme
Põlva vallast koha, kuhu kutsuda Eesti idufirmad
oma vallaelanikele vajalikke uusi lahendusi katsetama ja rakendama. Muidugi on see praegu ainult
loosung ja vajab kriitilise massi kaasamõtlejate
pühendumist, aga meil on see šanss, sest ükski
omavalitsus Eestis pole ses osas selgelt juhtohje
haaranud. Targa linna lahendustest räägivad Tartu ja Tallinn, aga suures linnas midagi nähtavat
mõjusat teha on keerulisem ja aeganõudvam kui
väikelinn Põlvas koos ümbritseva vallaga. Parima näitena on mulle silma jäänud Viimsi ja küsimus ei ole seal üldse jõukuses, vaid valla oskuses

RMK plaanib Põlvamaal metsatöid

katsetada uusi tehnoloogiaid meelitades sinna
innovatiivseid firmasid. Samas näiteks Põlva
Gümnaasiumi rajamine esimese liginullenergia
koolimajana Eestis oli tegelikult asjaosalistele
tol hetkel ülisuur väljakutse, täna tundub toonane
tegu iseenesestmõistetav normaalsus. Samas selliste pilootprojektidega on võimalik Põlva-sugused kohad elamiseks ihaldusväärsemaks teha kui
misiganes teine koht.
Kui Starship aastaid tagasi katsetas esimesi iseliikuvaid pakiroboteid, siis proovisin neid
Põlvasse katsetama meelitada, aga oli juba hilja, väikelinnaks oli välja valitud väike tark linn
Uus-Meremaal. Äsja oli Päevalehes lugu firmast
Caremate, tegeleb lähedastele hooldusteenuse
pakkumisega, taas oleks võinud meie juures piloteerida. Taltechi kaasabil loodud Iseauto isejuhtivad bussid võiksid testsõite teha Põlvas, mitte
Kreekas nagu praegu. Neid näiteid on Eestis palju ja järjest rohkem tekib juurde, süsteemse tööga
on võimalik aja jooksul osa neist siia tuua, aga
selleks peab Põlval vastav kuvand olema.
Seega me võiks mõelda, kas Põlva vald võiks
võtta suuna olla avatud, kiire, kaasamõtlev partner Eesti idufirmadele piloteerimiseks, kelle rakendused sobiksid valla teenuseid paremaks ja
innovatiivsemaks tegema.
Kui mõte tundub jumekas, siis võiksid kirjutada mulle kuldar.leis@arenduskeskused.ee ja
arutaks, kas ja mismoodi teemaga edasi minna.
Rohelisem Põlvamaa on olemus, mis läheb innovatiivsusega ülihästi kokku, me peame ise julged
olema rääkimaks tulevikust, mitte soiguma vanas.
Kuldar Leis

RMK plaanib metsatöid Põlva vallas Aarna
küla, Hatiku küla ja Kiidjärve küla ümbritsevates riigimetsades. Oleme hinnanud, et tegu võib
olla metsadega, mida kohalik kogukond kasutab igapäevaste tegemiste ja vajaduste jaoks.
Ootame kohaliku kogukonna, elanike ja kohaliku omavalitsuse ettepanekuid, millele pöörata tähelepanu nende piirkondade metsatööde
plaanimisel aadressile polvamaa@rmk.ee 7.
aprilliks 2021. a.
Ettepanekuid ootame eeskätt järgmiste teemade kohta:
1) kõrgendatud avaliku huviga metsaala ulatus
ja paiknemine,
2) metsaalal asuvate objektide või metsaala
kasutusviiside säilitamine (nt jalutamiseks ja
sportimiseks kasutatavad rajad),

Tartu 2024 kutsub osalema vabatahtlike
kandideerimisvoorus
Euroopa
kultuuripealinn
Tartu 2024 tegevused koguvad
aina hoogu ning kätte on jõudnud aeg kaasata vabatahtlike
energiat!.
SA Tartu 2024 avas vabatahtlike
kandideerimisvooru,
millega otsitakse ajavahemikus
mai – august 2021 toimuvate
Tartu 2024 sündmuste juurde
vabatahtlikke. Tulevased abilised asuvad tööle seitsmes kategoorias: saatjad, infotöötajad,
eriürituste vabatahtlikud, lava
abilised, tehnikud, keskkonna
valdkonna abilised ning fotograafid.

Kandideerima
oodatakse
erineva taustaga inimesi: neid,
kes otsivad uusi kogemusi kui
ka professionaale, kes on valmis
teistele enda oskusi õpetama.
Oluline on avatud meel ja entusiasm. Kandidaadid peavad olema täisealised.
Valituks osutunud liituvad
kokkuhoidva tiimiga ja neil avaneb võimalus töötada võrgustikus, mis koosneb artistidest,
korraldajatest, visionääridest ja
kogukondade esindajatest. Vabatahtlikud saavad Tartu 2024
bränditooted, koolitusi vastavalt
ametikohale ja toitlustust olenevalt töövahetusest.

Kuidas kandideerida?
Kandideerimiseks
täida
ankeet, mille leiad Tartu 2024
kodulehelt ja mida on võimalik
teha inglise keeles, sest meeskonnaga oodatakse liituma erineva emakeelega liikmeid.
Ankeedi täitmise tähtaeg on
2. aprill 2021. Peale seda vesteldakse kandidaatidega ning
selgitatakse välja nende profiil
ja roll Tartu 2024 meeskonnas.
Loe vabatahtlike kandideerimisvoorust lähemalt Tartu 2024
kodulehelt

PÕLVA JAKOBI
KOOLIS

JAKOBI KOOL

ÕPPETÖÖS

on rõhuasetus lapse algatusel,
isetegemisel ja kogemuse läbi
õppimisel. Õpilane on õppeprotsessis
aktiivne osaleja, toetatakse tema
kujunemist ennastjuhtivaks õppijaks.

Jaan Ulst ja Agnieszka Kunz
vabatahtlikud@tartu2024.ee

1. KOOLIASTMES

on õppe- ja kasvatustegevus
peamiselt korraldatud üldõpetusliku
tööviisi põhimõtteid järgides.
II ja III kooliastmest lähtub õppetegevus lõimitud aineõppest.

Kevadel tekitavad probleeme lõkked, kus põletatakse igasugust prügi. Juba on tulnud Põlva
Vallavalitsusele kaebusi Põlva linnas J. Hurda tänava piirkonnas olevate aiamaa kasutajate kohta, kes põletavad aiamaal tekkinud prahti, mille
suits levib kas kortermajade või haigla suunas.

Veel mõned aastakümned tagasi peeti koduaias prahi ja jäätmete põletamist üsna argiseks
ja praktiliseks tegevuseks. Tänaseks on teada, et
see saastab õhku ja mürgitab ka läheduses kasva-

ALANUD ON VASTUVÕTT
õppeaastal 2021/2022
alustavasse 1. klassi,
mille klassiõpetajaks
on õp MARJU LEPASSON

on noor ja kasvav kogukonnakool,
mis annab kaasaegse ja väärtuspõhise hariduse. Meie kooli jaoks
on ühtaegu oluline väärt haridus
ja väärtusharidus.

Prügi põletamine teeb aiasaadused
mürgiseks

Põlva valla heakorra eeskiri näeb ette, et lõkke tegemisel tuleb lähtuda tuleohutuse seaduse
ja selle alusel kehtestatud õigusaktide nõuetest.
Lõkkes võib põletada vaid töötlemata puitu,
paberit ja pappi ja nii, et suits ei häiriks ümbritsevaid elanikke ja asutusi. Märg lehehunnik
ja muud taimsed jäänused ei taha hästi põleda.
Need tekitavad palju suitsu, mis reostab õhku
ning häirib ümberkaudseid inimesi. Puulehed
ning muu taimne materjal on mõistlik oma kinnistul kompostida.

3) raieala väljanägemine raietööde järel (allesjäävate puude arv ja paiknemine),
4) raiealade sobitamine maastikku,
5) raietöödeks sobiv aeg (nädalapäev, kellaaeg,
kuu, aasta lähema 10 aasta sees),
6) raietööde järel kasvatatava noore metsa liigilisus (kasvukohale sobilike puude liigid).
Juhis metsatööde plaani kohta ettepanekute
esitamiseks ja nendega arvestamiseks kõrgendatud avaliku huviga metsaladel on kättesaadav
RMK kodulehelt https://www.rmk.ee/metsa-majandamine/metsamajandus/korgendatud-avalikuhuviga-alad.
Tiit Timberg
RMK Põlvamaa metsaülem

KOOLI VALIKAINETENA

õpetatakse usuõpetust, meedia- ja
suhtlusõpetust ning ettevõtlusõpetust.

ERILIST TÄHELEPANU

pööratakse Vana-Võrumaa kultuuripärandile, sh võru keele õppimisele.

vad aiasaaduseid. Jäätmeid lõkkesse visates sadestuvad nende põlemisel tekkivad ühendid põlemiskoha vahetusse lähedusse, tuule korral võib
kahjustada saada suuremgi piirkond. Võib öelda,
et oma aias või naabrite aias kasvavad õunapuud,
porgandid ja teised aiasaadused on mürgitatud.
Päästeameti Lõuna päästekeskus tuletab
meelde, et kulu põletamine on Eestis aastaringselt keelatud ning kulutuli on hävitav ja ohtlik.
Tuleohutusnõuete rikkumine võib tuua kuni
1200 euro suuruse rahatrahvi.

JAKOBI KOOLIS

Vastuvõtust lähemalt
kodulehel:
www.jakobikool.ee

läbivalt rakendatud kujundava ja
toetava hindamisena mõistetakse nii
õppe kestel kui kokkuvõtvalt toimuvat
hindamist, mille käigus analüüsitakse
õpilase teadmisi, oskusi, hoiakuid,
väärtushinnanguid ja käitumist, antakse
tagasisidet õpilase seniste tulemuste
ning edaspidiste arenguvajaduste kohta.
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Põlva Kooli laulupoisid esindavad
maakonda vabariiklikul konkursil
9. märtsil selgusid Põlvas demovooru alusel Põlvamaa poistesolistide lauluvõistluse neli parimat laulupoissi, kes lähevad maakonda esindama Lõuna-Eesti vahevooru Tartusse.
Põlvamaa voorus osales kokku 13 laulupoissi kuuest maakonna
koolist ja kahest lasteaiast. Kokku sai osaleda seitsmes vanusekategoorias, enim osalejaid oli 7-9-aastaste poiste grupis (5 laulupoissi). Kahes viimases vanusegrupis (kuni 16-aastased noormehed ja
17-20-aastased noormehed) osalejaid seekord Põlvamaalt ei olnud.
Suur tänu kõigile konkursil osalenud poiste õpetajatele!
Žürii koosseisus Ester Liblik, Merje Gross ja Andres Määr arvestas laulu hindamisel laulja intonatsioonipuhtust, musikaalsust,
diktsiooni, laulutehnikat, isikupära, artistlikkust, dünaamilist ülesehitust ja terviklikku interpretatsiooni.
Põlvamaa parimateks laulupoisteks, kes lähevad maakonda
esindama järgmisesse vooru, valiti:
• Kuue kuni seitsmeaastaste eelkooliealiste poiste vanusegrupis Otto Valter Vürst, juhendaja Margot Suur.
• Seitsme kuni üheksa-aastaste vanusegrupis Karl Markkus Rebane (juhendaja Marika Aruküla) ja Marvin Mahla (juhendaja
Eda Heinaste).
• Kümne kuni üheteistkümneaastaste poiste vanusegrupis Benor Perlov, juhendaja Eda Heinaste.
Põlvamaa muusika aineühenduse juhi Eda Heinaste sõnul on
Põlva maakond üleriigilisel poiste lauluvõistluse eelnevatel aastate
esinenud väga edukalt. Läbi lauluvõistluse ajaloo on võimekatel
poistele hiljem pakutud rolle teatrite lavastustes ning poisid on
saanud võimaluse esineda olulistel tunnustusüritustel. Poiste lauluvõistlus on andnud panuse karjääriks sellistele artistidele nagu
Uku Suviste, Pearu Paulus, Koit Toome, Kalle Sepp, Mikk Kaasik
ja paljud teised.
Põlvamaa piirkondlikku eelvooru korraldas Põlvamaa muusika
aineühenduse juht Eda Heinaste koostöös Eesti Meestelaulu Seltsi,
Põlvamaa Arenduskeskuse ja Eesti Rahvakultuuri Keskuse Põlvamaa rahvakultuurspetsialistiga.
Põlvamaa muusika aineühendus

