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Piiri tänav hakkab valmima
Põlva Piiri tänava rekonstrueerimine on lõpusirgel. Ehitustöödega alustati juunikuus, kui kõigepealt vahetati välja
vee- ja kanalisatsioonitorustik ning ehitati sademeveetorustik, mida varem Piiri tänaval polnudki.
Seejärel sai alustada sõidu- ja kergliiklustee aluskonstruktsioonide ehitustöödega, äärekivide ja sillutise paigaldamisega. Praeguseks on jõutud sõidutee killustiku profileerimiseni, sellele järgneb asfalteerimine novembrikuu
esimeses pooles ning rikutud alade taastamine ja haljastustööd.
Korrastatakse ka Mäe ja Piiri tänava ristmiku kõrval
olev kruusaplats, mida kasutatakse praegu parkimiseks.
Parkimine korraldatakse ümber, rajatakse ka haljasala ning
uue koha leiavad ka prügikonteinerid. Senine kaootiline
plats muutub konkreetsemaks, linnakeskkonda sobivamaks, kaob ära ebakorrapärane parkimislahendus. Kogu
objekt peab valmima 30.11.2021.
Tööde käigus ei rekonstrueerita Metsa tänavat. Metsa
tänav on kehtiva teehoiukava kohaselt kavas rekonstrueerida aastal 2022.
Põlva Teataja
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2 Volikogu ja vallavalitsuse info
Tilsi lasteaed Muumioru
ootab oma meeskonda
toredat ning rõõmsameelset
muusikaõpetajat (0,25 kohta) ja
logopeedi (0,3 kohta).
Avaldus, CV, motivatsioonikiri ja kvalifikatsiooni
tõendavate dokumentide koopiad saata
e-aadressile muumioru@polva.ee
4. novembriks 2021.
Lisainfo telefonil 515 2769 Eve Schmeiman

Põlva järve suplusala laieneb
Põlva supelranna ala korrastatakse veel sel sügisel. Suplusala
puhastatakse ja seda laiendatakse sillast vasakule poole. Tööd valmivad veel enne järve veetaseme tõstmist.
Tööd teostab TREV2, tööde maksumus on 26 276,64 eurot
koos käibemaksuga.
Järgmise aasta eelarvesse on vallavalitsuse poolt tehtud ettepanekud rannaala uuendamiseks, sealhulgas tualetid, prügikastid ja
muud vahendid.
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KOV volikogude valimised on toimunud,
mis saab edasi?
17. oktoobril toimusid kohaliku omavalitsuse volikogude valimised. Valimistulemused valdades on aga välja
kuulutamata, sest EKRE kaebas e-hääletamise kohtusse.
Riigikohtul on kaebuse suhtes
seisukoha võtmiseks aega seitse tööpäeva, mis tähendab, et
otsus võib tulla kõige hiljem
28. oktoobril.
Põlva vallas on 11 272 hääleõiguslikku kodanikku, kellest
valimas käis 6486 inimest. Esialgsed hääletamistulemused:
Eesti Konservatiivne Rahva
erakond - 1451 häält
Eesti Reformierakond - 1449
häält
Eesti Keskerakond - 1287 häält
Erakond Eesti 200 - 803 häält

ISAMAA Erakond - 786 häält
Valimisliit Põlva Areng - 689
häält
Nende tulemuste järgi jagunevad 27 volikogu kohta järgmiselt:
EKRE, 6 kohta:
Indrek Käo
Greg-Mattias Murumets
Andres Kangro
Rein Käsk
Tõnu Lõbu
Tunne Piiper
Reformierakond, 6 kohta:
Kuldar Leis
Lennart Liba
Ülo Needo
Andres Vijar
Nele Risttee
Innar Lutsar

Keskerakond, 6 kohta:
Georg Pelisaar
Janika Usin
Toivo Narusbek
Anne Nook
Ranet Roositalu
Ants Väärsi
Eesti 200, 3 kohta:
Igor Taro
Ahti Bleive
Anti Rüütli
Isamaa, 3 kohta:
Arne Tilk
Koit Jostov
Rainer Rahasepp
VL Põlva Areng, 3 kohta:
Aare Veetsmann
Rene Kintsiraud
Leander Konks

Praegu käivad läbirääkimised võimuliidu moodustamiseks
Keskerakonna, Reformierakonna, Isamaa ja valimisliidu Põlva
Areng vahel, mille käigus lepitakse kokku edasine tegevuskava.
Kui valla valimiskomisjon saab lõpuks registreerida
valitud volikogu liikmed, siis
kutsub valimiskomisjoni esimees kokku esimese volikogu
istungi, kus valitakse volikogu
esimees ja aseesimees. Sellel
istungil teatab 5-liikmeline
vallavalitsus oma tagasiastumisest.
Uue volikogu teisel istungil
valitakse vallavanem ja antakse talle volitused vallavalitsuse
moodustamiseks.
Põlva Teataja

Ahja perearst kolis
Ahja perearsti uued ruumid asuvad Illimari 6, I korrusel, Ahja kultuurimajaga samas majas.
Kontaktid on endised: tel 792 1476, e-kiri ahjaperearst@gmail.com.

Huvihariduse ja huvitegevuse
tegevustoetuse taotlusvoor
Taotluse esitamise tähtaeg 1. detsember 2021.
Tegevustoetust saab taotleda Põlva valla haldusterritooriumil
tegutsev mittetulundusühing, mis võib olla erahuvikooli pidaja.
Tegevustoetust saab taotleda juhul, kui huviharidust või huvitegevust pakutakse Põlva valla territooriumil Põlva valla õppuritele.
Toetatav tegevus peab olema kooskõlas Põlva valla arengukavaga
ja Põlva valla huvihariduse ning huvitegevuse kavaga.
Toetus antakse 2022.aasta 1. jaanuari seisuga taotleja õppurite
nimekirjas oleva iga 7–19-aastase liikme kohta, kes osaleb huvitegevuses vähemalt üheksa kuud kaks korda nädalas. Toetus antakse üheks eelarveaastaks pearaha põhimõttel kahes vanusegrupis:
7–13-aastased õppurid ja 14–19-aastased õppurid.
Toetuse taotlus esitatakse haldussüsteemi SPOKU kaudu veebilehel https://piksel.ee/spoku/polva
Täiendava info ja abi taotluse esitamisel:
noorsootööspetsialist Annika Ladva, tel 517 2799.

Põlva Vallavalitsus on välja kuulutanud
avaliku konkursi
PÕLVA VALD

sotsiaalosakonna juhataja
ametikohale.
Ametikohale kandideerimise dokumendid tuleb esitada hiljemalt 14.11.2021
digitaalselt allkirjastatuna
e-posti aadressile info@polva.ee
Rohkem infot Põlva valla ja Töötukassa
kodulehtedel.

Hatiku küla saab valguskaabli ühenduse
Põlva valla suurima küla Mammaste Hatiku väikekoht on oodanud valguskaabli ühendust juba mõnda aega, kuna probleemid
interneti ja televisiooniga on piirkonna looduslike eripärade tõttu
igapäevane mure juba väga ammu. Piirkonna ainulaadne loodusküllus on paraku teinud üle õhu levivate internetiühenduste ja televisiooni lahenduste töökindluse ebastabiilseks. Külas on käimas
hetkel Eesti Andmesidevõrgu projekti Internet Koju ehitustööd,
millega jõuab valguskaabel kodudesse ning töökindel interneti- ja
televisiooniteenus saab küla elanikele peagi kättesaadavaks.
Põlva abivallavanem Martti Rõigas Internet Koju projektist:
Hatiku küla ühendamine valguskaabli võrguga on väga oluline
samm valla arengus, kuna enne ei olnud piirkonnas mingit kaabliühendust ja inimesed pidid leppima üksnes 4G ühendusega. Paraku aga 4G ühendus ei ole kuigi töökindel ning on tihti ebapiisava
andmeside kiirusega. Loodame, et järgmistel aastatel jõuab valguskaabel veel ka paljude teiste Põlva valla asulateni.
Küla aktivist ja endine külavanem Ivar Kurg selgitas Mammaste olukorda lähemalt: Mammaste Hatiku väikekoha elanikud on
oodanud kiiret internetiühendust väga kaua aega, lubadusi on antud
juba aastast 2015 ja esimesed liitujad Interneti Koju projektiga olid
2019. aastal. Nüüdseks on aga ootamine ennast igati ära tasunud,
Eesti Andmesidevõrgu valguskaabel on paljudel kinnistutel juba
kohal ning ehitus veel jätkub. Praegu on võimalik meil kasutada
ainult 3G/4G ühendust, olenevalt asukohast külas. Ühel päeval on
ühendus talutav ja teine päev ainult tõrked. Aeglase kiiruse tekitab
mobiilimasti suunas olev mets, signaal ei levi hästi ning niiske ilmaga sumbub tihti. Kiire internetiühendus lahendab ka küla väga
pikaaegse probleemi halva telepildi leviga. Kuna asume osaliselt
väikeses orus ja oleme Valgjärve telemasti suunas metsaga ümbritsetud. Kiire internet toob kindlasti meie küla elanike hulka ka noori aktiivseid alalisi elanikke, kes võtavad üle vanavanemate kodud
või suvekodud ja rajavad siia alalised elukohad.
NB! Eesti Andmesidevõrk ei paku ise lõpptarbijatele sideteenuseid nagu internet ja televisioon, liituja saab omal vabal valikul
tellida sobivad teenused sideoperaatoritelt. Sideoperaatorite teenuste ja hindadega saab tutvuda sideoperaatorite kodulehtedel.

Endine külavanem Ivar Kurg. Foto Eesti Andmesidevõrk
Valguskaabli liitumislepingute vormistamine toimub igas arenduspiirkonnas seni, kuni on võimalik antud aadresse veel projekti lisada. Pärast projekti sulgemist ei saa konkreetses piirkonnas
enam uusi liitujaid juurde lisada. Soovitame liituda võimalikult
varakult, kuna erinevad arenduspiirkonnad suletakse liitumiseks
erinevatel aegadel. Vaata infot https://www.internetkoju.ee
Eesti Andmesidevõrk
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Tunnustati õpetajaid

Eakate jõulutoetuse maksmisest
Põlva Vallavalitsus maksab kõikidele Põlva valla vanaduspensionäridele jõulutoetust, mille suuruseks on 50 eurot.
Toetuse taotlusi võetakse vastu 1. novembrist 1. detsembrini.
Palume sellest tähtajast kinni pidada, sest hiljem laekunud taotlusi
kahjuks rahuldada ei saa.
Toetuse saamiseks on kindlasti vaja sotsiaalosakonnale teatada toetuse taotleja nimi, konto number, kuhu toetust soovitakse ja
konto omaniku nimi. Teate võib esitada kas telefonitsi, e-posti teel
või kirjalikult taotlust esitades. Seoses koroonaviiruse levikuga
palume kirjalikud taotlused jätta vallavalitsuse sotsiaalosakonna
(Kesk tn 15, Põlva) postkasti.
Toetust saate taotleda telefonil 5908 7555 või e-posti aadressil
info@polva.ee

Beebipeo kingitused
Palume lapsevanematel, kes ei saanud osaleda 2020. aastal või
2021. aasta I poolaastal sündinud laste beebipeol Põlva keskväljakul, kingitusele järele tulla vallavalitsuse sotsiaalosakonda, Põlva
Kesk 15.
Sotsiaalosakond

Sotsiaalse rehabilitatsiooni infopäev
Fotol vasakult: lasteaed Lepatriinu õpetajad Helle Paatsi ja Inge Klade, lasteaed Pihlapuu õpetaja Ane Kaskla, Vastse-Kuuste
kooli klassiõpetaja Sandra Tikk, Põlva Kooli keemiaõpetaja Greta Pentsa ja Põlva Kooli inglise keele õpetaja Ülle Sarapik.
Neljapäeval, 7. oktoobril toimus Põlva Kultuuri- ja Huvikeskuses
pidulik vastuvõtt Põlva valla õpetajatele. Sündmusel anti üle Põlva
valla 2021. aasta hariduspreemiad ning tunnustused aasta õpetaja ja
aasta noor õpetaja.
Põlva valla hariduspreemia pälvisid lasteaia Lepatriinu õpetajad Helle Paatsi ja Inge Klade, Ahja kooli loodusainete õpetaja
Aira Ojala ja Vastse-Kuuste kooli klassiõpetaja Sandra Tikk.

