
EELNÕU 

 
 

PÕLVA VALLAVOLIKOGU 
 

OTSUS 

 

 

Põlva 03.12.2018 nr 1-4/124 

 

Tunnustusavalduste andmine 

 

 

Tunnustusavaldus "Põlva aukodanik" nimetus antakse füüsilisele isikule erilise austusavaldusena 

aastatepikkuse töö või tegevuse ja eeskuju eest, mis on positiivselt mõjutanud Põlva valla arengut ja 

tuntust. Tunnustusavalduse "Aasta tegu" andmisega väärtustatakse vallale olulise tähtsusega 

ettevõtmist või sündmust, mis on positiivselt mõjutanud valla arengut ja tuntust aasta jooksul. 

Tunnustusega "Aasta vabatahtlik" avaldatakse austust ja tänu inimesele, kes vabatahtlikult panustab 

ühiskonna arengusse. Kultuuripreemia antakse Põlva vallas tegutsevale füüsilisele või juriidilisele 

isikule või muule ühendusele, mis ei ole juriidiline isik, väljapaistva tegevuse eest kultuuri- või 

spordivaldkonnas.  

 

Põlva Vallavolikogu 15. novembri 2018. a määruse nr 1-2/56 "Põlva valla tunnustusavalduste 

andmise kord" § 3 lõike 1, § 4 lõigete 1 ja 2 ning § 5 lõike 1 alusel ning lähtudes esitatud 

ettepanekutest, Põlva Vallavolikogu  

 

o t s u s t a b: 

 

1. Anda Põlva valla tunnustusavaldus "Põlva aukodanik" nimetus _____________________.  

 

2. Tunnustusavaldusega "Põlva aukodanik" kaasneb aumärk ning rahaline preemia summas 1000 

eurot.  

 

3. Anda Põlva valla tunnustusavaldus "Aasta tegu" ____________________.  

 

4. Tunnustusavaldusega "Aasta tegu" kaasneb rahaline preemia summas _______ eurot/meene 

väärtuses ________ eurot. 

 

5. Anda Põlva valla tunnustusavaldus "Aasta vabatahtlik" ____________________.  

 

6. Tunnustusavaldusega "Aasta vabatahtlik" kaasneb rahaline preemia summas _______ eurot/meene 

väärtuses ________ eurot. 

 

7. Anda Põlva valla 2018. aasta kultuuripreemia kultuurivaldkonnas summas _____ eurot 

__________________.  

 

8. Anda Põlva valla 2018. aasta kultuuripreemia spordivaldkonnas summas _____ eurot 

____________________. 

 

9. Otsus jõustub teatavakstegemisest. 

 



Otsuse peale võib esitada Põlva Vallavolikogule vaide haldusmenetluse seaduses sätestatud korras 30 

päeva jooksul arvates otsusest teadasaamise päevast või päevast, millal oleks pidanud otsusest teada 

saama, või esitama kaebuse Tartu Halduskohtule halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud 

tingimustel ja korras. 

 

 

 

/allkirjastatud digitaalselt/ 

Lennart Liba 

Vallavolikogu esimees  

  



Seletuskiri Põlva Vallavolikogu 03.12.2018 otsuse eelnõu nr 1-4/124 "Tunnustusavalduste 

andmine" juurde 
 

Sissejuhatus ja eelnõu sisu 

Tunnustusavalduste andmist Põlva vallas reguleerib Põlva Vallavolikogu 15. novembri 2018. a 

määrus nr 1-2/56 "Põlva valla tunnustusavalduste andmise kord". 

 

Aukodaniku nimetuse ja aumärgi andmise otsustab vallavolikogu. Aukodaniku nimetuse andmisega 

kaasneb aumärk ja rahaline preemia summas 1000 eurot.  