Rosma kool sai gaasikatla
Veebruari lõpus saime Hooandja kaudu kokku vajaliku summa
gaasikatla ostuks – 5000 eurot. Täname kõiki, kes annetasid, kes
kutsusid oma võrgustiku inimesi annetama ja kes kaasa elasid. Ka
viis eurot oli suur panus meie plaanile. Väikestest asjadest saavad
alguse suured asjad.
Täna on Rosma koolimaja jälle soe, vahel isegi liiga soe. Katla
kütmisega enam sellist vaeva pole, nagu enne gaasikatelt. Kõikidel on suur kergendus ja heameel.
Uus gaasikatel on täisautomaatne ja programmeeritud üle
30-aastase kogemusega katla müüjate poolt. Katel on programmeeritud nii, et ta töötaks võimalikult vähe - koolipäevadel esmaspäevast reedeni hommikul kella 6.00 kuni 16.00 hoiab ta maja
soojana. Kella 16.00 kuni hommikul 6.00 ja nädalavahetuse päevadel töötab katel säästurežiimil. Kui katel on saavutanud vajaliku
temperatuuri, siis lülitub ta välja ja kütet ei kulu.
Lisaks küttegraafikule jälgib programm ka välistemperatuuri
ja reguleerib katelt vastavalt sellele.
Kuna klassiruumid on erineva soojapidavusega ja erineva hulga radiaatoritega, on ka temperatuurid erinevad. Kõigil radiaatoritel on ruumi sooja reguleerimiseks termostaadid.
Johannese Kool Rosmal juhatuse esinaine Liisa Maasik: „Gaasikatel ja gaasitorud on paigaldatud ning gaasileping sõlmitud.
Koolimaja on märgatavalt soojem. Eile juhtus täitsa uskumatu
lugu ja koolimaja oli lausa nii soe, et pidi hakkama sooja maha
keerama. Villased sokid, kampsunid ja pleedid on nüüd minevik!“
Hetkel on küll nii, et koolimaja soojust ei naudi keegi peale koroona, aga hea tunne on ikkagi. Millal iganes distantsõppelt jälle
kooli läheme, on meil seal mõnus ja õdus.
Soovime veel kord teid kõiki südamest tänada teie annetuste, kingituste pakkumise, meie projekti jagamise, oma tuttavatele
saatmise ja kaasa elamise eest. Kogukonna toetust oli tõeliselt tunda ja see tegi lisaks koolimajale soojaks ka südame.
Liisa Maasik: „Eriline tänu meie haldusmees Margusele, kes
kogu projekti vedas ja töid korraldas; 7 klassi õpilastele, kes tegid
video; õpetaja Kajale, kes reklaamiga tegeles, lapsevanem Igorile,
kes palju kaasa aitas. Lapsevanematele, kes kingitustega toetasid:
Ene, Krista, Kristiina, Indrek, Kalev, Maarja. Juhatusest Ragnarile
ja Kristiinale! Peagi jõuavad annetajateni ka kingitused, selle kohta tuleb info meilile. Tagasisidena oli rõõm kuulda, et koolimaja
on lõpuks soe“.

Kompetentsi- ja koolituskeskus Virbel kutsub

Pea aasta tagasi tegime
Moostes algust kaua oodatud
rahvalaulukursusega, millest
sai esimene täiskasvanute koolitus kompetentsi- ja koolituskeskuses Virbel. Laulukursust
hakkas vedama meiekandi rahvalaulude süvatundja Urmas
Kalla. Kahjuks katkes kogu
põnev ettevõtmine seoses üleilmse viirusepuhanguga. Me ei
ole saanud siiani pooleli jäänud

kohast edasi minna. Ent lootus ei kao. Omamoodi on uus
elukorraldus pannud inimesi
mõtlema sügavamalt tõeliste
eluväärtuste üle, millest üks on
kahtlemata iseenda ümber ilu
loomine läbi isikliku õppimise
ja enesetäiendamise. Kaunid
kunstid hoiavad meie vaimu
värske.
Soovime sügisel taas alustada pillimängu- ja laulukursustega. Ootame Moostesse
igas vanuses õpihimulisi pärimuskultuurihuvilisi. Laulame
rahvalaule, õpime rahvapille nii päris algusest kui sealt
maalt, kus kunagi pooleli on
jäädud. Õppetöö toimub väikestes gruppides, õppijate õpikiirust arvestades. Pillideks,
mida õpetame, on väike- ja
rahva-/külakandled, karmoškad, akordionid ja lõõtspillid,
mandoliinid, kitarrid ja ukule-

Virtuaalne Tantsulahing 2021
näitas koroonaviirusele “keelt”
ja selgitas välja võitja!
Veebikeskkonnas peetud tantsuvõistlus, mis sai avapaugu juba
jaanuaris, andis lukku keeratud tantsukoolidele põhjuse hakata
“kastist välja” mõtlema ning otsima lahendusi, kuidas kõiki kehtivaid reegleid arvestades oleks võimalik teineteisega võisteldes
endast parim anda.
Eestis esmakordselt toimunud tantsuvõistlusel osales 16 tantsukooli üle kogu Eesti ning osalejaid oli kõige väiksematest tantsijatest kuni professionaalseimateni. 10 nädala jooksul tuli lahendada 5 omanäolist ülesannet tantsulises võtmes. Vaatamata asjaolule,
et järkjärgult karmistusid huviharidusele kehtivad reeglid, ei heidutanud see osalejaid, vaid pigem tõukas tagant mugavustsoonist
välja tulema ning uutes väljakutsetes end arendama.

led, viiulid ja hiiu kandled, torupillid ja plokkflöödid.
Süvahuvilistel on võimalik
jätkata Mooste Rahvamuusikakoolis
individuaalõppega
või erinevates klubides kaasa
lüües. Olgu nendeks siis laulu-, ühe pilli või segapilliklubid. Soovitame meie kursusi ka
ümbruskonna muusikaõpetajatele, kes tahavad oma oskusi
rikastada rahvapillide ja rahvalaulu osas.
Kompetentsi- ja koolituskeskus ühendab endas aastakümnete pikkuse õpetamiskogemuse ning pärimusmuusika
süvatundjatest pilli- ja lauluõpetajad. Kursuste ja koolituste
toimumispaigaks on Mooste
mõisas asuv tööliselamu ehk
meie tuntud roosa muusikamaja, milles tegutseb igapäevaselt
sügisel juba oma kümnendat

tegevusaastat alustav Mooste
Rahvamuusikakool.
Oleme tänulikud, et nii varasem Mooste kui tänane Põlva
vald on toetanud muusikakooli
tegevust nii ruumide kui laste
õpetamisel tegevustoetusega.
Senine üsna populaarne täiskasvanuõpe on samuti saanud
tegutseda samades Põlva valla
ruumides.
Häid lambaid mahub valla
toel palju ühte lauta – ootame
teid erinevatele koolitustele
alates sügisest. MTÜ-l Virbel
on võimalus anda rendile õppe
jaoks ka erinevaid rahvapille.
Kogu teave on kättesaadav
meie kodulehelt: www.virbel.
ee
Krista Sildoja
MTÜ Virbel eestvedaja ja
koolitusjuht

UUTE VÕRUKEELSETE
KOORILAULUDE
JA -SEADETE KONKURSS
Konkursile oodatakse võrukeelseid
teoseid kõigile kooriliikidele.
Sobivad päris uued koorilaulud ja ka
kooriseaded juba olemasolevatele lauludele.

Et ihaldatud peaauhind endaga koju viia, tuli lisaks laitmatule
tantsuoskusele võtta appi ka suurepärased teadmised videotöötlusest ning oma heade ideedega trumbata üle konkurentide leidlikkus. Sellega sai suurepäraselt hakkama Tartus tegutsev VK Janika
Tantsuline Eliitrühm, kes lisaks peaauhinnale pälvis ka kaks vahevooru võitu.

Auhinnafond 3000 eurot.
Konkursi tähtaeg on 1. august 2021.
Konkursi tingimused
ja lähem info: umapido.ee

“Tagasiside võistlusele on olnud väga positiivne,” sõnas Virtuaalse Tantsulahingu projektijuht Andre Laine. “Usun, et iga osalev tantsukool on sellest väljakutsest lisaks hindamatule kogemusele saanud inspiratsiooni, kuidas ka keerulistes oludes kultuuri
elus hoida ning ergutanud tantsutreenerite meeli õppetöö veelgi
põnevamaks ja mitmekülgsemaks muuta,” lisas Laine.

Võro Selts VKKF, Tartu tn 48, 65609 Võru
Projektijuht: Merike Tigas, tel 5691 6280, merike.tigas@wi.ee

Kõikide tantsukoolide võistlusele esitatud kavasid saab vaadata veebilehelt: tantsulahing.ee. Samalt lehelt on leitavad ka tantsusaate ülekanded, mis muuhulgas kutsuvad vaatajaid Põlvamaad
avastama.
Virtuaalset võistlust korraldas Põlva Spordi- ja Tantsukool
Meie Stuudio, kes tähistab sellega ühtlasi ka oma 15. juubelihooaega.
Andre Laine
Virtuaalne Tantsulahing 2021 projektijuht