Tunnustuse Põlva valla aasta noor õpetaja pälvisid lasteaia
Pihlapuu õpetaja Ane Kaskla ja Põlva Kooli keemiaõpetaja Greta
Pentsa.
Põlva valla aasta õpetaja 2021 on Põlva Kooli inglise keele
õpetaja Ülle Sarapik.
Tunnustused andsid üle vallavanem Georg Pelisaar ja vallavolikogu esimees Lennart Liba. Tunnustustega kaasnes rahaline preemia.

Valmistume kultuuripealinnaks

Uued võimalused
raamatukogus

Põlva vald on osa Tartu 2024 Euroopa kultuuripealinnast. Praegu
on käimas kultuuripealinna ürituste ideevoorud, et leida programmi
ägedaid, uusi ja erilisi sündmusi. Et osaleda edukalt kultuuriprogrammi arendusprotsessis, plaanib Põlva Kultuuri- ja Huvikeskus
luua maja katusele taevapargi, eksklusiivse koha erinevate sündmuste läbiviimiseks.
Laupäeval, 23. oktoobril kohtusid hoone arhitekt Hans Kõll, kultuurimaja ja vallavalitsuse esindajad, et kavandada samme projektitegevusteks.
Janika Usin
abivallavanem

Keskraamatukogus ja harukogudes saab nüüdsest end
lugejaks (alates 18-eluaastast)
registreerida ka veebi teel.
Raamatukogusüsteemile
Urram on loodud vastav veebiliides, milles saab täita avalduse ja kinnitada digiallkirjaga
nõusoleku raamatukogu kasutamise eeskirjaga. Palun vaadake www.lugeja.ee, samas on
juhend. Lugejaks vormistamise
järel saab raamatukogust teavikuid laenata.
Põlvas on teavikute laenamise lisavõimalus: pakiautomaadi põhimõttel toimiv

raamatukapp, mille kasutamise juhendi leiab www.raamat.
polva.ee.
Peaaegu kõigil raamatukogudel on tagastuskastid. Raamatukoguhoidjatel on nendega
seoses üks palve: asetage raamatud ja ajakirjad kasti selg
ees, siis on väiksem võimalus,
et nad viga saaksid.
Raamatukoguhoidjad
on
alati valmis selgitusi jagama,
palun pöörduge julgesti.
Toredaid kohtumisi raamatukogudes kohapeal ja veebi
vahendusel!
Põlva Keskraamatukogu

Põlva vald muutub järjest kaunimaks,
vol 13
Kortermaja Põlvas, Jaama 24.
Foto Janika Usin
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KAITSELIIT PALUB
KOHALIKELT ELANIKELT
MÕISTVAT SUHTUMIST

Sotsiaalkindlustusamet koostöös nõustamis- ja koolituskeskus
Papaveri meeskonnaga kutsub 0-15-aastaste laste hooldajaid (vanemad ja teised lapsele lähedased inimesed) sotsiaalse rehabilitatsiooni teenust (SRT) tutvustavatele infopäevadele.
Infopäevad toimuvad Tartus ja Võrus, ühineda saab ka Zoomi
vahendusel.
Tartu infopäev 03.11.2021 kell 10:00-13:30.
Asukoht: Tartu Loomemajanduskeskuse konverentsisaal,
Kalevi 17, Tartu linn.
Facebooki üritus: https://fb.me/e/198rDcazI
Võru infopäev 04.11.2021 kell 10:00-13:30.
Asukoht: Tartu tänav 25, 4. korruse saal Võru linn.
Facebooki üritus: https://fb.me/e/1fKFzI60j
Infopäeva eesmärgiks on suurendada 0–15-aastaste laste hooldajate teadlikkust sotsiaalse rehabilitatsiooni teenusest üle-eestiliselt ning anda ülevaade teekonnast teenuseni ning mida saab rehabilitatsioonimeeskond teha koos kliendiga.
Registreerimislingid ning rohkem infot leiad Facebooki üritustest või Papaveri kodulehelt: http://www.papaver.ee/meist/projektid.

Põlva valla uue üldplaneeringu
avaliku väljapaneku tulemuste
arutelu
Põlva valla üldplaneeringu ja KSH aruande eelnõu avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu toimub 16. novembril 2021 kell 17:30. Arutelul saab osaleda nii Põlva Kultuurija Huvikeskuse tantsusaalis kui ka veebikeskkonnas.
Arutelul osalemiseks on vajalik eelregistreerimine 15. novembriks. Nii registreerimise kui veebis osalemiseks vajalik
link avaldatakse vallavalitsuse veebilehel.
Avalikul arutelul osalemiseks tuleb alates 18. eluaastast
esitada COVID tõend ja ID-kaart nakkusohutuse tõendamiseks. Kui inimesel ei ole koroonatõendit saab ta osaleda üksnes veebi kaudu. Avalikul arutelul järgime Vabariigi Valitsuse
kehtestatud piiranguid. Osalemise võimaluste kohta saab informatsiooni valla veebilehel www.polva.ee.
Lisainfo: Tiia Zuppur, tiia.zuppur@polva.ee,
tel 5347 1669.
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Rasina ilutegijad Vändras
Rasina käsitööring Ilutegijad külastas 8. oktoobril
TÕN-i nädala raames Eesti ainsat kangastelgede muuseumi
Vändras.
Meie tublid naised on aastaid kangastelgedel kudunud,
seda enam, et saime ringile eelmisel aastal uhiuued
kangasteljed. Mõnigi on endale teljed ka koju muretsenud.
Käsitööringi naiste valmistatud vaibad on minev kaup
näitusmüükidel. Kuna meie ringi kaks aktiivset noort inimest
Kersti Habo ja Vivika Kiss õpivad Räpina aianduskoolis
tekstiilkäsitööd, otsustasime oma oskusi täiendada Vändras.
Muuseumihoone on endine Vändra kirikumõis ja kirikule
kuuluv hoone. Nüüd on maja koduks tekstiilikunstnik EvaLiisa Kriisi perele. Vaatamata kiirele ja keerulisele ajale,
võeti meid lahkesti vastu ja tutvustati maja lähemalt. Suurem
osa hoonest ongi sisustatud kangastelgedega ning samas
majas tegutseb ka Eva-Liisa loodud IIDA Käsitöökool ja
siin asubki muuseum. IIDa koolitused on väga populaarsed
ja huviliste arv on viimase kümne aastaga väga hoogsalt
kasvanud. Kõige populaarsemad on just kangakudumise
algõpetuse koolitused.
Muuseumis on eksponeeritud 15 kangastelge, siin on
maateljed, žakaarteljed, damastteljed ja arvutiga juhitavad
teljed. Eriti uhke on perenaine kõige kaasaegsema,
Ameerikast pärit A-tüüpi telje üle, mida saab arendada nii,
et vajutad ainult nupule ning automaatsüstikud lendavad
ja kangas aina valmib. Eva-Liisale meeldib arendada ja
luua uusi tooteid. Eriti meeldib talle katsetada sallide ja
sallimustritega. Nägime tema valmistatud uhkeid õlarätikuid
ja salle.

Käsitööpäev Himmastes
Himmaste
Külakeskuses
toimus 16. oktoobril käsitööpäev. Huvilistel oli võimalus
vaadata kahte näitust ja osaleda
õpitubades.
Näitusel „Esivanemate pärand“ olid eksponeeritud tööd
vanavanemate
veimevakast.
Samuti oli pärandist inspireeritud tänapäevaseid töid.
Näitusele „Kuum suvi“ olid
välja pandud Põlva Käsitööklubi liikmete heegeldatud puuvillased õlarätikud.
Õpitubades oli võimalus õppida makrameed, meisterdada
isadepäeva kaarti, õmmelda sokilapsuke või teksariidest kotikesi. Huvilisi jätkus kõikidesse
õpitubadesse.
Muusikalise üllatusena esinesid lõõtsal Anette Vaino ja
vioolal Hanna-Lisete Sellis
Põlva Muusikakoolist.
Merike Verev
Malle Metsa fotod

Makramee õpituba. Juhendas Pille Kaarsalu.

Meile tutvustati erinevaid kangastelgi, tehnikaid,
mustriaparaate, saime osta erialast kirjandust, kangakudumise
õppevideoid. Külastasime ka käsitööpoodi, kust naised
ostsid kilodeviisi kangakudumise materjali, et uue hooga
jätkata, et näitusmüügiks ikka kauneid vaipu jätkuks.
Oleme tänulikud meie staažikale ringijuhendajale Õie
Toovale, kes meile nii toreda ja hariva reisi korraldas.
Edda Prükk
Rasina raamatukoguhoidja

Näituselt “Esivanemate pärand”.

Sokinukud.

Näituselt “Kuum suvi”.

Näitus „Tunnetega tuli“ Vanakülas
aastast 2012, kuid tõsisemad teadmised
ja oskused sai ta Olustvere Teenindus- ja
Maamajanduskoolis keraamika erialal
õppides.
Karmeni
sõnul
viis
teda
keraamika juurde soov valmistada
ise valgeid käsitöönõusid, mida ta
kord müügilettidel nägi ja mis kohe
meeldima hakkasid.
Praeguseks on Karmen valgete
nõude juurest jõudnud teda huvitava
puupõletustehnoloogia juurde. Poti
kedral valmistatakse nõude toorikud
traditsioonilisel viisil. Seda näitas
Karmen ka kohapeal.
Kedratöö tundus nii lihtne – pane
aga keder keerlema ja vooli kätega
savi. Soovijad said järele proovida,
kuid niisama lihtsalt savitükk kausi
kuju ei tahtnud võtta.

Karmen Kevvai.

Vanaküla raamatukogus-külakesku
ses on vaadata Karmen Kevvai keraa
mikanäitus „Tunnetega tuli“.
Avamise puhul kohtusid külastajad
autoriga, kellel see on esimene
isikunäitus. Karmen Kevvai on põlva
lane, tegelenud keraamikaga juba

Valminud
nõude
toorikud
põletatakse erilistes ahjudes, mis
koosnevad kolmest kambrist. Esimene
neist on tulekamber, kaks tagumist aga
täidetakse esemetega, mis asetatakse
tulekindlatele riiulitele.
Esemete
ahju pakkimiseks kulub tavaliselt
terve päev. Põletus algab tulekoldest
ja kahe ööpäeva jooksul tõstetakse
temperatuuri ahjus aegapidi 1300
kraadini.
Kütmine eeldab meeskonnatööd,
tavaliselt osaleb seal 10-15 inimest,
kes vahetustega puid lisavad ja

temperatuuri
jälgivad.
Esemed
glasuuritakse tavaliselt seestpoolt, sest
ahjus lendlev tuhk ja leek ise värvivad
pinnad läikivaks või tekitavad nõudele
huvitavaid, ainulaadseid sulamisjälgi.
Seda võib näitusel välja pandud
esemetel märgata. Kunagi ei tea täpselt
ette, missugune üks kauss või tass ahjust
võttes välja näeb, need on erinevad
ja kordumatud. Karmen kinnitas, et
see ootamatuse hetk on põnev, samuti
meeldib talle sünergia, mis ahju juures
toimetavate inimeste vahel tekib.
Glasuurid valmistab Karmen ise
toorainetest, milledesse segab erinevate
puude tuhkasid, aga ka eestimaist või
siis Tenerifelt toodud musta värvi liiva.
Näituse pealkiri „Tunnetega tuli“
viitabki eelkõige tulele, mis justkui
omatahtsi tegutsedes keraamikaesemed
ära värvib. Samas osutab see ka
Karmenile endale, sest talle meeldib
elava tule juures mõtiskleda, tuld enda
huvides tööle rakendada. Keraamika
kõrval tegeleb Karmen ka matkamisega,
peab väga lugu saunatamisest ja
vanadest suitsusaunadest.
Omapärast
keraamikat
tasub
näitusele vaatama tulla. See on
Vanaküla raamatukogu lahtioleku
aegadel võimalik novembrikuu lõpuni.
Urve Grünberg
Foto Maarja Prušinski
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Kolm päeva Rakett 66 pardal

