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2017. aasta suuremad kultuurisündmused 
Põlva vallas

1. mai Rahvusvaheline motokross PÕLVA KEVAD
2.-4. juuni PÕLVA PÄEVAD

4. juuni Põlvamaa laulu- ja tantsupidu
15. juuli HARMOONIKA

4.-5. august MUUSIKAFESTIVAL
19. august VABA RAHVA LAUL 

13. Eestimaa talimängud toimusid Eesti Olümpiakomitee 
egiidi all 3.-5. märtsil Valgas, Valkas, Otepääl  ning erineva-
tes Valgamaa spordibaasides. Maakondade, linnade ja valda-
de esindused võistlesid 18 spordialal, kokku võttis mängudest 
osa üle 3000 sportlase. Kõrvuti võistlesid olümpiaalad ja mit-
teolümpiaalad, maksimaalset kehalist pingutust nõudvad alad 
ja mõttesport, oma ala tipud ja harrastajad.

Põlva linn saavutas saavutas mängude üldvõitja tiitli alla 10 
000 elanikuga linnade seas ning linnade üldarvestuses saavuta-
ti Tartu linna järel II koht. Sama punktisumma kogusid linnade 
üldarvestuse järgnevadki, suuremate linnade arvestusse kuulu-
vad Jõhvi ja Rakvere. Parema koha kindlustas Põlva linnale ala 
võit murdmaasuusatamises.  

Murdmaasuusatamises Põlvale alavõidu toonud võistkon-
da kuulusid Karoli Villako, Anette Kasemets, Marimal Tilk, 
Johanna Treier, Jaanika Kopli, Evelin Arulepp, Saima Värton, 
Kaarel Tilk, Oliver Lätt, Madis Veski, Indrek Karolin, Vahur 
Loosaar, Tõnis Gross, Aigar Saarnits, Erlend Aalde, Marko 
Helgand, Marek Parksepp, Marten Vunukainen, Henri Loo-
saar, Janek Jõgis, Jaak Lätt, Kalev Kajaste, Karl Mihkel Kaivo, 
Aivar Hirmo, Kaupo Sabre ja esindaja Anneli Tilk.

Põlva saavutas Eestimaa talimängude 
üldvõitja tiitli

Juhtide võistluses tõid esikohapunktid abivallavanem Jani-
ka Usin ja volikogu esimees Kuldar Leis.

Meeste korvpallis saavutati 4. koht. Võistkond mängis 
koosseisus: Davis Kostõgov, Elari Asi, Mairo Padar, Peeter 
Kukk, Ander Leib, Mait Asser ja Allar Pere. 

Maletajad saavutasid  6. koha koosseisus: Kersti Kõrge, 
Adeliis Karro, Artur-Johannes Prangel, Otto Nõmmik ja Viktor 
Kass.

Pingelises lauatennise võistluses tuli 7. koht. Võistkonnas 
mängisid Rainis Tsäko, Raido Tsäko, Maia Tsäko ja Markos 
Laasik, esindaja Madis Tsäko.

Mäesuusatamises tõi 15. koha Mart Kelder. 
Suur tänu kõikidele, kes võistlesid ja aitasid Põlvat nen

del mängudel esindada.
42. Eesti linnade suvemängud toimuvad 8.- 9. juulini taas-

kord Valgamaal ja siis on kavas kergejõustik, jalgrattakross, 
orienteerumine, jahilaskmine CSP, meeste võrkpall, naiste 
võrkpall, mälumäng, petank, tennis ja juhtide võistlus. 

Janika Usin
abivallavanem

Parima tantsutüdrukute tii-
mi tiitli nimel võistlesid Põlva 
Eesti  spordivõistkondade ergu-
tustiimid.  Sel aastal olid kohal 
ka Läti võistkondade ergutustii-
mid. 

Võistlus toimus kahes ka-
tegoorias: cheerleadrid ehk 
ergutustants ja showtants. Hin-
natimuusikavalikut, hüppeid, 
saltosid ja tõsteid.

Mõlemas kategoorias tulid 
esikohale TTÜ Korvpalli Tant-
sutüdrukud ja Saltopoisid (pil-
dil).  Ka publik valis oma lem-
mikuks just selle tiimi.

Võistluse korraldas MTÜ 
Meie Stuudio.                  

25. märtsil toimus Põlvas Mesikäpa Hallis VI Vabariiklik Tantsutüdrukute 
festival-võistlus, mis on senini ainus mõõduvõtmine Eestis cheerleadingu 

valdkonnas
Foto: Sigrid Semm

Nende ridade ajendiks 
sai minu hiljutine puhkuse-
reis Küprose saarele. Ees-
til ja Küprosel on mõndagi 
ühist: mõlemad riigid on 
tundnud okupatsiooni ja 
meist on saanud samal ajal 
Euroopa Liidu liikmed. Kui 
Eesti pindala on 45,2 tuhat, 
siis Küprosel vaid 9,3 tuhat 
ruutkilomeetrit. Rahvaar-
vult (847 tuhat) on Küpros 
Euroopa liikmesriikide 
hulgas tagantpoolt kolmas, 
Eesti neljas. 

Arvestades, et Põlva on 
Euroopa maapiirkondade 
ühenduse liige, kuhu kuulub 
igast liikmesriigist vaid üks 
omavalitsus, olen igas riigis 
püüdnud külastada ka seda 
piirkonda. Küproselt kuu-
lub ühendusse Lefkara, kus 
elanikke pisut üle tuhande. 
Selles kitsaste tänavatega 
pisilinnas või pigem suu-
res alevikus on postkontor, 
arsti punkt, lasteaed, põhi-
kool ja gümnaasium, hotell, 
restoran ja mitu kirikut, aga 
ka oma politseijaoskond. 
Põhiline, mille poolest Lef-
karat tuntakse, on sealne 
käsitöö. Lefkara naiste pit-
sikunst on kantud koguni 
UNESCO maailmapärandi 
nimistusse.