Kaja Tampere
klassiõpetaja
Pildil meie tänutassid, valmistas Krista Nagel

Virtuaalse tantsulahingu korraldajad.
Foto sündmuse Facebooki lehelt

6 Kultuur ja elu

Põlva
Keskraamatukogus
• Virtuaalne lugejamäng täiskasvanutele „Ajuraginat aprillis“ 5.–9. aprillini Põlva Keskraamatukogu FB-lehel. Igal südapäeval pannakse välja küsimus, millele saab järgmise südapäevani vastata sõnumites või aadressil raamat@raamat.polva.ee.
• Veebiviktoriin lastele 12.–16. aprillini Peri raamatukogu-külakeskuse FB-lehel. Iga päev postitatakse kolm küsimust,
mille vastused saata (kella 17ni) sõnumitesse.
• Koolivaheaja mäng „Kas tunned raamatutegelasi“
19.–23. aprillini keskraamatukogu lasteteeninduses. Igal hommikul kell 10 pannakse raamatukogu parklapoolsele aknale üks
raamatutegelane. Kui oled ta ära tundnud, astu raamatukokku
sisse ja vasta kirjalikult. Samuti võid (kella 20ni) saata vastuse
aadressil lasteteenindus@raamat.polva.ee.
• Koolivaheaja veebiviktoriin peredele 19.–23. aprillini
Vastse-Kuuste raamatukogu FB-lehel. Igal keskpäeval postitatakse 1–3 küsimust, millele saab vastata järgmise keskpäevani
sõnumites või aadressil vkuuste@raamat.polva.ee.
• Peri raamatukokku oodatakse 15. aprillist 15. maini fotosid
ja joonistusi kevadlilledest. Fotod saata aadressil peri@raamat.
polva.ee, joonistused tuua kohapeale või saata raamatukogu postiaadressil.
• Kiidjärve raamatukogu-seltsimaja FB-lehele pannakse igal
teisipäeval kell 14 lugemissoovitus koos lõiguga raamatust.
• Vastse-Kuuste raamatukogu akendel on 5. aprillist avatud
Koit Kõrveli fotonäitus „Muinasjutuline Põlvamaa pilvepiirilt“.
Piirangute leevenemisel liigub näitus raamatukogu seintele. Näitust saab vaadata 31. maini. Toetab Eesti Kultuurkapitali Põlvamaa ekspertgrupp.
NB! Lugejamängudest ja viktoriinidest võib osa võtta ning
fotosid ja joonistusi saata olenemata elukohast. Kõigi võistlustega käivad kaasas väikesed auhinnad.
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Hea lugeja!
Põlva Keskraamatukogu ja harukogud on avatud,
aga et see nii ka jääks, on vaja järgida juhiseid:
• Eelista kontaktivaba teenindust
-Telli (reserveeri) teavikud lugejaportaalis URRAM
(https://www.lugeja.ee) või telefoni ja e-posti teel
- Keskraamatukogus telli teavikud raamatukappi
(juhend www.raamat.polva.ee)
• Tagastustähtaega pikenda telefoni või e-posti teel
• Tagastatavad raamatud ja ajakirjad pane tagastuskasti
(keskraamatukogus ja enamikus harukogudes)
• Päringud esita telefoni või e-posti teel
• Raamatukokku tulles
- Ole terve
- Viibi seal võimalikult lühikest aega
- Kanna maski
- Desinfitseeri käsi
- Hoia vahemaad (2+2 reegel)
- Arvutit kasuta kuni 30 minutit
Püsime terved!

Tähelepanu, luulekonkurss!
Ootame kõigilt luulehuvilistelt mistahes teemadel võistlusluuletusi (soovitavalt 5-6) 15. maini e-posti aadressil intuitiiv@gmail.com. Võib esineda ka varjunime all, kuid meile
palume teatada ühtlasi oma õige nime, aadressi, (ka tavapostiaadressi), telefoni, vanuse, õpilastel kooli ja klassi või kursuse, täiskasvanuil vanuse ja elukutse.
Kõigi vähemalt II vooru jõudnutega võtame ühendust ning
paremiku luuletustest avaldame trükis luulevihikuna.
				
Eesti Luuleklubide Liit

Lõppes noorte omaloomingukonkurss
Ligi 50 aastat on kestnud Friedebert Tuglase nimelise Ahja
Kooli poolt korraldatud omaloomingukonkurss. Konkurss, mille
esmaseks eesmärgiks oli väärtustada Friedebert Tuglase rolli meie
kirjanduspärandis, on aga saanud ka iseseisva väärtuse õpilasloomingu talletamisel. Tänu õpilaste ja õpetajate panusele ja osavõtule saime taaskord nautida head asja.
Sellel aastal laekus konkursile 80 tööd neljast vanuserühmast.
Luuleteemad oli seotud aasta looma ja aasta linnuga - roti ja kuldnokaga. Proosapalas kirjutas 1. ja 2. kooliaste teemal “Üks päev
distantsõppes” ning alates 3. kooliastmest oli kirjatöö pealkirjaks
“Olen üksi, aga siiski koos”. Töid laekus kuuest põhikoolist ja neljast gümnaasiumist.
Loomekonkursile saabunud töid hindas 8-liikmeline žürii. Otsisime sõnade ilu, väärtustasime häid mõtteid, positiivset sõnumit,
kogesime rõõmu, saime osa noore inimese mõttemaailmast ja loomingulisusest. On suur rõõm lugeda ja nautida loomingut, inimese
mõtteid ja sõnaosavust. Kahjuks pidi nii mõnigi luuletus võistlemisest välja jääma, sest kirjutada tuli töös mõlemast - nii aasta
loomast rotist kui ka linnust ehk siis kuldnokast. Roti ja kuldnoka
koostoimetamised olid väga mitmekesised, paljumõttelised, enamasti siiski sõbralikud. Ei olegi varasemalt kunagi rotist ja kuldnokast nii palju mõelnud, lugenud.
Teadaolevalt ei ole žüriil lihtne, nii ka seekord – valikut teha oli
päris raske. Pärast põhjalikku mõõtmist, kaalumist ning vaagimist
otsustas žürii jagada tunnustust alljärgnevalt:
I kooliaste (1.- 3. klass)
Proosa
I ja II kohta välja ei antud, III koht Karl Oskar Villak „Üks
päev distantsõppes“ Võnnu Keskkooli 3. kl, juhendas Riina Võikar
Eripreemia Karel Laasik „Üks päev distantsõppes“ Võnnu
Keskkool, juhendas Riina Võikar
Luule
I koht Helena Pallandi „Roti sõbrasoov“, Friedebert Tuglase
nimeline Ahja Kooli 2. kl, juhendaja Leili Rood
II koht Stefan-Mathias Nestra „Kuldnokk ja rott“ Värska Gümnaasiumi 3. kl juhendaja ElleTikkop
II kooliaste (4.- 6. klass)
Proosa
I koht Joosep Kaur Reinsalu „Üks päev distantsõppes“ Saverna Põhikooli 5. kl, juhendaja Ivi Luht
II koht Marianne Madalvee „Üks päev distantsõppes“ Kanepi
Gümnaasiumi 4. kl, juhendaja Karina Toots
III koht Anabel Meitsar „Üks päev distantsõppes“ Saverna Põhikooli 6. kl, juhendaja Ivi Luht
Luule
I koht Mairo Paabut „Kuldnokk tegi tiktokki“ Põlva Kooli 6.d
kl, juhendaja Merili Ermel
II koht Kaur Merisalu „Metsabänd“ Saverna Põhikooli 5. kl,
juhendaja Ivi Luht
III koht Liisa Linnus „Abiline kuldnokk“ Põlva Kool 6.b kl,
juhendaja Imbi Vent

Põlva Päevakeskuse
töökorraldus
SISSEPÄÄSUKS helista uksekella.
* Päevakeskus on avatud kella 8 - 14;
* Pesu saab pesta etteregistreerimisel tel. 517 7822;
* Duši kasutamine etteregistreerimisel tel. 517 7822;
* Huvilistele tagame turvalised lehelugemise võimalused puhkeruumis päevakeskuse lahtioleku aegadel;
* Huviringid siseruumides on peatatud kuni 11. aprillini;
* Päevakeskuse ruume külastades on maski kandmine kohustuslik!
Jätkuvalt paneme kõigile südamele, et haigena (ja ka lähikontaktsena) tuleb jääda koju.
Haigussümptomite tekkimisel palume võtta ühendust oma perearstiga!
Põlva Teataja

Lõuna-Eesti memme-taadi pidu lükkub
edasi 2022. aastasse
Lõuna-Eesti memme-taadi pidu on nelja maakonna ühine
suursündmus, mis annab esinemisvõimaluse eakate laulu- ja tantsukollektiividele ning rahvamuusikaansamblitele. Pidu korraldavad kordamööda Põlva, Võru, Valga ja Viljandi maakonnad ning
korraldamise kord on jõudnud Põlva maakonna kätte.
Seoses riigis kehtiva olukorraga otsustas Lõuna-Eesti memme-taadi peo toimkond lükata selle aasta juunikuus Põlvas Intsikurmus toimuma pidanud suvepeo edasi 2022. aastasse.
Lõuna-Eesti memme-taadi pidu korraldavad Põlvamaa Omavalitsuste Liit ja Põlvamaa Arenduskeskus koostöös Eesti Rahvakultuuri Keskuse Põlva, Võru, Valga ja Viljandi maakonna rahvakultuurispetsialistidega.
Põlva Teataja

Õpetajad
Annemari Markvart „Saame sõbraks“ Mooste Mõisakool
Merle Pintson „Olen üksi, aga siiski koos“ Põlva Gümnaasium
Piret Pütsep „Kõik laadale!“ Mooste Mõisakool
Aitäh kirjutajatele, aitäh õpetajatele!
Lõpetamiseks võtan appi Põlva Kooli 4. klassi õpilase Lauren Polli “Kevade” luuletuse, millega soovin meile kõigile, nii
üksi kui koos, kaunist kevadet, püsigem terved ja olgem jätkuvalt
tublid!

Loometööde preemiad osalejatele ja juhendajatele.
Foto: Rita Lutsar

Kui lund ei ole enam maas
ja varakevad saabub taas,
siis rändlinde kaugelt lõunamaalt
võib näha taas me kaunil Eestimaal.
Kõige ilusam lind neist kuldnokk,
kel must läikiv kuub ja kuldne nokk.
Lendab ja uurib, mis on siin uut,
otsib sobivat pesakastiga puud.
Rohu sees sibamas rotti märkab.
“Kevad tärkab, loodus ärkab,”
mõtleb lind ning valib pesapuuks
me aias hiirekõrvul kasepuu.
Kohtumiseni aasta pärast!

III kooliaste (7.- 9. klass)
Proosa
I ja II kohta välja ei antud, III koht Kadri Vilt “Olen üksi aga
siiski koos” Friedebert Tuglase nimelise Ahja Kooli, 9. kl, juhendaja Ilvi Suislepp
Luule
I koht Joanna Meriina Sulaoja “Rott ja kuldnokk” Põlva Kooli
9.a kl, juhendaja Maia Punak
II koht Luiisa Marleen Lepp “Rott ja kuldnokk” Põlva Kooli
8.c kl, juhendaja Maia Punak
III koht Kristella Kängsep “Sõbralikud aasta tegijad” Kanepi
Gümnaasiumi 7. kl, juhendaja Tähte Tagel
Eripreemia Kaina Mertsina “Kuulsuse koorem” Saverna Põhikooli 8. kl, juhendaja Ivi Luht
IV kooliaste (10.- 12. klass)
Proosa
I koht Indra Liz Nemvalts „Oled alati minuga, Jake“ Põlva
Gümnaasiumi 12. kl, juhendaja Merle Pintson
II koht Markus Meinhard Rego „Olen üksi, aga siiski koos“,
Kanepi Gümnaasiumi 10. kl, juhendaja Tähte Tagel
III koht Emily Vinne „Tänavaäärne maja“ Põlva Gümnaasium
Luule
I koht Marcus Aido “Ootus” Võnnu Keskkooli 11. kl, juhendaja Maarika Arimäe
II koht Tõnn Raudoja „Vargamäe rott“ Värska Gümnaasiumi
11. kl, juhendaja Ilme Hoidmets
III koht - Kerda Alla „Karud läinud…“ Võnnu Keskkooli 11.
kl, juhendaja Maarika Arimäe