Mõnus matkapäev Mooste moodi

Tähistaevast vaadates oleme kõik kunagi mõelnud, et kuidas käib asi kosmoses, kosmoseagentuurides, kuidas raketid üldse lendavad. Või et tore
oleks ise üks kosmosereis kaasa teha. Enamasti
jäävadki sellised mõtted vaid mõteteks. Kuid meie
klassil ja ühel 7. klassi õpilasel sai septembri lõpus
võimalikuks raketi pardale astuda. Õpetaja Lisete
Žvirblise eestvõtmisel toimus 29.09.- 01.10. Vastse-Kuuste Koolis põnev õpihuvilaager Rakett 69.
Esimesel päeval lahendasime loogikaülesandeid. Teise päeva ülesanded olid seotud keemiaga,
kolmandal päeval füüsika ja inseneeriaga. Tegutsesime kolmes rühmas: sinised, punased ja rohelised.
Kõik oli nii, nagu telesaateski tehakse. Kõigepealt
tuli lahendada kaks ülesannet ja siis tuli duell.
Laagris pandi proovile meie teadmised ning see oli
ka väga lõbus. Kõik kiitsid laagrit väga ja kõigil
olid ka omad lemmikülesanded, nagu näiteks raketi
ehitamine, salakirja lahendamine või ragulkaga asjade lennutamine.
“See oli põnev ja katsumusterohke,” ütles Anete
Mäeorg, 8. kl. “See laager oli raske, aga samas ka
väga lõbus,” ütles Karoliina Lihtsa, 8. kl. “See oli
väga naljakas ja tore oli sõpradega aega veeta,” ütles Katriin Saarniit, 7. kl. Kokkuvõttes oli tore kolmepäevane õpilaager ning saime juurde palju uusi
kogemusi.
Mariel Urm
Vastse-Kuuste Kooli 8. kl õpilane

Lumeni on veel tükk maad küll minna,
ent sellegipoolest tuli Mooste mõisakooli
perel 1. oktoobri hommikul ühiselt üle kujuteldava soo suusatada. Just nii algas iga-aastane matkapäev, mida korraldab tavaliselt 9.
klass. Uus oli matkarada, mis viis mitmeid
noori Mooste ümbruses sinna, kuhu nende
jalg pole varem astunud. Imestust ei varjanud
ka õpetajad, kes vaikselt pidid tõdema, et ka
nemad pole kõiki radu siinkandis läbi käinud.
Ilmataat oli sel aastal meie sõber ja nii saime
päev otsa nautida mõnusat värvikirevat sügist
ning päikesepaistetki.
Rajal tuli oma osavust, jõudu, nutikust ja
koostööoskust rakendada mitmetes põnevates tegevuspunktides. Näiteks tuli klassidel
panna kokku pusle, mis mõeldud vaid geeniustele; ronida läbi takistuste; transportida
ohutusse tsooni hätta sattunud kaamel; koristada ehitusplats; heita pakku ja aidata leida
hiirel juust. Lisaks tänasime maailma muusika eest ning tähistasime rahvusvahelist muusikapäeva ühe kirgi kütva viktoriiniga. Kas
teie teate kohe öelda, mis pillidel musitseerib
Puuluup või tunnete avataktide järgi ära, millise 5Miinuse looga on tegemist?
Suurt rõõmu valmistas ka teadusring, mis
oli klassiruumist matkarajale kolinud. Koos
viidi läbi katseid, mis nii mõnegi kukalt kratsima pani. Tore, et meie lustliku pundiga olid

Roheline meeskond tööhoos.
Foto Lisete Žvirblis

kaasas ka päris mitu lapsevanemat ning koera.
Seltsis ikka segasem ja ägedam!
Sandra Kripson
Mooste Mõisakool
Foto Kadi Õunap

Stardilaager ja tervisenädal

Õpetajate päev

Stardilaager

Teisipäeval, 5. oktoobril tähistasime Kauksi koolis õpetajate
päeva. Sel päeval, nagu tavaks, andsid tunde kooli kõige vanemad
õpilased.
Mina olin sel päeval 1.-3. klassi õpetaja. Andsin neile matemaatikat, tööõpetust ja joonistamist. Matemaatikas tegime töövihiku harjutusi. Tööõpetuses lõikasin välja suured paberist munad
ja õpilased kaunistasid need erinevate mustritega. Joonistamise
tunnis värvisime guaššidega sügisesi lehtpuid.
Kõik õpilased olid väga tublid, kuulasid hästi sõna ja tööd said
ilusasti tehtud. Kuigi kõik läks hästi, kogesin, et ega see õpetamine nii lihtne polegi, kui alguses paistis. Eriti siis, kui sul on kolm
erineva tasemega klassi ühes tunnis. Pidin ju suutma kõigele ja
kõigile tähelepanu pöörata ja abistada kui vaja.
Oli väärt kogemus.
Birgit Pihlap
Kauksi Põhikooli 9. klassi õpilane

Tilsi Põhikooli „esimene september” toimus peaaegu nädal
aega varem kui teistel maakonna koolidel, sest meie koolis algab
kooliaasta põneva stardilaagriga.
Minult on juba mitu korda uuritud, et mida ma arvan sellest, et
Tilsi Põhikool alustab kooli varem ja seda just sellise vahva laagriga, mis on täis põnevaid mitteformaalseid õppetegevusi.
Stardilaagris saavad õpilased suhelda omavahel ja õpetajatega ja vastupidi. Nii on kõigil mõnusam kooliaastat alustada. Mina
osalesin taolises laagris esimest korda ja olen vaimustuses. Laagris
valitses meeldiv ja sõbralik õhkkond. Minu uued kolleegid sibasid
ringi nagu sipelgad, ajades igaüks oma asja, aga kõik ühise eesmärgi nimel.
Laager oli täis põnevaid tegevusi: kokanduse töötuba, virtuaalreaalsuse tuur Tartu linnas, kohapeal valminud humoorikas etendus, orienteerumine, meie enda poolt ülesse pandud näitus, uurisime psühhobussiga aju toimimist, meisterdasime keelte tunnis
kuulatud jutu järgi erinevaid tegelasi ja palju muud.
Peale laagrit, kooli esimesel ühisel hommikusel kogunemisel
vaatasime laagrist pilte. Küsimusele: “Kas alustame järgmisel suvel ka kooliaastat laagriga?” oli vastuseks ühine “jaa!”
Kohtumiseni uuel aastal uues vahvas laagris!
Piret Valdmaa
Tilsi Põhikooli direktor

Vanavanemate päeva tähistamine
Sangaste lossis
Tilsi Põhikooli algklassi õpilastele on juba aastaid traditsioon
tähistada koos oma vanavanematega vanavanemate päeva.
Ühel ilusal pühapäeva hommikul, 19. septembril, kogunesid
lapsed oma vanaemade ja vanaisadega koolimaja ette, et sel korral
sõita Sangaste lossi.
Vanavanematele pakkus kindlasti huvi giidi jutustus lossi ajaloost ja rukkikrahv Bergist. Laste tähelepanu oli muidugi suunatud
ringtalli. Väljanäitus “Rukkikrahv ja ilmaimed” kutsus rändama
ajas tagasi sada ja enam aastat.
Paljud lapsed said esimest korda proovida lehma lüpsta, ronida
hobuse selga, jahvatada käsikivil jahu või uudistada muid masinaid. Tüdrukud said end tunda tõeliste mõisapreilidena, kui selga
sai tõmmatud sellele ajale vastavad kleidid ja pähe pandud uhked
kübarad. Pärast lossi ja ringtalli külastust söödi pargis vanavanemate poolt valmistatud maiuspalu.
Mõned mõtted vanavanematelt:
Vanaema Siiri: „Tegelikult oli väga huvitav, polnud käinud juba
ammu Sangastes. Giid oli tasemel, isegi väga põhjalik. Ilm imeilus.
Tegelikult oli väga tore ettevõtmine. On, mida meenutada.“
Vanaema Heli: “Lossis sees ma enne käinud ei olnud. Pärast
pidasime koos lastega pikniku. Oli tore koos olla!“
Vanaema Lya: „Väga tore oli näha, et loss on alles hoitud ja
kõikidele raskustele vaatamata taastatud. Huvitavad olid talli ruumidesse ehitatud maaelulised atraktsioonid. Jõudu ja jaksu korral-

Lapsed rabas jõhvikaid korjamas. Foto Tilsi Kool
dajatele ja lossi korrashoidjatele.“
Aitäh vanavanematele, kes raatsisid kauni pühapäeva meiega
koos veeta,
Astrid Lind
Tilsi Põhikooli õpetaja

Noored võimlejad osalesid
võimlemisfestivalil

Algklasside tervisenädal
Tilsi põhikooli 1.-4. klasside õpetajad otsustasid 11.-15. oktoobril korraldada ühe vahva tervisenädala. Meie tervise võib jagada kolmeks: füüsiline tervis, vaimne tervis ja sotsiaalne tervis.
Just sellest lähtudes koostasime nädala õppetegevused.
Teise ja kolmanda klassi õpilased kirjutasid nädalast järgnevalt:
“Tegime igal hommikul enne tunde soojendust, jooksime ja
võimlesime. Meile tuli külla külaline taimsest teisipäevast rääkima. Kuulasime, mida ja kui palju süüa. Tegime staadioni ringi.
Mängisime TORE ringis ämblikuvõrku. Meie teeme esmaspäeval
jõhvikatest kooki ja jõhvikakomme. Reedel korjasime aga võidu
peale tammetõrusid ja mängisime rahvastepalli.”
“Oli teistmoodi koolinädal. Esmaspäeval tegime kokanduses
ka tervislikku toitu – tatrapuder rohke kanahakkliha ja porgandiga.
Õpetaja Meriliis rääkis, miks peab end pesema ja riided seljas puhtad olema. Neljapäeval käisime klassiga rabas, kus me korjasime
jõhvikaid, taimi herbaariumi jaoks. Külastasin noortekeskust ja
kuulasin erinevaid muinasjutte. Oli teguderohke nädal!”
“Mulle meeldis kõige rohkem soos käia sellepärast, et seal oli
äge. Seal sai marju korjata ja soosambla peal kõndida. Soost välja
tulles tegime lõket ja küpsetasime viinereid ja leiba. Peitust oli ka
tore metsa all mängida. Ja mulle meeldis rahvastepall ja meeldis ka
esmaspäev. Tammetõrude korjamine oli väsitav.”
“Mulle meeldis kõige rohkem soosse matk, mängud, kiirkõnd,
“Taimne teisipäev” ja aeroobika tants. Ma õppisin, et inimesed
peavad ühes päevas sööma 1-2 tikutoosi koguses liha. Ma tahan
tänada õpetajaid ja oma klassi. “
Eve Hütt, Marge Muiste,
Astrid Lind ja Meriliis Mandel
Tilsi kooli klassiõpetajad

18. – 19. septembril korraldas Eesti Spordiselts Kalev Põlvas,
Mesikäpa Hallis võimlemisfestivali.
Põlva Kooli Lina tn 21 tüdrukute võimlemisrühm astus festivalil üles kahe võimlemiskavaga.
Aitäh võimlemisringi juhendaja Reet ja vahvad võimlejad:
Laura, Kaisa, Mirtel, Karoliine, Susanna, Iti, Karolin, Geiri, Johanna, Eleanor, Eliise ja Liis!
Foto ja tekst Põlva Kooli Facebooki lehelt
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Põlva
Keskraamatukogus
Põlva
• Raamatukogu 95. sünnipäeva tähistamine 24. novembril.
Palun jälgige edasist teavet.
• Lugemiskoerte programm
ootab lugejaid. Lugemine toimub kannatliku kuulaja ja tema
omaniku ehk kuldse retriiveri
Nepsu ja Urve Seedre juuresolekul ja toetusel. Palume huvilistel registreeruda tel 799
4321.
• Põlvamaa ajalehele Koit pühendatud näitus 30. novembrini vitriinis.
• Raamatukogu 95. sünnipäevale pühendatud näitus „Jagamisrõõm. Meie teile, teised
meile“ 20. novembrist 30. detsembrini vitriinis.
• Maarja Küla elanike tööde
näitus lugemissaalis 15. novembrist 30. detsembrini.

Mooste
• Lugemistunnid kokkuleppel
lasteaiaga.

