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Anti üle Põlva valla 2020. aasta tunnustused

Anne Vasarik ja Katrin Viilu

Mari Jürjens

Põlva valla 2020. aasta tunnustuste üleandmine toimus laupäeval, 20. veebruaril
ja huvilistel oli võimalik sündmust jälgida veebis. Sündmusel esines Kristi Raias.

Põlva valla 2020. aasta tunnustused:

* Põlva aukodanik - Anne Vasarik
* Aasta tegu - Mari ja Mikk Jürjensi muusikafilm “Õhtust hommikuni. Põlvas”
* Aasta vabatahtlik – Katrin Viilu
* Kultuuripreemia spordivaldkonnas – jalgpallitreener Kaido-Meinhard Kukli
* kultuuripreemia kultuurivaldkonnas – suvelavastus „Vana klaver“ Kiidjärvel

Põlvamaa Omavalitsuste
Liidu tunnustused
Vabariigi aastapäeva eel kuulutati välja ka Põlvamaa Omavalitsuste Liidu aastapreemiate saajad.
Põlvamaa kõrgeima tunnustuse, vapimärgi pälvis Peeter Peedomaa, kes alustas puidutööstuses Põlvas 1984. aastal.
Põlvamaa teenetemärgi pälvisid Kaia Tamm, Taima Nurm ja
Ilmar Tagel.
Põlvamaa aukirjad pälvisid Kaire Hääl ja Malle Mägi.
Õnnitleme!
Põlva Teataja

Pühapäeval, 21. märtsil 2021 kell 16.00 toimub Himmaste
külakeskuses

HIMMASTE KÜLA
ÜLDKOOSOLEK

Päevakorras:
• Küla arengukava uuendamise algatamine
• Külavanema valimine uueks perioodiks
• Jooksvad küsimused

Ootame rohket osavõttu!
Info: Andres Vijar, külavanem
Telefon: +372 50 36 856

Maarek Toompere ja Tarmo Kiviväli, etenduse “Vana klaver”
produtsendid

Aasta tegijad 2020:

Põlva valla koduhooldustöötajad Anu Rudissaar, Ljubov Vares, Irina Pukson, Marge Reisenbuk, Kaja Puusta,
Aita Peedel, Aive Pärna ja Kristel Blauhut, Põlva valla hooldekodude juhatajad Maarika Dorbek ja Aet Olle,
Põlva Päevakeskuse juhataja Anne Nook, aasta heateo tegijad Sander Kamenik ja Ranno Tamme, vabariikliku
noorte arvamusfestivali korraldaja Maris Neeno, kortermajade renoveerimise eestvedaja Kaili Kuuse, kultuurikorraldaja Eerika Mark, veemajandusprojektide algataja Kristo Kivisaar, Memento Põlvamaa juhatuse esimees
Roman Parmas, tulevikutegijatja noorte hea eeskuju Kristin Kooskora, muusik Kristi Raias, kodukohvik TILLU, lasteaed Lepatriinu algatus Hoovilust, kriisiaja turvalisuse tagajad Peeter Tigas, Maarika Morel, Reigo
Padar ja Kaido Tühis ning ettevõtted Hurmi Agro, Joosepi talu, Kinnistu Haldus, Kivikaru, Mesiveski ja
Tiku Puhkemajad.

Koroonaviiruse levik Põlvamaal teeb muret
Aasta tagasi jõudsid Eestisse esimesed koroonaviiruse kandjad.
Kiire nakkuse levik ja haigete kõrge suremus mitmetes Euroopa
riikides vapustas kõiki. Eestis kehtestati 13. märtsil eriolukord.
Eelmisel kevadel läks meil suhteliselt hästi. Inimesed hoidsid
distantsi ja vältisid kõikvõimalikke kogunemisi. Mai lõpuks oli
Eestis nakatunud 1869 inimest, neist surnud 68. Põlvamaal oli selleks ajaks 6 nakatunut.
Täna on olukord Eestis väga hull, oleme koroonaviiruse leviku poolest Euroopa tipus. Suurim on nakatumine vanuserühmades
10-19 ja 30-49 eluaastat. Iga kolmanda haige puhul ei teata enam
nakatumise allikat. Kui siiani oli rohkem nakkust Ida-Virumaal,
Tallinnas ja Saaremaal, siis nüüd on see levinud üle Eesti.
Viimase kolme nädala jooksul on eriti järsk, lausa epideemiline kasv olnud Põlvamaal (55,9%) ja Valgamaal (37,5%). Vahetult
enne vabariigi sünnipäeva oli Põlvamaal haigeid 136, neist ligi 100
Põlva vallas. Nakatumise suhtarv 100 tuhande elaniku kohta oli
Põlvamaal 551 ehk samapalju kui Lätis ja kaks korda rohkem kui
Leedus.
Kui Tartu Ülikooli reovee analüüside tulemust jälgida, siis lähema paari nädala jooksul olukorra paranemist pole loota. Viiruse
leviku kasvu ennustab ka matemaatilise statistika professor Krista
Fischer.
Mida siis teha? Võrreldes mulluse kevadega on inimeste käitumismuster muutunud ning valvsus kadunud. Et nakatumiste arv
väheneks, on vaja vähendada vahetuid kontakte inimeste vahel.
Eelmisel kevadel see meil õnnestus, kui kahe nädalaga muutus nakatumiskordaja pea kaks korda väiksemaks. Kõik, kelle töö võimaldas, jäid kodukontoritesse ning ära jäeti kõik siseüritused. Täna
me nõnda lukku oma riiki pole pannud ja valitsus loodab oma kodanike tervele mõistusele.
Teeme siis nii, et kanname ruumides maske ja väldime kontakte
niipalju kui vähegi võimalik. Võtame endid kokku ja pingutame
veel, et lõigata katki võimalikud nakkusahelad.
Hoiame ennast ja lähedasi, püsime terved!
Georg Pelisaar
vallavanem

Vaktsineerides
oleme tugevamad!
COVID-19 vastu vaktsineerides hoolid enda
ja oma lähedaste tervisest ning aitad meil
naasta tavapärase elu juurde.
Tutvu ametliku COVID-19
vaktsineerimise infoga: vaktsineeri.ee
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Vallavalitsuses
Põlva linn sai Pargi tänava
Põlva Vallavalitsus määras Põlva linnas Männi tänavalt algava ja tupiktänavana Oru tn 14 krundi piiril
lõppeva liikluspinna nimeks Pargi tänav. Senini Rähni
tänava järgi määratud aadressid on eksitavad, sest Rähni
tänavalt ei ole katastriüksustele juurdepääsu. Pargi tänaval asub 5 kinnistut.
Toetus Mooste Rahvamuusikakoolile
Põlva valla 2021. aasta eelarvest eraldati MTÜle
Virbel 26 300 eurot huvihariduse andmiseks Mooste
Rahvamuusikakoolis õppivatele Põlva valla lastele ja
noortele.
Muutub Põlva ja Ahja hooldekodude tasu
Alates 1. aprillist 2021 on Põlva Valla Hooldekodu ja Ahja Hooldekodu poolt osutatava ööpäevaringse
hooldusteenuse maksumuseks ühe teenust saava isiku
kohta 710 eurot kalendrikuus. Hind ei sisalda ravimite,
hügieenivahendite ja mähkmete maksumust.
Aukirja andmine
Põlva valla aukirjaga otsustati tunnustada Põlva
Rahvahariduse Seltsi esimeest Sirje Villa aastatepikkuse
kultuurielu eestvedamise ning Põlva kultuuriloo jäädvustamise eest.
Põlva Teataja

Volikogus
• Võeti vastu Põlva valla 2021. aasta eelarve kogumahus 35 587 000 eurot ning vallavalitsusel lubatakse võtta
laenu investeeringute katteks kuni 5 739 000 eurot.
• Põlva valla põhimäärust täiendati sätetega, mis käsitlevad virtuaalse istungi/koosoleku läbiviimist või sellel
osalemist.
• Volikogu otsustas Põlva valla tunnustusavalduste Aasta tegu, Aukodanik, Kultuuripreemia spordi ja kultuuri
vallas ning Aasta vabatahtlik saajad
• Kuulati ära revisjonikomisjoni ettekanne Põlva valla
poolt osutatavate sotsiaalteenuste ja valla teede hooldamisteenuse korraldusest ning kinnitati revisjonikomisjoni 2021. aasta tööplaan.
• Volikogule tutvustati Põlva valla teehoiukava.
Järgmine vallavolikogu istung toimub 25. veebruaril
2021.
Põlva Teataja

Kagu-Eesti spetsialistide elu
asemete 2021. aasta toetusvoor
Põlva valla Kagu-Eesti spetsialistide eluasemete 2021. aasta toetusvoor on avatud ajavahemikul 15.
märts – 15. aprill 2021.
Taotlused tuleb esitada Põlva Vallavalitsusele hiljemalt 15. aprilliks taotluste haldussüsteemi SPOKU kaudu veebilehel https://piksel.ee/spoku/polva
Täpsem info on valla kodulehel: www.polva.ee/kagu-eesti-spetsialistide-eluasemete-toetus
Põlva Teataja

Põlva linnaliini sõidugraafik
Vallavalitsusse on pöördunud kodanikud sooviga,
avaldada vallalehes Põlva linna kohaliku bussi sõiduajad.
Loetava sõidugraafiku avaldamine ajalehes nõuab
suurt trükipinda, mis käesolevasse lehte ei mahu.
Sõidugraafiku soovijatel palume ühendust võtta telefonil 799 9470 ja kokku leppida sõidugraafiku kättesaamise viis ja koht.
Põlva Teataja

Põlva Vallavalitsus on välja
kuulutanud avaliku konkursi

arendusspetsialisti ja
teabespetsialisti
ametikohale.

Kandideerimisdokumentide esitamise tähtaeg on
7. märts 2021
Rohkem infot Põlva valla kodulehel ja
Töötukassa lehel.

Ehitisregistriandmed korda!
Seoses aadressiandmete ja ehitisregistri andmete korrastamisega on ilmnenud, et paljud ehitised Põlva vallas ei ole kantud ehitisregistrisse.
1. juulil 2015 jõustunud ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse kohaselt tuli ehitisregistri andmed korrastada 2020. aasta 1.
jaanuariks. Korrastamise käigus tuleb kanda registrisse kõik sinna seni kandmata üle 20 m² ehitisealuse pinnaga hooned, mida saab tuvastada ortofotode
alusel. Ortofotode abil avastatud, kuid ehitisregistrisse kandmata hooneid on
kohustatud kontrollima kohalik omavalitsus.
Kõiki aadressiandmeid hallatakse aadressiandmete süsteemis (ADS).
Aadressiandmed on avaandmed, mida teised andmekogud saavad vabalt kasutada. ADS-iga on ühinenud maakataster, rahvastikuregister, ehitisregister,
kinnistusraamat, häirekeskus, kohanimeregister, maamaksu infosüsteem,
mitmed pangad, taristuettevõtted jpt.
Korrektsed aadressid aitavad näiteks operatiivteenistustel abivajajad kiiresti üles leida ning postiteenistustel saadetised kohale toimetada.
Oma hoonete kohta saab andmeid kontrollida ehitisregistri (www.ehr.
ee) või ka Maa-ameti geoportaali kaardirakenduse veebilehelt (https://geoportaal.maaamet.ee/est/Kaardirakendused-p2.html). Üle tasub vaadata ka
hoone(te) nõukogudeaegsed hooneregistri dokumendid ja kontrollida, kas
need on ikka ehitisregistrisse üle kantud.
Kui selgub, et enne 22.07.1995 (enne planeerimis- ja ehitusseaduse kehtestamist) valminud ja kasutusele võetud hoone andmed puuduvad ehitisregistrist, siis andmete kandmiseks ehitisregistrisse on tarvis ehitiste asendiplaani ning jooniseid (varasem ehitusprojekt või ülemõõtmisjoonised, st
põhiplaan korruste kohta 2 vaadet mõõtudega: pikkus, laius kõrgus). Lisaks
tuleb täita vormikohane andmete esitamise teatis iga hoone kohta. Eluhoone
puhul tuleb esitada ka lisa 1 eluruumi andmetega. Abihoonete kohta tuleb
täita ainult andmete esitamise teatis. Vajalikud blanketid hoonete andmete
ehitisregistrisse kandmiseks leiab Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi kodulehelt https://www.mkm.ee/et/eesmargid-tegevused/ehitus-jaelamumajandus/ehitisregister. Võib esitada ka fotosid. Vajalik on lisada ka
ehitise omandiõigust tõendav dokument (koopia pärimistunnistusest või ostu-müügi- või kinkelepingust).

Ehitamise aeg peab olema tõendatud. Sobib igasugune tõendusmaterjal, mis vähegi viitab tolleaegsele ehitisele. Kui ehitis on
aga hiljem juba loata ümber ehitatud, tuleb taotleda ehitus- või
kasutusluba või esitada ehitus- või kasutusteatis.
Olemasolevate hoonete ehitisregistrisse kandmiseks ja vajalike lubade taotlemiseks pöörduda Põlva Vallavalitsuse ehitus
spetsialisti poole, et saaksime leida selleks parima võimaliku
mooduse.
Remida Aasamäe
ehitusspetsialist
799 9488; 5615 6686

Põlva vald sai elanikke juurde kõige rohkem Tartu linnast ning
lahkuti samuti kõige rohkem Tartu linna
2020. aastal saabus Põlva valda elama 383
inimest, nendest 192 oli mehed ja 191 naised.
Linnadest tuli maale elama 155 inimest..
Kõige enam saabus Põlva valda uusi elanikke
Tartu linnast (78 inimest), järgnesid Võru linn
(33 inimest) ja Tallinn (31 inimest).
Teistest valdadest tuli meile elama 150 inimest. Rohkem inimesi saabus Räpina vallast
(33 inimest), Kanepi vallast (16 inimest), Rõuge
vallast (11 inimest) ja Võru vallast (10 inimest).
Välismaalt saabus Põlva valda elama 31 inimest ja nendest 22 tuli Soomest.
Koos sündidega saime elanikke juurde 503,
neist 168 oli vanuses 0-6 eluaastat, 57 vanuses
7-18 eluaastat, 250 vanuses 19-64 eluaastat ja 28
vanuses 65+.
Põlva vallast lahkus möödunud aastal 443
inimest, neist 233 olid mehed ja 210 naised.