Ilvi Suislepp
F. Tuglase nimelise Ahja Kooli õpetaja

Loomekonkursi tulemusi edastavad Ilvi Suislepp ja Rita Lutsar. Foto: Kai Neemsalu
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Erasmus+ projektide kohtumised Põlva Gümnaasiumis
Erasmus+ - ja eTwinningu projektikohtumine
lõppes virtuaalselt
15. veebruarist 16. märtsini toimus Erasmus+ ja samanimelise etwinningu projekti
“Ausgewähltes virtuelles Europa-AVE” (algus 2018) raames
aasta tagasi Põlvas toimuma
pidanud kohtumine. Seekord
siis virtuaalselt: kaheksa otseülekandes koostöökohtumise ja
ja online-töötubadena. Meie teemaks oli „Haridus“.
Põlva Gümnaasiumist osalesid selles 11 J klassi saksa
keele õppijad. Projektipartneriteks olid Austria, Itaalia, Kreeka
õpilased.
Veebruarikuus
õppisime
üksteist tundma etwinningu
foorumis, seejärel oli teemaks
Eesti tundmaõppimine. Selle

jaoks olime õpilastega kogunud
huvitavat saksakeelset materjali
(videosid, telesaateid, artikleid,
veebilehekülgi jne) ning loonud
esitlusi ja ülevaateid Eestimaa,
Tallinna, Tartu ja Põlva kohta.
Rahvusvahelised õpilasgrupid
said iga töötoa puhul kokku
aruteluks neljas erinevas veebikeskkonnas (Microsoft Teams,
Google Meet, Zoom, Webex)
erineva õpetajaga.
Eestimaast koostati rahvusvahelise koostööna ühisesitlus
(Google Slides), kõiki partnerkoole õpiti tundma etwinningu
jututoas ja Padleti chati-s vesteldes, küsimusi esitades ja koolide kodulehekülgi uurides ning
lõpptulemusena täideti reaalajas

võrdlustabelid.
Kolmele rahvusvahelisele
koostöönädalale järgnes üks tihedamate töötubade nädal, mis
algas 9. märtsil pidulikuma ja
ametlikuma avaüritusega Zoomis. Tervitamas olid kõikide
partnerkoolide direktorid (kusjuures meie direktor Alo Savi
tervitas noori saksa keeles) ja
Põlva valla poolt tervitas projektis osalejaid armsa ja ülevaatliku videotervitusega Põlva abivallavanem Janika Usin.
Huvitavaks vaatamiseks ja meie
gümnaasiumiga
tutvumiseks
olid Anna ja Uku loonud saksakeelsete subtiitritega video,
mille lõpuosas said osalejad
näha-kuulda meie gümnaasiumi

Sõnapilv Eesti kohta.
uhiuut bändi „Sõnasabakõlks“.
Reaalajas ühisfoto sai teoks
Padleti abil. Muidugi ei puudunud avaürituselt ka temaatilised
virtuaaltordid, mis said „küpsetatud“ Cakesy-küpsetusahjus.
16. märtsil panime meie
projektikohtumisele ja kogu
projektile pidulikult punkti. Otseülekandes lõpuüritus sai taas
teoks Zoomis. Vaatasime koos
veelkord üle, mida olime koos
loonud ja millega suurepäraselt
hakkama saanud. Aplodeerisime
ja tänasime meie projektitööd
koordineerinud ja juhtinud õpetajaid.
Kõige enam olime õpetajatena uhked oma õpilaste üle, kes
nelja rahvusvahelise grupina
koostöösse vastutustundlikult
ja hoolega panustasid ning toredaid töid meisterdasid.
Eriti tänuväärsed on virtuaalse koostöökohtumise ko-

gemused, mida saame lahkesti
teistele virtuaalsete kohtumiste
korraldajatele edastada. Pean
silmas just erinevates veebikeskkondades kogetut.
Kohtumise ettevalmistus oli
pikk ja pingeline, organiseerimine ja läbiviimine vastutusrikas. Osalejaid oli pea 80 õpilast.
Süda on rahul, et kohtumine
Põlvas, Eestis sai teoks ja meie
gümnaasiumi 11 J klassi saksa
keele õppijatel olid saksa keele
tundidena just need erilised ja
peagi unustamatud projektitöötoad. Armas oli kuulda oma rahvusvaheliste kolleegide rahulolu
ja tunnustust suurepärase organiseerimise kohta.
Mu armsad õpilased Anna,
Uku, Kätlin, Nelelis, Eliise,
Salme, Deili, Sandra, Mattias,
Kaspar, Imre, Robin-Sulev, Jüri,
olid kõik tublid!
Me pole unustanud ka eel-

mistel kohtumistel Mödlingis,
Patrases ja Taorminas panustanud nii kunagisi kui praeguseid
meie gümnaasiumis õppureid ja
juhiabi Eppu.
Muidugi ei lõpe projekt
üleöö: ikka on veel materjale
ja fotosid (ekraanipilte) ja töid
etwinningu platvormile üles laadida, Bookcreatori keskkonnas
loodavaid mälestusraamatuid
täiendada, aruandeid esitada…
Maiustused ja meened on
projektipartnerite vahel teel:
suur tänu meie gümnaasiumile
ja Europe Direct Põlvamaale
toetamast. Väga suur tänu meie
kunstiõpetaja Janele, kes nii
palju kutseid ja osalustunnistusi
järjepidevalt valmistas.

Aimi Jõesalu
AVE- projekti koordinaator
Põlva Gümnaasiumis

Noored otsisid võimalusi oma ideede elluviimiseks
Reedel, 12. märtsil toimusid üle Eesti noorte kaasamisüritused, mis on üks osa
“Noorelt noorele - osalusest lähemalt” projektist, mida toetab
Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse agentuur Erasmus+
programmist ning koordineerib
Eesti Noorteühenduste Liit.
Põlvamaad esindasid sel
korral Põlva Gümnaasiumi
noored. Kaasamisürituse eesmärk oli sügisel toimunud
osaluskohvikute päeval kirja
pandud kolmele peamisele murekohale luua rakendusplaan.
Teemad, mis õpilasesindus sügisest kaasa võttis olid Põlva
Gümnaasiumi koolikorraldus;
koht, kus olla (noortel, kes on
15+ vanuses) ja noored ning
kohalikud valimised. Hetkel
toimuva distantsõppe ja sotsiaalse isolatsiooni nõude valguses ei olnud meil võimalust
üheskoos maha istuda ja mõtteid paberile üles kirjutada.
Selle asemel saime kogeda üha
populaarsemaks
kujunenud
Zoomi e-keskkonna võlusid.
Et ideed jõuaks ellu, selleks olid üritusele kaasatud
otsustajad. Nendeks olid Põlva Gümnaasiumi direktor Alo
Savi (“PG koolikorraldus”),
valla poolt abivallavanem Janika Usin (“Koht, kus olla”) ja
Põlva valla Noorsootöö Keskuse juhataja Kristina Masen

(“Noored ja valimised). Igas
virtuaalses ruumis otsisid noored paari tunni jooksul esmalt
ideid omaette ning seejärel
arutasid üksteisega oma mõtted
läbi ja leidsid ühiselt rakendusplaani, mida otsustajatele esitleda.
Toas, kus arutati Põlva
Gümnaasiumi koolikorralduse
üle, jõuti järeldusele, et alati
saab rohkem ja veelgi paremini. Saab rohkem üksteist toetada, lahenduseks võiks olla
grupp vabatahtlikke noori, kes
eakaaslastele tuge pakuvad.
Meie kooli kuulsad loengud
võiks võtta vaimse ja füüsilise
tervise teiseks fookuspunktiks
karjääriõpetuse kõrval. Lahendustena toodi välja ka õpetajate
toetamine (ette filmitud tunnid
vs otse-tunnid), väljakutsed
klasside ja mentorrühmade
vahel ning näiteks komplimentide tegemine mõnes vahvas
interneti keskkonnas. See kõik
liidaks kogu kooliperet enam
veel ning tekitaks kokkuhoidvama koolipere.
Teises virtuaaltoas arutati
samal ajal, kuidas tõsta noorte
teadlikkust kohaliku omavalitsuse valimistest ja kandidaatidest. Leiti, et oleks tarvilik teha
n-ö valimiste laat või mess, kus
erakonnad on jaotatud boksidesse ja tutvustaksid ennast,

enda vaateid ja kandidaate.
Lisaks võiks valimislaadal toimuda debatt, et iga erakond
või kandidaadid enda mõtteid
noorte vaatenurgast saaks täpsemalt välja tuua. Enne kõike
seda oleks vajalik teha teavitustööd. Sügiseks loodetakse
kokku panna videod, mis tutvustaks valimiste protsessi ja
selgitaks, et iga noore hääl loeb
ning poliitika puudutab meid
kõiki.
Kolmas tuba keskendus
realistliku plaani välja töötamisele, et kindlustada 15+ vanuses noortele mõnus koht peale
kooli puhkamiseks. Hetkel tunneme me, et meil polegi Põlvas kusagil peale kooli ja kodu
olla. Jõuti järeldusele, et koht,
kus olla, võiks kogu oma võlus
ikkagi olla osa noortekeskusest. Seal on kõik võimalused
ja vajalikud asjad juba olemas.
Probleemkoht, milleks oli erinevas vanuses noorte erinevad
vajadused, leidis lahenduse
kompromissi näol - vanematel noortel oleks noortekeskuses käimiseks oma eraldi aeg,
näiteks 2 korda nädalas õhtuti.
See kõik on võimalik vaid läbi
usalduse ja mõistmise noorte ja
noorsootöötajate vahel. Tegevused noortekeskuses lähtuks
noortelt noortele põhimõttest,
oleks mõtestatud, planeeritud

noorte endi poolt. Plaanis on
korraldama hakata teemaõhtuid
ning palju muud põnevat.
Otsustajad olid noorte ideede osas kõigis kolmes virtuaalruumis väga toetavad. Terviseteadlikkuse tõstmine ja üksteise
toetamine ei võta direktor Alo
sõnul kelleltki tükki küljest,
ning kõik kooliga seotud ideed
on lihtsasti teostavad. Kristina
Masen lisas, et õigeid nuppe
vajutades ja õigeid inimesi kaasates, tuleb valimislaadast väga
lahe ja silmaringi avardav üritus. Ka abivallavanem Janika
Usin, kellele noorte realistlik
idee väga meeldis, märkis, et
noored on teemad läbi mõelnud, osanud näha ka riskikohtasid ning ei ole hakanud oma
peas ehitama õhulosse.
Päeva lõpuks tulid kõik
oma ideede genereerimise
kambrist välja ning üritus lõpetati taas ühes ruumis. Noored
tänasid otsustajaid ja otsustajad
tänasid noori. Ürituse lõppedes
jäi kõigile sisse lootusrikas ja
uudishimulik tunne. Ideed on
paberile kirjutatud, plaanid paika pandud, see tähendab vaid
üht - on mida oodata!
Laura Lääts koostöös
Põlva Gümnaasiumi
õpilasesindusega

Vastuvõtt
Põlva Gümnaasiumi 10. klassidesse
on avatud.
Registreeru
sisseastumisvestlusele!