Kui naiste näpud valmis-
tavad imelisi laudlinu, salle 
või muid pitsilisi tooteid, 
siis meeste käed on väga 
osavad hõbeehete valmista-
misel. Peab tunnistama, et 
oma oskusi on osatud  piisa-
valt reklaamida ja eks selles 
on appi tulnud ka riik ning 
erinevad Euroopa program-
mid. Turism on Küprose 
peamine sissetulek, aga eel-
kõige ikka mererandade ja 
suuremate linnade kaudu. 
Sisemaa küladesse, nagu ka 
Eestis, niisama turist ei põi-
ka. Just käsitöö ongi, mille 
pärast Lefkarasse minnak-
se ja kõikjalt üle maailma. 
Mõistagi pakub see kohali-
kele piisavalt tööd ja mitte 
ainult käsitöölistele. 

Tuleb tunnistada, et 
nähtu tegi pisut kadedaks. 
Kas saaksime meie mida-

gi Küproselt õppida? Minu 
arvates pole näiteks setu 
pits põrmugi kehvem kui 
see, mida Lefkaras nii hästi 
müüakse. Meil Põlvaski on 
ju mitmeid väga toredaid 
käsitöötegijaid, kelle fantas-
tilised lapitekid või tikandid 
on igati konkurentsivõimeli-
sed. Kui veel vaadata meie 
lõõtsameistrite valmistatud 
lõõtspille, siis on ka meie 
meeste käsitöö laiemat tähe-
lepanu väärt. 

Millest alustada? Kind-
lasti  on peamine, et meil 
oleks piisavalt asjast huvi-
tatud meistreid. Järgnevalt 
on oluline, et julgeksime 
suuri plaane teha ja koos-
tööpartnereid haarata. Vaid 
siis, kui meil on piisavalt 
erinevaid tegevusi pakkuda, 
saame loota, et turist, kes 
muidu vaid Tallinna ja Tar-
tu sihtkohaks valib, jõuab 
ka Põlvasse. Kindlasti on 
siin oma roll majutust ja 
toitlustust pakkuvatel ette-
võtjatel, Mooste mõisal ja 
miks mitte Meenikunno ra-
bal ning Värska mudaravil. 
Mulle tundub, et  Põlvamaal 
on piisavalt potentsiaali, 
millele siiani paraku pole 
koos mõeldud. Ehk valdade 
ühinemine aitab ka sellele 
kaasa?

Soovitan inimestel, kes 
Euroopas ringi liiguvad, kü-
lastada Põlva sõpruspiirkon-
di Euroopa maapiirkondade 
ühenduses. Nimekiri on lei-
tav Põlva valla kodulehelt. 
Külastades sarnase suuru-
sega paiku Euroopas võib 
leida uusi ja põnevaid ideid, 
kuidas väikesed kohad või-
vad areneda ja olla atraktiiv-
sed teistelegi.
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Volikogu istungilt
Põlva Vallavolikogu is-

tung toimus kolmapäeval, 8. 
märtsil 2017 Põlva Avatud 
Noortekeskuses.

Kehtestati Põlva kesk
väljaku detailplaneeringu 
II etapp. Keskväljaku detail-
planeeringu  II  etapp sisaldas 
allika ehituskeelu vööndi vä-
hendamise ettepanekut ning 
Põlva Vallavalitsus taotles 
ehituskeeluvööndi vähen-
damist Keskkonnaametilt. 
Keskkonnaamet esitas oma 
seisukoha, mille  kohaselt ehi-
tuskeeluvööndi vähendamine 
ei ole vajalik ning andis loo-
dukaitseseaduse  § 38 lõike  
4  punkt  11 alusel nõusoleku 
kehtestada Põlva keskväljaku 
detailplaneeringu  II  etapp 
ehituskeeluvööndi  vähenda-
mise menetlust läbi viimata. 

Kehtestati muudatused 
õpetajate tunnustamise kor
ras. Muudatuste kohaselt esi-
tatakse ettepanek õpetaja tun-
nustamiseks haridusasutuse 
hoolekogule 31. maiks. Hoo-
lekogu hindab ettepanekuid 
ja  esitab arvamuse tunnus-
tuste omistamiseks hiljemalt 

ühe kuu jooksul ettepanekute 
esitamise tähtajast, so 30. juu-
niks.

Kehtestati Põlva valla 
eelarvest toetuste eralda
mise kord, mille eesmärk 
on toetada tegevusi, mis on 
avalikes huvides ning aitavad 
kaasa Põlva valla arenguees-
märkide täitmisele ja positiiv-
se kuvandi loomisele. Toetuse 
andmisel lähtub vallavalitsus 
avalikust huvist ja Põlva valla 
arengueesmärkidest.

Otsustati muuta vallavalit-
suse palga maksmise kuupäe-
va ja määrata nii töötajate kui 
ametnike põhipuhkuse kestu-
seks 35 kalendripäeva.

I lugemisel oli Põlva 
valla põhimääruse muutmi-
ne. Muutmine on tingitud 
asjaolust, et põhimääruses 
on määratletud Põlva valla 
praegune haldusterritoorium, 
mis aga võib muutuda seoses 
vallavolikogu algatatud endi-
se Kiisa küla ennistamisega 
ning Viira ja Soohara külade 
üleandmisega Veriora valla 
koosseisust Põlva valla koos-
seisu.