Planeeringud
Põlva
Vallavalitsus
algatas
27.01.2021 Põlva linnas Lao tn 29
katastriüksuse ja lähiala detailplaneeringu koostamise. Planeeringuala
suurus on ligikaudu 2,8 ha ning planeering koostatakse eesmärgiga määrata planeeringualale ehitusõigus ja
hoonestusala äri- ja tootmishoonete
ning laohoonete püstitamiseks.
Planeeringuala hõlmab Lao tn
29 katastriüksust (katastritunnus
62001:006:0267, maa kasutamise
sihtotstarve on tootmismaa 100%),
Pärnaõie tänav T1 katastriüksust
(katastritunnus
62001:006:0051,
maa kasutamise sihtotstarve transpordimaa 100%) ja 18107 Põlva-Lutsu tee katastriüksust (katastritunnus 62201:001:1180, maa
kasutamise sihtotstarve sihtotstarbeta
maa 100%).
Põlva Vallavalitsus kehtestas
03.02.2021 Põlva linnas Kaasiku tn
3 katastriüksuse ja lähiala detailplaneeringu. Planeeringuala suurus
on 2365,35 m2 ja see hõlmab Kaasiku tn 3 katastriüksust (katastritunnus
62201:001:0842) ja osaliselt Kase
tänav T2 katastriüksust. Detailplaneeringu lahenduse kohaselt on hoonestuse suurim lubatud ehitisealune

Teistesse valdadesse asus elama 207 inimest
ning eelistatuimad omavalitsused olid Kanepi
vald (32 inimest), Kambja vald (26 inimest),
Räpina vald (24 inimest), Võru vald (20 inimest) ja Tartu vald (18 inimest).
Linnadesse kolis 167 inimest, neist Tartusse 90 inimest, Tallinnasse 49 inimest, Võrru 11
inimest, Kohtla-Järvele 6 inimest, Pärnusse 5
inimest, Viljandisse 4 inimest ja Haapsallu 2
inimest.
Välisriikidesse läks elama 29 inimest, neist
Soome 23, Rootsi 3 ning Suurbritanniasse, Venemaale ja Leetu üks inimene.
Kõige enam lahkus meilt inimesi vanusegrupis 19-64 eluaastat – 329, järgnesid vanusegrupp 7-18 eluaastat – 49 inimest, 0-6 eluaastat
– 43 inimest. Kõige vähem inimesi lahkus vanusegrupis 65 ja vanemad – 22 inimest. Koos

pindala 130 m2, mille moodustab
olemasolev rajatis (selvepesula). Väljapoole hoonestusala võib ehitada pesulat teenindavaid rajatisi (nt tolmuimeja, porimattide puhastusala vms).
Detailplaneeringuga olemasolevaid
katastriüksuse piire ei muudeta. Detailplaneeringuga kavandatav tegevus ei põhjusta looduskeskkonna
vastupanuvõime ega loodusvarade
taastumisvõime ületamist, seega planeeringu elluviimisega kaasnev mõju
looduskeskkonnale on minimaalne.
Planeeringu elluviimisega kaasnevad
majanduslikud, sotsiaalsed ja kultuurilised mõjud on positiivsed, sest planeeringualal kavandatav tegevus on
ettevõtluse kasvu soosiv.
Põlva
Vallavalitsus
algatas
10.02.2021 Ahja alevikus Allika
tn 20 katastriüksuse detailplaneeringu koostamise. Planeeringuala
suurus on 1,052 ha ning planeering
koostatakse eesmärgiga jagada katastriüksus viieks elamumaa krundiks
ning määrata planeeringualale ehitusõigus ja hoonestusala üksikelamute ja
abihoonete püstitamiseks ning juurdepääsude lahendamiseks. Planeeringuala hõlmab Allika tn 20 katastriüksust (katastritunnus 11701:001:0139,
registriosa number 5602350, maa
kasutamise sihtotstarve maatulundus-

surmadega oli meilt eelmisel aastal lahkunuid
614. Vallasiseselt vahetas elukohta 330 inimest.
Selle aasta 1. jaanuari seisuga elab Põlva
vallas 13 663 inimest, neist 6723 on mehed ja
6940 naised. Vanusegruppidena:
vanuses 0-18 eluaastat 2603 ehk 19,05%;
vanuses19-64 eluaastat 7915 ehk 57,93%;
vanuses 65+ eluaastat 3145 ehk 23,02%;
kokku 13 663 inimest.
Meie valla elanikkonnast enamuse moodustavad eestlased (12 662 inimest), aga meil
elab ka venelasi (213 inimest), ukrainlasi (47
inimest), soomlasi (29 inimest) ja sakslasi (11
inimest).
Kaia Sillaste
registrispetsialist

maa 100%), mille suurus on 10 520
m2. Planeeringuala on hoonestamata,
katastriüksuse idaosas asuvad mõned
kasvuhooned ning aiamaa, mis on
Allika tn 18 katastriüksuse omaniku
kasutuses. Juurdepääsud on planeeritud Allika tänav L3 ning Allika tänava lõik 1 katastriüksustelt. Planeeringualale ulatub osaliselt Ülemise
järve kalda kaitsevöönd ning kalda
ehituskeeluvöönd. Ahja Vallavolikogu 16.06.2010 määrusega nr 10 kehtestatud Ahja valla üldplaneering on
ala reserveerinud pere- ja ridaelamu
maaks. Detailplaneeringu koostamise
ettepanekus toodud tegevused ei ole
vastuolus kehtiva Ahja valla üldplaneeringuga.
Tunnistati osaliselt kehtetuks
Mammaste küla Vissimaa kinnistu
detailplaneeringu positsioon 2 (Tartu mnt 1a) seoses omaniku sooviga
loobuda planeeringu elluviimisest
Tartu mnt 1a katastriüksusel. Kinnis
asja omanik soovib Vissimaa kinnistu detailplaneeringu Pos 2 määratud
maatulundusmaa sihtotstarbega ala
asemele rajada käsipesula koos tehnovõrkudega, gaasimahuti ning veokiparkla.
Ehitus- ja
planeeringuosakond

Kui teie aadress
on muutunud
Põlva Vallavalitsus on
2020 aastal korrastanud
katastriüksuste aadressandmeid nii, et need vastaksid
kehtivatele nõuetele.
Katastriüksuse lähiaadress muutub automaatselt
ehitisregistris, maakatastris, kinnistusraamatus ja
rahvastikuregistris.
Teenuste
pakkujate
(Elektrilevi, Telia, Omniva) keskkonnas aadressid
automaatselt ei muutu.
Omnivale on Põlva Vallavalitsus saatnud aadresside
muudatused.
Need, kellel aadress on
muutunud, soovitame kontrollida, kas aadress teenuste pakkujate juures vajab
uuendamist.
Tiivi Parts
maaspetsialist
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Põlva saab kaasaegse hoolekandeasutuse

Suur tänu
Põlva Vallavalitsuse sotsiaalosakonnale ja
tublile töömehele Taggel OÜ-st!

Puuetega inimeste kodude kohandamise projekti raames
olen saanud endale sooja ja mugavalt kasutatava vannitoa.
Aitäh!
Malle Käisi tänavalt Põlvas

Oodatakse Jakob Hurda rahvuskultuuri
auhindade kandidaate
Tulevase hoolekandeasutuse hooned projekteeris Projektibüroo OÜ.

Põlva Vallavalitsus esitas 2019. aasta kevadel Riigi Tugiteenuste Keskusele taotluse Põlva linna Lina tänavale kahe liginullenergia
maja ehitamiseks, et rajada kaasaegne ja tänapäevastele nõuetele vastav hoolekandeasutus. 2019. aasta juulis sai meie taotlus positiivse rahastusotsuse. Projekti kogumaksumus on 1,76 miljonit eurot, millest
1 144 000 eurot on toetus ja 616 000 eurot valla omaosalus. Toetus on
seotud tingimusega, et lammutatakse omavalitsuse energiamahukas
hoone.
Kaks liginullenergia hoonet on planeeritud ühekorruselistena,
kokku saab majades olema 40 teenuskohta. Hoonete asukoht on planeeritud kaugemale müra- ja saasterikastest teedest ning tänavatest ja
ettevõtetest.
Majad on projekteeritud selliselt, et need vastaksid dementsussündroomiga inimeste vajadustele. Tahame elanikele luua võimalikult
kodulähedased tingimused, et nad tunneksid ennast mugavalt ja turvaliselt. Projekteerimise käigus on mõeldud, kuidas ennetada olukordi,
mis dementsusega kaasas käivad (näiteks kodust lahkumine, ekslemine). Majad sisustatakse kaasaegsete süsteemide ja tehnoloogiaga.
Hooldekodu majade valmimise lõpptähtaeg on 31. juuli 2022.
Dementsus on sündroom, mis kahjustab inimese intellektuaalseid
võimeid, halvenevad mälu ja toimetulekuoskused. Rahvastikunäitajatele tuginedes saame öelda, et Eesti ja ka Põlva valla elanikkond
vananeb. Suureneb samuti dementsusdiagnoosiga elanike arv. Vanuserühmas 30-90+ oli Eestis 2018. aastal 22 942 dementsusdiagnoosiga inimest. Prognooside kohaselt tõuseb see number 2025. aastaks 26
216ni ja aastaks 2050 prognoositakse dementsusdiagnoosiga inimeste arvuks 35 394 (Dementia in Europe Yearbook 2019). Neid, keda
dementsus ja eaka hooldusküsimused puudutavad, on aga kordades
rohkem, kui pereliikmed ja lähedased juurde arvata. Paljusid dementsussündroomiga inimesi hooldatakse kodus, sest täna puuduvad sobivad teenuskohad.

Kas kahe uue ja kaasaegse hooldekodu maja ehitamisega saab Põlvast vanainimeste linn?
Kindlasti mitte. Uued, kaasaegsed ja igati turvalised elukohad
meie hooldust vajavatele lähedastele annavad noortele võimaluse keskenduda oma perele ja tööle, sest nad ei pea muretsema oma lähedase
pärast. Pereliikmetel on turvatunne ja teadmine, et nende lähedased
on hoitud, nende eest hoolitsetakse hästi, nad elavad turvaliselt ning
nendega on kõik korras. Uute majade ehitamisega loome paremaid
tingimusi ka neile, kes täna juba on üldhooldusteenusel. Uued majad
on projekteeritud ja ehitatud just nimelt hoolekandeasutuseks, kus on
arvestatud kõikide vajalike nõudmiste ning tingimustega.
Põlva valla praegusest neljast hooldekodu majast on spetsiaalselt hooldekoduks ehitatud ainult üks – Laheda Sotsiaalkeskuse Vana-Koiola maja. Põlva Hooldekodu tegutseb haigla ruumides, Ahja
Hooldekodu asub kortermaja 1. korrusel ja Laheda Sotsiaalkeskuse
Tilsi maja on teenuse osutamiseks kohandatud vanast mõisakompleksi
puumajast.
Loomulikult ei ole kõige olulisem see, milline maja välja näeb,
vaid see, millised on inimesed, kes elanike eest hoolitsevad. Personaliotsingutega alustame 2022. aasta kevadel.
Uue ja kaasaegse hooldekodu rajamisega soovib Põlva vald parandada oluliselt meie piirkonna teenust vajavate inimeste elamistingimusi, tagada nende eale ja seisundile vastav ööpäevaringne hooldus,
toetada nende iseseisvat toimetulekut ja anda nende lähedastele hingerahu ning turvatunde.
Helen Metsma
sotsiaalosakonna juhataja
* Sel aastal alustab psüühilise erivajadusega inimeste kodu ehitust
Põlva linnas Kaasiku 9 kinnistule AS Hoolekandeteenused, millest kirjutas pikemalt 17. veebruari Lõuna-Eesti Postimees.

Püüdes jäädvustada meie ärkamisaja sümboli, rahvaluule- ja keeleteadlase Jakob Hurda (1839-1907) mälestust ning ergutada rahvuskultuurialast tegevust vabariigis ja Põlva maakonnas, annab Jakob
Hurda nim. Põlva Rahvahariduse Selts 24. juulil 2021 Põlvas 30.
korda välja Jakob Hurda rahvuskultuuri auhinnad.
Vastavalt statuudile antakse igal aastal välja kaks preemiat: üks
vabariiklik ja teine Põlvamaal oma tegevusega silmapaistnud isikule.
Senised laureaadid: Paul Lehestik, Kristjan Torop, Aino Voolmaa,
Heli Raidla, Aino Strutzkin, Laine Lõvi, Veera Pino, Kaljo Põllu, Udo
Kolk, Leo Reissar, Mall Hiiemäe, Tiiu Kiudorv, Ingrid Rüütel, Rein
Vill, Ottilie-Olga Kõiva, Tiiu Kunst, Ülle Podekrat, Jaan Eilart, Mare
Piho, Veera Hirsik, Eva Potter, Helve Lübeck, Vaike Sarv, Milvi Hirvlaane, Ants Viires, Helle Kõlli, Aleksei Peterson, Asta Tagel, Eevi Astel, Ulve Kangro, Anne Ojalo, Enn Esko, Heivi Pullerits, Liina Kähr,
Igor Tõnurist, Ülo Needo, Valter Haamer, Maret Kolsar, Veikko Armas Väntänen, Sirje Vill, Heljo Saar, Ain Erik, Jüri Trei, Ester Liblik,
Paul Hagu, Arvo Jää, Piret Õunapuu, Heino Tartes, Rein Veidemann,
Andres Määr, Ilmar Vananurm, Asta Pintsaar, Rein Saukas, Tiia Allas,
Janika Oras, Meelis Kihulane, Mart Laar ja Eela Jää.
Rahvuskultuuri auhinnad määratakse eriliste teenete või kestva
viljaka tegevuse eest Eesti rahvuskultuuri viljelemisel, arendamisel ja
jäädvustamisel ning järjepidevuse kindlustamisel.
Kandidaate auhinna saamiseks võivad esitada kõik juriidilised
või füüsilised isikud. Selleks tuleb 14. aprilliks 2021 (postitempli
kuupäev) saata Jakob Hurda nim. Põlva Rahvahariduse Seltsile (aadressil Kesk 16, 63308 Põlva või e-postiga polva.rhs@mail.ee) vabas
vormis esildis, milles peab olema kandidaadi rahvuskultuurialase tegevuse kokkuvõte, auhinna esitamise põhjendus, nimetatud viimase
viie aasta jooksul saadud suuremad preemiad ja auhinnad ning täpsed
andmed kandidaadi kohta.
Info tel 5190 4396 Niina Siirmann; polva.rhs@mail.ee
Jakob Hurda Selts

Kaasava eelarve ettepanekute rahvaküsitlus
Kaasavasse eelarvesse sai ettepanekuid esitada 10.–25.
jaanuarini. Tähtaegselt esitati kaasavasse eelarvesse 13 ettepanekut.
Hindamiskomisjoni istung toimus 8. veebruaril. Kahe ettepaneku osas küsiti esitajatelt täiendavat informatsiooni ning
toimus täiendav e-koosoleku, kus kinnitati ettepanekud, mis
lähevad rahvahääletusele.
Rahvahääletus viiakse läbi elektrooniliselt ajavahemikul 15.–21. märts 2021 veebikeskkonnas volis.ee. Küsitlus
algab 15. märtsil kell 8.00 ja lõpeb 21. märtsil kell 22.00.
Küsitlusest on õigus osa võtta igal küsitluses osalemise
päeval vähemalt 16-aastasel elanikul, kelle elukoht on Eesti
rahvastikuregistri andmetel Põlva vald. Hääle saab anda kuni
kahe ettepaneku poolt. Hääletada saab kodus, raamatukogude
avalikes internetipunktides ja vallavalitsuses teabespetsialisti
juures Keldrikaela tee 2 (etteregistreerimisel).
Elanike hääletusel on ettepanekud:
- Himmaste raudteeülekäigukoht;
- Lootospark staadioni valgustuse renoveerimine;
- Sõpruse palliväljak;
- avalik mänguväljak Tännassilma külaplatsile;
- helitõkkeseinaga ilmastikukindel esinemislava;
- kaasaegsed ja turvalised rattaparklad Põlva valda;
- Peri küla mänguväljak.
Kõigi ettepanekutega saab tutvuda ka Põlva valla veebilehel.

Himmaste raudteeületuskoht

Sõpruse palliväljak

Kaasaegsed ja turvalised rattaparklad Põlva valda

Peri küla mänguväljak

Idee on paigalda kaasaegsed ja turvalised rattaparklad Põlva valla
käidavamatesse kohtadesse ja olulisematesse
sõlmpunktidesse ning
seeläbi soodustada jalgrattaga sõitmist Põlva
valla elanike hulgas.

Idee on rajada Peri
külla mänguväljak.
Mänguväljak on plaanis rajada olemasoleva korvpalliplatsiga
samale, vallale kuuluvale maa-alale eesmärgiga võimaldada
erinevas eas lastel nii omakeskis kui ka koos vanematega sisukamalt, kehaliselt aktiivsemalt ja fantaasiarikkamalt vabaaega veeta.