www.pg.edu.ee/sisseastumine
Põlva Gümnaasium ootab põhikoolide lõpetajaid registreeruma
sisseastumisvestlusele. Vestlused toimuvad 2021. aasta kevadel
1., 5., 9., 13., 15., 27. aprillil ja 26. mail. Vestlusele tuleb ennast
ette registreerida ning seda saab teha www.pg.edu.ee/sisseastumine lehel. Samas saab lähemalt tutvuda ka vastuvõtu tingimuste ja
–korraga. Sisseastumiskatse tulemusest moodustab 50% vestluse
tulemus ja 50% õpitulemused (klassitunnistus) ning vestlused viime tänavu läbi virtuaalselt.
Kuna sel aastal pole võimalik füüsiliselt koolimajas avatud uste
päeva maakonna põhikoolide lõpetajatele teha, siis oleme otsustanud oma uksed avada virtuaalselt. Tuuril räägime sisseastumistingimustest ja õppekorraldusest ning loomulikult jalutame läbi
meie hubase koolimaja. Virtuaaltuuride toimumise aegade info on
saadetud igasse Põlvamaa üldhariduskooli - küsi julgelt oma kooli
huvijuhilt või karjäärikoordinaatorilt. Lisaks toimub 8. aprillil üks
eriti avatud virtuaaltuur, kuhu ootame liituma nii praeguste kui ka
tulevate õpilaste vanemaid, huvilisi väljastpoolt maakonda ja miks
mitte ka 8. klasside õpilasi eel-luuret tegema.
Tule julgelt, meie ootame!
Põlva Gümnaasiumi juhtkond ja koolipere
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Algatus „Tööle kaasa“ uues kuues
Mooste mõisakool on juba mitu aastat osalenud Eesti Kaubandus-Tööstuskoja korraldatavas vahvas algatuses „Tööle kaasa“, mille
käigus saavad õpilased käia oma vanema või muu tuttavaga ühe päeva tööl kaasas, et saada aimu, millega erinevate elukutsete esindajad
tegelevad.
Sel aastal otsustasime aga viiruseolukorrast tingituna asja veidi
teistmoodi korraldada ja kutsusime hoopis igast klassist lapsevanemaid kooli oma tööst rääkima. Vanemad läksid algatusega hästi kaasa
ning veebruari viimasel koolinädalal nad meid külastasidki.
1. klassile rääkis mesinikutööst Madli isa Siim Õunap.
2. klassi külastas Marcuse ema Jaana Narrusk, kes tutvustas lastele loodusliku savikrohvi ja -värvi võlumaailma.
3. klassis käis aga lausa kaks külalist: Aleksandra lasteaiaõpetajana töötav õde Laura Bendt ning Elo muusikust isa Meelis „Hainz“
Hainsoo. Laura rääkis, et lapsena olid lasteaiaõpetajad tema suurteks
eeskujudeks ning seetõttu otsustas ta ka ise täiskasvanuks saades selle
elukutse kasuks. Laura lapsepõlve lasteaed ja tänapäeva lasteaed on
aga väga erinevad: praegused lasteaialapsed õpivad näiteks robootikat. Nii said ka kolmandikud proovida vahvaid robootikaseadmeid ja
oma juttu salvestada. Meelis Hainsoo tutvustas erinevaid bände, kus
ta tegutseb või on tegutsenud, tuntuimaks neist on ansambel Kosmikud, mille solist ta on.
4. klassi külastas Age ema Jane, kes töötab raamatukoguhoidjana.

Bussijuht Kersti lustlik selfie. Foto K. Kähr

Õpilased said tuttavaks raamatukoguhoidja tööülesannetega ning said
mängida toredat tegelaste äratundmise mängu.
5. klassi külastas Kayti helikunstnikust ja kunstiakadeemia õppejõust isa John Grzinich, kes rääkis, mida põnevat saab looduses lindistada ja miks on mikrofonid karvased. John on näiteks lindistanud
krevettide hääli ning seda, kuidas Eesti metsas lehtede all elavad ämblikud üksteisega koputades suhtlevad.
6. klass külastas Emmaliisa ema Kersti Kähri bussi. Kersti on bussijuhina töötanud pikki aastaid ja paljud meie kooli õpilased tulevad
hommikuti kooli just tema bussiga. Huvitav oli kuulda, et bussi sõidukiirust juhib elektroonika, mis määrab, kui kiiresti buss peab sõitma ja
mis ajal täpselt peab peatusesse jõudma.
7. ja 8. klassi õpilased said kuulda Jürgeni isa Heiki Hainsalu
ehk DJ Heiki muusiku- ja diskorielust meelelahutusmaailmas. Heiki
rääkis, kuidas nägi välja diskoriamet 90-ndatel, mil ta selles ametis
alustas. Sai igatahes palju teada meelelahutusmaailmast ja selle telgitagustest.
Selline uues kuues „Tööle kaasa“ algatuses osalemine oli väga
põnev. Õpilased said tutvuda erinevate ametitega, õpilased said tunda uhkust oma tegusate vanemate üle ning vanemad said jagada oma
oskusi ja teadmisi ning lüüa kaasa koolielu huvitavamaks muutmisel.
Kadi Õunap
Mooste mõisakooli Ettevõtliku Kooli õppeprogrammi
koordinaator

Jaana Narrusk rääkimas oma tööst.
Foto A. Markvardt

Põlva Koolis toimusid
aabitsapeod

Kui koolis on käidud 100 päeva ja Lotte aabits on otsast otsani
läbi uuritud, siis tuleb seda sündmust ometigi tähistada!
Lina 21 õppehoones toimus aabitsapidu 8. veebruaril. Selles
koolimajas õpib 21 esimese klassi õpilast, kes olid kostümeerinud
ennast erinevateks Lotte aabitsa tegelasteks. Õpetaja Sille oli peol
rännukoer Klaus, kelle kohvrist tulid välja vahvad lood ja tegevused, mida lapsed rõõmuga esitasid ja kaasa mängisid. Ootamatut
elevust tekitas üllatuskülaline Lotte.
Koolimaja tee 1 õppehoones õpib 42 esimese klassi õpilast, kes
esinesid 12. veebruaril toimunud aabitsapeol rõõmu ja särtsuga. Et
lastel oleks peol põnevam, muutsid õpetajad ennast aabitsategelasteks – õpetaja Piia lendas ringi nagu Kärbes Jaak ja õpetaja Eha oli
hea õpetaja. Peale laulude, luuletuste ja tantsude esitamise korraldas Kärbes Jaak ka leiutajateküla leiutiste võistluse. Pärast suurt
ajude ragistamist said leiutajaid oma grupiga tutvustada kokkupandud leiutisi. Lastele meeldis väga õpetaja Eha läbi viidud viktoriin,
kus sai vastata vahvatele küsimustele aabitsategelaste kohta.
Mõlema õppehoone aabitsapidu lõppes lõbusate tantsudega,
kringli maiustamise ja loomulikult aupauguga!
Vahvate aabitsapidude korraldamise eest ütleme tänusõnad
1. klasside õpetajatele - Sillele, Ehale ja Piiale, muusikaõpetajatele
Marele ja Edale, tantsuõpetaja Renole, õpetaja Eliisile, kes mängis
Lottet ja meie töömees Hannole, kes aitas pidudel helitehnikaga.

Liiast saaks suurepärane abimesinik.
Foto P. Pütsep

Mooste lasteaiapere pidulik lipuheiskamine Rasinal
Mooste Lasteaia omapäraks
on rühmade paiknemine Kauksis, Rasinal ja Moostes. Traditsiooniks on aga saanud, et Eesti
Vabariigi sünnipäeva tähistame
kõik koos. Varasemalt oleme
selle tähtpäeva puhul kokku
saanud Mooste majas. Seekord
otsustasime seda tähtsat päeva
tähistada ühise piduliku lipuheiskamisega 23. veebruaril
Rasina külaplatsil.
Mooste rühmade lapsed ja
töötajad sõitsid kohale suure
bussiga, mis oli laste jaoks toredaks elamuseks. Kauksi laste
kohale jõudmise eest hoolitse-

sid sealsed lapsevanemad ja
töötajad.
Peale rõõmsaid tervitusi
kargel talvehommikul rivistuti
külaplatsile ja rühmade esindajad heiskasid hümni saatel Eesti riigilipu. Lasteaia direktor
Kersti Liloson tänas tublimaid
töötajaid ning lasteaia häid toetajaid ja abilisi tänukirjade ja
meenetega. Lasteaiaperet oli
tervitama tulnud ka Rasina külavanem Aare Veetsmann.
Rõõmsal meelel esitasid
rühmad oma tervituslaulud
tähtpäevaks. Sünnipäeval on
ikka tore koos sõpradega laul-

da. Tänud meie muusikaõpetajatele Heli Kihole ja Külliki
Porosonile, kes olid lastele laulud selgeks õpetanud.
Selleks, et õuepeolistel
külm ei hakkaks lõime seejärel lahti kaerajaani. Ei juhtu ju
tihti, et seda lume peal tantsida
saab.
Sünnipäevapidu lõpeb ikka
sünnipäevatordiga, mis sedapuhku anti igale rühmale kaasa. Tortide eest suur tänu Metsanurga talu perenaisele Ene
Petersellile ja peremehele Aare
Veetsmannile.
Enne Rasinalt lahkumist

kogunesid peolised ühispildi
tegemiseks ja kui turvalisuse
huvides oli pidu kõikide täiskasvanute jaoks möödunud
maskides, siis pildistamise hetkeks otsustasime neist korraks
siiski loobuda.
Lisaks maitsvale tordile
võtsid kõik peolised Rasinalt
kaasa rõõmsa meele ja toreda
mälestuse vahvast kokkusaamisest.

Diana Pehk
Põlva Kooli huvijuht
Fotod Põlva Kool

Sirje Avikson
Mooste Lasteaed Tammetõru
Rasina rühma õpetaja

Kaari lasteaed keskkonnasäästlikumaks
Vastse-Kuuste lasteaed Kaari liitus ülemaailmse keskkonnaharidusprogrammiga “Roheline kool” ja võttis endale tänuväärse
ülesande - tuua keskkonnasäästlikum mõtteviis lasteaia igapäevastesse tegevustesse. Eesmärgiks on kujundada keskonnateadlikumat ja jätkusuutlikumat mõtteviisi juba lasteaiaeas.
Tänaseks on moodustatud töörühm, kuhu kuuluvad nii lasteaialapsed, õpetajad kui lapsevanemad ja tehtud keskkonnaülevaatus,
kus eriti agarateks kaasamõtlejateks osutusid just lapsed ise. Nüüd
on Kaaridel käsil tegevuskava koostamine ja loodetavasti saame
juba peagi näha järgnevaid samme rohelisema lasteaia suunas.
Mirjam Korbe
lapsevanem ja töörühma liige
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Nõuete aegumine: käitumisjuhis võlast vabanemiseks
5. aprillil 2021 saabub päev,
mil esmakordselt taasiseseisvunud Eesti ajaloos aegub suur
hulk kohtutäiturite menetluses
olevaid võlgasid, mida on menetletud aastast 2001.
1. aprillist 2021 hakkab
kehtima seaduse muudatus,
mille kohaselt tuleb võlgnikul
aegumise kohaldamiseks esitada avaldus kohtutäiturile või
kohtule.
Mida aegumine tähendab? Võla aegumine tähendab,
et võlgnik vabaneb võla maksmise kohustusest ja kohtutäitur
peab menetlemise lõpetama.
Sissenõudja kaotab õiguse võlga nõuda. Aegumisele on ette
nähtud tähtaeg, mille lõppedes
võib võlgnik nõuda ’’võla kustutamist’’.
Kolm olulist eeldust
Aegumise kohaldamiseks
peab olema saabunud aegumise tähtaeg, tuleb esitada avaldus ja tasuma avalduse läbivaatamise tasu.
Aegumise tähtaeg
1. aprilli seaduse muudatused puudutavad eeskätt
tsiviilasjas tehtud kohtuotsuste aegumist.
Tsiviilasjades
lahendab kohus näiteks laenulepingu, üüri- või kommunaalmaksete või mobiilikõnede
teenustasu arvete jne mitte tasumisega seotud vaidlusi.
Kuidas aegumist taotleda?
Aegumise kohaldamiseks
peab võlgnik olema ise aktiivne - ilma aegumise avalduse
esitamiseta jätkab kohtutäitur
võlgnikult võla sissenõudmist.
Aegumise avaldus tuleb esitada võlga menetlevale kohtu-