Tunnistati kehtetuks Põlva 
Linnavolikogu ja Põlva Val-
lavolikogu määrused, mille 
välja andmise aluseks olnud 
seadused või määrused on tä-
naseks kehtetud.

Otsustati anda toetust 10 
000 eurot Eesti Evangeelse 
Luterliku Kiriku Põlva Püha 
Neitsi Maarja Kogudusele 
akende renoveerimise kulude 
katteks.

Kehtestati ettevõtlus-
toetuse andmise kord, mille 
eesmärk on aidata kaasa jät-
kusuutlike, kasvule orientee-
ritud väikeettevõtete  arengu-
le  ja  laienemisele  ning  neis  
ettevõtetes  uute  töökohtade 
loomisele, arendades selle 
kaudu väikeettevõtlust Põlva 
vallas.

Jooksvate küsimuste päe-
vakorrapunktis tutvustasid 
Kuldar Leis ja Eliko Saks 
Vabariigi Valitsuse poolt teh-
tud ettepanekut Kanepi val-
la, Kõlleste valla ja Valgjär-
ve valla ühendamiseks Ahja 
valla, Laheda valla, Mooste 
valla, Põlva valla ja Vast-
se-Kuuste vallaga. Eelnõuga, 

mille kohta tuleb esitada voli-
kogu arvamus, moodustatak-
se nende kaheksa valla ühi-
nemise teel Põlva maakonna 
koosseisus uus vald nimega 
haldusüksus nimega Põlva 
vald (kogupindala 1230,57 
km2, rahvaarv 19 367).

Põlva valla haldusreformi 
juhtkomisjon otsustas mitte 
nõustuda Vabariigi Valitsu-
se ettepanekuga moodusta-
da Ahja valla, Kanepi valla, 
Kõlleste valla, Laheda valla, 
Mooste valla, Põlva valla, Val-
gjärve valla ja Vastse-Kuuste 
valla ühinemise teel uus vald 
nimega Põlva vald ning val-
mistada ette vastavasisuline 
volikogu otsuse eelnõu.

Anne Nook ja Koit Jostov  
tutvustasid hetkeseisu Põlva 
Haigla võrgustamisprotsessis 
sihtasutusega Tartu Ülikooli 
Kliinikum.

Järgmine vallavolikogu is-
tung toimub 12. aprillil 2017.

Annely Eesmaa
Põlva Vallavalitsus

teabespetsialist
799 9494

Alates maikuust on Põlva valla väikeettevõtjatel võimalik  
taotleda ettevõtlustoetust. Toetuse eesmärk on elavdada ja  tu-
gevdada Põlva valla ettevõtjate konkurentsivõimet, ning toe-
tada kasvupotensiaaliga ettevõtjaid investeeringute tegemisel. 

Toetuse maksmine ja summad on seotud ettevõtja poolt 
uute töökohtade loomisega. Toetuse alamääraks on 4000 eurot 
ja maksimaalseks toetuse summaks 10000 eurot ühe taotleja 
kohta kalendriaastas.

Taotlemisel peab olema ette nähtud omafinantseering, mille 
suurus on vähemalt 50% projekti kogumahust. Näiteks: mini-
maalse toetussumma (4000 eurot) puhul peab olema projekti 
kogumaksumus vähemalt 8000 eurot 

Toetust saavad taotleda ettevõtted kes on tegutsenud vähe-
malt ühe aasta, kelle täistööajaga töötajate arv on 2 kuni 30 
ja kelle tegutsemise asukoht on Põlva vallas. Toetuse abil teh-
tavad investeeringud peavad olema suunatud väikeettevõtluse 
edendamisele Põlva vallas.

Toetust saab kasutada uute töökohtade loomisega otseselt 
seotud põhivara soetamiseks ja sellega kaasnevate kulude kat-
teks, näiteks masinad ja seadmed, rakendustarkvara jne.

Täpsem info toetuse tingimuste ja taotluse dokumentide 
kohta avaldatakse peatselt valla kodulehel.

Martti Rõigas 
abivallavanem

Põlva vald annab väikeettevõtjatele läbi 
ettevõtlustoetuse hoogu juurde

Selle hooaja teedeehitus Põlva vallas 
saab alguse juba aprillis ja seda eelmisel 
aastal pooleli jäänud Võru tänava lõpeta-
misega. Kõik tööd peaksid tehtud saama 
31. maiks.

Uue ilme ja korralikud kõnniteed 
saab sellel suvel ka J. Käisi tänav, mille 
projekteerimine on lõppfaasis ja riigi-
hange ettevalmistamisel. 

Nagu ka eelnevatel aastatel saavad ka 
sellel hooajal mõned valla teed tolmuva-

Algamas on teedeehituse hooaegHaldusreformi viima-
se kahe kuu tegemis-
test Põlvas

Selle aasta märksõna ta-
vapäraste volikogu tegemiste 
sees on haldusreform. See on 
ajamahukas ja tähtis protsess 
ning ettenähtud tegevused tu-
leb ühinevatel valdadel enne 
sügisesi valimisi ära teha. 
Teen ülevaate viimase kahe 
kuu tegemistest seoses haldus-
reformiga.