Idee on rajada Põlva linna
Savi 2c kinnistule kaasaegne palliväljak. Väljakule paigaldatakse uued
korvpallikonstruktsioonid
ja tennise/võrkpalliväljaku postid koos võrkude ja
muude vajamineva inventariga, selleks, et harrastajad
saaks soovi korral tennist ja
ka võrkpalli mängida.

Idee on rajada raudtee ülekäigukoht Himmaste allkülas
J. Hurda teele. Täna on see
raudteeületuskoht isetekkeline
ja pole ametlik. Ülekäigukohal puudub normaalne sild üle
kraavi ja inimesed on sunnitud
kraavi ületama lauajuppidel
turnides. Ülekäigukoht, mida
nagunii kasutatakse ei vasta ka
ohutusnõuetele ja võib tekitada
eluohtlikke olukordi.

Helitõkkeseinaga ilmastikukindel esinemislava
Idee on rajada Karilatsi
külaplatsile esinemislava.
Ürituste toimumise korral on esinejad olnud seni
aidaesisel platsil. Platsilt
kanduv liiga tugev heli
häiris läheduses asuvaid
elanikke. Esinemislava lahendab probleemi selliselt, et esinejad on suunaga avara külaplatsi poole ning nende selja taga
takistab heli levikut naabermajade suunas helitõkkesein.

Mänguväljak Tännassilma külaplatsile

Lootospark staadioni valgustuse renoveerimine

Idee on rajada Tännassilma külaplatsile mänguväljak, kus
lapsed saaksid vabas õhus koos teistega kvaliteetselt aega
veeta. 2020. aasta suvel pidime lammutama vana ja pehkinud
mänguväljaku, mis oli ajaga muutunud lastele eluohtlikuks.
Soovitakse rajada mänguväljakut, mis sobib vaba aja veetmiseks väikestele, noorukitele ja täiskasvanutele.

Ettepaneku eesmärk on uus valgustuslahendus, mis võimaldaks viia staadioni valgustustingimused vastavusse
kehtivate seaduste, normide ja EJL nõuetega.
Renoveeritud valgustuslahendus aitab tagada energiatõhususe põhimõtted, vähendada energiatarbimist ja likvideerib
ülemäärase valgusreostuse.
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4 Kultuur ja elu
Põlva kultuuriaasta 2021 algas Euroopa
kultuuripealinna vaimus
Põlva vald allkirjastas Euroopa kultuuripealinna Tartu 2024
koostöölepingu neljapäeval, 28. jaanuaril.
Jaanuarikuu viimasel nädalal allkirjastasid 19 Lõuna-Eesti
omavalitsust koostöölepingu Euroopa kultuuripealinna ettevalmistamiseks ja elluviimiseks. Selle alusel valmistatakse ette ja viiakse ellu Euroopa suursündmus - leping sõnastab kultuuripealinna
regionaalse programmi loomise, turundamise ja rahastamise põhimõtted. Selline ühislepingu formaat on Eestis ainulaadne ja on
suurim valdkondadeülene koostöö Lõuna-Eestis.
Euroopa kultuuripealinn on Euroopa hinnatuim kultuuri- ja
kogukonnaprojekt, mis annab võimaluse elavdada nii linna kui
piirkonna kultuurielu ja tutvustada meie kultuuriväärtusi külalistele kogu maailmast. Sõlmitud koostööleping annab Põlva vallale
võimaluse olla osa Euroopa kultuuripealinnast.
Põlva Teataja

Algas spordivaldkonna koostööprojekt Põlva valla ja
Venemaa Strugo-Krasnenski rajooni administratsiooni vahel

Üheaastase rahvusvahelise projekti „HealthyTomorrow“ eesmärk on edendada koostööd Põlva valla ja Strugo-Krasnenski administratsiooni ning projektipartnerite spordikoolide vahel.
Koostöö eesmärk on suurendada meie elanike liikumisaktiivsust ja kujundada tervislikke eluviise, kuid ka kogemuste vahetamine nii ametnike kui ka spordikooli treenerite vahel.
Peale lepingu allkirjastamist. Foto: Tartu 2024

MTÜ
Võluvõru-Võrumaa
Võrumaa Rahvaülikool
Rahvaülikool
MTÜ
VõluvõruProjekt
nr 2014-2020.3.02.20-0233
Projekt
nr 2014-2020.3.02.20-0233

Vanemaealiste tööhõivevõime suurendamine Võru ja Põlva maakonnas
Vanemaealiste
suurendamine
Põlvamaatööhõivevõime
II grupp 08.03.- 31.07.2021
Võru ja
Põlva
maakonnas
Põlvas,
Metsa
tn 1
Projekti eesmärk toetada Põlva ja Võru maakonna 55-aastaste ja vanemate ilma tööta
olevate inimeste sotsialiseerumist,
ja tööhõivevõime
tõstmist.
Põlvamaa IIaktiviseerumist
grupp 08.03.31.07.2021
Koolituste, grupitööde ja nõustamiste läbiviimisel lähtume iga osaleja individuaalsetest
Põlvas,
Metsa
tn
1
vajadustest. Koolitajate ja nõustajatena on projekti elluviimisse kaasatud tunnustatud oma
Projekti eesmärk
toetada
Põlva
ja Võru
55-aastaste
ala spetsialistid
ning projekti
tegevuste
läbimisel
on maakonna
osaleja pagasis
tööriistad ja
ja vanemate
töötatäisväärtuslikult
olevate inimeste
teadmised,
millegailma
oma tööelu
jätkata. sotsialiseerumist, aktiviseerumist
ja tööhõivevõime
tõstmist.
08.03.2021
alustab
Põlvas tegevusi projekti
II grupp.
Koolituste,
grupitööde ja nõustamiste läbiviimisel lähtume iga
PROJEKTIGA
LIITUMINE
osaleja
individuaalsetest
vajadustest.
Koolitajate
ja nõustajatena
Alates
04.01.2021,
ESMANE VESTLUS,
2 ak/h, läbiviija:
Terje Paes
Esmasele
vestlusele
Põlvamaal projekti
tegevustega
liitumiseks
palun
telefonil
on projekti
elluviimisse
kaasatud
tunnustatud
oma
alaregistreeru
spetsialistid
Vajadusel
on võimalik
5278
784,projekti
Carolina Loog
või e-posti
teel polvamaary@gmail.com.
ning
tegevuste
läbimisel
on osaleja pagasis
tööriistad
ja
esmast vestlust läbi viia interneti teel.
teadmised, millega oma tööelu täisväärtuslikult jätkata.
KOOLITUSED
08.03.2021 alustab Põlvas tegevusi projekti II grupp.
08.-11.03.2021, MINA ISE, SUHE ISEENDA JA TÖÖMAAILMAGA, 24 ak/h,
läbiviija: Terje Paes,
LIITUMINE
15.-18.03.2021, MINA ISE,PROJEKTIGA
SUHTED TEISTEGA,
24 ak/h, läbiviija: Terje Paes
Alates 04.01.2021,
VESTLUS,
19.03.2021, MINU TÖÖOTSINGUD,
6 ak/h,ESMANE
läbiviija: Juta
Mõts
ak/h, läbiviija: 18
Terje
22.-25.04.2021, ARVUTI- JA2NUTIKOOLITUS,
ak/h,Paes.
läbiviija: Helle Kivi
Esmasele
vestlusele Põlvamaal
projekti
tegevustega
01.04.2021,
MAJANDAMISTEADLIKKUS,
6 ak/h,
läbiviija:
Annika Kuus liitumiseks
palun
registreeru
telefonil
5278
784,
Carolina
Loog või
TEGEVUSED aprill – juuli 2021
e-posti teel
polvamaary@gmail.com.
Vajadusel on võimalik
Vahekokkuvõtete
tegemineaprill 2021.
Kohtumised ettevõtjatega.
esmast vestlust läbi viia interneti teel.
Vajaduspõhised individuaalsed nõustamised:
• karjäärinõustamine
KOOLITUSED
• võlanõustamine
08.-11.03.2021,
• sotsiaalnõustamine
MINA ISE, SUHE ISEENDA JA TÖÖMAAILMAGA,
• arvutitugi
• ettevõtlusnõustamine 24 ak/h, läbiviija: Terje Paes,
• jätkutugi tööle asumisel.
15.-18.03.2021,

MINA
ISE, SUHTED
TEISTEGA,
Projekti
tegevustes
osalemine on
TASUTA!

Projekti käigus rakendatakse Põlva vallas vabatahtlike aktiivsustreenerite mudel ning Strugo-Krasnenski administratsioonis kutsutakse ellu terviseklubi.

Spordiklubi Sun Dome 20
6. veebruaril 2021 sai 20-aastaseks Jüri Variku pere poolt asutatud spordiklubi Sun Dome.
Need 20 aastat on nende jaoks olnud kindlasti mitte hetkekski
puhkama jäänud aeg, mis on veerenud ja mis veereb edasi, klubi
jaoks kärmelt ja tegusalt, aga samas paljudele märkamatult. Klubi eestvedajateTimo, Indreku ja Jüri, aga ka pereema Anu jaoks
on see aeg olnud nagu ookeanilaine, millel nad ise ja kõik Sun
Dome klubis tegutsejad on ujunud, mõnikord vahuste lainetega
mässates, aga rohkem siiski laineharjadel liueldes oma saavutustest rõõmu tundes.
Käesolevasse artiklisse ei mahu isegi väike osake klubi edukatest tegemistest. Klubi asutajateks olevatel Varikutel on nii indi
viduaalvõistlejatena kui Eesti koondise, mõne teise võistkonna või
klubi võistkonna koosseisus võisteldes ette näidata arvukalt medaleid MM-lt indiacas, arvukatelt rahvusvahelistelt võistlustelt karates, vabariigi meistrivõistlustelt matkatehnika erinevatelt aladelt
ja rannakäsipallis ning piirkondlike võistluste medaleid erinevates
pallimängudes, kergejõustikus, males, kabes, mälumängus ja isegi
noorte rammumehe võistlustelt. Klubi on viiel korral oma kuludega korraldanud vabariiklikke karatevõistlusi ja ligi 200 osalejaga
Eesti Karate-Do Wadokai Seltsi suvelaagri.
Noore lavastaja Indrek Variku poolt on lavastatud kokku viis
omaloomingulist täispikka tantsulis-sõnalist etendust. Eriti palju
kiidusõnu on pälvinud Sun Dome tantsurühma Valge Puu etendused nii Läti kui Vanemuise teatrisõprade poolt.

24 ak/h, läbiviija: Terje Paes

Kui tunned, et Sina, Sinu tuttav või19.03.2021,
lähedane võiks projektiga liituda, siis palun võta
julgesti ühendust!
MINU TÖÖOTSINGUD, 6 ak/h, läbiviija: Juta Mõts
Põlvamaa koordinaator Carolina Loog
- tel 5278 784, e-post polvamaary@gmail.com või
22.-25.03.2021,
projektijuht
Helle Kivi
- tel 5853 1062, e-post helle@voluvoru.eu.
ARVUTIJA NUTIKOOLITUS,
18 ak/h, läbiviija: Helle Kivi

Põhjalikuma projekti tegevuskava leiad
Põlvamaa Rahvaülikooli kodulehelt www.pry.ee
01.04.2021,
ja FB
Põlvamaa Rahvaülikool.
MAJANDAMISTEADLIKKUS,
6 ak/h, läbiviija: Annika Kuus

TEGEVUSED aprill – juuli 2021
Vahekokkuvõtete tegemine- aprill 2021.
Kohtumised ettevõtjatega.
Vajaduspõhised individuaalsed nõustamised:
• karjäärinõustamine
• võlanõustamine
• sotsiaalnõustamine
• arvutitugi
• ettevõtlusnõustamine
• jätkutugi tööle asumisel.
Projekti tegevustes osalemine on TASUTA!
Kui tunned, et Sina, Sinu tuttav või lähedane võiks projektiga
liituda, siis palun võta julgesti ühendust!
Põlvamaa koordinaator Carolina Loog - tel 5278 784,
e-post polvamaary@gmail.com või
projektijuht Helle Kivi - tel 5853 1062,
e-post helle@voluvoru.eu.
Põhjalikuma projekti tegevuskava leiad
Põlvamaa Rahvaülikooli kodulehelt www.pry.ee
ja FB Põlvamaa Rahvaülikool.

Projekti raames hangitakse ka treeningvahendid Põlva staadionile ning võistluste läbi viimiseks ajavõtusüsteem. Tegevuskavas
on ka treenerite õppekäigud ning harrastussportlaste osalemine
piiriülestel kohalikel võistlustel, kuid reisimispiirangute tõttu tuleb kavatsustesse muudatusi teha.
Põlva vald osaleb projektis juhtpartnerina, Strugo-Krasnenski rajooni administratsioonile lisaks osaleb projektis ka kaasatud
partnerina Põlva Maakonna Spordiliit.
Projekti kaasrahastab “Eesti-Vene piiriülese koostöö programm 2014-2020”. Projekti kogumaksumus on 111 100 eurot,
millest programmi kaasfinantseering on 99 990 eurot. Põlva valla
omaosalus projektis on 5555 eurot.
Põlva valla ja Eesti-Vene piiriülese koostööprogrammi korraldusasutus allkirjastasid koostööprojekti „Development of municipalities by way of boosting the healthy lifestyle“ toetuslepingu
1. veebruaril 2021. aastal. Strugo-Krasnenski rajooni administratsiooniga on Põlva vallal koostöösuhted 2017. aastast.
Eesti-Vene piiriülese koostöö programmi 2014-2020 eesmärk
on edendada piiriülest koostööd Eesti Vabariigi ja Vene Föderatsiooni vahel, et soodustada sotsiaal-majanduslikku arengut mõlemal pool ühist piiri. Projekti kaasrahastab Eesti -Vene piiriülese
koostöö programm 2014-2020. Programmi veebileht www.estoniarussia.eu
Kaire Kalk
arenduse peaspetsialist

Põlva Päntajalad. Foto erakogust

9. oktoobril 2020. aastal 10. sünnipäeva tähistanud rahvatantsuansambel Põlva Päntajalad on lisaks Kagu-Eesti ja Põlvamaa
tantsupidudele tantsinud ka Maie Orava tantsude võistutantsimisel, III Meeste tantsupeol ja vabariiklikel tantsupidudel.
Smiltene vallas Lätimaal toimunud Päntajalgade 50-minutilist
tantsuetendust teemal „Mets ja puu“ kanti üle Läti TV-s. Tublid
pereinimesed ja edukad sportlased Timo ja Indrek on ka fantastilised liigijuhid piirkondlikel tantsupidudel ja väga esinduslike tantsukontsertide korraldajad. Klubi ei ole kasutanud tantsutreenereid,
lavastajaid, tekstide autoreid ega muid spetsialiste väljastpoolt perekonda.
Kui küsida, mis on klubi 20 aastat tegusana hoidnud, siis klubijuhataja vastas, et tänu just tugevatele sõprussidemetele, ustavusele, pühendumisele ja rasketel aegadel omakasupüüdmatule,
üksteist toetavale tegevusele on klubi 20 aastat vastu pidanud ning
olnud seejuures väga edukas.
Klubi 20. sünnipäevaks koostas 20 aastat klubi juhatajaks olnud Jüri Varik 308 leheküljelise raamatu, mis on suuresti faktidele, aga ka sisulisele tegevusele tuginev. Raamat on pühendatud
Jüri Variku ning ta poegade Timo ja Indreku aatelisele ja omakasupüüdmatule tegevusele, millega on püütud luua Kagu-Eestis
majanduslikult rasketes oludes elavatele inimestele võimalusi tegelemiseks meelepäraste hobidega ja seeläbi anda omapoolne panus ka piirkonnas elavate noorte konkurentsivõime tõstmiseks läbi
hobide.
Põlva Teataja

Prügimajandus 5
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Mida teha prügiga?
WasteArt projekt Põlva Lasteaias Pihlapuu
Eesmärgid
Pihlapuu lasteaia arengukavas oleme püstitanud eesmärgi tõsta laste ja täiskasvanute keskkonnateadlikkust. 2018. a augustis liitusime Eesti-Läti koostööprojektiga WasteArt („Jäätmete
taaskasutus läbi kunsti ja käsitöö“). Projekti juhtis Keskkonnalahenduste Instituut Lätist. Projekti partnerid olid Põlva ja Võru
vallavalitsus, Vidzeme regiooni Planeerimisamet ja MTÜ Tipu
Looduskool, kes omakorda kaasas projekti mitmeid koole ja lasteaedasid. Põlvamaalt osales projektis vaid Pihlapuu lasteaed.
Projekti rahastas Euroopa Regionaalarengu Fond.
WasteArt projekti eesmärgiks on loodushoiu väärtustamine,
laste ja täiskasvanute teadlikkuse tõstmine jäätmete vähendamise vajalikkusest ning tarbimisharjumuste muutmine. Toimusid mitmed ühiskoolitused nii Eestis, Lätis kui ka eriolukorrast
tingituna veebis. Õpetajad jagasid kogemusi, kuidas koolid ja
lasteaiad mujal maailmas liiguvad jäätmevabaduse poole, kuidas korraldatakse komposteerimist, tutvuti plastikuteemaliste
infomaterjalidega, vahetati ideid ja kogemusi, kuidas jäätmetega
seonduvat erinevates õppeainetes käsitleda ning prügi tekkimist
koolides ja lasteaedades vähendada. Õpetajad vaatasid filmi
“The Story of Plastic”.