täiturile. Aegumise avalduse
vormi leiate Kohtutäiturite ja
Pankrotihaldurite Koja veebilehelt. Võlgnikul on võimalik
kohtutäiturile esitada digiallkirjaga avaldus e-posti teel,
saata paberkandjal tavapostiga
kohtutäituri büroo aadressile
või panna kohtutäituri büroo
postkasti tulenevalt COVID-19
levikuga seotud piirangutest.
Millal tuleb aegumise
avaldus esitada?
Avaldus tuleb esitada pärast
aegumise tähtaja saabumist,
vastasel juhul ei ole seda võimalik rahuldada. Peale aegumise tähtaja saabumist võib avalduse esitada igal ajal – selleks
ei ole ettenähtud kindlat tähtaega ja selle esitamisega ei ole
võimalik hiljaks jääda. Enne
avalduse esitamist tuleks veenduda, et aegumise avaldus esitatakse tsiviilasjas tehtud kohtulahendi kohta, mis on olnud
kohtutäituri käes juba 10 aastat.
Aegumise avaldus maksab
18 eurot. Mitme asja aegunuks
tunnistamise eest tuleb maksta eraldi, ka siis kui esitatakse
ühine avaldus kõikide nõuete
kohta korraga. Tasu maksmise
kohta väljastab kohtutäitur otsuse, milles on ka makserekvisiidid ja tasumise tähtaeg.
Aegumine eeldab ka sissenõudja nõusolekut
Täitekulud tuleb siiski tasuda. Kohtutäiturist vabanemiseks ja oma vara aresti alt
vabastamiseks tuleb kohtutäiturile väljamõistetud täitekulud
tasuda. Täitekulude suuruse,

jäägis oleva summa ja makserekvisiidid saab teada kohtutäituri käest.
Võla aegumise info
Aegumise kohaldamise infot saate asja menetlevalt kohtutäiturilt. Kui te ei tea kes on
teie kohtutäitur või teil ei ole
infot, mis liiki nõuet täidetakse,
logige ülevaate saamiseks portaali www.eesti.ee või esitage
digiallkirjastatud avaldus Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite
Kojale.
Mis juhtub peale aegumise avalduse esitamist?
• Esimene samm: Võlgnik esitab kohtutäiturile avalduse alates 06.04.2021.
• Teine samm: Kohtutäitur vormistab kohtutäituri tasu otsuse
18 eurot (koos km-ga).
• Kolmas samm: Avalduse esitaja tasub 18 eurot. Ilma tasu
maksmiseta kohtutäitur avaldust läbi vaatama ei pea!
• Neljas samm: Kohtutäitur
alustab avalduse läbi vaatamist.
• Viies samm: Kohtutäitur
edastab avalduse sissenõudjale.
• Kuues samm: Sissenõudja
nõustub VÕI ei nõustu aegumise kohaldamisega.
• Seitsmes samm: Kohtutäitur
vormistab lõpetamise otsuse ja
mõistab võlgnikult välja kohtutäituri tasu VÕI jätab avalduse
rahuldamata.
• Kaheksas samm: Võlgnik tasub kohtutäituri tasu ja menetlus lõpetatakse lõplikult VÕI
võlgnik pöördub kohtusse.
Kohtutäiturite ja
Pankrotihaldusrite Koda

Üksi elava pensionäri toetuse saamiseks
peab aprillist kuni septembri lõpuni vastama
kolmele tingimusele
Selleks, et saada oktoobris 115 euro suurust
üksi elava pensionäri toetust, peavad 1. aprillist
kuni 30. septembrini olema täidetud kolm tingimust.
Toetust makstakse neile,
- kes on vanaduspensionieas,
- elavad rahvastikuregistri andmetel üksi ja
- kelle vanaduspension on alla 636 euro kuus.
Pensionär ei pea toetust ise taotlema, vaid see
makstakse selle välja pärast riiklikes registrites
olevate andmete kontrollimist. Andmed inimese
vanuse ja pensioni suuruse kohta võetakse sotsiaalkaitse infosüsteemist. Elukohaandmed saadakse rahvastikuregistrist.
Üksi elava pensionäri toetust makstakse igal
aastal koos oktoobri pensioniga ja seda, kas inimene vastab toetuse saamise tingimustele, kontrollitakse igal aastal uuesti!
Selleks, et saada toetust, peab inimene vastama toetuse saamise tingimustele toetuse maksmise aasta 1. aprillist kuni 30. septembrini kogu
perioodi jooksul.
Näide 1: Vilma vanaduspensioniiga saabub
15. juulil 2021. Ta on oma elukohta sisse registreeritud üksinda. Kuna Vilma ei ole vanaduspensionieas seisuga 01. aprill 2021, siis sellel aastal
ei ole tal õigust saada üksi elava pensionäri toetust. Kui ta elab 2022. aastal endiselt üksi ja pensioni suurus jääb alla 1,2 kordset Eesti keskmist
vanaduspensioni, tekib tal õigus toetusele 2022.
aastal.
Näide 2: Jüri elab üksinda. Oktoobris ei laeku talle üksi elava vanaduspensioniealise toetust.

Andmete kontrollimisel selgub, et tema elukohta on registreeritud õepoeg Paul, kes tegelikult
tema elamispinnal juba mitu aastat ei ela. Jüri
teeb andmed registris korda ja kui ta elab endiselt
üksi ning pensioni suurus jääb alla 1,2 kordset
Eesti keskmist vanaduspensioni, tekib tal õigus
toetusele järgmisel aastal.
Üksi elava pensionäri toetust on õigus saada
ka hooldekodude elanikel ja eestkostjatel-eestkostetavatel.
Vanaduspensionär, kelle kättesaadava pensioni suurus on alla 636 euro, saab toetust ka juhul, kui ta:
- on ööpäevaringsel hooldusteenusel ehk elab
hooldekodus;
- on küll samale elamispinnale sisse kirjutatud koos teise inimesega, kuid elab reaalselt üksi,
sest teine inimene on ööpäevaringsel hooldusteenusel ehk hooldekodus;
-on samale elamispinnale sisse kirjutatud
oma eestkostja või eestkostetavaga (kui nii eestkostja kui eestkostetav on vanaduspensioni eas ja
mõlemal jääb kättesaadav pension alla 636 euro,
on õigus toetusele mõlemal).
- elab koos oma ülalpeetava lapsega (lastega).
NB! See erisus ei puuduta olukorda, kus vanavanema juurde on sisse kirjutatud lapselaps, vaid
on mõeldud olukorda, kus pensionär kasvatab
oma enda alaealist või kuni 21-aastast õppivat
last.
Eelmisel aastal maksis sotsiaalkindlustusamet üksi elava pensionäri toetust ligi 89 900
inimesele kokku üle 10,3 miljoni euro.
Rohkem infot toetuse kohta leiab sotsiaalkindlustusameti kodulehelt www.ska.ee

Kümme olulist asja,
mida aegumise avaldus
peab sisaldama,
et asjaajamine
sujuks tõrgeteta:
1. Kohtutäituri nimi, kellele
avaldus esitatakse;
2. täiteasja nr (saab kätte
portaalist eesti.ee või Kojale
tehtud päringust),
mille aegumist taotletakse;
3. avalduse esitaja ees- ja
perekonnanimi;
4. avalduse esitaja isikukood;
5. avaldaja e-posti aadress
või sideaadress (kuhu võlgnik
soovib saada vastust);
6. sissenõudja nimi/nimetus;
7. sissenõudja isiku- või
registrikood;
8. vabas vormis palve
lõpetada täitemenetlus
põhinõude osas aegumise
tõttu;
9. avalduse esitamise kuupäev;
10. avaldaja allkiri
(digiallkiri).

Lase potist alla ainult seda,
mis sinna kuulub!
Piirangud ja reeglid on meid juba ära tüüdanud, kuid Eesti
Vee-ettevõtete Liit juhib siiski tähelepanu veel ühele reeglile:
wc-poti kasutamise reegel – lase potist alla ainult seda, mis sinna
kuulub!
Ühiskanalisatsiooni kasutatakse liialt sageli prügikastina.
Olmejäätmete kogus, mis jõuab reoveepuhastisse, on murettekitavalt suur. Ummistused torustikes ja tõrked pumpade töös on
muutunud sagedaseks. Selliste probleemide lahendamine on veeettevõtete jaoks oluline raha- ja ajakulu, mis kajastub veeteenuse
hinnas. Ei ole harvad ka olukorrad, kus ühe inimese hoolimatu
käitumine põhjustab teise inimese korterisisustuse hävinemise.
Sellistele probleemidele on olemas väga lihtne lahendus: ärge kasutage wc-potti prügikastina!
„Arvame, et meie tualeti kasutamise kultuur on, võrreldes
paljude teiste riikidega, kaugele arenenud, kuid tegelikult see
nii ei ole. On uskumatu, kui loomingulised võivad inimesed olla
jäätmetest vabanemisel. Lisaks kogemata potti sattunud asjadele,
nagu telefonid, ehted, võtmed, mänguasjad jms, peetakse sageli
normaalseks vabaneda sel teel ka hügieenitoodetest, toidujäätmetest, suitsukonidest, põrandapesulappidest, aga ka riietest ja
meditsiinivahenditest, nagu maskid, süstlad ja ravimite pakendid.
Potist ei tohi veega alla lasta ka WC-poti külge kinnitatavaid plastikust värskendajaid, sest enamasti on tegu vees mitte lahustuvate
toodetega. Nimekiri on väga pikk.“ selgitab olukorda Eesti Veeettevõtete Liidu tegevjuht Pille Aarma.
Pille Aarma sõnul küsitakse sageli, miks ei või toidujäätmeid
WC-potti visata, tegemist on ju biolaguneva materjaliga? Vastus
on lihtne: toidujäätmed sisaldavad sageli õli ja rasva, mis ladestub
torustiku seinale. Sinna jäävad omakorda kinni muud ained ja tahked osakesed ning tulemuseks on suur, enamuses rasvast koosnev
klomp, mis takistab reovee liikumist puhastisse. Toidujäätmed,
nagu näiteks kohvipuru, kartulikoored, marjad jms, ei lahustu ja
võivad samuti tekitada suuri ummistusi.
Kõige odavam ja keskkonnasäästlikum on alati probleemi ennetamine - käitu vastutustundlikult ja pea meeles: WC-pott pole
prügikast!
Pille Aarma
EVEL tegevdirektor
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Kuidas panna lapsi rohkem liikuma? Ajalooline! Põlva SERVITI mängib
eurosarja veerandfinaalis