Ühinevate Põlva, Ahja, 
Laheda, Mooste ja Vast-
se-Kuuste valdade vallava-
nemad ja volikogu esimehed 
tegid koos ringsõidu 5 valla 
objektidel: koolid, lasteaiad, 
raamatukogud, hooldekodud, 
külakeskused, vallavalitsused, 
spordirajatised. Lihtsusta-
tud kokkuvõttena saab öelda, 
et pea igal pool on koolides 
ruumi üle ja hooldekodudes 
puudu. Ühinemislepingus ole-
me kokku leppinud, et koolid 
ja lasteaiad jätkavad samas 
vormis nagu senini, sest ees-
märgiks on, et lastel oleks 
võimalik kuni 9. klassini oma 
valla koolis õppida ja pärast 
seda õppida kas Põlva Güm-
naasiumis või kutsekoolis. 
Huvikoolide osas saame viie 
valla baasil kindlasti rohkem 
vastastikku kasulikku koos-
tööd teha ning oma tugevaid 
külgi kasutada, loomulikult 
tuleb selleks ka ühistranspordi 
süsteemi muuta. Seega on sel-
ge eesmärk, et noortel peredel 
oleks mugav maapiirkondades 
elada. Samas on vastupidi-
selt kitsikus meil hooldekodu 
kohtadega ning siin tuleb ühi-
nevatel valdadel teha korralik 
analüüs kas ja kuhu hooldeko-
du(sid) juurde rajada. Selliste 
otsustega kiirustada ei tohi, 
sest tuleb vaadata pikka pers-
pektiivi. Igal juhul on praegu-
sel volikogul ja eriti tulevasel 
kõige tähtsam ja ajamahukam 
just haldusreformiga seotud 
küsimuste lahendamine, sest 
tahame ju, et igal pool meie 
uues vallas elu areneks.

Haldusreformiga seoses 
on küsimuse all ka Vabariigi 
Valitsuse määruse eelnõu, kus 
Kanepi, Kõlleste ja Valgjärve 
valda, kellel jäi aastavahetusel 
elanike arv napilt alla 5000, 
tahetakse sundliita Põlva val-
laga. Hiljemalt 15. maiks pea-
vad asjaosalised volikogud 
oma seisukoha ses küsimu-
ses valitsusele edastama, kes 
siis juuni keskpaigaks lõpliku 

otsuse langetab. Valgjärve, 
Kõlleste ja Kanepi volikogud 
on oma otsuse sundliitmisega 
mittenõustumise kohta märtsi-
kuu volikogudes juba teinud ja 
valitsusele saatnud. Meie viie 
valla ühinemisläbirääkimiste 
juhtkomisjon on teemat sa-
muti arutanud ja üksmeelselt 
otsustati, et aprillikuu voliko-
gudesse esitatakse eelnõu, kus 
samuti on mittenõustumine 
sundliitmisega, Põlva voliko-
gus peaks see arutusele tulema 
12. aprillil. Oleme Ahja, La-
heda, Mooste, Põlva ja Vast-
se-Kuuste valdade vaheliste 
läbirääkimistega jõudnud sel-
lisse seisu, et kui nüüd tõesti 
peaks kolm valda meiega veel 
liituma, siis mõistlikult seda 
segadust lahendada võimalik 
ei ole ja elanike teenindamine 
kindlasti kannatab. Kokku-
leppeid ühiseks toimimiseks 
kaheksas vallas nii kiiresti 
teha ei saa. Loodetavasti siis-
ki valitsus Kanepi piirkonnale 
erisuse annab ja sundliitmist ei 
tule.

Kolmandaks on päeva-
korras Veriora valla Viira ja 
Soohara külade ületulek Põlva 
valla koosseisu sealsete ela-
nike taotluse alusel. Veriora 
vald saatis Põlvale ettepane-
ku hüvitise maksmiseks ca 31 
000 euro osas külade teedesse 
tehtud investeeringute katmi-
seks. Põlva ja Veriora valla 
läbirääkimistel komisjonid 
kompensatsiooni maksmises 
üksmeelele ei jõudnud ja nüüd 
on oluline tärmin 30. märts, 
mil Veriora volikogu arutab 
Põlva valla ettepanekut. Kui 
Veriora vallavolikogu on et-
tepanekuga nõus, siis on nii 
Põlva kui Veriora volikogudel 
võimalik ka vastav otsus teha 
ja dokumendid maavanemale 
esitada tähtaegselt 15. april-
liks. Sel juhul saab külade üle-
tulek toimuma koos sügisesel 
toimuvate kohalike  omavalit-
suste volikogude valimistega. 
Kui 15. aprilliks kokkulepet 
ei saavutata, siis jääb Viira ja 
Soohara külade tahe ootama 
tulevikku peale valimisi.

ba katte. Orajõe külas asuv Toominga tee 
saab 310 meetrit tolmuvaba katet, sama 
saatus ootab ees ka Mammaste külas 
asuvat Adra teed. 

Puuri-Metste teel tehakse remonti 2,5 
km ulatuses, mis osaliselt saab endale 
tolmuvaba katte. Teeremont on plaanis 
ka Tänassilma-Mustajõe teel ja seda kol-
me kilomeetri ulatuses, mis samuti saab 
osaliselt tolmuvaba katte.

Lisaks eelnevale on sellel suvel plaa-

nis ka üks silla ehitus, Himmaste-Taevas-
koja teel asuv puidust sild lammutatakse 
ning ehitatakse uus.

2017. aasta suuremaks tee-ehitusob-
jektiks kujuneb kindlasti keskväljakuga 
seotud Oja ja Maarja tänava ehitus, mil-
lega sisuliselt saab Põlva kesklinn, lisaks 
keskväljakule, kaks täiesti uut tänavat.