Majasisene jäätmeaudit
Projekti kõige olulisem väljakutse oli 2019. a sügisel majasisese jäätmeauditi läbiviimine - see on esimene samm jäätmekäitluse põhimõtete muutmise suunas. Lasteaias töötati välja
jäätmete teemaliste tegevuste tegevuskava. Ly Kamja Räpina
Kõrgemast Aianduskoolist, keskkonna erialalt, tegi oma lõputöö
raames lasteaia töötajatele küsitluse jäätmete sorteerimisest töökohal ja tutvustas hiljem saadud tulemusi. Loodusesõbrad Kertu
ja Liisi õpetasid aiarühmade lapsi prügi sorteerima. Poku rühma eestvedamisel viidi rühmades läbi prügi teemat käsitlevad
õppetegevused ja mitme nädala vältel sorteerisid ning kaalusid
lapsed jäätmeid liigiti. See aitas meil kaardistada hetkeolukorda
rühmades ja andis ülevaate tekkivatest jäätmetest (biojäätmed,
olmeprügi, papp- ja paber, pakend) ning nende kogustest. Jäätmeauditi juhendmaterjal ja prügisorteerimisjuhend on kättesaadav MTÜ Tipu Looduskool kodulehel.
Tegevused
2019. a kevadel korraldas lasteaed Põlva valla lasteaedade
mängupäeva “Lugu loodusest ja prügikastist”. Erinevate tegevuskeskustega lastele olid kaasatud ka Räpina Loodusmaja ja
Tartu Looduskool.
Jaanuaris 2020 kutsus Sipsiku rühm “vanast uut meisterdama”. Video lapsevanemate kaasabil valminud mänguvahenditest
leiab Pihlapuu kodulehelt. Aiarühma lastel oli võimalus koos
vanemaga osaleda keskkonnaspetsialist Mari Kala juhendatud
töötoas: kuidas jäätmed uuesti ringlusesse lasta. Lapsed said
vanast ajalehest meisterdada kinkekotti, uurida mikroskoobi all
eelmisel päeval komposteeritud banaanikoori, tutvuda plastiku
ja klaasi taaskasutus võimalustega ning anda ise lubadus keskkonna heaks. Pipi rühma lapsed valmistasid pabermassi ja uut
paberit. Mõmmi rühm tutvus taaraautomaadi tööga. Rühma kogutud plastpudelite eest saadud rahaga osteti lastele poest jäätist.
Koostöös lapsevanematega käidi kaupluses Sõbralt sõbrale, kus
iga laps sai kodust kaasa võetud riideeseme vahetada uue vastu. Lapsed õppisid mängima vanaaegset mängu “Vanaisa vanad
püksid”. Pokud külastasid Põlva Jäätmejaama ja Muumid uurisid, milliseid prügikogumiskaste on paigutatud Põlva linna. Las-

teaias käis lasteteater Nipitiri etendusega “Järvepeegli saladus”,
mis rääkis muinasjutukeeles looduse ja puhta vee hoidmisest.
Alates 2020. a sügisest on lasteaial eraldi biojäätmete kogumise konteiner. Rühmades on biojäätmete kogumiseks taaskasutust leidnud kaanega ämbrid, mida on varasemalt kasutatud
toiduainete transpordiks. Koostöös Põlva vallaga jõudsid talvel
meieni projekti vahenditest soetatud 8 kahe-sektsioonilist prügikasti, kus üks lahter on olmeprügi ja teine paberi ning papi jaoks.
Lapsed on altid õppima ja avastama ning prügikastidel olevad
värvilised sildid on saanud selgeks ka 3-aastastele. Projekti raames said kõik Pihlapuu töötajad korduvkasutatavad joogipudelid. Isiklik joogipudel suveperioodil õuealal kasutamiseks võiks
olla ka igal lasteaialapsel!
2021. a veebruaris toimus Pihlapuu lasteaias WasteArt projekti lõpetamise raames taaskord prüginädal. Projekti eestvedajad - Poku rühm - tegi üleskutse prügi teema sihipärasemaks
käsitlemiseks rühmades. Räägiti, kuidas hoida nii rühm kui ka
kodu puhas ja korras, kinnistati prügi sorteerimise algteadmisi,
mängiti eakohaseid koristus- ja kodumänge, meisterdati taaskasutatavast materjalist, uuriti teemakohaseid raamatuid (Nätsupaberi rännak), vaadati õppefilme “Kuidas aidata maailma läbi
prügi sorteerimise”, “Jänku-Juss uurib taaraautomaati” ja tutvuti
uute lauamängudega “Sorteerides ja taaskasutades” ning projekti raames välja antud “Prügikast pole must auk” mänguga.
Google Play poest on võimalik nutiseadmesse alla laadida mäng
Garbage Gobblers. Lasteaia töötajad osalesid Digikoristuspäeval. Kasutuna seisva digisisu kustutamine vabastab nutiseadme
salvestusruumi, muudab seadme kiiremaks ja aitab otseselt vähendada CO2-jalajälge, mis omakorda annab panuse keskkonnahoidu.
Nii meie ise kui ka meie prügikastid “tarbivad” sageli liiga
palju. Olgem targad tarbijad ja näidakem head eeskuju ka lastele!
Marili Lepik ja Mari-Liis Kasak
Põlva Lasteaed Pihlapuu

Prügi liigiti sorteerimine on lihtne!
KORRALDATUD JÄÄTMEVEDU
Põlva vallas on korraldatud jäätmeveoga hõlmatud kolm jäätmeliiki:
- bioloogiliselt lagunevad köögi- ja sööklajäätmed
- vanapaber (paber ja papp) ning
- segaolmejäätmed.

AVALIKUD PAKENDIKONTEINERID
Avalikud pakendikonteinerid on linnapildis ning valla piires hajutatult.
Mõnedes kohtades on kolm konteinerit, mõnedes vähem.
Allolev juhis annab ülevaate, mida kuhugile panna võib.
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Põlva
Keskraamatukogus
PÕLVA
• Virtuaalne lugejamäng täiskasvanutele (alates gümnaasiumiõpilastest) „Võtan vaevaks otsida“
1.–5. märtsini.
Igal südapäeval pannakse raamatukogu FB-lehele välja küsimus,
millele saab aadressil raamat@
raamat.polva.ee vastata 24 tunni
jooksul. Kokku on küsimusi viis.
Väikesed auhinnad!
• Georg Otsale pühendatud
muusikaline pärastlõuna Riivo
Jõgi eestvedamisel 25. märtsil
kell 15.15 saalis.
• Raivo Sihveri fotonäitus „Talvine Põlva“ 2. veebruarist 6. märtsini lugemissaalis.
• Raamatunäitus „Lootus, elutahe ja kodumaaigatsus“ Herta
Laipaiga ja August Gailiti loomingust 16. veebruarist 23. märtsini näitusevitriinis.
• Põlva Kunstikooli õpilaste
kollaažinäitus „Kevad Põlvas“
10. märtsist 30. aprillini lugemissaalis. Juhendaja Yyhely Hälvin.

KIUMA
• Neljapäevaklubi (kirjandusklubi) neljapäeviti kell 11 (alates 11.
märtsist).

AHJA RAAMATUKOGU ja
TUGLASE MUUSEUM
• Sünnipäev muuseumis „Friedebert Tuglas 135“ 2. märtsil
kell 10–17. Jalutuskäik kirjaniku
lapsepõlveradadel, saab tutvuda
muuseumiga ja vaadata näitusi.
Ootame külalisi!
• Emakeelepäeva lastehommik
„Keele kõla“ 15. märtsil kell 10
raamatukogus. Loeme katkendeid
Viivi Luige armsast koduraamatust „Aabitsajutud“, mõistatame
ja harjutame tähevõimlemist.
• Endel Annuki näitus „Kultuurilugu kivis“ 1. märtsist 15. aprillini
muuseumis. Näitus tutvustab tuntud kirjandusklassikuid ja nendega
seotud paiku.
• Raamatuväljapanek „Eesti kirjanduse raamatujuubelid“ 1.–31.
märtsini raamatukogus. Tutvuda
saab 2021. aastal juubeleid tähistavate raamatutega, näiteks Fr.
R. Kreutzwaldi „Eesti rahva ennemuistsed jutud“ (155) ja Leelo
Tungla „Lätikeelne jäätis“ (15).
• Muuseumi käsitöötuba 11. ja
18. märtsil kell 18. Juhendaja Kaire Luksepp

TAEVASKOJA
• Käsitööringi kokkusaamine
neljapäeviti kell 14 (alates 11.
märtsist).
• Anne Sirgu akvarellinäitus 25.
märtsini. Väljas on Põlva ümbruse
ja Võru-Kubija vaated.
• Käsitööringi tööde näitusmüük
(püsivalt).

HIMMASTE
• Laste lugemispäev 16. ja 30.
märtsil kell 17.
• Laste joonistuspäev 18. ja 25.
märtsil kell 17.
• Emakeelepäeva üritus lastele
12. märtsil kell 17.
• Kevade alguse tähistamine – kevadlillede meisterdamine
19. märtsil kell 17. Juhendaja
Lea Saan.
• Vestlusring lastele „Mida me
teame palmipuude pühast“ 26.
märtsil kell 17.
• Raamatuväljapanek näitlejate
elulooraamatutest 1.–31. märtsini.
• Käsitööringi kokkusaamine
15. ja 29. märtsil kell 17.30. Juhendaja Merike Verev.
• Linetants kolmapäeviti kell 19
(alates 10. märtsist). Juhendaja
Imbi Aarna.
KIIDJÄRVE
• Teisipäevak täiskasvanutele 16.
märtsil kell 14–16 päevakohastel
teemadel. Oskar Lutsu jutustuse
„Soo“ arutelu.

PERI
• Tsirgupäeva tähistamine „Kutsume kured koju tagasi“ 9. märtsil
kell 15. Kuulame linnuhääli ja võtame linnupetet.
• Teemaõhtu täiskasvanutele
„Oh mis rammus paastuaeg!“ 17.
märtsil kell 17.30. Tutvume paastuaja pärimuse ja toitudega.
• Pärastlõuna pannkookide ja
piigapunaga 25. märtsil kell 15.
NB! Raamatukogus ainult tüdrukud - poistel tuleb tüdrukuteks kehastuda.
• Lasteüritus „Teatrikuu tembutab
ehk elu maskiga või grimas(s)(k)
iga“ 31. märtsil kell 15. Laseme
kujutlusvõime lendu!
• Raamatunäitus „Pildile püütud
isamaa ilu“ 22. veebruarist 10.
märtsini. Raamatud Eesti inimestest, loodusest ja arhitektuurist.

TILSI
• Lugemisisu programmi üritused
lastele 17. ja 31. märtsil kell 14.
• Joonistamine lastega 10. märtsil
kell 14.
• Meisterdamine lastega 24.
märtsil kell 14.
• Kirjandusklubi „Mis uudist“
täiskasvanutele 25. märtsil kell 12.
• Irina Retkova maalinäitus
„Sinilindu püüdmas“ 18. jaanuarist 5. märtsini.
• Raivo Sihveri fotonäitus „Talvine Põlva“ 8. märtsist 7. aprillini.
VANAKÜLA
• Emakeelepäeva raamatukogukohvik. 14. märtsil kell 13.
• Tanel Tuvikese fotonäitus
„Lanzarote – vulkaanide saar“
1. märtsist 30. aprillini.
VASTSE-KUUSTE
• Laste lugemis- ja nuputamistund 10. ja 24. märtsil kell 15.
• Emakeelepäeva lugejamäng
suurtele ja väikestele 15. märtsil.
Loosiauhinnad!
• Kirjanik Triinu Laan külas algklassilastel 16. märtsil kell 10.
• Vastse-Kuuste rahva fotonäitus
Eesti Vabariigi sünnipäevaks „Talvised hetked ja mustrid“ 23. veebruarist 26. märtsini.
• Vastse-Kuuste Kooli 9. klassi õpilaste kunstitööde näitus
„Reprod Eesti kunstnike töödest“
22. veebruarist 26. märtsini. Juhendaja Kersti Lillo.
• Lugemisisu programmi teematunnid kokkuleppel õpetajatega
NB! Ringide tegevus on vähemalt 8. märtsini peatatud.
Palun jälgige jooksvat infot
www.raamat.polva.ee ja www.kultuurikava.ee, sest kavas võib ette
tulla muudatusi, sealhulgas ringide
töös pärast 8. märtsi.
Palun tulge raamatukokku tervena, kandke maski ja desinfitseerige käsi!