Me teame, et tervema ühiskonna saladus on mõõdukus toitumises ja piisav füüsiline aktiivsus. Paraku muudab ühiskonna
kiire areng inimesed füüsiliselt
aina passiivsemaks. Istuv töö,
energiarikkamad toidud, tehnoloogia areng ja sellest tingitud
mugavus ei nõua meilt enam füüsilist pingutamist.
Liikumisharjumused saavad
alguse varases eas, mistõttu on
oluline, et lapsevanemad ning
lasteaia- ja koolipersonal oleksid
selle teema olulisusest teadlikumad ning teadlikkuse tõusuga
kaasneks ka muutus käitumises.
Kooli rolli liikumisharjumuse kujunemisel kogu järgnevaks eluks
ei ole võimalik üle tähtsustada.
Põlva vald osaleb Tervise
Arengu Instituudi rahvatervise
projektis, kus otsime ennetusmeetodeid põhikooli esimese
kooliastme laste ülekaalulisusele
ja vähesele liikumisele.
Eesti kooliõpilaste tervisekäitumise 2017/2018 uuringust
selgub, et ülemäärase kehakaaluga (s.o ülekaaluline ja rasvunud)
oli 21% poistest ja 14% tüdrukutest ning see näitaja on tõusnud

iga uuringuaastaga. Soovitusele
vastaval määral – vähemalt 60
minutit mõõduka kuni tugeva
intensiivsusega kehalist tegevust
päevas –liigub ainult 16% kooliõpilastest.
Kehalise kasvatuse tunnid
ja vahetunnid on peamised võimalused koolis, kus õpilastel on
võimalik olla aktiivne. Uuringud
on näidanud, et õpilased ei liigu
ka kehalise kasvatuse tundides
piisavalt ja päeva keskmine liikumisaktiivsus on madal. Isegi
1-2 korda nädalas treeningul
osalemine ei anna kasvavale organismile seda piisavalt.
Probleemis on olulised nii
toitumine ja liikumine, sest laps ei
saa õppida ja omandada kui kõht
tühi, lihased ei toeta keha või kui
mõtted on hirmu, mure toimetulekuga või muuga hõivatud.
Ühe võimaliku ennetustegevusena pakub Põlva valla projektimeeskond katsetada lisaks
kehalise kasvatuse tundidele I
kooliastme klassides ka aktiivseid õppeaine tunde. Õppida liikudes matemaatikat, emakeelt
või loodust annab õpilastele
võimaluse ise avastada ja uuri-

da, arendada loovat mõtlemist ja
harjutada meeskonnatööd. See
lisab õppimisele ka põnevust ja
vaheldusrikkust.
Oleme leidnud Põlva valla
koolides aktiivseid kaasamõtlejaid, kes on nõus veel selle õppeaasta viimasel semestril pakutud
võimalust oma klassidega testima. Õppetöö jätkub klassides
õppekava alusel, kuid tundidesse
lõimitakse aktiivseid tegevusi
õues või kooli ruumides/klassis
vähemalt kolm korda nädalas.
Distantsõppe periood on küll testimise aega piiranud, kuid ka sellest kogemusest võetakse edasistesse tegevustesse häid näiteid.
Testperioodi lõpus teeme
kokkuvõtte, kas ja kuidas selline
lähenemine noorte liikuvust mõjutab ja kas võiks seda rakendada
kõikides valla koolides esimeses
kooliastmes.
Kõiki tegevusi teeme koostööprojekti „Rahvatervise valdkonna võimekuse ja kompetentside suurendamine kohalikes
omavalitsustes“ raames.

sarnaselt eelmisele õppeaastale
treeningvõimalusi pikema perioodi vältel juunikuus.
• Nendel spordialadel, kus
hetkel treeninguid ei toimu, arvestame märtsikuus esitatud
õppetasude arveid ettemaksuna
juunis toimuvatele treeningutele.
Juunikuus Põlva Spordikool õppetasu arveid ei väljasta.
• Uus tn 3 hoone on külas-

tajatele suletud. Säilib duši kasutamise võimalus neile, kel on
see isikliku hügieeni tagamiseks
hädavajalik. Teenust osutame
kolmapäeviti kell 09:00-13:00.
Etteregistreerimist ei toimu, tagame hajutatuse.
Küsimuste ja/või murede
puhul palume ühendust võtta eposti teel spordikool@polva.ee.

Janika Usin
abivallavanem

Eesti klubikäsipalli lipulaev Põlva Serviti on
tugevuselt kolmandas eurosarjas saanud tänavu
jagu Praha ja Saratovi klubidest ning jõudnud
kaheksa parema hulka. Sport annab väiksematele kohtadele võimaluse. Kui Põlvas on elanikke
veidi üle viie tuhande, siis Saratovis rohkem kui
800 000 ja Prahas 1,3 miljonit.
“Ma olen väga uhke ja mitte ainult selle pärast, et me nüüd esimesena Eesti klubidest, aga
ma olen uhke eriti selle üle, et me oleme jõudnud eurosarjas kaheksa hulka. Seda 16 seas
mängimist on mitmel korral erinevates sarjades
ka meie poolt katsutud, ka mõne teise võistkonna poolt, aga see on juba päris tipule lähedal,”
rääkis Põlva Serviti peatreener Kalmer Musting
intervjuus ERR-ile.
Just eurosarjamängudeks on Musting ja abitreener Rein Suvi meeskonna spetsiaalsemalt
ette valmistanud. Liigamängudes on ohje vahetevahel teadlikult lõdvemaks lastud, et vajalikul
hetkel löögihoos olla. Eriti just vaimses plaanis.
Taktikaline joonis on toiminud, Serviti suudab
tänu ühtlasele koosseisule pakkuda tempot, mida
vastased pole vastu võtta suutnud.

Kristjan Muuga on Servitit esindanud üle 20
aasta. Eurosarja veerandfinaal on temagi jaoks
uus kogemus. “Lõpuks nägin ära selle hetke,”
ütles Muuga. “Aga tegelikult ütleme nii, et ausalt
pole hetkel veel kohale jõudnud. Eks ta on suur
saavutus. Arvan, et ega meil siin mingeid imemehi ei ole hetkel. Sihuke kõva meeskonnavärk,
kõik toetuvad üksteisele ja nii saabki mängida.”
Musting loodab, et Serviti edu julgustab ka
teisi Eesti klubisid. “Oli aeg ikkagi siin kümmekond aastat tagasi, kus Eestist osales neli võistkonda eurosarjas. Nüüd oleme mitmel aastal siin
olnud kahe võistkonnaga ja vahepeal täiesti meie
üksinda. Ma usun, et kõik saavad sellest motivatsiooni, võimalused on meil olemas ja natuke
liigume oma klubikäsipalliga ka ülespoole.”
Laupäeval, 27. märtsil võõrustavad vastased
Servitit 30 000 elanikuga Ystadis.Veerandfinaali
avamäng kodus kaotati Rootsi klubile viie väravaga.
Johannes Vedru, ERR

Pihlapuu lasteaias nauditi talve

Põlva Spordikoolis
• Jätkuvad individuaaltreeningud kolmel välialal (orienteerumine, murdmaasuusatamine,
laskesuusatamine) järgides kehtivaid piiranguid. Täpsema info
treeningaegade ja –korralduse
kohta edastavad treenerid.
• Sisealadel (võrkpall, käsipall, vabamaadlus, kergejõustik ja laskmine) treeninguid ei
toimu. Mainitud aladel pakume

Põlva Spordikool

Eelkoolieas on oluline, et laps saaks praktilisi
kogemusi erinevatest liikumistegevustest nii toas
kui ka õues ja seda igal aastaajal. Sel aastal on
ilmataat olnud helde, seega juba esimesel võimalusel pärast aastavahetust alustasid Pipi, Mõmmi,
Vanderselli ja Sipsiku rühmade lapsed suusategevustega. Eelnevad aastad on olnud lumevaesed
ning seetõttu on suusatamise kogemuse saamine
jäänud justkui loteriiks.
Põlva Pihlapuu lasteaia suusapark võimaldab
korraga tegevusest osa saada ühel rühmal päevas
ja kümnel lapsel korraga. Lastel on võimalus ka
enda isiklikud suusad kaasa võtta, mis motiveerib
veelgi enam harjutama ja kodus õpitut kordama.
Lapsi innustab julgemalt tegutsema, kui õpetaja
on samuti suuskadel ja näitab ette. Suureks abiks
õpetajale ja rõõmuks lastele oli raja meisterdamisel Meribeli isa Innar, kes käis saaniga kahel korral rada sõtkumas, sest lume paksus oli vahepeal
juba üle 20 cm.
Eelkoolieas on suusatamises eesmärgiks, et
laps oskaks käsitseda suusavarustust, kukkuda
ennast vigastamata ja varustust lõhkumata, oskab
libisemist ühe ja kahe suusaga, ilma keppideta kui
ka keppidega, oskab nõlvakust üles minna ning
alla sõita põhiasendis.
Suusatamise kõige olulisem alustala on tasakaal. Laps peab saama aru, mis vahe on suuskadel
libisemisel ehk jalgade tööl ja keppidega tõukamisel ehk käte tööl. Seega tuleb neid õppida eraldi.
Lapsed muidugi tahavad, et oleks nagu päris. Siis
võibki lasta neil proovida.
Päris ruttu saab selgeks, et esialgu kepid ainult
segavad, eriti peale kukkumist, kui vaja end püsti
ajada. Ilma keppideta saab nii tõusu kui laskumise tehnika hoopis kiiremini selgeks. Ka libisemise
harjutamist alustame esialgu ühe suusaga ja seejärel edasi kahel suusal. Hiljem, kui jalad osavamad,
õpib laps teadmisi sellest, et kepid pole tasakaalu
hoidmiseks, vaid hoo tõukamiseks, ning tõugata
on võimalik vaid siis, kui kepid õiges kohas (suusasaapa juures) lumme lüüa. Jällegi tuleb esmalt
mängu kuiv trenn - harjutamine ilma suuskadeta

kõndides ja joostes. Õpetaja rõõmuks olid kõik
lapsed initsiatiivikad harjutajad, laste osavus ja
võimekus suurenes iga korraga ja allaandjaid polnud ühtegi.
Vastlatrall oli Pihlapuus selle lumerikka talve
tähtsaim sündmus. Lastel oli võimalus mängida
lumekulli ja lumesõda, harjutada täpsusviskeid
lumememme juures, lasta koos sõpradega vanal
võimlemismatil mäest alla, harjutada köiega enda
vedamist kelgul, osaleda tõukekelguga teatevõistlusel ja sigu ajada. Laste ülekaalukaks lemmikuks
osutus matiga mäest alla laskmine, kuna matile
mahtus pea poole rühma jagu lapsi.
Emotsioone tekitasid ka teatevõistlus ja sigade
ajamine. Siinkohal suured tänusõnad Mari-Liisile
suuskade eest ja kuldsete kätega töömees Heinole
tõukekelkude monteerimise eest. Selle talve üleeestiline taaskasutuse hitt, mida meiegi kasutasime, pärineb Lahmuse koolist, kus vanad suusad ja
toolid kruviti poiste tööõpetusõpetaja initsiatiivil
kokku tõukekelkudeks, et lapsi motiveerida vahetundides rohkem õues liikuma.
Traditsioonilises sigade ajamise vastlamängus oli ka väike krutski, mis tekitas palju elevust
- puuketaste asemel olid sigadeks hoopis veega
täidetud õhupallid, mida harjaga pidi mööda lund
libistama, justkui päris põrsaid. Tuli tegutseda
ettevaatlikult, et pall katki ei läheks. Pihlapiigad
lustisid tõukekelgu sõidul, sigade ajamisel, tandemsuusatamisel ja matiga pikima liu laskmisel.
Ka piigade lemmikuks oli võimlemismatiga liu
laskmine. Laste emotsioon ja lust kandus veel ka
järgmistesse päevadesse ja nädalasse, sest lapsed
avaldasid soovi veel ja veel tegevusi uuesti teha.
Sel aastal on talv olnud lumerohke ning pakkunud mitmekülgseid tegutsemisvõimalusi. Pihlapõnnid ja pihlapiigad võtavad sellest talvest kaasa
meeleolukad mälestused ja karastatud tervise.
Jaanika Kogri
Põlva Lasteaed Pihlapuu
liikumisõpetaja
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Põlva Kultuuri- ja Huvikeskuses
Siis kui kultuurikeskus on kinni, ilmuvad välja varjud..
PÕLVA KULTUURIKESKUS avas kriisiajal, mil sündmused keelatud, galerii “ÖÖAKNAD”.
Imelisi öövaateid ja varje tekitavad Ilme ja Riho Kulla
skulptuurid, mis on vaadeldavad õhtuti kella 19.00-st alates.
Juba mõnda aega kultuurikeskuse peafuajees eksponeeritud näitus KULLAD on ööakendelt vaadeldavad hoopis teise
nurga alt ja valguses.
Soovitame möödujatel pilk peale visata.
Fotod: Eerika Mark ja Kristina Masen.
Valguslahendus: Lauri Saare ja Aivar Päkk

Ahjal
Vastse-Kuustes
18. aprillini saab kultuurimaja akendel ja Facebooki kodulehel vaadata laste joonistuste näitust „Meie valla ja vabariigi populaarsemad inimesed“
18. aprillini fotod Udmurdi kunstnike Nikolai Bõkovi ja Larissa Bõkova maalidest Vastse-Kuuste kultuurimaja akendel.