Martti Rõigas
abivallavanem

Sel aastal peaks uue ilme saama ka J. Käisi tänav

Teeme midagi ära ka sel aastal
Kindlasti on teile kõigile jäänud oma kodukohas ringi liikudes 

silma midagi, mis silma riivab. On see siis prügihunnik teeservas, 
võssa kasvanud jalgrada või midagi muud analoogilist. Paratama-
tult tekitab nii mõnigi selline vaade küsimuse: „miks keegi küll 
midagi ette ei võta“? Kui selline küsimus tekib, siis on õige aeg 
mitte otsida „kedagi“ (omavalitsus, riigiamet või naaber) kes töö 
ära teeks, vaid ise midagi ette võtta. Registreerige talgud Teeme 
Ära kodulehel ja tehke vajalik töö mai alguses ära. Kõigile regist-
reeritud talgutele on ette nähtud nn. stardikomplekt. 

Eriliseks teeb sel ja järgmisel aastal talgute korraldamise see, 
et need on võimalik siduda Eesti Vabariigi 100 aasta juubeliga. 
Viies läbi ürituse oma kodukohas on see ühtlasi justkui kingitu-
seks EV 100 juubeliks. Eriti võiks mõelda talgute raames lipumas-
tide valmistamisele ja/või paigaldamisele oma kodukohas ning li-
puväljakute korrastamisele. Kui väga tahta, on kodanikualgatuse 
korras võimalik ära teha uskumatult suuri asju!  Värskeid ideid ja 
toredat (talgu)kevadet!

Ahti Bleive
„Teeme Ära“ Põlvamaa koordinaator
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Detailplaneeringud
Põlva Vallavalitsus võttis 22.02.2017.a korraldusega nr 

2-3/104 vastu ja suunas avalikule väljapanekule Mammaste 
külas asuva Tartu mnt 6 ja selle lähiala detailplaneeringu.

Planeeringuala suuruseks on ligikaudu 14 000 m2. Planeerin-
gu eesmärk on püstitada katastriüksusele Tartu mnt 6 kokku neli 
hoonet, sealhulgas kauplus-büroohoone. Territooriumile on kavas 
rajada piirdeaed. Tehnovõrkudega varustatus on olemas, lisaks ka-
vandatakse liitumist gaasitrassiga. Juurdepääs planeeritavale ala-
le on Põlva-Reola tugimaanteelt läbi katastriüksuse Tartu mnt 4. 
Detailplaneering on kooskõlas kehtiva üldplaneeringuga. Detail-
planeeringu avalik väljapanek toimub 20.03.2017 – 03.04.2017.a. 
Paberkandjal detailplaneeringuga saab tutvuda vallavalitsuse hoo-
nes, aadressil Võru tn 1 Põlva (II korrus). Digitaalselt on detailpla-
neering aadressil: http://service.eomap.ee/polvavald/#/planeerin-
gud/planeeringud/82. Detailplaneeringu kohta esitada arvamused 
Põlva Vallavalitsusele kirjalikult aadressil Kesk tn 15 Põlva või 
e-posti teel info@polva.ee hiljemalt 03.04.2017.a.

Põlva Vallavolikogu 08.03.2017 otsusega nr. 1-3/7 kehtestati 
Põlva keskväljaku detailplaneeringu II etapp.

Detailplaneeringuga kavandatakse keskväljaku rajamist koos 
seda ümbritsevate hoonete ja lähiümbruse tänavatega. Detailpla-
neeringu eesmärgiks on kruntide moodustamine, ehitusõiguse, 
hoonestusala ning tehnovõrkude ja -rajatiste asukoha määramine 
ja liikluskorralduse lahendamine.

Planeeringualale ulatuva allika ehituskeeluvööndi vähendami-
se ettepaneku tõttu on aja kokkuhoiu eesmärgil jagatud planeerin-
gu kehtestamine kahte etappi. Detailplaneeringu II etapp sisaldas 
planeeringalale ulatuva allika ehituskeeluvööndi vähendamise 
ettepanekut ning Põlva Vallavalitsus taotles ehituskeeluvööndi vä-

Kevadine massipiirang 
valla teedel

Põlva valla kohalikel teedel on alates 7. märtsist kuni 
1.maini kehtestatud liikluspiirang /link korraldusele/ sõiduki-
tele, mille registrimass ületab olenevalt teest 6-8 tonni. Teede 
nimekiri on leitav Põlva valla kodulehelt. Massipiirangu keh-
testamine on vajalik teede kahjustuste vältimiseks. 

Liikluspiirangu tühistamiseni on sõidukitel, mille registri-
mass ületab teele kehtestatud piirangut, kohalikel teedel ilma 
Põlva Vallavalitsuse eriloata liiklemine keelatud.

Erandkorras loa väljastamiseks tuleb Põlva Vallavalitsusele 
esitada taotlus , milles on märgitud : 
 1) loa taotleja kontaktandmed – nimi, telefon, e-post, aadress 
ja registrikood, kui see on olemas;
 2) andmed sõiduki kohta, millega soovitakse liikluskeelualas-
se siseneda – sõiduki mark, mudel, registreerimismärk ja liik-
luspiirangu liigist sõltuvalt sõiduki tehnilised andmed;
 3) liikluskeelu alase loa vajaduse põhjendatud selgitus ja taot-
letav teekond;
 4) andmed taotletava liikluskeelu alase loa kestuse kohta;
 5) info, kas liikluskeelu alase loa väljastamist soovitakse pabe-
ril või elektroonselt.