Ahja lapsed joonistasid Tuglast
2. märtsil on kirjanik Friedebert Tuglase 135. sünniaastapäev. 1972.aasta 2. märtsil anti
Ahja koolile Friedebert Tuglase nimi.
Tuglase nime ja mälestuse hoidmisega on seotud mitmed traditsioonid koolis. Kirjaniku
sünnipäeva tähistatakse 2. märtsil toimuva piduliku aktusega. Igal aastal korraldatakse ka
Põlvamaa õpilaste kirjandusliku omaloomingu konkurssi, mille tulemused selguvad märtsi
algul.
3.-17. veebruarini aga toimus kunstikonkurss “Tuglase portree”, kuhu olid osalema kutsutud kõik kooli õpilased ja õpetajad. Lapsed joonistasid kirjanikku õpetaja Krista Pika
eestvedamisel. Konkursile laekunud töid ei olnud küll väga palju, aga kõik esitatud tööd olid
omapärased ja väljendusrikkad.
Konkursi võidutöö (fotol) tegi Kimm Adari, 1. klassist.
Põlva Teataja

Südamlik raamatututvustus Vastse-Kuustes
Sõbrapäeva eel, 11. veebruari õhtul oli Vastse-Kuuste raamatukogu külaliseks Rainer Rahasepp. Elupõline politseinik jutustas, kuidas aastate jooksul tema hinges üha enam luuleread on
helisema löönud, kuni lõpuks möödunud aastal luuleraamatuteks vormusid ja nõnda mehe suur
unistus täitus.
Raineri esikkogu „Päike pesitseb me põues“ ilmus jaanuaris 2020 – autori sünnipäevaks. Sügiseks sai kaante vahele teine luulekogu „Rõõmu kandes“. Neis kahes luulekogus on enamjaolt
kirjakeelsed luuletused.
Kuulajaid lummas aga eriti selle aasta algul ilmunud setokeelse luulekogu „Umah keeleh“ tutvustus, millest õhkus soojust ja armastust oma juurte, kodukoha, seto keele ja kultuuri vastu. Rainer rääkis, et setokeelseid luuletusi kirjutades valis ta lihtsamaid sõnu, et neid saaksid lugeda ka
inimesed, kes seto keelt rääkida ei oska.
Haaravas ja südamlikus vestlusringis osales ka Raineri ema Maria Rahasepp – andunud seto
pärimuskultuuri edasikandja, Põlva Seto Seltsi asutaja, erinevate seto kogukondade ühendaja.
Muuhulgas oli külalistel kaasas rariteetne ja nende jaoks eriliselt kallis näide seto naise sajanditagusest käsitööst – Maria emaema arvatavalt eelmise sajandi 20. aastatel kootud kaunis vöö.
Aitäh, Rainer ja Maria, selle hingesoojuse eest, mida meile jagasite! Aitäh, Rainer, et läbi oma
luule meile seto rahva ja keele nii lähedale tõid! Jääme seda ilusat ja liigutavalt sooja õhtut meenutama veel hulga aega. Sulle aga soovime kerget sulge ja unistuste täitumist ka edaspidiseks!
Tekst ja foto Mall Kõpp

Põlva Keskraamatukogu logo ideekavandi konkurss
2021. aastal tähistab Põlva Keskraamatukogu 95. sünni
päeva ning üheks eesmärgiks on raamatukogu visuaalse identiteedi uuendamine ning kaasajastamine. Logokonkursile
ootame Põlva Keskraamatukogu olemust peegeldavaid kaasaegseid ja originaalseid lahendusi.
Konkursi tingimused:
• Osalema on oodatud kõik huvilised, vanusepiirang puudub.
• Ideekavandid võib luua arvutiprogramme kasutades või käsitsi joonistades.
Töid ootame 30. aprilliks:
- pdf-formaadis kavandid saata aadressil raamat@raamat.polva.ee;
- käsitsi loodud A4 formaadis kavandid saata aadressil Põlva
Keskraamatukogu, Kesk 16, 63308 Põlva või tuua raamatukokku (E-R 10-18, L 10-16);

- töödele palume lisada autori kontaktandmed (nimi, e-aadress, telefon).
• Ideekavandeid hindab žürii. Hinnatakse logo sobivust Põlva Keskraamatukogule, selle kaasaegsust, originaalsust ja atraktiivsust ning
kasutamisvõimaluste rohkust.
• Raamatukogu Facebooki lehel korraldatakse rahva lemmiku valimine.
• Konkursi võitjad ja rahva lemmik kuulutatakse välja 15. mail raamatukogu kodulehel ja Facebookis.
• Konkursi preemiafond on 350 eurot, mis jagatakse žürii otsusega.
• Sobivaimat kavandit täiendatakse vajadusel koostöös ideekavandi
autoriga ning sellest kujundatakse Põlva Keskraamatukogu logo.
Lennukaid ideid!
Lisainfo tel 799 4045 või raamat@raamat.polva.ee

Tartu linnamuuseum kogub Vanda Juhansooga seotud mälestusi ja esemeid
Juunikuus avab Tartu linnamuuseum Vanda Juhansoo isikule ja loomingule pühendatud näituse. Sellega seoses kutsub
muuseum jagama Vanda Juhansooga seotud mälestusi, fotosid
ja esemeid.
Vanda Juhansoo (1889–1966) oli tuntud tekstiilikunstnik
ja käsitöömeister, rändur, polüglott, särav kunstiõpetaja, kodukujundaja, naiskäsitöö aktiivne edendaja ja imeline aiakujundaja. Ta oli Ateneumi kunstitööstuskooli vilistlane ja seega
üks esimesi Eesti kõrgharitud naiskunstnikke. 1914. aastast
1950. aastate lõpuni pühendus Vanda Juhansoo kunstiõpetaja
elukutsele.
Paljud mäletavad Vanda Juhansood aga hoopis Valgemetsa
„nõiana”. 1930. aastatel oli Valgemetsa kujunenud Tartu linnarahva ja haritlaskonna populaarseks suvituskohaks. Vanda
suvila vabastiililne arhitektuur rikkus traditsioonilise maitse
ja ratsionaalsete ehitusvõtete piire, kuid sobitus imehästi loodusliku aia ja ekstravagantse perenaisega. Nii ärataski Vanda
Juhansoo aed külastajates suurt imetlust ja tähelepanu – 1960.
aastatel võttis Vanda oma imelises aias mitmel suvel vastu üle
200 ekskursiooni.
Vanda Juhansoo loodud kunst on selline, mis on pahatihti kadunud igasuguseid jälgi jätmata. Aed on muutunud, maja
saanud uued peremehed ning suurem osa tekstiilidest on hävinud.
Tartu linnamuuseum kutsub kõiki, kes on Vanda Juhansoo
aeda külastanud, oma mälestusi jagama. Ootame ka kõiki muid
ülestäheldusi värvikast kunstnikust ja õpetajast, samuti Valgemetsa „nõiamajaga“ seotud mälestusi. Kõik, kellel on Vanda
Juhansoo või tema aiaga seotud fotosid ja esemeid, võiksid
samuti teada anda, et saaksime neid võimalusel näitusel eksponeerida ning tuleviku jaoks jäädvustada. Näituse kuraatorid
on Rebeka Põldsam ja Andreas Kalkun.
Info: telefonil 746 1902 Nele Dresen, ekspositsiooniosakonna juhataja
Postiaadress: Narva mnt 23, Tartu linn
E-post: info@muuseum.tartu.ee
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Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu tunnustused
tulid Põlvasse
Aasta maaraamatukoguhoidja Mall Kõpp

2020. aasta sügisel valisid kolleegid
Vastse-Kuuste raamatukogu juhi Mall
Kõpu aasta parimaks maaraamatukoguhoidjaks Põlvamaal. Ühtlasi sai Mallest
ERÜ tunnustuse aasta maaraamatukoguhoidja nominent. ERÜ maaraamatukogude sektsiooni liikmed üle Eesti kuulutasid
Mall Kõpu aasta maaraamatukoguhoidjaks
täielikus üksmeeles.
Mall on raamatukoguhoidjana ametis

juba 35 aastat. Ta on väga hakkaja, tegus
ja uuendusmeelne. Need omadused ei jätnud teda maha ka eelmisel, keerulisel aastal.
2019. aasta sügisel ühines raamatukogu üle-eestilise laste lugemisprogrammiga
Lugemisisu, millega kaasneb palju üritusi-teematunde. Kevadise eriolukorra ajal
viidi teematunnid Mall Kõpu eestvedamisel koostöös kolleeg Külli Tohvri ning
Vastse-Kuuste kooli õpetajatega edukalt
läbi Zoomis. Muidugi läks programm sügisel taas edukalt käima – liitus 40 last.
Alguse said ka laste lugemis- ja nuputamistunnid, mida suvel oli mõnus läbi
viia välilugemissaalis raamatukogu kõrval
haljasalal. Tulemata ei jäänud traditsiooniline suvelugemine lastele, seekord vahvalt
sõnastatud väljakutsete vormis.
Alguse sai kohtumiste sari VastseKuuste kooli vilistlastega, kes tegutsevad
edukalt nende poolt valitud erinevatel erialadel. Noore geoloogi Kadri Sohari külaskäik kujunes maakera tekkeloole pilku
heites väga huvitavaks.
Raamatukogus käib vilgas näitusetegevus.Traditsiooniks on saanud suvised ja
jõulukuised kohalike käsitöömeistrite tööde näitusmüügid.

Eriolukorra ajal oli Mall taas leidlik,
eksponeerides Põlva Kunstikooli näitust
„Akrüülivalu“ raamatukogu akendel. Suvelugemise väljakutsete hulgas oli ka oma
lugemise pildile jäädvustamine, millest sai
sügiseks raamatukogupäevade ajaks tore
fotonäitus „Minu hetked raamatuga“. Mall
tegeleb ka ise fotograafiaga. Tema näitus
„Norra – trollide ja fjordide maa“ on ringelnud juba paljudes maakonna raamatukogudes.
Mall on ka väga tubli õppija. Aasta
jooksul osales ta paarikümnel koolitusel,
sealjuures kiiresti kohanedes e-koolitustega.
Mall Kõpp on tõeline kogukonnavedur.
Juba 25 aastat seisab ta naisteklubi Kolmapäev eesotsas. Hiljaaegu avas klubi
kogukonnamajas koolitusruumid ja õppeköögi. Kavas on rajada ka põnev kogukonnaaed. Ruumide renoveerimise eestvedaja
oli mõistagi Mall.
Tunnustusega kaasneb Eesti Kultuurkapitali rahvakultuuri sihtkapitali tunnustuspreemia. Õnnitleme ning soovime
palju häid mõtteid ja tegutsemislusti edaspidiseks!

Ajakirjandusauhind 2020 Mati Määrits
Elupõline ajakirjanik Mati Määrits
lõpetas 1981. aastal Juhan Peegli käe all
Tartu Ülikooli ajakirjandusosakonna esimese lennu. Lõpetamise järel tegutses ta
kolm aastat Kohtla-Järvel, seejärel pikemalt pealinnas keskajalehtede juures.
Hing ihkas aga kodustele radadele tagasi ja nii sai Mati Määritsast 1995. aastal
Põlvamaa ajalehe Koit ajakirjanik. 2019.
aasta suvel lõpetas Koit paraku ilmumise
ja Mati kutsuti tööle Lõuna-Eesti Postimehe (LEP) toimetusse. Tema töö on peamiselt Põlvamaal, aga ka Valga- ja Võrumaal
toimuva kajastamine, mis tähendab kokkupuutumist paljude valdkondadega. Pooleteise aastaga on Mati uude toimetusse hästi
sisse elanud. Tal on tulnud ka juurde õppida, sest LEPi digiosa on Koiduga võrreldes
palju suurem.

Mati Määrits tunneb sügavat huvi kultuuri, sealhulgas raamatukogude vastu.
Aasta jooksul ilmus temalt nii trükiväljaandes kui ka digilehes paarkümmend
raamatukogusid, raamatuid ja lugemist
kajastavat kirjutist. Ta kirjutas toredad
persoonilood raamatukoguhoidjatest Lea
Saaremäest (Võõpsu) ja Margit Õkvast
(Peri), kajastas raamatukoguüritusi (Raivo
Sihveri fotonäitus, Põlvamaa XV maaraamatukoguhoidja päev jne). Digilehes saab
vaadata fotogaleriisid sündmustest.
Mati on huvitatud uuendustest ja kirjutanud ka kirjavara loojatest.
Õnnitleme ning soovime väledat sulejooksu ja palju kirjutamisainet!

IN MEMORIAM
Meie seast on lahkunud kauaaegsed Põlva tervishoiutöötajad
Dagmar Kaha ja Aili Tilgre.
DAGMAR KAHA
16.10.1939-21.01.2021
Dagmar Kaha asus tollasesse Põlva rajooni keskhaiglasse
tööle peale Tartu Ülikooli arstiteaduskonna lõpetamist 1965.
aastal terapeudina ja vältimatu abi arstina. Noor, nõudlik, abivalmis ja heade organisaatorivõimetega arst edutati juba aasta
hiljem haigla peaarsti asetäitjaks. Doktor Dagmar Kaha töötas
Põlva Haiglas kevadeni 2001.
Kogu tema aastakümnete pikkune tööelu Põlvas oli pühendatud haigla osakondade töö korraldamisele. Doktor Kahal oli
oluline roll uue ja kordades suurema haigla organisatsiooni käivitamisel 1980-ndatel, mil haigla kolis väikestest puumajadest
Põlva Tuglase tänavalt uude ja avarasse kaasaegsesse haiglahoonesse Uuel tänaval. Dagmar Kaha oli patsientide poolt hinnatud ja kolleegide poolt lugupeetud raviarst.
Dagmari tegevus oli mitmekülgne – lisaks haiglatööle oli
ta aktiivne ka ühiskondlikus elus täites ka tsiviilkaitse meditsiiniteenistuse staabiülema, kohaliku omavalitsuse tervise ja
sotsiaalkindlustuse komisjoni juhi ja meditsiiniõdede seltsi juhendaja ameteid.
Dagmar Kahal oli aktiivne eluhoiak, lai silmaring ja sügavad üldteadmised. Ta armastas elu, inimesi, roose ja malet.
Dagmar on esindanud nii Põlva valda kui Põlva maakonda mitmetel maleturniiridel, viimastel aastatel mängis aktiivselt malet
veebis.
Põlva haigla hoonega jäi ta seotuks peaaegu oma elupäevade lõpuni, osaledes päevakeskuse ravivõimlemistundides,
üritustel ja loengutel.
AILI TILGRE
11.05.1961-28.01.2021
Aili Tilgre oli Põlva haigla kauaaegne õendusjuht ja juhatuse liige.
Aili alustas tööd Põlva haigla kiirabivelskrina aastal 1982.
Viisteist aastat hiljem sai temast sünnitusosakonna vanemõde.
2001. aastal jätkas Aili tööd paralleelselt ka haigla ülemõena
ning 2004. aastast sai Aili Tilgrest täiskohaga haigla õendusjuht. Põlva haigla juhatuse liikmeks sai ta 2005. a jaanuaris.
Aili Tilgre oli ülemõde Põlva Haiglas kuni kevadeni 2019.
Oma töös oli ta kohusetruu ja vastutustundlik, tal oli arstide
usaldus ja lugupidamine. Aili oli väga soe inimene, kellel oli
alati aega ja häid sõnu teiste jaoks.
Mälestame suurepäraseid inimesi, kes olid meile kõigile ees
kujuks oma töökuse, korrektsuse ja sarmiga.
Põlva Haigla
Põlva Vallavalitsus

Põlva Keskraamatukogu
Fotod erakogust

KIRIKUTEATED

Hõissa, vastlad!
Pühapäeval, 14. veebruaril toimus Tännassilma külaplatsil traditsiooniline vastlapäev. Kohal oli ligi 50 inimest. Kõige vanem 81-aastane ja kõige noorem 7-kuune.
Vastlapäeva sportlikus osas võisteldi pikima liu laskmisel kui ka
mitmetel teistel lõbusatel mängudel nagu “Põrsad põllule” ja “Lumekull”. Peale sportlikku osa söödi ühiselt vastlasuppi ja vastlakukleid.
Vastlakuklid tulid Magusad Kilod OÜlt ja supimeister oli külavanem.
Tänud WÄGGI MESI OÜ peremehele Margus Haabmale, kes
pani välja kaks auhinda. Üks kõige eakamale vastlapäevalisele ja teine kõige aktiivsemale perekonnale. Suur tänu rajameistrid ja saanisõidu tegijad Margus Puksa ja Jakko Võso! Aitäh Iia Timmile, kes tuletas
meelde vastlakombeid ja korraldas põnevaid mänge! Aitäh perekond
Viglale, et taas saime saani kasutada! Suur tänu vastlapäevalistele ja
tublidele abilistele Janno Limbak, Meelis Johanson, Irena Viitamees
ja Lauri Linnus. Olen uhke, et meil on nii lahe kogukond! Vastlapäeva
üritust toetas Põlva vald.
Külavanem Tiia Johanson
Saanisõit Tännassilmas. Foto erakogust.

Vastlasõitu tehti ka Himmastes (ülal) ja Taevaskojas (all).
Fotod külade FB lehelt.