Ahja raamatukogu ja
Tuglase muuseum
• Lugemiskambri lood 1. novembril kell 10 raamatukogus.
• Muuseumitund „Asja lood
on sellised“ 15. novembril kell
10.
• Väljapanek Edgar Valteri
nimelise illustratsioonipreemia
2021. aasta laureaadi Anne
Pikkovi illustreeritud raamatutest 1.–29. novembrini raamatukogus. Preemia eesmärk
on väärtustada eesti raamatuillustraatorite loomingut, jäädvustada Edgar Valteri mälestust ning edendada ja toetada
lastekirjanduse arengut. Anne
Pikkovi pildid pole lihtsalt pildid raamatus, vaid oluline osa
loost.
• Toivo Leesi fotonäitus „Aastaaegade muusika“ 23. oktoobrist 21. novembrini muuseumis ja raamatukogus. Väljas
on nelja aastaaja loodusest ja
häältest inspireeritud kaunid
loodusvaated. Autor usub, et
iga aastaaeg loob muusikat ka
fotona. Tema emotsionaalsed
fotod rõõmustavad, lohutavad,
inspireerivad, julgustavad, panevad mõtlema ja märkama.

Tilsi
• Voolimine koos lastega
2. novembril kell 14.
• Lugemisisu programmi üritus lastele 9. ja 23. novembril
kell 14.
• Mõistatuste lahendamine
koos lastega 16. novembril kell
14.
• Meisterdamine koos lastega
30. novembril kell 14.
• Kirjandusklubi „Mis uudist“ täiskasvanutele 25. novembril kell 12.
• Made Kulbergi maalinäitus
15. novembrini.
• Näitus „Päikese laigud. Põlva Kunstikooli õpilaste kollaažiraamatud“ 18. novembrist 30. detsembrini. Juhendaja
Yyhely Hälvin.

Kauksi
• Raamatukogutund õpilastele 3. novembril kell 10.20.
• Mardipäevaüritus lasteaialaste ja algklassiõpilastega 9.
novembril kell 10.20.
• Esimese advendi hommik
29. novembril kell 9 koolimajas.
Kiidjärve
• Hingedeaja mõtisklustund
3. novembril kell 18. Süütame
küünlad oma kallite lahkunute
mälestuseks. Süntesaatoril musitseerib Külvi Paide.
• Teisipäevak täiskasvanutega 23. novembril kell 14–16.
Piret Raua „Portselanist naela“
ja Mare Mätase „Minu Kihnu“
tutvustus ning vestlus päevateemadel.
• Reigo Reimetsa fotonäitus
„Peatu…vaata“ 1.–30. novembrini.
Kiuma
• Neljapäevaklubi (kirjandusklubi) kokkusaamine neljapäeviti kell 10.

Peri
• Tagurpidi mardipäev 8. novembril ja tagurpidi kadripäev
24. novembril kell 18 külakeskuse saalis. Ukselt uksele käimise asemel kutsuvad mardija kadripere külarahva hoopis
endale külla. Tooge martidelekatridele ka tavapäraseid ande
kaasa!
• Videviku tondijutud 3., 10.
ja 17. novembril kell 16.
• November ehk mardikuu on
Peri raamatukogus meesteraamatute kuu. Tähelepanu all
(esile toodud) on raamatud, mis
viimased 20 aastat olnud meeslugejate lemmikud. Valikus on
ka uuem kirjandus.

Vanaküla
• Karmen Kevvai keraamikanäitus „Tunnetega tuli“ 10.
oktoobrist 28. novembrini.
Vastse-Kuuste
• Lugemis- ja nuputamispäevad lastele kolmapäeviti kell
14.
• Ettelugemine lastele „Hommikuhämarus“ 15. novembril
kell 9. Loeme Põhjamaade autorite jutte.
• Põhjala teemanurk „Unistused ja igatsused Põhjalas“
15.–22. novembrini Põhjamaade kirjanduse nädala raames.
• Lugemisisu programmi teematunnid algklassiõpilastele
ja lasteaialastele kokkuleppel
õpetajatega.
•Elle Metsa fotonäitus „Imeline Island“ 2.–30. novembrini. Kaunis ja haarav fotonäitus
on valminud koostöös Tartu
Linnaraamatukogu Annelinna
harukogu ja Põhjamaade Ministrite Nõukogu Eesti esindusega.
Kavas võib ette tulla muudatusi ja täiendusi. Palun jälgige
jooksvat infot Põlva Keskraamatukogu kodulehel www.raamat.polva.ee, portaalis www.
kultuurikava ja FB-lehtedel.
Palun järgige raamatukogu külastamisel ohutusnõudeid. Üritustele võtke kaasa vaktsineerimispass või tõend COVID-19
läbipõdemise kohta.

Margit Õkva - Põlvamaa parim
maaraamatukoguhoidja 2021

Margit Õkva. Foto Arvo Meeks/Lõuna-Eesti Postimees
Põlvamaa parim maaraamatukoguhoidja 2021, ühtlasi ERÜ auhinna aasta maaraamatukoguhoidja 2021 nominent Margit Õkva,
on Peri raamatukogus töötanud küll vaid kaks ja pool aastat, kuid
jõudnud teha palju.
Tööle asudes seadis Margit eesmärgiks kogukonna ühtekoondamise, sest raamatukogu ja kogukond peavad kokku kuuluma.
Tema eestvõttel asutati 2019 Peri Küla Selts ja valiti esmakordselt
Peri külavanem. Margit on seltsi juhatuse liige. Vähem kui aastase
vahega on läbi viidud kaks tegevusrohket külapäeva.
2020. aasta sügisel avas Margit raamatukogu kõrval värkstoa,
kuhu soetas Kohaliku Omaalgatuse Programmi abiga uhiuued kangasteljed, mis on tihedalt kasutust leidnud.
Margit korraldab palju üritusi. Tema peamiseks huviks on pärimuskultuur ja käsitöö, mõlemal alal on ta end palju täiendanud.

Margit on pannud aluse väärikale allikaretke traditsioonile. Retked
on pühendatud rahvakalendri- ja kirjandustähtpäevadele.
Raamatukogus toimuvad järjepidevalt õpitoad. Käsitöö- ja kokakoolituste läbiviimiseks on Margitil endal pädevust küllaga, aga
ta kutsub ka abilisi.
Peri raamatukogu osaleb ka üle-eestilises laste Lugemisisu
programmis.
Margit haldab asjatundlikult raamatukogu-külakeskuse FBlehte. Väljas on vajalik info, aga ka postitused, mida saab julgelt
üritusteks nimetada. Sünnipäevasirvimiste sarjas tutvustas Margit
ladusalt Ira Lemberi, Leelo Tungla, Aidi Valliku ja Anti Saare loomingut.
Ta on algatanud raamatukogu FB-lehel õige mitu konkurssi
– viktoriin „Aprill rahvakalendris“, kevadine foto- ja joonistuste
konkurss, käimas on kirjasaatjate konkurss „Lugemaõppimise
lood“.
Mittevirtuaalne ja mõnusalt nostalgiline oli raamatukogu lastejoonistuste näitus. Pildid on raamatukogus valminud paljude aastate jooksul ja nii mõnelgi autoril on juba endal lapsed.
Kirjanduse tellimisel on Margit lati kõrgele asetanud ja kergemat sorti ajaviidet ta eriti ei hinda. Aasta jooksul on ta põhjalikult
ja asjatundlikult oma kogu puhastanud.
Margit on andekas ja mitmekülgne. Järgmisel Uma Pidol tuleb
ettekandele tema autorilaul „Mõtõlus“, mis võitis võrukeelsete laulude konkursi. See pole muidugi Margiti ainus laul. Maakonnalehe
Koit ajakirjanikuna oli Margit väga hinnatud ja jätkab jõudumööda
ajakirjanduspõllul. Tema lugusid saab lugeda Põlva Teatajas ja hiljaaegu alustas ta koostööd ajakirjaga Tiiu.
Õkvalt sellised on meie Margiti tegemised!
Palju õnne tunnustuse puhul!
Põlva Keskraamatukogu

Moostes toimus maaraamatukoguhoidja päev
Seekordne Põlvamaa XVI maaraamatukoguhoidja päev peeti
21. oktoobril Moostes. Hommikul seadsid raamatukoguhoidjad
sammud äsjaremonditud ilusasse Mooste raamatukokku, mida raamatukoguhoidja Kaie Koser värvikalt tutvustas.
Seejärel asuti Ülo Needo eestvedamisel ringkäigule mööda
Moostet. Südapäevaks jõuti Veskiteatrisse, kus päevajuht Kaie Koser piduliku koosviibimise avas. Kaie tuletas meelde, et maapäeva
traditsioon sai alguse 2005. aastal just Moostes.
Põlvamaa Omavalitsuste Liidu (POL) juhatuse esimees Piret
Rammul ütles oma sõnavõtus, et raamatukogu olemasolu on nii
iseenesestmõistetav, et seda märkad alles siis, kui uks on kinni. Ta
rõhutas ka raamatukoguvõrgu tähtsust.
Põlvamaa Arenduskeskuse kultuuri- ja välissuhete spetsialisti
Evelyn Grzinichi sõnul on raamatukogud omamoodi mõtete elurikkuse paigad.
Maapäeval tähistati ka Mooste raamatukogu 110. sünnipäeva.
Küll aastase hilinemisega, aga mitte viiruse tõttu, vaid lootuses,
et ruumid tänavu korda saavad. Raamatukoguhoidja Kaie Koser
kõneles Mooste raamatukogu ajaloost. Esimesed teated väidavad,
et 1910. aastal oli vallamajas raamatukapp. Aastal 1920 on vallamajas juba uhke nimega Moisekatsi valla avalik raamatukogu.
Raamatukogu on päris palju kolinud – 1941. aastal vallamajast
koolimajja (mõisahäärberisse), 1953. aastal tagasi vallamajja.
1990ndate algul viidi raamatukogu kultuurimajja. Viimased 23
aastat on raamatukogu kodu lasteaiamajas. Kõige kauem senistest
raamatukoguhoidjatest on ametis olnud Helvi Valner (29 aastat).
Kaie Koser on raamatukogu perenaine 1998. aastast alates.
Maapäeva oluline osa on tunnustamine, tänamine ja õnnitlemine. Alati tunnustatakse Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu (ERÜ)
aastaauhindade nominente.

Saverna raamatukogu direktor Tiina Hoop on nomineeritud
auhinnale aasta lasteraamatukoguhoidja 2021. Tiina on lastetööd
hingega teinud 34 aastat ja tema hoog pole raugenud koroona ajalgi.
Põlvamaa tänavuseks parimaks maaraamatukoguhoidjaks valisid kolleegid Peri raamatukoguhoidja Margit Õkva, kes on ühtlasi
Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu auhinna aasta maaraamatukoguhoidja 2021 nominent. Margiti tegevus on olnud tihe ja mitmekülgne.
Tiina Hoop, Margit Õkva ja Mooste raamatukogu pälvisid Põlvamaa Omavalitsuste Liidu tänukirja.
Tiina Hoopi tunnustati koos teiste nominentidega ülevabariigilisel lasteraamatukoguhoidja päeval 15. septembril Tartus. Margit
Õkva võtab koos kaasnominentidega õnnitlusi vastu üle-eestilisel
maaraamatukoguhoidjapäeval 29. oktoobril Valgas. Auhindade
võitjad kuulutatakse välja veebruaris ERÜ aastakoosolekul.
Traditsiooniliselt tänati ka tööjuubilare, kel sedapuhku tööaastaid viiest neljakümne viieni.
Maapäevadel on alati kultuuriprogramm, nii ka Moostes. Seekord esinesid Mooste Rahvamuusikakooli viiulitüdrukud Krista
Sildoja juhatusel. Enne esinemist panid nad oma koosseisule nimeks Sirged Juuksed. Krista on eestegija ja kaasatõmbajana võrratu ja noored viiuldajad väga vahvad!
Tugeva ja väga maitsva kõhutäie eest hoolitses Mooste Mõisakooli kokk Kristel Metsare.
Suur tänu Kaie Koserile ja Ülo Needole! Head toetajad olid
Eesti Kultuurkapitali Põlvamaa ekspertgrupp ja Põlva Vallavalitsus.
Põlva Keskraamatukogu
All piltidel uue kuue saanud Mooste raamatukogu.
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Põlva Keskraamatukogu eelkäijaks on 1926. aastal asutatud
Koiola Valla Avalik Raamatukogu, mis asus Põlva külje all Koiola
vallamajas 13 m² suuruses toas. Raamatud asusid kinnises kapis,
mis mahutas algselt 1,5 jooksevmeetrit riiuleid 69 eksemplari raamatutega, peamiselt ilukirjandust (58 eks). Raamatuid laenutati igal
reedel kolm tundi (14–17), koju anti kuni kolm köidet kaheks nädalaks. Aasta lõpuks oli lugejaid 23, neist neli õpilast, 1930. aastal oli
lugejaid juba 109. Raamatuid oli 1939/1940. aastal 850.
1939. aastal toimunud valdade reformiga ühendati Koiola, Peri
ja Kioma vald üheks Põlva vallaks, raamatukogu nimetati Põlva
Valla Keskraamatukoguks ja toodi Põlvasse Rahvahariduse Seltsi
majja. Siin asub ka praegune keskraamatukogu.
Kultuuritegelane ja kodu-uurija Rein Vill meenutab oma raamatus „Põlva Rahvahariduse Seltsi 33 aastat“ (Põlva, 1995), et
kaasaegsete poolt Võrumaa suurimaks ja nägusamaks seltsimajaks
peetud maja ehitati 1910. aastal kuue kuuga Põlva kirikukõrtsi varemetele. Selts pidas eriti tähtsaks rahvahariduslikku tegevust ja pärast seltsi asutamist (põhikirja kinnitas Liivimaa kuberner 5. juulil
1907 vkj) otsustati asutada ka seltsi raamatukogu. 1908. aastal oli
kogus 200 rubla eest raamatuid, millest poole oli muretsenud selts
ja teise poole kinkinud seltsi laekahoidja, apteeker ja Eesti esimese
eestikeelse lugemisringi asutaja Rudolf Bergmann. Seltsi liikmed
said raamatuid laenata tasuta.