 

Tunnustusavalduse "Põlva aukodanik" andmiseks esitatud ettepanekud: 

 Nimi Põhjendus Esitaja 

1. Ilmar Tagel Pikaajaline lavakogemus Põlva Linna Harrastusteatri 

kauaaegne näitleja, aastakümneid loonud kaasa erinevates 

orkestrites Põlvas. Pikka aega laulnud kammerkooris 

"Maarja". Osalenud laulupidudel nii laulja kui ka 

orkestrandina (1950-2014). 

Põlva rajooni laulupeokomisjoni esimees aastatel 1980-1986. 

Edukas spordirindel. 1951-1955 oli tegev jooksualadel, 

suusatamises, korvpallis, lauatennises, jalgrattasõidus. 

Parimaks saavutuseks võib lugeda üleliiduliselt maanoorte 

spartakiaadilt saadud pronksmedalit jalgratturite 100 km 

ühisstardiga sõidus. 

Rahva poolt tunnistatud parimaks ilmaliku matusetalituse 

läbiviijaks Põlvamaal. 

Abivalmis inimene, kes ei tunne "El!" sõna. 

Praegugi veel raugematu entusiasmiga tegutsev Ilmar Tagel 

(hetkel 82-aastane ) on väärt kandma Põlva valla aukodaniku 

nimetust, ta on oma pikaajalise töö ja tegevusega pälvinud 

teda tundvate inimeste lugupidamise ning on seetõttu igati 

teeninud oma elutööle tuginedes Põlva aukodaniku 

tunnustuse. 

Sirje Vill 

2. Milvi 

Groznõi 

Milvi Groznõi on elanud kogu oma elu Põlvamaal Kadaja 

külas. On üles kasvatanud kolm last. Kohe pärast kooli asus ta 

tööle Ahja haiglasse, mis asus kaks kilomeetrit Ahja südamest 

eemal. Algul töötas ta haigla majandustegevust juhtides ja 

hiljem meditsiiniõena. Kui ajad muutusid kolis Ahja haigla 

asulasse ja Ahja Hooldekodu sai eraldi ruumid 

korterelamusse, kus Milvi jätkas tööd hooldusõena. Alates 

2006. aasta novembrist asus ta vanemhooldusõena 

hooldekodu tegevust korraldama ja tänaseks päevaks on ta 

töötatud 47 pikka aastat.  

Ahja Hooldekodu on väike 15 kohaga hooldushaigla, kus 

töötab 7-liikmeline personal. Kogukonnale on  asutus väga 

vajalik, sest on hea, kui saab abi vajava lähedase ligidal 

asuvasse hoolekandeasutusse usaldada ja teda seal tihti 

külastamas käia. 

Milvi on suutnud luua igati inimsõbraliku keskkonna nii 

patsientidele kui ka seal töötavale personalile.  

Lisaks pikkadele tööpäevadele suudab Milvi osaleda ka 

kogukonna kultuurisündmustel ja on olnud pikka aega 

rahvatantsurühma „Hõbesõlg“ tantsija.  Ahja Hooldekodu on 

juba teist aastat Milvi eestvedamisel võtnud osa Ahja 

kodukohvikute päevast, pakkudes külastajatele suurepäraseid 

Külli 

Vardja 

https://www.riigiteataja.ee/akt/423112018004?leiaKehtiv


maitse- ja kohvikuelamusi.  

Milvi Grosnõi on igati vääriline kandidaat aukodaniku tiitlile. 

Väikestes maakohtades omandavad sellised pikka aega ühel 

ametipostil töötanud  ning oma tööd armastavad inimesed 

kullahinna ja pole vale väita, et olenemata kohast ja ajast, saab 

suuri tegusid teha oma väikeste igapäevaste tegemistega, 

saatjateks hoolimine ja armastus tehtava vastu.  

Kandidaat on andnud märkimisväärse panuse Ahja 

Hooldekodu tegemistesse ja on kogukonna lugupidamise auga 

välja teeninud. 

 

Vallavalitsus toetab Ilmar Tageli kandidatuuri. 