EELK Põlva Maarja kogudus
• igal pühapäeval kell 11 püha missa (ülekanne ka
Facebookis). Pühapäeviti kell 13 pühapäevakooli tunnid
vana pastoraadi II korrusel.
• Viiruseohu tõttu toimuvad interneti vahendusel
(lingid leiduvad koguduse FB lehelt ja/või e-posti teel):
- 25. veebruaril kell 18 raamatuklubi aruteluõhtu
C.S. Lewise “Lihtsalt kristlus” ainetel internetis
- 4. ja 18. märtsil kell 18 Olli Oleniuse piiblitund
Maarja kirik on kõigile avatud E-R 9-13 ning P 10-12.30.
Hingehoiu (sh leinanõustamise) võimaluste kohta saab
infot Tuuli Võsalt telefonil 520 2944.
Jooksev info koguduses toimuva kohta leidub Põlva
Maarja koguduse kodulehel polva.eelk.ee.
Mooste Baptistikogudus
• Igal pühapäeval kell 11 jumalateenistus.
• Laste pühapäevakool 1. ja 3. pühapäeval jumalateenistuste ajal. Lähem info kodulehel: mooste.ekklesia.ee
Põlva Elu Sõna Kogudus
• Koguduse koosolek pühapäeviti kell 11:30 Võru tn. 23,
Põlva
Põlva Püha Peetri kogudus
• jumalateenistused igal pühapäeval ja kolmapäeval
kell 11
Kogudustes palutakse kanda kaitsemaske!
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Peamiseks surmade põhjuseks
olid vereringeelundite haigused

COVID-19 vaktsineerimisest

Tervise Arengu Instituudi (TAI) surma põhjuste registri (SPR)
esialgsetel andmetel suri 2020. aastal Eestis 15 643 inimest, kellest
7406 olid mehed ja 8237 naised.
Sarnaselt eelmistele aastatele olid peamiseks surma põhjuseks
vereringeelundite haigused (7687), teisel kohal olid pahaloomulised kasvajad (3636) ja kolmandal kohal õnnetusjuhtumid, mürgistused ja traumad (955). Järgnesid seedeelundite haigused (759) ja
hingamiselundite haigused (710).
Uuest koroonaviirusest SARS-CoV-2 põhjustatud haigus COVID-19 oli 201 inimese surma põhjuseks, kellest 96 olid mehed
ja 105 naised. COVID-19 põhjustatud surmade arv oli suurim
vanuserühmas 75-aastased ja vanemad (152). Kuna vanemates
vanuserühmades on naisi rohkem kui mehi, seletab see suuremat
COVID-19 surmade arvu naiste hulgas. Alla 65-aastaste vanuserühmas oli surmasid 19 ning 65–74-aastaste hulgas 30. Kuude
lõikes esines kõige rohkem COVID-19 surmasid (89) detsembris.
2020. aasta surma põhjuste andmed on esialgsed, neid täpsustakse ning ja eelmise aasta lõplikud andmed avaldab TAI surma
põhjuste register 3. mail 2021.
COVID-19 valitakse surma algpõhjuseks siis, kui surma põhjuse määranud arst märkis selle või sellest põhjustatud kopsupõletiku
surma tinginud seisundina. TAI surma põhjuste registri COVID-19
surmade arv on väiksem Terviseametist pärinevast COVID-19 positiivsete surmade arvust, kuna Terviseamet avaldab COVID-19
positiivse testi andnud inimeste surmade arvud enne surma algpõhjuse määramist.
Tervise Arengu Instituut

Vaktsineerimine on suure
tõenäosusega lahendus koroonaviiruse põhjustatud pandeemia kontrolli alla saamiseks
ning tavapärase elu juurde
tagasi pöördumiseks, kirjutab
sotsiaalministeeriumi rahvatervise osakonna nõunik Kärt
Sõber.
Efektiivne COVID-19 haiguse vastane vaktsiin ja piisava
hulga inimeste kaitsmine vaktsineerimisega aitab suure tõenäosusega harjumuspärase elu
juurde tagasi pöörduda. Eesti
elanike vaktsineerimisega saame kõige tõhusamalt kaitsta
enim haavatavaid inimesi ehk
riskirühmi, kellel on suurem
tõenäosus nakatuda või surra
kui teistel.
Laste vaktsineerimine on võimalik siis, kui on olemas lastele
sobiv vaktsiin. COVID-19 vaktsiinide kasutamise kohta raseduse
ajal on andmed hetkel piiratud ning neid võib kasutada vaid juhul,
kui võimalik kasu ületab mis tahes potentsiaalsed riskid emale ja
lootele.

Koduandur aitab suurendada
lähedaste kindlust ja
turvatunnet
Soovime, et üksi oma kodus elavad eakad, vähenenud
toimetulemisvõimega, puudega või terviseprobleemidega inimesed ei jääks kodus abita ja tähelepanuta. Meil kõigil peab olema
võimalus kauem iseseisvalt ja turvaliselt koduses keskkonnas viibida, suurendamata seejuures lähedaste inimeste hoolduskoormust.
Koduandur aitab suurendada lähedaste kindlust ja turvatunnet.
Juhtmevabad andurid registreerivad ruumides liikumised, uste
avamised ja sulgemised, temperatuuri, suitsu või kõrge CO taseme ning edastavad info kontaktisikule e-kirja või sõnumiga. Koduanduri veebilehe kasutajakontolt saab kiire ülevaate kõikidest
andmetest ja sündmustest. Kasutajakontolt saab seadistada vajadusepõhiseid teavitusi. Koduandurit saab kasutada ka kohtades, kus
pole internetiühendust.

Kuidas vaktsiinid nakkushaiguste eest kaitsevad?
Vaktsiin sisaldab haigust tekitava viiruse või bakteri neid
osakesi, mille kaudu immuunsüsteem haigustekitaja ära tunneb.
Haigust ennast vaktsineerimise tõttu aga ei kujune, vaid immuunsüsteem õpetatakse haigustekitajat ära tundma ja järgmisel kokkupuutel reageerima. Seega sünnib vaktsineerimise tulemusel samasugune immuunvastus, nagu nakkushaiguse läbipõdemisega, kuid
ilma haigestumise riski ja läbipõdemisega kaasnevate vaevusteta.
Kui haiguse vastu vaktsineeritud inimene haigustekitajaga kokku
puutub, siis on immuunsüsteem valmis organismi kaitsma. Haigustekitajad hävitatakse immuunsüsteemi poolt enne, kui nad saavad hulgaliselt paljuneda. Hetkel ei ole veel teada, kui pikaks ajaks
COVID-19 haiguse vastane vaktsineerimine immuunsuse annab,
kuid vastavad uuringud on käimas ja info täieneb pidevalt.
COVID-19 vaktsiinide ohutuse tagamine
Euroopa Liidus ja sealhulgas Eestis kasutatakse tavapäraselt
vaid neid ravimeid, mis on saanud Euroopa Liidus müügiloa ning
vastavad kõikidele kvaliteedi- ja ohutusnõuetele. Müügiloa taotlemise protsessi on COVID-19 pandeemia tõttu küll kiirendatud,
kuid selle hindamise tingimusi ei ole leevendatud. Euroopa Ravimiamet on vaktsiinikandidaatide kiiremaks hindamiseks moodustanud ekspertide töörühma. COVID-19 vaktsiinide ohutuse ja
efektiivsuse seire jätkub ka pärast müügiloa saamist.
Kõik müügiloa saanud vaktsiinid peavad olema efektiivsed,
kvaliteetsed ja ohutud. Vaktsiinist saadav kasu peab olema palju
suurem kui võimalikud riskid.

Kuu aega koroonavaktsiini
1. veebruariks oli Eestis manustatud umbes 38 594 annust koroonavaktsiini ja kõrvaltoime teatisi on tulnud neist 0,8% kohta ehk
309, kirjutab Ravimiameti ravimiohutuse osakonna juhataja Ott
Laius. Enne vaktsineerimise alustamist toonitati tervishoiutöötajaile,
et kõikidest võimalikest vaktsiini kõrvaltoimetest võiks Ravimiametile teada anda. Sestap on ka tavapärasest aktiivsem kõrvaltoimest
teatamine olnud rõõmustav. Võrdluseks, tavapärastel aastatel oleme
saanud kõikide ravimite kohta kokku ligikaudu 400-500 kõrvaltoime
teatist.
Kõrvaltoimeid on vähe ja need on pigem kerged
Kõikidest teatistest 298 olid mittetõsise ja 11 tõsise kõrvaltoime
kohta. Tõsist kõrvaltoimet sisaldanud teatistes on kirjeldatud eelkõige ülitundlikkusreaktsiooni vaktsiinile, millest kõik vaktsineeritud
on paranenud. Seetõttu toonitamegi pidevalt pärast vaktsineerimist
15-20 minutiks jälgimisele jäämise vajalikkust. Tõsisteks oleme hinnanud ka mõned vaktsineerimisega seotud stress-reaktsioonid, mis
vajasid kohest ravimi manustamist või sekkumist ja ka need vaktsineeritud on kõik paranenud.
Mittetõsistest kõrvaltoimetest on kirjeldatud üsna tavapäraseid
vaktsiinide kõrvaltoimeid, näiteks süstekoha valu, -turset, -punetust,
aga ka peavalu, pearinglust, halba enesetunnet, nõrkust ja jõuetust,
uimasust, väsimust, palavikku, külmavärinaid, lihas- ja liigesvalu,
lümfisõlmede turset ja valulikkust, maitse- ja lõhnataju kadu ja näo
tundlikkushäire teket.
Seni laekunud kõrvaltoimed on Covid-19 vaktsiinide kliinilistes uuringutes nähtuga sarnased ning eeldatavad. Samuti on leidnud
kinnitust uuringutes täheldatu, et pärast teist süsti ilmnevad kõrvaltoimed on intensiivsemad ja paikseid kõrvaltoimeid ja üldnähte esineb noorematel sagedamini võrreldes eakatega. Täpsemaid andmeid
kõrvaltoime teatiste kohta esitab ravimiamet iganädalaselt oma kodulehel.
Seega võime öelda, et seni on COVID-19 mRNA vaktsiinide
ohutusprofiil hea. Kõrvaltoimeid tekib ja need võivad olla lühiajaliselt häirivad, kuid valdav enamik neist on kerged ja mööduvad.

Allikas: Sotsiaalministeeriumi ajaveeb

Kuidas igapäevaselt toetada vaimset tervist

Üksi elava eaka lähedase toimetulekust ülevaate saamine ei ole
keeruline.Vaatad telefonist või arvutist, kuidas lähedasel kodus läheb. Süsteem annab ülevaate, kas inimene on käib kodust väljas
või valmistab sööki. Andurid ei riku privaatsust – andurid ei pildista ja ei filmi.
Koduandur saadab teateid oluliste sündmuste kohta
– Kui inimene pole liikunud või liigub ebatavalisel ajal.
– Uste ja sahtlite avamise kohta (välisukse avamine,
ravimisahtli avamine, külmkapi avamine jne).
– Info inimese koduse aktiivsuse kohta.
– Ülevaated ruumide kasutusaktiivsuse kohta
Koduanduri kasutamine on lihtne
– Tellid sobiliku PAKETI
– Paigaldad sensorid
– Registreerud KODUANDUR infosüsteemis kasutajaks
– Seadistad kontaktandmed, kellele infosüsteem teavitusi
saatma hakkab
Küsi infot:
tel +372 5341 4885
koduandur@koduandur.ee
www.koduandur.ee

Praeguses kiiresti muutuvas ühiskonnas on pinged ja stress
tavalised nähtused. Veel enam võimendab seda kõike praegune
pandeemia, mille ajal on tekkinud ebakindlus isegi järgmise päeva suhtes, ning samamoodi tekitavad lisastressi piirangud, millega
võivad kaasneda eneseisolatsioonis olek, laste koduõpe või muud
harjumatud situatsioonid. Kõik see kõrgendab meie ärevuse taset.
Seetõttu oleks hea, kui tagataskus oleksid väikesed nipid, mida
endale aeg-ajalt meelde tuletada, kui olukord keerulisemaks läheb.
Peab meeles pidama, et hea vaimse tervise valemiks on regulaarsus. Alustada tuleks unerežiimist. Ehk nii tööpäevadel kui ka
nädalavahetustel enam-vähem samal kellaajal magama minna ja
ärgata. Vabal päeval tund aega hiljem äramine ei ole probleemiks,
aga lõunani magada siiski ei tasu, kui nädala sees on äratus kell 6
hommikul.
Hea enesetunne on tugevalt seotud ka toitumise ning liikumisega. Söögikorrad võiksid olla regulaarsed ja toitumine mitmekülgne. Päevasel ajal võiks tegeleda füüsilise aktiivsusega, kasvõi
teha väike jalutuskäik värskes õhus.
Soovituslik on igapäevaselt kellegagi suhelda. Murede korral
võib alustada kellegi lähedase poole pöördumisega, sest nagu öeldakse - jagatud mure on pool muret. Kuid on ka hetki, kui peab

lisaks mainitud soovitustele kaasama ka välise abi. Mitmete vaimse tervise murede (nt ärevus ja depressioon) kohta on olemas erinevaid videoid, heliklippe ning kirjalikke juhiseid, mis juhendavad,
kuidas olla hetkes ja oma hirmudega hakkama saada. Neid leiab
näiteks Peaasi.ee kodulehelt.
Kuid tihtilugu on just rääkimine see, mis enim aitab, ning on
hetki, kus oleks vaja rääkida kellegagi, kes võtaks sind kui puhast
lehte. Selle jaoks on loodud Eesti Psühhiaatrite Seltsi Noorpsühhiaatrite sektsiooni ja MTÜ Peaasjad koostööprojekt, mille
kaudu saavad soovijad tasuta vaimse tervise alast veebinõustamist. Internetis on võimalik broneerida endale aeg lehel https://registratuur.peaasi.ee/kriisi
Projektiga seotud nõustajad kuulavad Su ära ja annavad nõu.
Vahepeal ainult sellest piisabki. Kui on vaja rohkem nõustamisi,
siis projekti raames saavad kõik vähemalt 27 aasta vanused inimesed viis tasuta veebinõustamist.
Noorematele soovitame MTÜ Peaasjad noortenõustamist.
Nõustajaga rääkimine ei ole ebatavaline ega näita, et oled nõrk. Pigem vastupidi - on loogiline, et mure korral pöördud kellegi poole,
kes teemat rohkem valdab, ja kuulad tema nõuandeid.
Need lihtsad juhised on arvatavasti igale inimesele teada, kuid
raskematel perioodidel kiputakse neid unustama. Seega on nende
meeldetuletamine alati kasulik. Kui näed sõpra-tuttavat, kellel on
raske hetk, siis kuula teda ning maini, et enesetunnet saab parandada une, toidu, liikumise ning suhtlemisega ja kui on vaja natuke
rohkem tuge, siis nõustajaga arutamine on samuti väga kasulik.
Krista Tomson
vaimse tervisenõustamise projektijuht
Magda Kõljalg
vaimse tervise nõustamise ekspert
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Põlva Kool sai viis!