hoidjate Ühingu poolt Võrus korraldatud raamatukogunduse kursuse
läbimise järel Haridusministeeriumi Koolivalitsuse direktori poolt
allkirjastatud raamatukoguhoidja II järgu kutsetunnistuse. See originaaldokument ja veel mõned tõendid, tunnistused, protokollid jms,
mille Eduard Tamm isiklikult 1960ndatel aastatel mälestuste jagamise
käigus raamatukogule annetas, säilitatakse Põlva Keskraamatukogu
kroonikas. Eduard Tamm töötas raamatukogu juhatajana kuni 1939.
aastani ja 1. oktoobrist 1944 kuni 1. juunini 1949 ning pidas veel lisaameteidki, olles kindlustuskassa asjaajaja, rahvakohtuniku kohusetäitja ja rahvamaja juhataja. 61aastasena jäi ta 1949. aastal vanaduspuhkusele, aga külastas raamatukogu kõrge eani ja mängis näidendis
veel 86aastasenagi.
Rajoonide moodustamisega 1950. aastal anti raamatukogule
rajooniraamatukogu nimi. 1955. aastal asutati lasteraamatukogu.
Aastatel 1959–1963 kolisid mõlemad raamatukogud kultuurimajast
(tollal Oktoobri, praegu Kesk 16) sama tänava majadesse 23 ja 27.
Sellel perioodil, aastatel 1950–1965, vahetus rajooniraamatukogus
kakskümmend töötajat, neist kaksteist juhatajat.
Alates 1964. aastast sai juhatajaks Imbi Käiss (hiljem Kahar),
kes töötas sellel ametikohal 1975. aastani, edasi teistel ametikohtadel samas raamatukogus kuni 2001. aastani.
1975. aasta 1. septembrist ühendati rajooniraamatukogu ja lasteraamatukogu Põlva Keskraamatukoguks, lasteraamatukogust sai
lasteosakond.

Suurenes töötajate arv, lisaks lasteosakonnale moodustati komplekteerimis- ja teenindusosakond, ringsõitu alustas raamatubuss.
Raamatukogus süvenes üha enam ruumipuudus. 1990ndate algupoolel tagastati mõlemad raamatukoguhooned õigusjärgsetele
omanikele. Probleemid lahenesid vana kultuurimaja (seltsimaja)
ümberehitamisega kaasaegseks raamatukoguks. Ümberehitust alustati riigi ja Põlva Linnavalitsuse rahalisel toel 1995. aasta novembris, lõpule jõuti aasta hiljem. Raamatukogumaja projekteeris AS Resand, ehitas AS Simson. Sisekujunduse autor oli Henriko Heinoja.
Raamatukogumaja avati pidulikult 20. detsembril 1996. Lugejate
kasutuses on maja alates 1997. aasta jaanuarist. Lahedamad olud
võimaldasid paigaldada fuajeesse kuulutustahvlid, soetada näitusevitriinid, sisse seada omaette muusikakuulamise koha, nn muusikarõdu, esmakordselt sai raamatukogu väikese saali ürituste korraldamiseks.

Majas asuvad alates 2006. aastast ka Jakob Hurda nimeline Põlva Rahvahariduse Selts (asutatud Rein Villa eestvõttel 1995. aastal
omaaegse rahvahariduse seltsi töö jätkajana) ja Põlva Käsitööklubi.

Seltsi eelarves nähti ette raha raamatute ostuks, ametimeeste, sh
raamatukogu juhataja palkadeks. 1936. aasta seltsi aruandeleht näitab raamatukogu suuruseks juba 1200 köidet. Viimase sõja ajal aga
hävisid seltsi raamatud tunnistajate mälestuste kohaselt tules.
Paremini ei käinud käsi ka vallaraamatukogu raamatutel. Neid
leiti peale sõda seltsimaja tagant mäenõlvalt ja praeguse muusikakooli eest pargist, osalt kõrbenud ja katki. Kohalikel elanikel õnnestus mõned koju viia. 1990ndate lõpul jõudis meie raamatukokku
tagasi A. Thomase sõjaromaan „Sõdur Katrin“ (1937) templijäljendiga “Koiola walla awalik raamatukogu Wõrumaal“, mis on paraku
ainuke säilinud raamat sõjaeelsest perioodist.
Säilinud on veel kataloogid ja dokumentide kogu, mille raamatukogu juhataja koju viis ning mis asuvad praegu Karilatsi Vabaõhumuuseumis.
Raamatukogu esimene juhataja oli Koiola valla sekretär Eduard
Tamm (22.12.1888 – 20.11.1984), keda mäletatakse ka legendaarse
näitejuhi ja harrastusnäitlejana. Rummu Jüri hiilgava osatäitmise järel
hakkas rahvas teda kutsuma Jüriks, paljud põlvalased ei teadnudki
ta õiget nime. 1936. aastal sai Eduard Tamm Eesti Raamatukogu-

1999. aasta märtsis seati regionaalarenguprogrammi KERA
toetusel sisse interneti püsiühendus EENeti kaudu. Sama aasta 11.
novembril avati Avatud Eesti Fondi kaasabil avalik internetipunkt.
Raamatukogutöö automatiseerimine sai alguse 1996. aastal, mil
võeti kasutusele raamatukogutarkvara Kirjasto 3000. 2001. aastal
mindi üle veebipõhisele tarkvarale Urram.
Põlva Keskraamatukogu on laienenud kahe haldusreformi käigus. 2015. aasta algusest liitusid senise Põlva valla raamatukogud:
Himmaste, Kiuma, Peri, Taevaskoja ja Vanaküla. 2018. aasta 1.
juunist tulid juurde Ahja, Kauksi, Kiidjärve, Mooste, Rasina, Tilsi,
Vastse-Kuuste.
2017. aastal uuendati suure remondi käigus raamatukogu välisilme (seinad soojustati ja värviti üle, vahetati katus ning uksed-aknad).

Keskraamatukogu hakkas juhtima direktor, kellele allusid ka
maakonnas asuvad rahvaraamatukogud kuni külanõukogude kaotamiseni ja iseseisvate valdade moodustamiseni 1990ndate algul.
Direktorina töötas aastatel 1975–2019 Reet Kappo.

Põlva Keskraamatukogu täidab ka maakonnaraamatukogu ülesandeid, mis seisnevad rahvaraamatukogude komplekteerimises,
teavikute elektronkataloogi ja kodulooandmebaasi koostamises,
täiendõppe korraldamises jm vastavalt Rahvaraamatukogu seadusele.
Põlva Keskraamatukogu
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Värviküllane sügis Muumiorus
Sügis on eriline aastaaeg oma kirjude lehtede ja maitsvate vitamiinidest pungil olevate sügisandidega. Sel aastaajal saab nautida looduses
lehtedes sahistamist, tunnetada karget sügistuult
ning saata teele lahkuvaid kureparvi, jäädes neid
kevadel tagasi ootama.
Sügise saabudes peeti Tilsi lasteaias „Sügise
sünnipäevapidu”. Õpetajad olid ettevalmistanud
mõned mängud, kus tuli kasutada kõiki meeli.
Lapsed said tunda lõhnu, maitseid ning käega
katsuda ja ära arvata erinevaid esemeid. Elevust
tekitas laste seas sügise leidmine. „Ja näe, seal
see sügis end peidab!” - kõlas rõõmus laste hüüe.
Sügis oma uhkes kübaras, hoides ühes käes korvi, oli peidus laste mängumajas. Koos loeti luuletust sügisest ning hullati lehtedes. Lapsed said
ülesande leida kaks erinevat asja, mis olid peidetud lasteaiahoovi. Esimene asi oli ümmargune
ja roheline ning teine kollane ja piklik. Põnevust
jagus, sest esmalt leiti roheline pall. Lõpuks
leidsid lapsed üles rohelise arbuusi ning kollase
meloni, mis olid koduaias kasvanud.
Igal sügisel on Muumiorus peetud spordipäeva. Ühel päikesepaistelisel sügishommikul
võeti ette jalutuskäik Tilsi staadionile, kus toimus lasteaia spordipäev. Lapsed osalesid palliviskes, kaugushüppes ja jooksmises. Terve staadioni ring läbiti kiirelt ning finišši jõuti rõõmsate
ja punapõsksetena. Energiat jagus veel mäest
alla veeretamiseks, kullimänguks ning üheskoos
sõbraga prooviti moodustada erinevaid tähti ja
numbreid.
Lisaks laste endi toimekatele tegemistele,
külastas lasteaeda ka Päästeamet. Nad viisid
läbi programmi „Tulest targem”, kus lapsed said
teadmisi tuleohutusest, õnnetuse korral tegutsemisest ning vaadata missugune näeb välja üks

Rohetriinud harjuvad lasteaiaga
Põlva Lasteaed Lepatriinu Rohetriinude
rühm on alustanud õppeaastat tegusalt. Oleme
sobitusrühm, meil on laste vanus kolmest aastast kuni kuueni. Igal aastal liituvad meiega uued
lapsed ja meie õppeaasta algab kohanemisega.
Sisseelamise aeg oli väga sujuv. Vanemad lapsed olid toeks uutele ja noorematele lastele ning
kõik võeti soojalt vastu.
Üks suurim ettevõtmine oli ühinemine Maailmakoristuspäevaga - lastele meeldis eriti prügikoristusretk Intsikurmu.
Aed- ja puuvilja nädala naelaks oli katse
“Töökas vihmauss”, kus lapsed õppisid mida
vihmaussid maa sees teevad ja miks nad kasulikud on.
Leivanädalal meisterdasid lapsed endale võileiva, tehti vahvad siili-, kassi- ja kalavõileivad

(pildil). Koostöös lastevanematega selgitasime
välja perede leiva eelistuse, milleks oli Eesti Pagari “Must vormileib”. Rohetriinu lastele
maitses kõige paremini Karja Pagari “Rukkileib
- Saare must kuld”. Leivanädal lõppes leivateoga, mida juhendas õppealajuhataja Veera. Oma
valmistatud leib maitses imeliselt.
Palju positiivseid elamusi ja teadmisi loomadest saime õppekäigul Sarve Heaolutallu.
Rohetriinude laste lemmikpäev on kolmapäev, sest see on ujumise päev. Ujumist õpetab
meile liikumisõpetaja Silvi.
Nii meie päevad kulgevad, igal päeval oma
nägu ja oma tegu.
Anne Vanahans
Põva Lasteaed Lepatriinu Rohetriinude õpetaja

päästeauto. Ka kodudes võiks nendel teemadel
rohkem rääkida, nii saame kõik anda oma panuse
meie turvalisuse tagamiseks.
Muumirühma meeskond liitus Tervise Arengu
Instituudi poolt pakutava pilootprojektiga „Seikluste Laegas”, laegas on meile juba natuke avanenud ja seal leiduvate aaretega juba tutvust tehtud.
Seega sügis toob meie lasteaeda uued ja põnevad
väljakutsed.
Aitäh kõigile, kes lõid meiega kaasa heategevuslikus kõrvitsa kogumise kampaanias! Kogusime suure hulga 530 kg kõrvitsaid. Kõrvitsad
sõidavad Omniva AS kullerautoga Tallinna Loomaaeda elevantide kõhutäiteks.
Eve Schmeiman
Tilsi Lasteaed Muumioru direktor