 

Tunnustusavalduse "Aasta tegu" andmise otsustab vallavolikogu. Tunnustusavalduse "Aasta tegu" 

andmisega väärtustatakse vallale olulise tähtsusega ettevõtmist või sündmust, mis on positiivselt 

mõjutanud valla arengut ja tuntust aasta jooksul. Tunnustuse andmisega kaasneb rahaline preemia või 

meene. Rahalise preemia suuruse või meene väärtuse otsustab volikogu.  

 

Tunnustusavalduse "Aasta tegu" andmiseks esitati kolm ettepanekut: 

 Ettevõtmine/ 

sündmus 

Põhjendus Esitaja 

1. Liikumine "Põlva 

sünnitusosakonna 

kaitseks" ja MTÜ 

Põlva Kodanik 

Liikumise "Põlva sünnitusosakonna kaitseks" ja MTÜ Põlva 

Kodanik liikmete aktiivne ja järjekindel tegutsemine aitas 

ära hoida sünnitusmaja sulgemise Põlvas. 

Merlin Kirbits 

2. 
Mooste mehed 

Kataris krohvimas 

Looduslikke ehitusmaterjale tootev väikeettevõte 

Saviukumaja OÜ kindlameelsus, aastate pikkune järjepidev 

töö ning tootearendus on leidnud laialdast huvi, tähelepanu 

ja tuntust mitte ainult Eestis, vaid ka mujal maailmas. 

2018. aasta jaanuarist kuni maini avanes Moostes tegutseval 

ettevõttel, Saviukumaja OÜ-l, koos selle tegevjuhi ja 

omaniku Marko Kikasel ning Martin Hütt´il võimalus 

näidata oma ettevõtte kvaliteetseid savi- ja lubikrohve ning 

tarmukat eestlaslikku tööjõudu Kataris, Araabia ülikule 

kuuluva hoone krohvimistöödel. Moostes tegutsev ettevõte 

seljatas mainekad konkurendid ning neid palgati Katari 

emiiri vennale kuuluva hoone krohvimistöödele. Eestlaste 

tööga jäädi seal väga rahule. 

Saviukumaja OÜ ja nende Katari projekti tegevust kajastas 

Äripäev: 

https://www.aripaev.ee/uudised/2018/06/06/kuidas-

mooste-mehed-kataris-krohvimas-

kaisid?fbclid=IwAR1_OX6C4rjTfwD9qPu_AQXmM

GkroKtvsxxmiP5vHbUoGAsda1LvjXhFPPw 

Anti Rüütli 

3. Korterelamute 

renoveerimine 

Põlvas 

Põlva vallas (peamiselt linnas) on aastatel 2013–2018 

süsteemselt renoveeritud väga suur osa korterelamuid, 

kaasates Kredexi tuge. Põlva linn on Eestis kindlasti 

esimeste hulgas osakaalult renoveeritud korterelamute 

poolest. Korterelamute renoveerimine on hea näide 

keerukast protsessist, kus tänu esimestele julgetele saavad 

innustust järgmised ja seega kodanikualgatuse korras 

muudetakse aja jooksul positiivselt piirkonna nägu suuresti 

ilma omavalitsuse toeta. 

Korterelamute renoveerimine on ühtepidi tõstnud Põlva kui 

Kuldar Leis 

https://www.aripaev.ee/uudised/2018/06/06/kuidas-mooste-mehed-kataris-krohvimas-kaisid?fbclid=IwAR1_OX6C4rjTfwD9qPu_AQXmMGkroKtvsxxmiP5vHbUoGAsda1LvjXhFPPw
https://www.aripaev.ee/uudised/2018/06/06/kuidas-mooste-mehed-kataris-krohvimas-kaisid?fbclid=IwAR1_OX6C4rjTfwD9qPu_AQXmMGkroKtvsxxmiP5vHbUoGAsda1LvjXhFPPw
https://www.aripaev.ee/uudised/2018/06/06/kuidas-mooste-mehed-kataris-krohvimas-kaisid?fbclid=IwAR1_OX6C4rjTfwD9qPu_AQXmMGkroKtvsxxmiP5vHbUoGAsda1LvjXhFPPw
https://www.aripaev.ee/uudised/2018/06/06/kuidas-mooste-mehed-kataris-krohvimas-kaisid?fbclid=IwAR1_OX6C4rjTfwD9qPu_AQXmMGkroKtvsxxmiP5vHbUoGAsda1LvjXhFPPw


omavalitsuse mainet läbi välise väljanägemise, teisalt on 

veelgi tähtsam elanike rahulolu läbi paremate 

elamistingimuste ja kinnisvara väärtuse tõusu. 