Veebruarikuu esimene päev on Põlva Kooli kokkuhoidva pere jaoks olnud alati tähtis ja pidulik päev.
Kui varasematel aastatel oleme oma sünnipäeva auks suundunud kolmes rongkäigus Põlva keskväljakule, et seal üheskoos oma suure kooliperega toredalt aega veeta, polnud tänavu, ilmselt kõigile arusaadavatel põhjustel, siiski keskväljakul kohtuda võimalik.
Sünnipäev, 1. veebruar, algas kõikide õpilaste jaoks piduliku klassijuhatajatunniga, kus söödi üheskoos maitsvat kringlit, vaadati veebiaktust ning selgitati Kahoodi kaudu välja, kui hästi tunnevad õpilased Põlva Kooli puudutavaid fakte. Veebiaktusel pidas kõnet nii direktor Koit Nook kui ka kooli õpilasesindus. Esinemisnumbritega kostitasid vaatajaid 9. klassi tublid ja aktiivsed õpilased, kes tantsisid
omaloomingulise tantsu, mis oligi pühendatud just kooli sünnipäevale. Uhket sünnipäevalaulu mängis
Põlva Kooli puhkpilliorkester juhendaja Mihkel Kallipiga.
Samal päeval sai alguse ka õpilasesinduse korraldatud sünnipäevatemaatiline stiilinädal, mille raames leidis aset glamuurne esmaspäev, sinivalge teisipäev, laheda soki kolmapäev, värvikirev neljapäev
ja mugav reede. Et oma vinget ja läbimõeldut väljanägemist oleks uhkem pildile püüda, meisterdasid
õpilasesinduse töökad noored igasse hoonesse ka sünnipäevateemalised fotoseinad.
Sünnipäevanädalal toimus ka algatus „Kiida õpilast/ õpetajat/ koolitöötajat“. Nimelt olid kõik, kes
kuuluvad meie kooliperre, oodatud üksteist märkama ja kiitma. Igasse õppehoonesse kerkisid kiidutahvlid/ seinad, kust sai üksteise kirjutatud kiituseid lugeda. Kiiduseinad täitusid mühinal ja jäid vaat et kitsakski. Imeline, kui palju kiituseid ja ilusaid sõnu selle nädala jooksul lugeda sai! Kõik kirjutatud kiitused
jagati sõbrapäevanädalal õpilastele mälestuseks.
Kooli nooremad õpilased trallitasid tantsulises rütmis nii koolimajas sees kui õues. Särtsakal sünnipäevatrallil esinesid kooli võimlemis- ja tantsuringi tüdrukud ning kõik soovijad said mängida, tantsida
ja lustida. Palju õnne, armas kool!
Helen Reinhold ja Diana Pehk
Põlva Kooli huvijuhid

PÕLVA JAKOBI
KOOLIS

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

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

ÕPPETÖÖS

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

1. KOOLIASTMES

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

KOOLI VALIKAINETENA

õpetatakse usuõpetust, meedia- ja
suhtlusõpetust ning ettevõtlusõpetust.

ERILIST TÄHELEPANU

pööratakse Vana-Võrumaa kultuuripärandile, sh võru keele õppimisele.

Tilsi kooli SUMM osales virtuaalsel laadal
Tilsi kooli 7. klassi ettevõtlikud noormehed Raiki, Ain
ja Andris asutasid minifirma SUMM. Junior Achievement Eesti SA poolt saadi ametlik kinnitus ja tegevusluba 27. jaanuaril. Oma toodangu valmistamisega alustasid töömesilased juba eelmise aasta oktoobris.
MF SUMM toodab savist käsitööna valmistatud
koore- ja piimapakihoidjaid ja puidust serveerimisaluseid koos dipikastme kausiga. Esemed on valmistatud
käsitööna erineva suuruse, värvi ja disainiga. Serveerimisalused valmistati erinevatest puuliikidest ja freesiti
sisse süvend kausi jaoks. Serveerimisaluse teist poolt
saab kasutada lõikelauana.
MF SUMM võttis osa 13. veebruaril toimuvast Eesti
õpilasfirmade laadast, mis esmakordselt toimus veebikeskkonnas. Kõik tegevused seoses laadaga on olnud
parajaks väljakutseks. Pinget ja põnevust tõi kaasa turundamine sotsiaalmeedias, netipoe haldamine ja virtuaalse laadaboksi kujundamine. Südantsoojendav oli
näha õpilaste emotsioone, kui tooteid telliti või kui ostjad andsid postiivset tagasisidet. See tõstis
nende motivatsiooni ning iga järgnev veebivestlus muutis neid enesekindlamateks ja julgemateks. Kui
enne laata oli palju küsimusi õhus, kuidas kõik see reaalselt olema hakkab, siis peale esimest tellimust
ja vestlust oli ärevus kadunud ning osati kenasti toimetada.
Suur tänu meie kooli õpetajatele, kes olid igati „SUMMILE“ toeks ja abistasid neid. Suur tänu ka
vanematele ja vanavanematele, kelle tugi oli väga oluline.
Karin Kolbakov
minifirma juhendaja
Avaldatud lühendatult

Rosma waldorfkoolis lõppes draamaepohh: lavaküpseks sai
kuulsa Timm Thaleri lavaversioon „Müüdud naer“
Waldorfkoolidele on iseloomulik, et õppeained on käsil perioodide kaupa, ehk siis
epohhiti. Veebruarikuu lõpuks
jõuab kooli 8nda klassi jaoks
lõpule draamaepohh ja lavale jõuab etendus „Müüdud
naer“. Näidendi aluseks on
James Krüssi romaan Timm
Thaler. Etenduse lavastas kooli draamaõpetaja Külli Volmer
ja osatäitjad on kooli vanema
kooliastme õpilased.
Tegemist on müstilise visuaalpõnevikuga James Krüssi romaani põhjal. Näidendi
keskmes on peategelane Timm
Thaler, kes müüb oma naeru
salapärasele parunile Tarukile.
Vastutasuks saab Timm võime võita kõik kihlveod, mille sõlmib.
Draamaepohhiga õppisid õpilased kehastama erinevaid karaktereid ja inimtüüpe, õppisid mõtestama ja tunnetama elu väärtusi. Mõistma leina, lähedase kaotust. Waldorfkooli õpetamise põhimõte
on lähtuda inimesest, õppida tundma inimest, tema keha, hinge ja vaimu. Draamaepohh annab selleks
ühe väljundi.
Etendus kestab tund ja 45 minutit ja etenduse ajal on lubatud naerda ja muud moodi oma heakskiitu väljendada, nagu on auditooriumile oma sõnumi saatnud näitetrupp.
Kahjuks ei saa kool Covidi tõttu rahvast saali lubada. Etendus salvestatakse ja huvilised saavad
seda vaadata kooli meediakanalites.
Etenduse valmimist toetas Kultuurkapitali Põlvamaa ekspertgrupp.
Külli Volmer

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

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.

Rosma lasteaia lastele on eelkool tasuta,
teistele 3 eurot kord.
Toimumiskoht: Rosma koolimaja (Värska mnt 4)
Eelkooli viivad läbi Rosma kooli õpetajad.
Registreerimine ja info:
liisa.maasik@rosmakool.ee, 55602169
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Esimese Eesti käsipalliklubina pääses Euroopa
karikasarjas kaheksa parema hulka Põlva Serviti

Pilet 5 /3 eurot
tund enne algust kohapeal
Põlva Serviti tegi 20. veebruaril kodusaalis Mesikäpa hallis
ajalugu alistades EHF European Cupi kaheksandikfinaali korduskohtumises Saratovi SGAU 28:23 (12:10) ja edenedes koondtulemusega 56:51 eurosarjas veerandfinaali kaheksa parema võistkonna hulka.
Märtsi lõpul peetavate veerandfinaalide paarid loositakse veebaruarikuu viimasel nädalal. Hetkeseisuga on koha kaheksa hulgas
kindlustanud Rumeenia klubi Baia Mare CS Minaur ning rootslaste Ystads IF.
Mängida eurosarjas 16 parema hulgas ei olnud Servitile võõras
kogemus, aga kaheksandikfinaalis veerandfinaali ei olnud ükski
Eesti käsipalliklubi veel jõudnud. Lisaks edasipääsule püüdis Serviti ka Eesti klubide esimest võitu Venemaa meeskonna üle. Korduskohtumise võiduga tehti seega ajalugu mitmel liinil.
Enne kaheksandikfinaali esmakohtumist tundis Kalmer Musting headmeelt, et kõik mehed peale Henri Sillaste on rivis ja vigastustest priid ja täis tahtmist mängida. Muret tekitas aga meeskonna
mänguvorm, mis veebruarikuu kohta just kõige parem polnud. Esmakohtumine lõppes võõrsil viigiga 28:28 ning kohtumise järgselt
leidis peatreener, et oli halastamatu tempoga mäng, kus õnneks
Serviti kaitse ja väravavaht tegid suurepärat tööd. Lisaks saadi
kindlust, et Venemaa koondise väravavahi Stanislav Tretõnko seljataha väravasse saab palle visata küll.
Kodusaalis ei alanud kohtumine üldse mitte kergelt ning oma
mängu ei saadud ka kohe käima. Eduseisul 2:1 jäädi rünnakul hätta
Venemaa koondise väravavahi Stanislav Tretõnko ülemängimisega ja lisaks patustati valesöötudega. Kuid pikaajalised Serviti toetajad teavad, et kui mäng algab raskelt, siis on lõpus kõik võimalik. Kuigi fännid said oma meeskonnale kaasa elada vaid interneti
vahendusel ülekannet jälgides, siis Serviti ei andnud peale rasket
algus alla ning kaotuseseisut tuldi välja nii edukalt, et vastane ko-

Sporditulemused
• Eesti meistrivõistlused suusaorienteerumises toimusid 6.-7.
veebruaril Põlva vallas Hatikul. Esimesel päeval võisteldi lühirajal
ja teisel päeval tavarajal.
Lühiraja tulemused:
M14 II koht Markus Juhkam, M18 5. koht Samuel Kolsar, 7. koht
Mattias Maidla, M20 5. koht Martin Erik Maripuu, 6. koht Aleksander Kepler, N14 III koht Maarja Oras, 6. koht Luisa Nõmmik,
N16 6. koht Karoliina Kets, N20 III koht Johanna Laanoja; 4. koht
Lorely Kõrvel, 5. koht Anette Saar, 6. koht Kairiin Märtson
Tavaraja tulemused:
M14 I koht Markus Juhkam, M16 5. koht Kaspar Karolin, M18 6.
koht Samuel Kolsar, 7. koht Mattias Maidla, M20 5. koht Martin
Erik Maripuu, N14 4. koht Maarja Orsa, 5. koht Luisa Nõmmik,
6. Johanna Oras, N16 6. koht Karoliina Kets, N18 4. koht Geteli
Hanni, N20 II koht Lorely Kõrvel, 4. koht Johanna Laanoja, 5.
koht Anette Saar, 6. koht Kairiin Märtson.
• Põlva maakonna lahtised meistrivõistlused suusaorienteerumises toimusid 13.-14. veebruaril Põlva vallas Hatukul. Esimesel
päeval võisteldi sprindis ja teisel päeval lühirajal. Ka sellel võistlusel oli kohal Eesti paremik. Tulemused: M12 III koht Karl-Mattias
Juhkam, 6 koht Karl Markus Kähr, M14 III koht Markus Juhkam,
5.koht Jarel Jung, M16 5 koht Rasmus Saare, M18 III koht Mattias
Maidla, N12 4. koht Luisa Nõmmik, 6. koht Jette-Ky Assor, N14
I koht Johanna Oras, II koht Maarja Oras, N16 4. koht Karoliina
Kets, N18 III koht Geteli Hanni
Põlva Spordikool

guni 12. minuti jooksul ühtegi palli meie Eston Varuski seljataha
ei suutnud viia.
Teine poolaeg jätkus sealt kust esimene poolaeg lõppes – Eston
Varusk väravas ning kaitse värava ees tegid suurepärast tööd ning
Servitile määratud 2-minutilsed karistused ei toonud kaasa sellist
mängupildi muutust, et edasipääs veerandfinaali oleks kahtluse
alla sattunud. Väga hea meeskonnatöö, ka vähemuses mängides,
näitas korduskohtumises hoolimata vastase võitlusest, Serviti paremust. Korduskohtumises õnnestus meeskond mitmekülgselt ka
rünnakul – tehti häid vaheltlõikeid, saadi kiirrünnakuid ja pommitati tagaliinist.
“Tõesti super hästi mängitud mäng kuigi mängu algus oli meie
jaoks raske, eriti rünnakud. Kuid me saime täna raskest hetkest üle,
edasi läks mäng hästi, suutsime mängu kiiremaks saada. Kui alguses olime hädas vastase väravavahiga, mitmed 1:1 olukorrad jäid
tegemata, siis mängu jooksul suutsime ka need lahendada. Super
esitus hoolimata üksikutest vigadest. Natuke uskumatu, aga oleme eurosarjas kaheksa parema hulgas ning saame kaks väga kõva
mängu veel. Olen super rahul, oleme eurosarjas kaheksa hulgas,
kus on meie koht. Edasi vaatame, kelle loos vastaseks toob,” jagas
rõõmu peatreener Kalmer Musting.
Kohtumises panustasid väravatega: Kristjan Muuga, Andris
Celminš, Mathias Rebane 4, Tõnis Kase, Alfred Timmo 3, Sander
Sarapuu, Anatolii Chezlov, Mario Karuse 2, Otto Karl Kont, Ülljo
Pihus, Carl-Eric Uibo, Henri Hiiend 1.
Põlva Serviti ei saa pikalt puhata ning juba Eesti Vabariigi sünnipäeval 24. veebruaril kohtutakse kodusaalis Eesti Meistrivõistluse raames Tallinna võistkonnaga.
Tekst ja foto lehelt www.hcpolva.ee
Foto: Helin Potter
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Põlva Kultuuri- ja Huvikeskuses
R 5. märts kell 19 Kontsert: VAIKO EPLIK JA KRISTJAN RANDALU „KOOSKÕLA LAHKHELID“
Eriprojekt, elektrooniline, kitarr, klaver, vokaal.

Vaiko Eplik ja Kristjan Randalu tähistavad kontserdiga 10 aasta
möödumist esmakordsest muusikalisest kohtumisest, mille aluseks oli Randalu uus nägemus Epliku muusikast.
Vaiko Eplik on Eesti laulja ja helilooja.
Kristjan Randalu on oma põlvkonna silmapaistvaimaid Eesti
jazzmuusikuid, keda hinnatakse kõrgelt nii solisti, ansamblimuusiku kui ka heliloojana.
Pilet: 15€ / 10€ müügil Piletilevis, enne kontserti kohapeal.

R 12. märts kell 19 JAZZIÕHTU: MINGO RAJANDI
QUINTET “TO BE!”,

Mingo Rajandi (kontrabass ja kompositsioonid), Liisi Koikson
(vokaal), Joel Remmel (klaver), Marek Talts (kitarr), Ahto Abner (trummid).
Mitmekülgse taustaga helilooja ning kontrabassimängija Mingo
Rajandi on oma ansamblikaaslasteks kutsunud Eesti jazzi parimad tegijad ja armastatud laulja Liisi Koiksoni.
Kontserdil tulevad esitusele lood albumilt „To Be!“. Samuti
mängitakse uusi kompositsioone, mis plaadile ei jõudnud.
Pilet: 6€ müügil Piletilevis ja enne kontserti kohapeal. Kontsert
toimub koostöös Jazzliiduga.
NB! Laudade broneerimine: kultuur@kultuurikeskus.ee; Avatud jazzikohvik (Restoran Pesa Catering)

E 15. märts kell 13 Temufi. Noortelavastus “U-TUBE”
ehk kuidas minust saaks youtuber?