Lepatriinu lasteaeda külastas
Sõber Karu
Eesti Lastekaitse Liidu projekti „Kiusamisest
vabaks!” Programmi sümbol, sirelililla Sõber Karu
maskott külastas oktoobris Lepatriinu lasteaeda.
Lasteaias on alates 2012. aastast järjepidevalt tegeletud antud programmi metoodika rakendamisega.
Juba teist õppeaastat rakendab sama sõimerühm
(2-3-aastased lapsed) seda metoodikat oma õppetöö rikastamiseks.
Sinitriinude rühma pereõhtu (pildil) toimus
õues, kuhu saabus ka suur Sõber Karu, tuues lastele
kingituseks väiksed karukesed. Enne karu saabumist tutvustas õpetaja lastevanematele metoodikaga seotud tegevusi rühmas. Kuna rühma lisandus
uuest õppeaastast juurde uusi lapsi, siis oli selline
tutvustus asjakohane.
Iga pere tutvustas end mänguliselt: laps võttis
kotikesest pimesi ühe väikese mänguasja ning pere
ütles mänguasjast lähtuvalt midagi head, kiitvat,
oma lapse kohta, väärtustades oma kõige kallimat
vara – last!
Vanemad tegid kolmes grupis ka kaks koostööülesannet. Koos mõeldi välja ja pandi kirja neljast
väärtusest tulenevad mõtted „Vanem kui eeskuju”.
Need väärtused olid hoolimine, sallimine, austamine ja julgus. Teise ülesandena pidid nad lavastama
erinevaid olukordi, mis võivad juhtuda lastega.
Sõber Karu kohtus ka teiste rühmadega. Läbi
sotsiaalteatri lavastuse “Kuidas olla hea kaaslane?”
soovisid Sinitriinude rühma õpetajad lasteni viia
sõnumi, et alati ei ole kiusaja suur ja jõuline ning
kiusatav väike ja õrnake. Stereotüüpe eirates olid

seekord kiusajateks hoopis „armas” jänku ja „tore”
elevant ning kannataja hoopiski „suur hall” hunt.
Sotsiaalteatri keskne sõnum käsitleb antud kontekstis kiusajate ja kiusatava suhet, lahates seda
lastegrupis.
Proovisime kaasata lapsi arutlusse, kas see,
mis nad nägid, meeldis neile? Kui lapsed leidsid,
et jänes ja elevant olid hundi suhtes pahatahtlikud
ja hoolimatud, lavastasime situatsiooni veel kord.
Laste ees kordus sama olukord, kus tegelased tuttavad, kuid seekord oldi omavahel sõbralikud ja
hoolivad. Kuigi vaid lavastus, oli lastel kurb jälgida kuidas kellelegi liiga tehti. Uus lõpplahendus
oli kergenduseks. Sellised läbimängimised aitavad
lastel tasapisi aru saada, kuidas võivad konfliktid
tekkida. Tekib arusaam, kui palju on erinevaid võimalusi olla hea sõber. Kaasates lapsi, püüdsime
leida lahendusi, mis oleks kõigile osapooltele aktsepteeritavad.
Õpetaja tunnustas koos väikse Sõber Karuga
lapsi hoolsa jälgimise ja asjakohaste kommentaaride eest.
Oluline oli see, et lasteni jõudis sõnum õigest
ja valest käitumisest. Kuigi kõik lapsed ei osanud
seoseid luua nende endi rühmas toimunud juhtumitega, said nad ikkagi sotsiaalteatri lavastust vaadates aru, et iga tegu ei ole alati hea. Samas osati ka
esile tuua neid fakte, kuidas me saame olla „head
kaaslased”.
Heldin Punga
Sinitriinude rühma õpetaja

Hingehoiutelefonil helistamine on
TASUTA.
Helista, kui vajad abi järgmiste probleemidega toime tulemisel:
* surmahirm,
* lein,
* ärevus,
* suitsiidsed mõtted,
* eksistentsiaalsed küsimused,
* spirituaalsed ja religioossed küsimused,
* elumõtte otsingud,
* äng ja elu perspektiivi puudumine,
* üksindus ja tõrjutus,
* suhteprobleemid,
* suhtlemispuudus,
* häbi- ja süütunne.

Täpsem info telefonist ja hingehoiust
www.hingehoid.ee
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Põlva haigla tähistas aastapäevi

Foto Ragnar Vutt
8. oktoobril kogunes Põlva Kultuuri- ja Huvikeskusesse
suur osa Põlva haigla endistest
ja praegustest töötajatest, et koos
tähistada kahte tähtpäeva. Tähistati Põlva haigla 75. sünnipäeva,
mida president Kersti Kaljulaidi
sõnu kasutades ei lubanud koroonaviirus 2020. aastal tähistada. Selle lisandus 2021. aastal
praeguse haiglahoone 40. aastapäev.
Haigla nõukogu liige Margot Bergmanni kõnes jäi kõlama
mõte, et meditsiinitöötajad on
ajast aega olnud ühed hinnatumad ja vajatumad inimesed, nen-

de pühendumus ja hoolivus aitavad nii katkise sõrme kui raske
terviserikke puhul. Vähe on neid,
keda elutee väiksemate või suuremate muredega poleks viinud
arstikabinetti.
“Samas on meditsiin valdkond, mida kõik arvavad tundvat.
Kui kuskilt valutab, oskavad paljud ise endale diagnoosi panna,
ja kui hätta jäävad, aitab internet ja doktor Google. Tema juba
vastust võlgu ei jää. Valu põhjus
saab selgeks, lisaks leitakse veel
mitmeid arsti poolt diagnoosimata haigusi ning ongi põhjust
öelda, nagu seda tegi polkovni-

ku lesk Juhan Smuuli näidendis:
“Arstid ei tea midagi!””
Lennart Meri on öelnud:
”Mida laitmatum on inimese
side minevikuga, seda õppimisvõimelisem ta on.”
Me kõik tuleme minevikust,
ka eilne päev on minevik, seega
on oluline mäletada, mis oli eile,
mis toimus kuu aega tagasi, aga
ka mis juhtus aastal 1924. Just
sel aastal asus Põlva esimese
arvestatava arstina tööle Jakob
Rosenberg. Mare Dreyersdorffi eestvedamisel valmis raamat
“Põlva haigla ajaloost”. Koostaja
tänusõnad kuuluvad ka pilvepii-

Ämmaemandad: Maie Zirk, Merlin Mesak, Marika Karon, Svetlana Nilbe ja Egle Lihtsa
Günekoloogid: Külliki Siilak, Merit Liivak ja Doris Dmitrovski
Üldarst/noortenõustaja: Pisar Pind
Ämmaemandus-ja günekoloogiakeskus on avatud E-R kell 08.00 - 16.00

Vastuvõtule broneeri aeg: 79 99 199 (registratuur) või www.digilugu.ee
Küsimuste korral osakonna kontakt: 79 99 129
Info kodulehel: https://www.polvahgl.ee/osakonnad/ammaemandus-ja-gunekoloogiakeskus/

rile dr Ado Juhasoole, kelle ülestähendused aitasid kaasa raamatu
sünnile. Tänusõnad kõigile, kes
panid tallele oma meenutused,
et panna kokku raamat haigla
ja üldse arstiabi kujunemisloost
Põlvamaal. Bergmann väljendas
lootust, et see raamat ei jää viimaseks, sest Põlva haigla elab
edasi, järelikult loob iga päev
meenutusi, mis ootavad järgmise
raamatu sündi.
Piduliku õhtul anti edasi sügav kummardus ja tänu neile, kes
oma töö-aastad pühendasid Põlva haiglale, jättes sinna killukese
endast, oma kogemustest. Nendele saavad toetuda tänased töötajad, aga ka tulevane personal.
Kuna haigla on pidevalt toimiv,
töö ei katke hetkekski, siis olid
ka sel õhtul paljud meditsiinitöötajad oma tööpostil, et hoolitseda
abivajajate eest.
Peo akadeemilises osas võtsid sõna haigla aktsionäride
esindajad Tartu Ülikooli Kliinikumi juhatuse esimees hr Priit
Peres ja Põlva vallavanem hr
Georg Pelisaar. Oma sõnavõttudes meenutasid seiku haigla elust
endised juhid ning ravijuhid - dr
Mare Dreyersdorff tutvustas dr
Ado Juhasoo juhtimisperioodi,
lisaks said sõna dr Liivi Maran,
hr Aavo Pindmaa ning oma tervitused saatis ka dr Margit Rikka.
Põlva Haigla

AS Põlva Haigla loodi 1995. aastal, kuid haigla tegevuse juured
ulatuvad aastasse 1944.
Põlva haigla sai jaoskonnahaiglaks 1945. aastal.
1963. aastal nimetati haigla ümber Põlva Rajooni Keskhaiglaks, mis juhtis kogu piirkonna raviasutuste tööd.
Praegune haiglahoone valmis 1981. aastal.
1995. aastal muudeti Põlva haigla aktsiaseltsiks. Aktsiatest
kuulub 51% Tartu Ülikooli Kliinikumile ja 49% Põlva vallale.
Aastakümnete jooksul on haiglat pidevalt kaasajastatud ning
uuendatud kogu meditsiintehnoloogia.
Haiglas toimub aastas üle 20 000 arstivisiidi ja umbes 1 500 õe
ning ämmaemanda iseseisvat vastuvõttu. Kagu-Eesti piirkonna
patsiendid teevad haiglasse veidi alla 2 000 visiidi aastas.
Haigla juurde kuulub esmatasandi tervisekeskus koos perearstide ja pereõdedega. Tervisekeskuses töötab 7 perearsti ja 15
pereõde.
Haiglas on sise-, kirurgia-, taastus- ja õendusabi osakonnad,
kus anname erakorralist meditsiiniabi, ravime sisehaigusi ja
teeme operatsioone.
Põlva Haigla ämmaemanduskeskus toetab naisi ja peresid lapseootuse eel ja ajal ning sünnituse järgselt. Pakume iseseisvat
ämmaemandusteenust. Ravime naistehaigusi ja nõustame günekoloogilistel teemadel.
Osutame erinevat tüüpi taastusravi ja rehabilitatsiooniteenuseid. Meil on iseseisev statsionaarne õendusabi osakond ja hästi töötav koduõendus. Pakume koolitervishoiu teenust. Meie
haiglas on vaimse tervise kabinet, et toetada psühhiaatrilise
abiga lapsi ja noori.

10

Põlva Teataja • Oktoober 2021

Pildil: vasakult Carlos Oras, Hanno Käärik, Rudolf Pragi, Elar Hani, Markus Kriiskütt, Peeter
Pragi, Jürgen Hansen Lihulas Eesti juunioride meistrivõistlustel.

Sporditulemused
• 16. oktoobril toimusid Orissaares U17 Eesti meistrivõistlused
vaba-, kreeka-rooma ja naistemaadluses. Peeter Pragi võitis
vabamaadluses -110kg kehakaalus kuldmedali ja kreeka-rooma
maadluses samas kaalus hõbemedali.
• Tapal toimus 10. oktoobril maadluse lastekarika lV etapp, kus
Põlva noormaadlejatest said kulla kaela: -23kg kehakaalus Mihkel-Markus Kütt, -42kg kehakaalus Rain Tigas. Hõbemedali võitis
-65kg kehakaalus Jan Rasmus Käis.
• 2. oktoobril madistasid poisid Lihulas Eesti juunioride meistrivõistlustel, kus Põlva poistest krooniti meistriks: -70kg Hanno Käärik, -92kg Markus Kriiskütt ja -125kg Rudolf Pragi.
Hõbemedali võitis -97kg kehakaalus Peeter Pragi. Tublid olid -70kg
Jürgen Hansen 7. koht ja -86kg Carlos Oras 6. koht. Meeskondlikult saavutati väga tubli ll koht. Maadlejate treener on Elar Hani.