Loa taotlus tuleb esitada kirjalikult e-posti aadressile info@
polva.ee.  Lisainfo majandusspetsialistilt Aigi Jäneselt, tel 799 
9478 või 53 050 775.

hendamist Keskkonnaametilt. Keskkonnaamet esitas 02.02.2017 
oma seisukoha, mille kohaselt ehituskeeluvööndi vähendamine ei 
ole vajalik ning andis loodukaitseseaduse § 38 lõike 4 punkt 11 
alusel nõusoleku kehtestada Põlva keskväljaku detailplaneeringu 
II etapp ehituskeeluvööndi vähendamise menetlust läbi viimata. 
Sellest tulenevalt on Põlva keskväljaku detailplaneeringu II etapp 
kooskõlas kehtiva üldplaneeringuga.

Põlva Vallavalitsus algatas 08.03.2017 korraldusega 2-3/124 
Põlva linnas Kesa tn 12 (katastritunnus: 62101:001:0362) de
tailplaneeringu koostamise, kinnitas lähteseisukohad ja ei alga-
tanud keskkonnamõju strateegilise hindamise koostamist. Planee-
ringuala suuruseks on ligikaudu 5000 m2.

Kesa tn 12 krundi suurus on 4940 m2 ning olemasolevaks siht-
otstarbeks 100% üldkasutatav maa. Detailplaneeringu koostamise 
eesmärgiks on soov rajada krundile ühepereelamu koos väikse-
ma kõrvalhoonega. Territooriumile kavandatakse liitumist vee-, 
kanalisatsiooni-, elektri- ja sidetrassiga. Olemasolev hoonestus 
puudub. Ala on reljeefne ning kaetud osaliselt puudega. Katastri-
üksusel põhjustab kitsendusi geodeetilise märgi kaitsevöönd. Pla-
neeringu ülesanded on muuta katastriüksuse sihtotstarve elamu-
maaks, määrata ehitusõigus ja hoonestusala. Määratavaks krundi 
sihtotstarbeks saaks 100% elamumaa. Lahendada vajaliku taristu 
rajamine. Kesa tn 12 detailplaneering on kooskõlas kehtiva Põlva 
linna üldplaneeringuga.
Lähtudes detailplaneeringuala reljeefsest iseloomust tuleb teosta-
da ala ehitusgeoloogiline uuring.
Planeeringu materjalid on digitaalselt leitavad Põlva valla kodule-
he kaardirakenduses.

Põlva valla lasteaedades on 27 rühma, nendes on kokku 480 
last. Nendest 119 on koolieelikud, kes maikuus lasteaialapse 
rollist välja astuvad ja pärast kosutavat suvepuhkust koolilapse 
huvitavale avastuste ja pingutuste rajale asuvad.

Suvi on puhkuste aeg ka lasteaedade töötajatele  ning see-
tõttu on vallavalitsuse korraldusel suvel 3. juulist kuni 27. au-
gustini lasteaiad suletud ja töötab vaid üks valvelasteaed.

Valvelasteaed on avatud tööpäeviti kella 7-18 järgmiselt:
3. juulist - 18. augustini Põlva Lasteaed Lepatriinu
21. - 25. augustini Põlva Lasteaed Pihlapuu
Valvelasteaias avatakse ja komplekteeritakse rühmad vas-

tavalt lapsevanemate poolt õigeaegselt esitatud taotlustele. 
Taotluse vorm on kättesaadav kõikides lasteaedades ja Põlva 
valla kodulehel. Taotlus tuleb esitada Põlva Lasteaia Lepatriinu 
direktorile hiljemalt 15. mail. Valvelasteaias koha kasutamisel 
tuleb vanemal tasuda lapse eest toiduraha taotluses märgitud 
päevade eest tervikuna, ühe päeva sees toidukordade kaupa 

Põlva valla  lasteaedade suvine töökorraldus
arvestust ei tehta. Samuti on oluline meeles pidada, et val-
velasteaeda tuleb vähemalt kolm päeva ette informeerida, kui 
perekonna suvised plaanid muutvad ja laps seetõttu lasteaeda 
ei lähe. Loodame väga, et vanemad planeerivad oma lapsele 
suveperioodiks võimalikult palju lasteaiavabasid päevi ja si-
sustavad neid ühiste toredate tegevustega.

Siinkohal on sobilik tulla lasteaedade suvise töökorralduse 
juurest tagasi kevadesse ja kirjutada üldiselt lasteaiakohtade 
teemal. Vanematega, kes on soovinud lapsele kohta lasteaias 
alates septembrist 2017, võtavad lasteaedade direktorid ühen-
dust maikuu jooksul ning 31. maiks peaksid olema kokkulep-
ped sõlmitud ja vanematel teada, millises lasteaias ja millises 
rühmas nende laps sügisel käima hakkab. Rühmad komplek-
teeritakse hiljemalt 31. augustil. Õppeaasta keskel on võimalik 
lasteaiakoht saada vabade kohtade olemasolul.

Aigi Tiks
haridus- ja kultuuriosakonna juhataja

Ootame Jakob Hurda rahvuskultuuri 
auhindade kandidaate

Püüdes jäädvustada meie ärkamisaja sümboli, rahvaluu-
le- ja keeleteadlase  Jakob Hurda (1839-1907) mälestust ning 
ergutada rahvuskultuurialast tegevust  vabariigis ja Põlva maa-
konnas,  annab Jakob  Hurda nim. Põlva Rahvahariduse Selts 
käesoleva aasta  23. juulil Põlva  kirikus kahekümne kuuendat    
korda välja Jakob Hurda  rahvuskultuuri auhinnad.