Peamised vedurid korterelamute renoveerimisel on ühistute 

juhatused ja nende esimehed, neid võiks eraldi tänukirjadega 

vms tunnustada. Samuti võiks kõikidele renoveeritud 

korterelamutele paigaldada valla poolt märgi, tänutahvli 

vms. Võimalus on ka korterelamud (koos piltidega) 

presenteerida Keskväljaku infotahvlil. 

 

Vallavalitsus teeb ettepaneku nimetada Aasta teoks Põlva keskväljaku rajamine. 

 

Tunnustusavalduse "Aasta vabatahtlik" andmise otsustab vallavolikogu. Tunnustusega "Aasta 

vabatahtlik" avaldatakse austust ja tänu inimesele, kes vabatahtlikult panustab ühiskonna arengusse 

Tunnustuse andmisega kaasneb rahaline preemia või meene. Rahalise preemia suuruse või meene 

väärtuse otsustab volikogu.  

 

Tunnustusavalduse "Aasta vabatahtlik" andmiseks esitati kaheksa ettepanekut: 

 Nimi Põhjendus Esitaja 

1. Meelis Maidla Meelis Maidla on 2019. aastal oma 40. tegevusaastat tähistava 

MTÜ Põlva Matkaklubi kauaaegne liige ja juht (president). 

Tema algatusel ja korraldamisel toimuvad erinevat liiki 

matkad nii klubi liikmetele kui ka avalikkusele. 

EV100 matkasarja raames oli mitmete matkade juht ja abiline. 

Aprillis 2017 toimus avamatk, millest võttis Meelise 

eestvedamisel osa 72 põlvamaalast. Juhtis Uma Pido 

matkasarja Põlva kihelkonna rahvamatka (osalejaid 145). 

Põlva On eestvedaja matkaklubi tuntust kogunud iga-aastasel 

öömatkal, mida korraldatakse peale jaanipäeva aasta lühimatel 

öödel. Matk algab päikeseloojangul ning lõpeb päikesetõusul.  

Põlva Päevade korraldamise algusest tänaseni on Põlva 

Matkaklubi Meelis Maidla eestvedamisel läbi viinud veepäevi 

Põlva rannas, pakkumaks inimestele võimalust erinevate 

veealustega vee peal viibida. Osales tõukerataste Euroopa 

karikavõistluste etapi korraldamisel Põlvas augustis 2018. 

Siivi Paide 

2. Priit Nurmoja Põlva orienteerumisteisipäevakute 43. hooaja 

korraldusmeeskonna liige. Teisipäevakud toimusid aprillist 

septembrini.  

Priit Nurmoja tegeles vajalike materjalide ettevalmistamisega 

ning tagas üritustel IT-toe. Kokku tehti hooaja teisipäevakutel 

7088 starti, mis teeb keskmiseks osalejate arvuks ühel 

päevakul 284 inimest. Kokku osales teisipäevakutel 944 

erinevat inimest. 

Nikolai 

Järveoja 

3. Nele Risttee Nele Risttee on oma aktiivsuse, rõõmsameelsuse ja 

positiivsusega sütitanud Põlvamaal palju nii väikeseid kui 

suuri südameid tantsu- ja laulupisikuga. Kõike, mida ta teeb, 

teeb ta kire ja suure pühendumisega. Tema tegevused on 

kogukonnas nähtavad ning toetavad paljudes peredes 

kasvavate laste arengut. 