• 18. septembril toimus Viljandis maadlusturniir Nublust Nabiks, kus matile astusid ka Põlva poisid. Medalid võitsid: -32kg
Ott-Oskar Kütt l koht, -52kg Tristan Leppik ll koht ning -68kg
Romet Nõmme lll koht
• Roobar Miniliiga käsipallis noormeestele avaetapp toimus
2. oktoobril 2021 Raasikul.
P2011 vanuseklassis osales 13 võistkonda. Põlva poisid võitsid
oma alagrupi, samuti veerandfinaalis HC Kehra võistkonna, poolfinaalis kaotati Tallinna Käsipalliakadeemia 1 võistkonnale, aga
pronkisimängus võideti Tallinna Käsipalliakadeemia 2 võistkonda.
Medalid võitsid Raul Tohva, Jakob Urman, Aaron Zlatin, Marcus
Vaheoja, Kristofer Tootsman, Benor Perlov, Karl-Cristofer Ardel,
Jan Johan Mõtsar. Treener Kalmer Musting.
P2012 kaotas finaalis kahe väravaga Aruküla SK-le, olles eelnevalt
kõik ülejäänud võistkonnad suureskooriliselt alistanud.
Hõbemedalid võitsid Uku Varusk, Nikas Liubchenko, Gregor Var-

22.-24. oktoobril toimusid Viljandi Spordikeskuses noormeeste A (2002 ja hiljem sündinud)
vanuseklassi karikavõistlused. Kuus meeskonda mängisid üks kord turniirisüsteemis omavahel läbi.
Põlva Spordikooli meeskond võitis kolm mängu: HC Tallas/Aruküla meeskonda seisuga 35:21,
HC Viimsit 42:18 ning HC Tallas/Tallinna Spordikooli 27:15. Viiki mängiti SK Tapa/Tapa VSK-ga
26:26 ja Viljandi KK/Viljandi SK/Pärnu võistkonnaga 23:23.
Kokkuvõttes saavutati väga tubli 2. koht. Võistkond mängis karikavõistlustel koosseisus: Andero
Viljus, Teron Taal, Priit Luuk-Luuken, Joonas Vassiljev, Randel Matthias Lepp, Kermo Saksing, Karl
Markus Kannel, Kevin Tühis, Andero Hääl, Henry Jõesalu, Reio Kähr, Aron Saarna, Patric Kurvits.
Treener Kalmer Musting. Võistkonna parimaks mängijaks valiti Kermo Saksing ja turniiri parimaks
väravavahiks hinnati Andero Viljus.
Allikas: hcpolva.ee

Põlva Spordikeskuses

Pildil: vasakult Mihkel-Markus Kütt, Krystof Tamme Niinemägi, Loore-Eliise Kört, Kaspar
Kört, Rain Tigas, Robert Špilik 55. Vändra lahtise mati võistlustel.

Alates 01.10.2021 on Põlva Spordikeskus avatud E-R kell 08:00-22:00 ja L-P kell 12:00-21:00.
Argipäeva hommikupoolikul ja varasel pärastlõunal viivad ujulas ujumistunde läbi maakonna
koolid ja lasteaiad. Kui soovid sel ajal ujuma tulla, siis heida palun pilk Põlva Spordikooli kodulehele olevatele graafikutele ja veendu, et soovitud ajal on mõni rada kasutamiseks vaba. Saunad
alustavad tööd E-R kell 15:00 ja L-P on saunad avatud terve päeva vältel.
Esmaspäeval, 6. detsembril, on spordikeskuses hoolduspäev ning keskus on avatud kella 08:0018:00. Vabandame ebamugavuste pärast!
Ujula ja saalide kasutamisel võta kaasa COVID tõend, sest praegu kehtivate piirangute olukorras küsime seda kõigilt vähemalt 18-aastastelt külastajatelt. Vanuse ja isiku tuvastamiseks võib
administraator küsida ka isikut tõendavat dokumenti, hoia palun seegi endaga kaasas.
Mõnusaid vee- ja saunaelamusi!

jola, Lennart Järvela, Karl Trumsi, Bert Luts, Kaur Pütt, Brandon
Trumsi. Treener Kalmer Musting.
• 15.-17. oktoobril 2021 toimusid Kehra Spordihoones noormeeste D2 (2010 ja hiljem sündinud) vanuseklassi karikavõistlused
käsipallis. Põlva KPK/ Põlva Spordikooli poisid võitsid oma alagrupis kõik vastased, poolfinaalis jäädi alla Valga Kävalile, pronksimängus alistati HC Kehra. Võistkond mängis kooseisus Daniel
Haabma, Kristofer Tootsman, Remy Lokk, Jakob Urman, Romet
Vool, Jüri Saan, Oliver Järvela, Silver Järvela, Mathias Lihtmaa,
Richard Orti, Gregor Gondiu, Martin Kähr, Riivo Jermotšenko,
Rasmus Eric Rose, Benor Perlov, treenerid Kalmer Musting ja
Joonas Vassiljev.
Kogu turniiri parimaks väravavahiks valiti Rasmus Eric Rose, Põlva võistkonna parim mängija oli Romet Vool.
Põlva Spordikool
Maadlejate fotod maadlusklubi Lapiti Facebooki lehelt
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Põlva Kultuuri- ja Huvikeskuses
L 6. november kell 17.00 Võrukeelsete koorilaulude kontsert
„LIIGU, LIIGU, LAULUKÕNÕ!“ Uma pido.
Üles astuvad: Lasva meeskoor, naiskoor Mai, naiskoor Tempera,
segakoor Hansa, segakoor Hilaro, segakoor Läte, segakoor Kevadised Hetked ja Võru Muusikakooli mudislaskoor Ritsik. Pilet:
5€ müügil enne kontserti kohapeal (lastele tasuta)
K 10. november kell 19.00 ÜRGVÄELINE TUVA. Erakordne
shamanistlik muusikaline müstika Lõuna –Siberist!
Laval Tõva Rahvusorkester ja kurgulaulukoor. Festival Orient.
Tõvalaste, kuid ka teiste Sise-Aasia rahvaste pärimusse kuuluv
kurgulaul ehk höömei on lahutamatult seotud nende rahvaste traditsioonilise maailmapildi, elukorralduse ning geograafilise asukohaga. Tõva kurgulaul ja üldse rahvamuusika on suuresti välja
kasvanud loodushäälte imiteerimisest. Seesuguse jäljendusmaagia abil on püütud leida kontakti loodusvaimudega, neid tänada-lepitada ja neilt kaitset paluda, taotleda karja- ning jahiõnne,
samuti küsida nõu esivanematelt. 2009.a. lülitati höömei kaitsealuse kultuuriväärtusena UNESCO maailmapärandi nimistusse.
Pilet: 15€ / 10€ müügil Piletilevis / Fientas / Põlva Vallavalitsuse
kassas / enne kontserdi kohapeal
R 12. november kell 19.00 TITOKS. Eesti Jazzliit ja Põlva
Kultuurikeskuse Jazziklubi.
Neli lõbusat energiast pakatavat mehehakatist / Kiireloomuline
ajaloo tund ja stand up komöödia viiuldaja sulest / Meloodiad,
mis kummitavad nädalaid / Jalustrabavad tempod ja tantsulised
rütmid / Julged akordijärgnevused ja küüsi närima panevalt põnev koosmäng! Kõike seda näeb ja kuuleb TITOKSi kontsertitel.
Ansambli helikeel on miski, mis on Eestisse jõudnud alles viimasel sajandil. Trio on oma muusika aluseks võtnud gypsy-jazzi stiili, mida iseloomustab kitarri tugev rütmiline saade “la pompe”,
mille sarnast teistes muusikažanrites ei ole. Tänu sellele tehnikale
on võimalik kitarriga täita trummi ja saateinstrumendi funktsiooni üheaegselt. Koosseis: Kristjan Rudanovski (viiul), Jaanis Kill
(kitarr), Ainar Toit (kitarr), Robert Nõmmann (kontrabass). Pilet:
6€ müügil Fientas / Piletilevis, Põlva Vallavalitsuse kassas / enne
kontserti kohapeal.
Laudade broneerimine: kultuur@kultuurikeskus.ee;
N 18. november kell 19.00 „LIHTSALT, RÕÕMUKS.“
Rakvere Teater.
Kontsertlavastus sõprusest, meeste ja naiste vahelistest suhetest,
mõistmisest ja mittemõistmisest, koostegemise rõõmust. Laval
on viis meest ja üks naine ning õhtu möödub vallatu koketeerimise saatel. Tahad või ei, aga laul teeb rinna rõõmsaks. Ja vahel on
lauludega nõnda, et neid lihtsalt peab laulma!
Idee, teostus: Toomas Suuman, Silja Miks, Margus Grosnõi, Madis Mäeorg, Imre Õunapuu, Vootele Ruusmaa ja Teno Kongi.
Pilet: 17€ / 15€ müügil Piletilevis / Piletimaailmas / Põlva Vallavalituses kassas / enne etendust kohapeal.
P 28. novembril kell 16.00 JÕULUTULEDE SÜÜTAMINE
Põlva Keskpargis ja kultuurikeskuse tornis.
P 28. november kell 17.00 VIIK. Esimese advendi kontsert.
Ansambel VIIK ühendab kahte Eesti pärimusmuusika maastikul
juba nime teinud Põlvamaalt pärit muusikut, kes on otsustanud
oma instrumendid ja loomevõime ühendada. 12-keelne kannel
ja kitarr otsivad kokkukõlasid ja eneseväljendust omaloomingu
maailmast. Viigis mängivad: Kadri Lepasson (kannel) ja Ott Kaasik (kitarr). Kontsert on tasuta.
E 29. november kell 11.00 „NUUSIKHIIRTE JÕULUD“. Viljandi Laste- ja Noorteteater Reky.
Armas lugu sellest, millisena kujutab hiirekeste jõule ette väike
tüdruk. Loo peategelasteks on hiirepere, kus pisike hiirepreili hirmsasti päkapikke ja jõule ootab. Loomulikult on jõululoos
oma osa ka päkapikul, ulakal rotipoisil ja hamster Hamsul. Mõnus jõuluootus on see, mis etenduselt koju minnes kaasa võetakse. Osades: Krete Paldra, Kadri Paldra, Tauno Paulus, Margus
Christopher Kalda, Triinu Paabut või Liisa Ojaviir ja Artjom Jaskevits. Lavastaja: Kadri Paldra
Pilet: 10€ müügil Piletimaailmas / Põlva Vallavalitsuse kassas /
enne etendust kohapeal
T 30. november kell 19.00 „TRIBUTE TO JACO PASTORIUS”. Jõulujazz.
Janno Trump (basskitarr), Raul Vaigla (basskitarr), Mihkel Mälgand (basskitarr), Madis Muul (klahvpillid) ja Petteri Hasa (trummid) Detsembrikuu esimesel päeval möödub 70 aastat hetkest,
mil maailmaga liitus John Francis Pastorius III, jazzimaailmale
tuntud ka kui Jaco Pastorius. Mees ise nimetas end juba 20-aastaselt tagasihoidlikult maailma parimaks bassimängijaks. Selles
faktis ei kahelnud juba toona keegi ja tänaseks on Jaco basskitarristide jaoks saavutanud jumala staatuse.
Jaco Pastoriuse 70-ndat sünniaastapäeva on võtnud nõuks ühise
kontserdiga tähistada kolm tema suurimat fänni siinsetel laiuskraadidel – Raul Vaigla, Mihkel Mälgand ja Janno Trump. Lisaks
neile lisavad kontserdile oma muusikalise panuse ka Madis Muul
klahvpillidel ja Petteri Hasa trummidel. Kavasse on võetud nii
Pastoriuse loomingut tema sooloalbumitelt kui ka lugusid legendaarse Weather Reporti repertuaarist, kus Jaco mängis aastatel
1976-1981.
Pilet: 10€ / 8€ müügil Piletilevis, Fientas, Põlva Vallavalitsuse
kassas, enne kontserti kohapeal.