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 Kiu-
dorv, Ingrid Rüütel,  Rein Vill, Ottilie-Olga Kõiva, Tiiu Kunst, 
Ülle  Podekrat,  Jaan Eilart, Mare Piho,  Veera Hirsik, Eva Pot-
ter, 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, Veik-
ko Armas Väntänen, Sirje Vill, Heljo Saar, Ain Erik, Jüri  Trei, 
Ester Liblik, Paul Hagu, Arvo Jää, Piret Õunapuu, Heino Tar-
tes, Rein Veidemann ja  Andres Määr.

Vastavalt statuudile antakse igal aastal välja kaks preemiat, 
neist üks kindlasti Põlvamaal oma  tegevusega silmapaistnud  
isikule. Rahvuskultuuri auhinnad  määratakse eriliste teenete 
või kestva viljaka tegevuse eest Eesti  rahvuskultuuri viljelemi-
sel, arendamisel ja jäädvus-tamisel ning järjepidevuse kindlus-
tamisel. Auhinna suurus laureaadile  on 1000 eurot (rahastab  
Kultuurkapital).

Kandidaate  auhinna  saamiseks võivad esitada kõik jurii-
dilised  või füüsilised isikud. Selleks tuleb 28. aprilliks 2017 
(postitempli kuupäev) saata Jakob Hurda nim. Põlva Rahvaha-
riduse Seltsile (aadressil Kesk 16, 63308 Põlva  või e-postiga 
polva.rhs@mail.ee)  vabas vormis esildis. Selles  peab olema 
kandidaadi  rahvuskultuurialase tegevuse kokkuvõte, auhinna 
esitamise põhjendus, nimetatud  viimase 5 aasta jooksul  saa-
dud suuremad preemiad ja auhinnad ning täpsed andmed kan-
didaadi kohta.

Info tel.  5190 4396
polva.rhs@mail.ee

Jakob Hurda nim. Põlva Rahvahariduse Selts

Avatud on II poolaasta 
projektide taotlusvoor

II poolaasta projektitoetuse taotluste esitamise tähtaeg on 
1. mai 2017. Toetust antakse Põlva valla haldusterritooriu-
mil sündmuste/ürituste ja võistluste korraldamiseks perioo-
dil juuli – detsember 2017.

Toetust antakse füüsilisele või juriidilisele isikule ürituse 
korraldamiseks, mis on mõeldud Põlva valla elanikele või 
nende huvides ning on oluline Põlva vallale ja toimub Põlva 
valla haldusterritooriumil. Väljaspool Põlva valla haldus-
territooriumi võib üritus toimuda, kui see on oluline Põlva 
vallale ja selle elanikele.

Kultuuri-, spordi-, hariduse- ja noorsootööprojektidele 
toetuse andmise kord ja taotlusvorm on leitavad Põlva valla 
kodulehel www.polva.ee/kultuur-toetused.

Lisainfo 
kultuurispetsialist Eve Sokk, 799 9489

Põhikoolide digitaristu 
täiendamine

Põlva Vallavalitsuse poolt esitatud taotlus HITSA poolt väl-
jakuulutatud toetusmeetmesse põhikoolide digitaristu täienda-
miseks on saanud positiivse vastuse.

Toetusmeetme eesmärk on õpilaste ja õpetajate digipäde-
vuste arendamise ning digikultuuri õppeprotsessi integreerimi-
se toetamine õpetajatele õppetegevuse läbiviimiseks vajalike 
seadmete tagamise ja põhikoolide e-hindamisvõimekuse kas-
vatamise kaudu.

Põlva Vallavalitsusele eraldatakse HITSA poolt toetust 28 
299, 83 eurot (85%), millele lisandub koolipidaja omaosalus 
4981,73 eurot (15%).

Toetusega aitab riik arendada õpetajate ja õpilaste digipä-
devusi ning toetab digikultuuri integreerimist õppeprotsessi. 
Taotlusvooru rahastab Haridus- ja Teadusministeerium.

Aigi Tiks
haridus- ja kultuuriosakonna juhataja

Kaks kuud kestnud Põlvamaa tali-
mängudel osalesid aktiivselt ka Põlva 
valla külad ja kogukonnad.  Võistlus-
aladeks olid kabe, male, suusatamine, 
ujumine, koroona, darts, lauatennis, 
sulgpall ja täringujalgpall. Põlva valla 
kogukondadest oli kõige tublim MTÜ 
Sõprus, kes saavutas 16ne võistkonna 
seas tubli II koha. Aitäh ka kõigile Põl-
va valla osalejatele Taevaskoja, Andre, 
Aarna, Eoste ja Himmaste küla, Roosi 
kool, OK Põlva Kobras, Spordiklubi 
Serviti, Põlva Jalgpalliklubi Lootos, 

Talimängud läbi, suvemängud tulemas
Põlva Male-kabeklubi ning samuti Põl-
va Vallavalitsuse võistkond, kes osales 
esmakordselt ja saavutas tubli viienda 
koha. 

Erilised tänud teile, aktiivsed eest-
vedajad, Piret Tammkõrv (MTÜ Sõp-
rus) ja Ahti Bleive (Taevaskoja küla). 
Juba teist aastat olete suutnud kokku 
panna oma kogukonna võistkonna  ja 
osaleda kõikidel võistlusaladel. Ak-
tiivsed eestvedajad on õnn kohalikule 
kogukonnale. Kohtume suvemängudel!

Põlva valla traditsioonilised su
vemängud  toimuvad, 22. juulil 2017 
Eoste külas. Oodatud on kõik külade, 
Põlva linna erinevate piirkondade ko-
gukonnad, ettevõtete ja  asutuste võist-
konnad. Külla tulevad ka meeskonnad 
naaberomavalitsustest, kes ühinevad 
meiega sügisel üheks suureks Põlva val-
laks. Täpsem suvemängude juhend il-
mub järgmises ajalehes Põlva Teataja ja 
info avaldatakse peatselt ka Põlva valla 
kodulehel www.polva.ee. 