Lasteaialapsed esinesid 2018. aastal Nele Risttee 

juhendamisel Kagu-Eesti tantsupeol. Ta koordineeris 

lasteaedade liigijuhendajana esinemist puudutavat infot, toetas 

tantsude õppimist ja koostas esinemisjoonised. Lisaks on Nele 

Risttee kolmel viimasel õppeaastal valmistanud ette ja viinud 

Merlin 

Kirbits 



läbi maakonna lasteaedade laululaste laulukonkursse Vastse-

Kuustes. Koostöös Põlva Muusikakooliga organiseerib Nele 

Risttee juba teist aastat lasteaedade koolieelikutele 

muusikakooli õppimisvõimalusi tutvustava kontsert-

kohtumise. See on olnud minu hinnangul edukas ettevõtmine, 

sest nii mitmedki lapsed on tänu sellele saanud julgust 

muusikakooli õppima asumiseks.  

4. Hanna-Grete 

Rüütli 

Hanna-Grete Rüütli on tubli ja aktiivne noor. Lisaks oma 

tööle Põlva valla noortekeskuse noorsootöötajana ja 

õpingutele Viljandi kultuuriakadeemia suudab ta kaasa lüüa 

Tännassilma, Kähri ja Puskaru külaelu arengus. Oma rahuliku 

oleku ja hea huumorisoonega paneb nii mõnegi torssis näo 

särama.  

Hanna-Grete on küla aktivist, oma tegevusega suureks toeks 

ja abiks MTÜ juhatusele. 2018 aastal on ta aktiivselt kaasa 

löönud kõikide külaürituste organiseerimisel. Koos on 

korraldatud talgupäev, külapäev ja mihklipäev. Kolme küla 

Mihklipäeval pani ta ennast proovile päevajuhina ja mängude 

läbiviijana. 

2018. aasta sügisest alustas Tännassilma külas tegevust 

noortetuba. Hanna-Grete on võtnud oma südameasjaks 

Tännassilma, Kähri ja Puskaru küla noortega tegelemise. 

Kokku saadakse kaks korda kuus, et koos meisterda, kokata, 

mängida. Uue algatusena tutvustas Hanna-Grete lastele 

vanaaja traditsioonilisi mardikombeid ning löödi kaasa 

üleskutses "Hakkame santima".  

Hanna-Grete loomingulisus on nakatanud ka lapsi, ning 

noorte poolt tuli üleskutse teha midagi teistmoodi ja huvitavat. 

Näiteks kutsus ta noored aasta lõppu veetma koos ööbimisega 

Põlva Noortekeskuses. Hanna-Grete Rüütli on vääriline 

kandidaat Põlva valla vabatahtliku tiitlile, sest peale oma 

ametlikku tööd panustab oma aega ja jõudu, külaelu 

elavdamiseks ning arendamiseks.  

Tiia 

Johanson 

5. Merlin Kirbits ProgeTiigri programmi edendamine Põlvamaal ja 

innovaatiliste robootikaseadmete kasutuselevõtmise toetamine 

erinevates Põlvamaa koolides ja lasteaedades.  

Merlin Kirbits on alates 2016. aasta sügisest vabatahtlikuna 

võtnud enda kanda Meie Stuudio rühmavanema rolli. Ta on 

koos Meie Stuudio kõige noorematega (~30 last) käinud 

kaasas tantsutrennides, andnud oma panuse kostüümide 

teostumisse ning saatnud lapsi erinevatel esinemistel. 

Piret Reedi 

6. Indrek Sarapuu Indrek Sarapuu aktiivne ja järjekindel tegutsemine aitas ära 

hoida sünnitusmaja sulgemise Põlvas. 
Merlin 

Kirbits 

7. Mari-Liisa 

Parder 

Mari-Liisa Parderi aktiivne ja järjekindel tegutsemine aitas ära 

hoida sünnitusmaja sulgemise Põlvas. 
Merlin 

Kirbits 

8. Andres Vijar Andres Vijar on pikaajaline Himmaste külavanem ja MTÜ 

Himmaste looja ning juht alates asutamise aastast 2010. Oma 

töös volikogu liikmena tähtsustab Andres külavanemate rolli 

ja võimalusi külaelu arendamiseks ja edendamiseks.  