KOGUDUSTE TEATED
Põlva Maarja koguduses
• Pühapäeviti kell 11 püha missa kirikus (võimalus jälgida ka
veebiülekande kaudu).
• Pühapäevakool pühapäeviti kell 13 ja noorteõhtud neljapäeviti kell 19 pastoraadi (Kesk 11) II korrusel.
Põlva Püha Peetri koguduses
• Jumalateenistused igal pühapäeval kell 13 ja kolmapäeval
kell 14 palvus.
Mooste Baptistikogudus
• Igal pühapäeval kell 11 jumalateenistus.
Laste pühapäevakool toimub igal 2. ja 4. pühapäeval jumalateenistuste ajal. Lähem info kodulehel: mooste.ekklesia.ee
Põlva Jehoova tunnistajate kogudus
Pühapäeviti kell 11 pooletunnine loeng elulisel teemal piibli
vaatevinklist. Koosolekud toimuvad videokonverentsina.
Info JW.ORG (Meist / Koosolekud)

Põlva Kultuuri- ja Huvikeskuse kinokava
on leitav Põlva Kultuuri- ja Huvikeskuse kodulehelt:
www.kultuurikeskus.ee

Ahjal
L 27. novembril kell 21 KOHVIÕHTU
Pilet 10 eur, laudade broneerimine 5661 2809, Andre Laine

Vastse-Kuustes
R 5. novembril kell 19.30 Teaterietendus „Äi Vissuverest“
Vastse-Kuuste näitering etendab Paul Pinna humoorika näitemängu “ Äi Vissuverest“. Äiale ettevaletatud talu, tädile ettevaletatud naine, kuidas toime tulla ning asju lahendada, et pettusega vahele ei jääks!?
Teatripilet eelmüügist 7 eurot ja tund enne algust 10 eurot.
N 11. novembril kell 13.45 KINO perefilm „Neli nõiutud õde“.
Neli õde on kõik maagiliste võimetega, kuid ainult koos on nad
piisavalt tugevad, et astuda vastu musta maagia õpetaja Glendale, kes üritab õdesid lahutada ning saada võim nende kodu,
Cantrio Toweri ja selle võlupurskkaevu üle. Kinopilet 3 eurot.
R 12. novembril kell 19.00 KINO „Ülakorruse rahvas“
Laura ja Julio on üks pealtnäha ideaalsena näivatest paaridest.
Keegi ei tea, et tegelikult veeretavad nad päevi õhtusse ägedate
vaidluste saatel. Vaid külla kutsutud naabrite ees on paar võimeline sõjakirve padja alla peitma. Enda rõõmuks või kurvastuseks
saavad nad allamäge kulgeva veiniõhtu jooksul teada, et naabridki pole sugugi nii ontlikud, kui fassaad arvata lubas.
Selles Hispaania tragikomöödias on kergust ja suhteprobleeme,
mis sobivad argiõhtuseks meelelahutuseks, mõnel juhul ka lohutuseks. Vahel polegi midagi turgutavamat, kui jälgida kõrvalt
õhtusööki, mis algab süütu punase veini ja lõpeb grupiteraapiaga. Kinopilet 4 eurot.
N 18. novembril kell 19.00 Kokkamisõhtu Kõivokõstega.
Osalustasu 2 eurot.
N 25. novembril Rahvakalendri tähtpäev Kadrijooks. Õhtul
oodake külla Kadrisid.
L 27. novembril kella 10-14 Jõulumeelne laat. Tulge müüma
ja ostudega oma jõuluvana kotti täiendama. Info müüjatele tel
5693 7848
P 28. novembril kell 15.30 I advent. Süütame Vastse-Kuuste
aleviku peakuusel küünlad.

Vastse-Kuuste kogukonnamajas
L 6. novembril kell 16-20 kadripäeva toidukoolitus aktsiooni
„Hakkame santima!“ raames. Koolituse käigus antakse ülevaade kadripäeva tavanditoitudest ja kombestikust ning valmistatakse üheskoos just sel päeval pidulauale sobivad road.
Koolitust viib läbi Inga Paenurm - aasta kokk 2005, kokk president Toomas Hendrik Ilvese administratsiooni köögis, Markofka söögimaja perenaine.
Koolituse maksumus 20 eurot. Kohtade arv piiratud, ette registreerimata koolitusel osaleda ei saa. Lisainfo ja registreerimine
tel 501 3954. Koolitusele tulles palume esitada Covid-tõend.
Aktsiooni „Hakkame santima“ veebileht: hakkamesantima.ee
Pühapäeviti kell 14-17 naisteklubi Kolmapäev loometoad. Juhendab Sirli Puri. Lähem info naisteklubi Kolmapäev
Facebooki-lehel ja tel 501 3954. Loometoas saavad tegutseda
ainult Covid-tõendi omanikud.

Kontsõrt

LIIGU, LIIGU,
LAULUKÕNÕ!
6. novvembril kell 17
Põlva kultuurikeskusõn

Kuulutadas vällä vahtsidõ võrokeelitside koorilaulõ
konkursi preemiäsaaja ja kuulda saa
konkursi parõmbit laulõ.
Üles astva: Lasva Miihikuur, naisikuur Mai Põlvast,
naisikuur Tempera Võrolt, segäkuur Hansa Tartost,
segäkuur Hilaro Võrolt, segäkuur Läte Kambjast,
segäkuur Kevadised Hetked Põlvast,
Võro Muusigakooli mudilaisikuur Ritsik.

Pilet 5 eurot, latsilõ massulda.

umapido.ee

Vana-Koiolas
N 4. novembril kell 18.00 Kaabsoo korallküünla õpituba
Osalustasu 10€. Eelregistreerimine! 5809 9910
L 13. novembril kell 12.00 Teatrietendus kogu perele “Leivategu”. Pilet 5€ (alla 3-aastastele tasuta!)
N 25. novembril kell 18.00 OSHO meditatsioon ja helirännak. Osalustasu 10€. Eelregistreerimine! 5809 9910
JÄRGIME KEHTIVAID PIIRANGUID!
Rohkem infot rahvamajas toimuva kohta leiad meie facebooki lehelt: https://www.facebook.com/vanakoiolarahvamaja

Moostes
K 10. novembril kell 13.30 Ootame õpilasi Isadepäeva eelsesse meistrituppa. Valmistame koos isale, vanaisale kingituse.
Info 516 0656 Maret Aruoja
T 16. novembril kell 16.00 Karneval
Korraldaja Mooste Mõisakool
L 20. novembril kell 15.00 Zumbatantsu maraton
Maratoni treenerid: Greta Pentsa, Mari-Liis Läte ja Sandra
Kripson. Tantsuhuvilised olete oodatud tantsima! Tasuta.
Info ja registreerimine: 5912 8647 Sandra Kripson, 516 0656
Maret Aruoja
P 28. novembril kell 15.00 1. advendi tähistamine
Kell 15.00 kultuurimajas Esimese advendi tervitus valla esindajalt. Kontsert: esineb ansambel Mesi
Peale kontserti alevi peakuuse juures süütame advendituled
kuusel ühislauluga.
Soovi korral võta kaasa küünal advenditule koju viimiseks.
Info: 516 0656 Maret Aruoja

Mooste Folgikojas
T 30. novembril kell 19 Henrik Normanni juubelietendus
‘’NUTA või NAERA!’’ (03.10 asendus)
Teleintervjuuks valmistuv saatejuht Brigitte Susanne Hunt on
enam kui veendunud, et kõik laabub nagu tavaliselt – saabubki saatekülaline ja ettevalmistatud küsimused leiavad vastuse.
Seekord otsustab aga külaline Henrik Normann korraldada oma
juubeliaasta raames sensatsioonilise etenduse televisiooni otseeetris. Ta on pähe võtnud, et mind ei huvitagi, mida Hunt küsib,
ma tean täpselt, mida ma vastan ja mida vastu pärin. Normann
tuleb stuudiosse suure kohvriga, mis peidab endas enneolematuid üllatusi – ja asi väljub kontrolli alt!
Tekst: H. Normann ja B. S. Hunt Lavastaja: H. Normann

PS Kohapealt saab osta ka Henriku elulooraamatu „Tee nalja,
Normann!“ koos pühenduse ja autogrammiga.
Piletid Piletilevis
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ÕNNITLEME
VÄÄRIKAID
JUUBILARE
NOVEMBER 2021
100
Virve Kirotmaa
Säkna küla
98
Berta-Loreida Konsand
Miiaste küla
94
Helgi Kottisse
Säässaare küla
Harri Piho
Mammaste küla
93
Hilda Madismäe
Rosma küla
92
Tiiu Reedi
Aarna küla
Alexandra Ivanova
Mooste alevik
Mahalda-Levkadia
Antsov
Põlva linn
Linda Lang
Põlva linn
Adele Kransiver
Põlva linn
91
Armi Paulus
Põlva linn
Pärja Orti
Põlva linn
Maimu Raha
Suurküla
Silvia Kiik
Põlva linn
90
Vilma Potter
Rosma küla
85
Eha Roos
Partsi küla
Aime Vals
Ahja alevik
Vambola Varend
Partsi küla
Maldur Mõts
Ahja alevik
Viivi Jaakson
Põlva linn
Ljubov Asadova
Põlva linn
Vilma Punmann
Kaaru küla
Ants Rõõpmann
Kaaru küla
80
Viive Peedosaar
Kosova küla

Aivi Roost
Aarna küla
Arno Olesk
Põlva linn
Heili Vasser
Tännassilma küla
Arnold Kreitsman
Põlva vald
Uno Raja
Vardja küla
75
Maila Poroson
Põlva linn
Vilmar Kiristaja
Põlva linn
Raivo Sihver
Põlva linn
Raivo Põldveer
Mammaste küla
Ilve Urbla
Ahja alevik
Eha Rätto
Põlva linn
Linda Välimets
Mõtsküla
Silvia Hubel
Põlva linn
Aime Krull
Põlva linn
70
Toomas Lehiste
Põlva linn
Mare Loid
Akste küla
Ilme Alep
Mammaste küla
Vello Siim
Tännassilma küla
Mare Põld
Põlva linn
Mikhail Apurin
Põlva linn
Maire Oeselg
Põlva linn
Aime Ojaste
Vanaküla
Agu Kurg
Põlva linn
Evald Ziukson
Põlva linn
Jaroslav Velgan
Põlva linn
Detsembrikuu
juubilarid, kes ei soovi
äramärkimist ajalehes,
palume sellest teada
anda hiljemalt
15. novembriks
tel 799 9499

7. novembril kell 9-15
Hingekuu laat Räpinas
Tuletõrje väljakul.
T. 5661 8707
Elanike arv seisuga
01.10.2021
mehi 6662
naisi 6884
kokku 13 546
Ajavahemikul
27.09.2021 – 21.10.2021
sündis Põlva vallas
5 tüdrukut ja 4 poissi.

Põlva Teataja

Toimetus ootab kaastöid ja
reklaame e-posti aadressil
ajaleht@polva.ee
Väljaandja:
Põlva Vallavalitsus
Toimetaja: Annely Eesmaa,
tel 516 0435
Trükiarv: 6450 eksemplari

Ludmilla Hirmo
1925-2021
Taimi Siilbek
1932-2021
Milvi-Irene Pilt
1938-2021

Evald Kivi
1934-2021
Madis Raudsepp
1939-2021
Uno Möldre
1939-2021

Õigusteenuste Büroo koostöös
Põlvamaa Puuetega Inimeste Kojaga
pakuvad

TASUTA ÕIGUSABI

erivajadustega (keskmise, raske ja sügava
puudega) inimestele
Registreeru vastuvõtule tel. 5385 0005
Sihtasutus ÕIGUSTEENUSTE BÜROO
otb@otb.ee; www.otb.ee
Toetab Justiitsministeerium

Kui vaikselt lumehelbeid sajab ja õrnalt kellahelin kajab,
siis tunned, kuidas küünlaleek Su hinge soojaks teeb…

Männiste Pereansambli
kontsert JÕULUD JÕUDVAD
Korraldaja: MTÜ Veerev Kivi tel. 525 9436 e-post:

KESK 3, PÕLVA
II KORRUSEL
Broneerimine

+372 5837 2404

Meestejuuksur Helena

Heli Kõomägi
1948-2021
Peeter Aas
1950-2021
Rein Kiinvald
1952-2021

Aare Plakk
1953-2021
Thea Palo
1955-2021
Peeter Anijalg
1959-2021

Katrin Jõgeva
1960-2021