Kultuurimajal on värske Facebooki lehekülg.
.Ahja
Seoses selle võimalusega kuulutab Ahja kultuurimaja välja foto-

konkursi teemal “Kevadet otsimas”.
Konkurss kestab 22. märtsist - 26. aprillini.
Fotode saatmine ja ülespanek facebooki lehele toimub iga nädala
algul, kõigil on võimalus valida nädala jooksul oma lemmikfotod ja
nii selgitame välja parimad, keda ootavad konkursi lõpus auhinnad.
Foto saata: ahjakultuurimaja@polva.ee

Aprillikuus on igal kolmapäeval kella 18.00-18.30
võimalus osaleda viktoriinis „Tunne oma kodukohta Vastse-Kuustet“. Kell 18.00 laetakse viktoriini küsimused kultuurimaja facebooki lehele üles ja kell 18.30 on oodatud teie
vastused aadressile vkkultuurimaja@gmail.com.
Vastuste juurde palume lisada oma nimi ja teie e-posti aadress.
Iga nädal on viktoriini võitjale auhind!

T 20. aprillil kell 19.30 Vastse-Kuuste näiteringi etendus
“Äi Vissuverest”. Pilet 10 eurot müügil tund enne algust kohapeal,
lastele kuni 10 a tasuta.

ÜRITUSTE TOIMUMISED APRILLIS SÕLTUVAD
KEHTIVATEST PIIRANGUTEST!
T 13. aprillil kell 13.45 KINO LASTELE
“Emili ja kadunud maagia.“ Kinopilet 5 / 3 eurot.

N 22. ja 29. aprillil kell 18.30 seltskonnatantsuklubi
kokkusaamised

R 16. aprillil kell 19.00 KINOÕHTU „Lahutusklubi“.
Kinopilet 4 eurot
T 20. aprillil kell 18.00 Käsitöötuba. Taaskasutus.
Töötuppa on oodatud kõik, kes tahavad oma kätega midagi ilusat valmis teha. Info tehtavast kultuurimaja kodulehel
www.vkk.ee. Osalustasu 2 eurot.
R 23. aprillil kell 19.00 Jüripäevajooks ümber paisjärve.
Osalejaid ja pealtvaatajaid palume koguneda Leevijõe paisjärve ujumiskohta kell 18.45.
E 26. aprillil kell 19.00 Kokkamise õhtu Kõivokõstõ naistega. Valmistatakse erinevaid võileiva võideid. Osalustasu 2 €
R 30. aprillil kell 19.00 TEATRIETENDUS Mihkel Tikerpalu “Isal on plaan”. Humoorikas muusikaline komöödia.
Laval Mihkel Tikerpalu näitleja ja lauljana ning Madis Kreevan muusikuna. Etendus kestab 2 x 35 minutit.
Aeg on selline. Isal on ka viimaks põhjust laste kasvatamise
osas kaasa rääkida. Sest tänapäeval on isa alati kohal. Nii järeltuleva põlve planeerimise, nende eest hoolitsemise kui inimeseks kujundamise ajal. Isa oskab sel teemal kaasa rääkida.
Ja mitte ainult rääkida – isal on kogunisti plaan! See on hea
plaan! Võib-olla kõige parem plaan kogu laste kasvatamise
ajaloo vältel! Ja nüüd ta räägib sulle selle plaani detailselt ära.
Et aga ettekanne liigselt šovinistlikku epistlit meenutama ei
hakkaks, on see vürtsitatud graafikute, jooniste, piltide ja lauludega. Ohtrate lauludega. Heade, meeleolukate, kvaliteetsete
lauludega. Ja see kõik vaid meie ühise eesmärgi nimel!
Mõtted kirja pannud Mihkel Seeder (kaksikute isa)
Heliilma loonud Madis Kreevan (samuti kaksikute isa)
Laval kannab mõtet Mihkel Tikerpalu (vaid ühe plikatirtsu isa
– ses mõttes algaja). Teatripilet 10 eurot
Palume külastajatel kanda maske!
Ürituste toimumine sõltub Eesti Valitsuse otsustest seoses koroonaviiruse COVID19 levikuga, palume jälgida infot!

Vastse-Kuuste kogukonnamajas
Naisteklubi Kolmapäev korraldatava tervisliku toitumise koolituse õpiõhtud on edasi lükatud 3. ja 31. maile.
Koolitusi viivad läbi toitumisterapeut Triin Muiste (Triinu
Toidumaailm) ja funktsionaalse toitumise terapeut Annely
Soots (Annely Sootsi Koolituse Tervisekool). Kohtade arv
piiratud, osalemine võimalik ainult eelneval registreerimisel
tel 501 3954. Projekti on rahastatud kohaliku omaalgatuse
programmi vahenditest, toetab ka Põlva vald.
Pühapäevased loometoad aprillikuus ei toimu.

T 27. aprillil kell 11.15 Tallinna Miksteatri etendus
“Erakordne veepudel”. Pilet 4 eurot müügil tund enne algust
kohapeal.

Vana-Koiolas
8. märtsist - 8. maini 2021 kutsub Vana-Koiola Rahvamaja
osalema FOTOORIENTEERUMISEL.
Igal esmaspäeval kuulutatakse Vana-Koiola Rahvamaja
facebooki lehel välja kaks Põlva vallas asuvat
vaatamisväärsust, mille juures tuleb osalejal nädala jooksul teha endast pilt ning saata need siis aadressile koiolarahvamaja@polva.ee
Aktiivseimatele orienteerujatele preemiad!
Rohkem infot tel 5809 9910
Orienteeru ohutult järgides kehtestatud piiranguid!
Covid-19 viiruse leevendamiseks kehtestatud piirangute tõttu
leiad Vana-Koiola Rahvamaja tegevuste, üleskutsete ja sündmuste kohta kõige täpsema info meie facebooki lehelt:
www.facebook.ee/vanakoiolarahvamaja

Moostes
01.04 – 14.05. 2021
Kutsume jätkuvalt Mooste piirkonna inimesi jäädvustama ja
saatma loodusfotosid Jaan Vahtra sünniaastapäevaks.
Teie poolt saadetud fotodest paneme üles näituse kõigile uudistamiseks. Parimatele fotodele auhinnad.
Fotod palume saata: moostekultuurimaja@polva.ee
Info: 516 0656, Maret Aruoja
E 5. aprillil kell 10.00 – 18.00 Ootame Mooste piirkonna elanikelt kauneid pühademune. Munapühade ajal on kombeks kodus oma perega värvida ja kaunistada pühademune ning levinud
on ka värviliste munade kinkimise komme. Oleme tänulikud,
kui kingite ühe värviküllase muna Mooste Kultuurimaja poolt
korraldatava „Kaunimad munamustrid“ näituse tarbeks.
Värvikirevad munad eksponeerime kompositsioonis.
Igale pühademuna kohale toojale väike üllatus.
Info: 516 0656, Maret Aruoja
6.- 9. aprillini 2021 aknanäitus „Kaunid munamustrid“
Näha saab Mooste piirkonna inimeste poolt värvitud ja kaunistatud pühademune kaunilt kujundatud kompositsioonis.
Info: 516 0656, Maret Aruoja
N 15. aprillil kell 17.30 Südamekuu raames Südamekõnd ümber Mooste järve. Alustame Mooste Kultuurimaja eest. Kui piirangute tõttu koos liikuda ei saa siis kutsun üles liikuma üksinda
või perega oma südame heaks.
Info ja registreerimine: 516 0656, Maret Aruoja
T 27. aprillil kell 13.30 Miksteater: etendus „Erakordne
veepudel“. Pääse: 2 eurot
Info ja registreerimine: 516 0656, Maret Aruoja
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Tel 524 5949 (24h) Helje
Põlva Kesk tn.11,
Swedbankiga samas majas
* Haua- ja tuhastamismatuste korraldamine
* Ööpäevaringne lahkunu transport
* Külmkamber Põlva Haiglas, Rosma kabel ja külmkamber
* Kõik matuseteenused ja tarbed
Matmise registreerimine Põlva- ja Rosma kalmistule
Oleme avatud E-R 9.00 -13.00, muudel aegadel kokkuleppel
www.matusebyroo.ee; matysebyroo@matysebyroo.ee

Invatakso,
transport kanderaami
või ratastooliga
Vajadusel haige saatmine

Faina Kivilo
1940-2021
Viktor Kass
1945-2021
Peeter Karma
1946-2021
Edgar Keerd
1947-2021
Kalju Siivak
1950-2021

Villi Ojamets
1951-2021
Enn Toots
1954-2021
Enn Säälits
1956-2021
Sander Haljaste
1988-2021

- 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

Elanike arv seisuga
01.03.2021 on 13 633
mehi 6704
naisi 6929
Ajavahemikul
19.02.2021 – 21.03.2021
sündis Põlva vallas
3 tüdrukut ja 8 poissi.

OÜ ESTEST PR
ostab metsa- ja põllumaad.
Tel 50 45 215, 51 45 215,
info@est-land.ee

Taksoteenus kuni 8 inimest

ANTSU TAKSO

Tel 5750 2977 või
antsutakso@gmail.com

Invatakso,
eakate teenindus.
KIRIKUTEATED
Liikumispuudega inimeste
EELK Põlva
Maarja kogudus
transport
•
pühapäeviti
11 püha missa veebiülekanne koguduse
kanderaami võikell
ratastooliga.
Facebooki lehe (www.facebook.com/polva.maarja) kaudu
Vajadusel haige
(pärastlõunal lisandub salvestus YouTube-i).
saatmine.
Kuni Vabariigi
Valitsuse kehtestatud piirangute lõpuni kirikus avalikkekuni
jumalateenistusi
Taksoteenus
8 inimestei toimu, küll aga on kirikus

võimalik viibida eraviisiliseks palvetamiseks (sh palveküünla süütamiseks) ning kokkuleppel vaimulikega ka sakramenTel(eriti
5750
või vastuvõtmiseks.
tide
pihi2977
ja armulaua)
antsutakso@gmail.com
• Suure nädala jumalateenistused veebiülekandes:
1. aprillil
kell 18 Suure Neljapäeva missa
2. aprillil
kell 12 Püha ristitee
		
kell 15 Kristuse surmahetke liturgia
3. aprillil
kell 21 Issanda ülestõusmisöö vigiilia
4. aprillil
kell 11 Kristuse ülestõusmise püha missa
Kuni piirangute lõpuni toimuvad ka noorteõhtud (reedeti kell
19) ja pühapäevakool (pühapäeviti kell 13) Zoom keskkonnas: http://bit.ly/noortekad2021 ja http://bit.ly/pyhapaevakool2021 Kõik noored ja lapsed on teretulnud osalema.
EKOK Põlva Püha Peetri kogudus
• jumalateenistuste ülekanded koguduse Facebooki lehel
https://www.facebook.com/Põlva-Püha-Peetri-kirik

Aitab
küll!
Kaitse end
koroonaviiruse eest.
Vaktsineeri esimesel
võimalusel!
Vaata COVID-19 vaktsineerimise kohta

vaktsineeri.ee

Dr Karmen Joller
perearst