Kelleks tahad sa saada, kui suureks kasvad? küsis Friedebert
Tuglas väikeselt Illimarilt. Youtuberiks! 21.sajandi kõige populaarsem tuleviku töökoht. Kes on siis youtuber? Unistuste amet,
justkui režissöör, operaator, valgustaja ja osatäitja samal ajal.
Kõike seda vastavalt enda oskustele ja vajadustele. Noortelavastus “U-TUBE” räägib loo ühest teismelisest poisist nimega
Illimar, kelle suureks unistuseks on saada samuti youtuberiks.
Näitlejad Kaarel Targo (Must Kast) ja Tanel Ting (Kuressaare
teater). Lavastaja Peep Maasik
Pilet: 14€ müügil Piletimaailmas ja enne etendust kohapeal.
*Grupisoodustust küsi: temufi@temufi.ee

K 17. märts kell 19 Ugala teater. Mäng on alanud
Verine krimikomöödia

“Mäng on alanud” on hoogne, ootamatute pöörete ja värvikate
karakteritega kriminaalne komöödia. Eriti teravad elamused on
garanteeritud teatrikriitikutele. NB! Lavastuses esineb püssipauke.
Osades Aarne Soro, Luule Komissarov, Triinu Meriste, Tanel
Ingi, Martin Mill, Adeele Sepp või Marika Palm, Kata-Riina
Luide või Jaana Kena ja Vilma Luik. Lavastaja Tanel Jonas
Etendus kahes vaatuses (kestus 2 h ja 30 min)
Pilet: 17€ / 14€ müügil Piletilevis, Piletimaailmas, Põlva Vallavalituses kassas, enne etendust kohapeal.

L 20. märts kell 17.00 Esmakordselt Põlvas! BALANAS
SISTERS

Kristīne Balanas (viiul, Läti / Inglismaa) ja Margarita Balanas
(tšello, Läti, Itaalia)
Kevad kultuurikeskuses saab vastu võetud ajatult kauni klassika rahvusvaheliselt tuntud ja tunnustatud duo Balanas Sisters`i
poolt. Antonio Vivaldi „Aastaajad“, Jules Messenet “Méditation from Thais”, G. F. Händel “Halvorsen Passacaglia for Violin and Cello” jm. Kontsert võlub kuulajaid klassikahittide, ilu
ja graatsiaga.
Lätist pärit õed Kristine ja Margarita Balanas on teinud kiire
rahvusvahelise tähelennu nii solistidena kui ka duona ning pälvinud tähelepanu ja kriitikute kõrge tunnustuse uuenduslike
ideede ja värske lähenemise eest klassikalisele muusikale. Pilet
(kuni 28.02) 15€ /10€, (alates 1.03) 20€ / 15€ müügil Piletilevis
ja enne kontserti kohapeal.

R 26. märts kell 19 Rakvere Teater. Onu Vanja
Stseenid maaelust

Meil kõigil on kuskil oma onu Vanja. Mees, kes elab kellegi
teise elu. Mees, kes teeb tööd kuni päevad saavad otsa. Mees,
kel pole naist. Mees, kes vaatab, kuidas elu temast mööda triivib. Kuni ükskord saab temagi mõõt täis. Etendus täitumata
unistustest. Mööda- ja minnalaskmistest. Allakäigust. Vihast.
Õnnejanust. Keskeakriisist. Sügisest. Vastamata armastusest.
Lootusest. Sellest, mida keegi õigeks peab. Elust.
Etendus kahes vaatuses (kestus 2 h ja 20 min).
Autor Anton Tšehhov “Дядя Ваня”, Lavastaja Eili Neuhaus
Osades Ülle Lichtfeldt, Jaune Kimmel, Helgi Annast, Laura
Baumverk (külalisena), Hannes Kaljujärv (Vanemuine), Velvo
Väli, Toomas Suuman, Tarmo Tagamets
Pilet: 17€ / 15€ müügil Piletimaailmas, Põlva Vallavalituse kassas ja enne etendust kohapeal.

*KINOKAVA
leitav Põlva Kultuuri- ja Huvikeskuse kodulehelt
www.kultuurikeskus.ee
Kavas või korraldajast sõltumata tulla ette muudatusi.
Kontserdile, teatrietendusele või kinno tulles palume kanda
maski! Haigena palume jääda koju.

Vastse-Kuustes
23. veebruar - 12. märts LASTE JOONISTUSTE NÄITUS
“Meie valla ja vabariigi populaarsemad inimesed”.
T 2. märtsil kell 18.00 Käsitöötuba. Õpetaja Heli Henn.
Meisterduste täpsem info kultuurimaja kodulehelt www.vkk.
ee. Osalustasu 2 eurot
K 10. märtsil kell 13.45 Film lastele „Emili ja kadunud
maagia“.

Emily ema on kurb. Et ema taas rõõmsamaks muuta, püüab Emily
väga kõvasti, et olla täiuslik laps. Kord leiab Emily salapärase
kirstu, kandub ta maagilisse maailma, kus kohtub väga müstiliste
elukatega. Kuid sellest tagasi maa peale saabudes avastab ta kohutava tõe – maailm on suremas ja ainus, kes seda päästa saab, on
Emily. Et seda teha, peab ta vastu astuma oma kõige suuremale
hirmule. Kinopilet 5 ja 3 eurot

R 12. märtsil kell 19.00 Kinoõhtu. Film „Lahutusklubi“.

Ben on olnud viis aastat õnnelikus abielus, kuni ühel päeval saab
ta suure alanduse ja valu osaks. Tema kallis naine petab teda ning
lausa avalikult! Ben langeb masendusse ja proovib eluga edasi
minna. Juhuse tahtel kohtub ta rikka sõbraga, kelle palee-laadne
kodu muudetakse kõikide lahutatute klubiks. Kohaks, kus nauditakse elu, pidutsetakse ja trallitakse. Kellele seda abielu üldse
vaja on kui võib olla lahutatud ja õnnelik!
Raju komöödia „Lahutusklubi“ sai Prantsusmaal tõeliseks hitiks,
aga eks ole ka mõistetav, arvestades praegust süngevõitu ajastut.
Naer on terviseks! Kinopilet 4 eurot

15. märts –16. aprill UDMURDI KUNSTNIKE NÄITUS.
Udmurdi harrastuskunstniku Larissa Bõkova maalinäitus
„Lillede aeg ja Udmurdi kunstniku Nikolai Bõkovi graafikanäitus „Inimene – lind“
T 16. märtsil kell 18.00 Käsitöötuba. Õpetaja Heli Henn.
Meisterduste täpsem info kultuurimaja kodulehelt www.vkk.
ee . Osalustasu 2 eurot
E 22. märtsil kell 19.00 Kokkamisõhtu Kõivokõstega.
Erinevad võileva võided. Osalustasu 2 eurot
K 24. märtsil Põlvamaa Kooliteatrite festival.
Kooliteatreid palume festivalil osalemiseks registreerida end
1. märtsiks e-posti aadressile: vkkultuurimaja@gmail.com
Viiruse kiire leviku tõttu teatritrupid sel aastal kokku ei saa.
Seepärast ootame osalejatelt ETENDUSTE SALVESTUSI
23. märtsiks Vastse-Kuuste Kultuurimajja. Žürii alustab salvestiste läbivaatamist 24. märtsil kell 10.00.
R 26. märtsil kell 19.00 TEATRIÕHTU: 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
T 30. märtsil kell 18.00 Käsitöötuba. Õpetaja Heli Henn.
Meisterduste täpsem info kultuurimaja kodulehelt www.vkk.
ee . Osalustasu 2 eurot
Palume külastajatel kanda maske!
Ürituste toimumine sõltub Eesti Valitsuse otsustest seoses koroonaviiruse COVID19 levikuga, palume jälgida infot!

Vastse-Kuuste kogukonnamajas
E 1. märtsil ja 29. märtsil naisteklubi Kolmapäev koolitusruumis tervisliku toitumise koolituse 2. ja 3. õpiõhtu.
Koolitusi viivad läbi toitumisterapeut Triin Muiste (Triinu
Toidumaailm), Liilia Raik ja funktsionaalse toitumise terapeut
Annely Soots (Annely Sootsi Koolituse Tervisekool). Kohtade arv piiratud, kindlasti vajalik registreerimine tel 501 3954.
Toetab kohaliku omaalgatuse programm. Osavõtupanuse kohta info registreerimisel.
Meie koolitustel ja loometoas peab kandma kaitsemaski. Haigena palume jääda koju. Koolituse ja loometubade
toimumine sõltub COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse levikust ning sellest tulenevatest piirangutest.

Ahjal
T 9. märtsil kell 11.15 Miksteater etendus ERAKORDNE

.VEEPUDEL. Pilet 4 eurot

N 18. märtsil ja 25. märtsil kell 18.30 Seltskonnatantsuklubi
“Tantsusõbrad” . Vajalik etteregistreerimine mob 5372 7732

Vana-Koiolas
P 7. märtsil kell 17.00 Naistepäeva elamusõhtu: Muusika
ja maitsed: Marek Sadam ja Martin Trudnikov “Laulud
armastusest ja sõprusest”. Soolased ja magusad maitseelamused
Maiasmaa’lt. Pilet 15€. Kohtade broneerimine: 5809 9910 Bibi,
koiolarahvamaja@polva.ee
KOHTADE ARV ON PIIRATUD!
P 14. märtsil kell 16.00 Liblikaprossi meisterdamise õpituba
Juhendaja Triin Pannel. Osalustasu 5€. NB! Vajalikud vahendid kohapeal olemas, võimalusel võta kaasa oma väikesed terava otsaga
käärid! Registreeri õpituppa: 5809 9910 Bibi või koiolarahvamaja@polva.ee . KOHTADE ARV ON PIIRATUD!
R 26. märtsil kell 18.00 OSHO meditatsiooniõhtu koos helirännakuga. Juhendaja Kristiina Kärkkänen. Osalustasu 10€. Eelregistreerimine: 5809 9910 Bibi või koiolarahvamaja@polva.ee
KOHTADE ARV ON PIIRATUD!
T 30. märtsil kell 18.00 Mälestuskarbi meisterdamise õpituba
Juhendaja Egle Jakin . Osalustasu 15€. NB! Vajalikud vahendid
kohapeal olemas, võimalusel võta kaasa oma väikesed terava otsaga
käärid! Registreeri õpituppa: 5809 9910 Bibi või koiolarahvamaja@polva.ee KOHTADE ARV ON PIIRATUD!
Sündmustel ei ole lubatud osaleda haigusnähtudega
külastajatel!

Moostes
K 3. märtsil kell 18.00 Käelise tegevuse õhtu (galeriis)
Teema: litri ja lille kaunistustega kaart. Juhendaja Anne-Ly Piirisild. Info ja registreerimine: 516 0656, Maret Aruoja
K 3. märtsil kell 9.00- 16.00 ja õhtul 18.-20.00
Anneli Kaasiku maalide näitus.
L 6. märtsil kell 10.00 – 13.00
Naistepäeva laat Mooste Kultuurimajas ja õuealal
Ootame toidu- ja tööstuskaupa, käsitööd ja talutoodangut, jm.
Avatud kohvik. Registreerimine: 516 0656, Maret Aruoja
T 9. märtsil kell 13.30 Miksteatri etendus ERAKORDNE
VEEPUDEL. Pääse: 2 eurot. Info: 516 0656, Maret Aruoja
R 19. märtsil kell 18.00 Kokakunsti õhtu ainult meestele
Kiired ja toitvad retseptid, millega saab hakkama iga mees.
Juhendaja toidutehnoloog Silvi Heinaste. Osalustasu: 10 eurot.
Info ja registreerimine: 516 0656, Maret Aruoja
K 24. märtsil kell 18.00 Käelise tegevuse õhtu (galeriis)
Juhendaja Anne-Ly Piirisild. Info 516 0656, Maret Aruoja
E 29. märtsil kell 11.00 Töötuba pensionäridele
Teema: kevadpühade seade lauale. Juhendaja Anne-Ly Piirisild.
Võta kaasa seest tühjaks puhutud või keedetud munad, õlgi, sulgi
ja alus kuhu soovid seade valmistada. Registreerimine 516 0656,
Maret Aruoja

Mooste Folgikojas
R 12. märtsil kell 19.00 Naistepäeva galakontsert “Meestelt
naistele’’
T 30. märtsil kell 19.00 Kaunimate Aastate Vennaskond.
Kaunimad 70ndad me elus
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ÕNNITLEME
VÄÄRIKAID
JUUBILARE
MÄRTS 2021
97
Endla-Johanna Rämmal
Ahja alevik
93
Hella Randma
Põlva linn
92
Vilma Kliimak
Põlva linn
91
Hedviga Sisask
Põlva linn
Elfriide Huik
Loko küla
90
Elsa Suija
Põlva linn
Endla-Regina Sillaots
Põlva linn
Evi Tobreluts
Kiisa küla
Laine Kooskora
Loko küla
85
Ene Punning
Põlva vald
Rein Kaldma
Põlva linn
Eevi Mõrd
Peri küla
Eha Soever
Himma küla
Eha Abram
Põlva linn
Valdeko Vasser
Põlva linn
Evi Kramp
Põlva linn
Aita Roiland
Orajõe küla
Malle Palo
Põlva linn
80
Veera Soodla
Põlva linn
Valve Lubi
Põlva linn
Marius Madalvee
Mammaste küla
Valve Koiva
Kadaja küla
Anna Lillemägi
Põlva linn
Õie Toova
Rasina küla

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

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

75
Eha Kaha
Mammaste küla
Milli Urbla
Ahja alevik
Arto Aksel Lennart
Leppänen
Põlva linn
Ellen Filatova
Põlva linn
Heino Ostra
Taevaskoja küla
Reet Kappo
Põlva linn
Taimi Kesalo
Põlva linn
Mare-Riina Laik
Ahja alevik
Juta Valvik
Aarna küla
Uno Villako
Orajõe küla
70
Urmas Öövel
Ibaste küla
Ludmilla Lašmanova
Lahe küla
Tarmo Kaaver
Rosma küla
Uno Kase
Tisli küla
Malle Helekivi
Põlva linn
Ester Säälits
Põlva linn
Inga Hernits
Himma küla
Liidia Marga
Põlva linn
Evi Ilves
Himma küla
Tiina Narusk
Aarna küla
Kalle Tsäko
Kauksi küla
Liia Muld
Tilsi küla
Ene Siivak
Puuri küla
Kaja Juurik
Ahja alevik
Imbi Mollok
Vastse-Kuuste alevik
Aprillikuu juubilarid,
kes ei soovi äramärkimist
ajalehes, palume sellest teada
anda hiljemalt 15. märtsiks
tel 799 9499
Elanike arv seisuga
01.02.2021 on 13 651
mehi 6718
naisi 6933
Ajavahemikul
22.01.2021 – 18.02.2021
sündis Põlva vallas
4 tüdrukut ja 5 poissi.

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

Leontine Vaasa
1926-2021
Helga Semm
1931-2021

Evi Pilv
1933-2021
Erika Kork
1934-2021
Vaike Raag
1936-2021
Aino Solnik
1936-2021
Dagmar Kaha
1939-2021

Maia Käige
1940-2021
Aarne Kaasik
1942-2021
Leili-Alviine Alaveer
1942-2021
Hans Lattik
1948-2021
Raimo Mosen
1950-2021

Tel 524 5949 (24h) Helje
Põlva Kesk tn.11,
Swedbankiga samas majas
24/7 klienditeenindus telefonil 524 5949

* Haua- ja tuhastamismatuste korraldamine

www.matusebyroo.ee
* Ööpäevaringne lahkunu transport

Asume Põlvas,
Kesk tn 11 (Swedbanki
kontoriga
* Külmkamber
Põlva Haiglas,
Rosma
samas hoones). Sissepääs uue keskväljaku poolt.

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

Aivar Vall
1954-2021
Heiki Heinsoo
1955-2021
Sirje Kruus
1957-2021
Vladimir Haidak
1959-2021
Kaja Kelder
1960-2021

Aili Tilgre
1961-2021
Linnar Vaarask
1961-2021
Andres Süld
1961-2021
Kallar Lõhmus
1966-2021
Andrus Unt
1969-2021

- 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