Andres Vijar on eluterve ja aktiivse ning valla arengut silmas 

pidava ellusuhtumisega, ta on kogukonna aktivist, eestvedaja 

ning eeskujuks paljudele, eriti aga nooremale põlvkonnale. 

Peame oluliseks Andrese kui külavanema vabatahtliku panuse 

tunnustamist ka seoses külavanemate rolli tähtsustamisega, 

Ene Mattus 



kuna külavanema rolli ühiskondlik mõju avaldub kogukonnas 

pikaajaliselt. 

 

Vallavalitsus toetab Andres Vijari kandidatuuri. 

 

Kultuuripreemia andmise ja preemia suuruse otsustab vallavolikogu. Kultuuripreemia antakse 

Põlva vallas tegutsevale füüsilisele või juriidilisele isikule või muule ühendusele, mis ei ole 

juriidiline isik, väljapaistva tegevuse eest kultuuri- või spordivaldkonnas. Kultuuripreemia antakse 

kultuurivaldkonnas kultuuri-, hariduse-, teaduse- või loomingu alal ja spordivaldkonnas spordi-, 

tervisedenduse või sportlike eluviiside propageerimise alal. 

 

 Nimi Põhjendus Esitaja 

1. Maicel Uibo Eesti parim kümnevõistleja, sisekergejõustiku 

maailmameistrivõistluste pronksmedal 2018 Birmingham. 

Elades, õppides ja treenides USA-s on külastanud korduvalt 

Põlvat ja motiveerinud kohalikke noori tegelema spordiga 

ning tervislike eluviisidega. Osales koos abikaasa Shaunae´ga 

renoveeritud Põlva staadioni avavõistlusel "Tähtede jooks". 

Kuldar 

Leis 

 

Haridus- ja kultuuriosakonna ettepanek kultuuripreemia spordivaldkonnas – Ilmar Tagel, 

spordiveteran ja spordipropageerija ning eeskuju ja kultuurivaldkonnas – Mare Põld, Põlva 

käsitööklubist. 2018. aastal kudusid nad Eesti sümbolkujudele sinimustvalged sallid ja tegid kaastööd 

projektis "Eesti lapivaip 100". 

 

Vallavalitsus toetab haridus- ja kultuuriosakonna ettepanekut. 

 

Otsusega antakse tunnustusavaldused "Põlva aukodanik", "Aasta tegu" ja "Aasta 

vabatahtlik" ning antakse üle kultuuripreemiad. Tunnustusavaldused antakse üle Eesti 

Vabariigi sünnipäevale pühendatud vastuvõtul 23. veebruaril 2019. 

 

Eelnõu vastavus Euroopa Liidu õigusele  

Eelnõu on kooskõlas Euroopa Liidu õigusega.  

 

Rakendamisega seotud tegevused, kulud/tulud  

Otsuse rakendamisega kaasneb Põlva valla eelarvele rahaline kulu väljamakstavate preemiate eest. 

 

Eelnõu kooskõlastamine, huvirühmade kaasamine  

Eelnõu on Põlva Vallavalitsuse 09.01.2019 istungil heaks kiidetud ja edastatud menetlemiseks 

vallavolikogule.  

 

Valitsus esitas oma ettepanekud kandidaatide kohta ja tähtaegselt esitatud nõuetekohaselt 

vormistatud ettepanekud volikogule 10. jaanuaril. 

 

Otsuse jaotuskava  

DHS Delta kaudu kultuurispetsialist, teabespetsialist ja finantsosakonna teenistujad  

 

Eelnõu koostaja 

Aigi Tiks 

haridus- ja kultuuriosakonna juhataja 