Eve Sokk
kultuurispetsialist

INTSIKURMUSSE  6. mail kell 1014

• Talgutöid tehakse rahva heaks, sest Intsikurmu lauluvälja-
kut ja metsaparki kasutatakse nii kultuuriürituste paigana kui 
spordi- ja terviseliikumiseks.
• Talgutöödeks on riisumine, prahi korjamine, võsa saagimine, 
okste korjamine.
• Kaasa võtta hea tuju ning võimalusel reha ja töökindad.
• Talgulistele pakutakse töörõõmu, tervistedendavat tegevust, 
kosutavat lõunasuppi ning vett.
• Osalemiseks registreeri end Teeme Ära kodulehel
või tule kohale!

Info: Janika Usin 5332 7079

Ehitus- ja planeeringuosakond
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Alo Mattiisenile pühen-
datud XXI muusikapäevade 
raames toimus 10.-11. märtsil 
Jõgeval üleriigiline vokaalan-
samblite konkurss, kus osales 
kokku 48 ansamblit. Konkur-
si kõrgeima punktisumma – 
9, 7 punkti 10st võimalikust 
– saavutas Põlva ja Räpina 
muusikakoolide ansambel 
Gram of Fun. Grand Prix’ tõid 
Põlvamaale Kadi Kaldmäe, 
Marilill Suvi, Marike Peedo-
saar, Kristina Bianca Rantala 
ja Hedvig-Hanna Raud. 

 Samas, X-XII klasside 
vanuserühmas võistles ka 
Põlva Muusikakooli neidude 
ansambel Blue-S, kes saavu-
tas väärika IV koha. Selles 
vanuserühmas osales 12 an-
samblit. Ansamblis laulavad 
Johanna Laanoja, Andrea 
Kuzilov, Sireli Pruus, Lau-
ra-Liis Kütt, Merit Rammul, 
Kristin Pintson ja Brigita 
Joosing.

Gram of Fun saavutas üleriigilisel 
vokaalansamblite konkursil kolmandat 
aastat järjest Grand Prix’

 Eriliselt tuleb esile tuua Riivo Jõgi laulude seadeid, mis lähtusid igast üksikust lauljast. Need olid huvitava ja keerulise har-
mooniaga, tõelised pähklid igale lauljale. See ei jäänud ka žüriil (Laine Randjärv, Kadri Voorand, Lauri Breede, Peeter Perens, 
Hirvo Surva, Pärt Uusberg ja Raul Talmar) märkamata ja nii omistati Riivo Jõgile Parima seadja eripreemia. Mõlemate ansamblite 
juhendajad Margot Suur ja Riivo Jõgi pälvisid žüriilt Eduka koostöö eripreemia.

Põlva Muusikakool

Laupäeval, 11. märtsil toimus Pihlapuu lasteaias Võru Ins-
tituudi keelepesa õpetajate VI koolituspäev. Õppepäeval osales 
25 õpetajat  nii Põlva, Võru kui ka Valgamaalt.  Seekordseks 
kokkusaamiseks valmistasid meie maja õpetajad külalistele 
ette kuus töötuba. Kõigi töötubade läbivaks teemaks oli jutt 
Oili Tannineni raamatust „Kusso, Mosso ja Hopso”.

Hommik algas hommikuringiga, mille viisid läbi Helle 
Ehasalu ja Pille Kaarsalu. Hommikuringi lõppedes jaguneti 
töötubadesse ning nüüd oli kõigil võimalus juttu uuesti kogeda, 
seekord siis juba temaatilistes töötubades ise tegutsedes. 

Raamatu peategelastel Kussol, Mossol ja Hopsol oli kogu 
aeg palju tegemist. Kusso pidi kussutama, Mosso mossitama ja 
Hopso äratama. Sel päeval, millest kohe juttu tuleb oli Kusso 
ära kaotanud oma uneluua, aga just seda oli tal vaja, et profes-
sor Prill saaks teha oma lõunaund. Joostes Hopso poodi uue 
uneluua järgi jäi nende teele kanapuu ja üks ilus kanapuukana-
muna. Niisamuti said kõik külalised „joosemi munaga” töötoas 
Nele Risttee juhendamisel joosta munadega ning läbida erine-
vaid takistusradasid. Keskuses „kae perra”  said külalised oma 
silmaga vaadata erinevaid taju ning silmamoondepilte Malle 
Adamsoni ja Ülle Hindriksoo juhendamisel. 

Professor Prill oli ise ka üks suur naljamees. Oma pliiatsi 
leidis ta tihti vett täis kotist läbitorgatuna ning sõpradele kir-
jutas ta ainult salakirju. „Pruuv(k)mis tare” töötoas juhendasid 
erinevaid katseid vee, toiduvärvide, kapsamahla ja kõiksugu 
muu kraamiga Mai  Tammvere ja Liivi Põld. Edasi viis Kusso 
ja Mosso tee Hopso poodi, kus sai ilusate ja naljakate mõtete 
eest osta endale vajalikku. Liisi Haljamäe ja Marit Rattuse ju-
hendamisel said „Hopso e-puuti” külastanud õpetajad Bee-bot 
robotite abil üles leida endale vajalikud esemed. Hopso poes 
selgus aga, et Kusso ja Mosso on ajast maha jäänud ja enam 

Pihlapuu latsiaian kõnõldas võro kiilt
ammugi ei kasutata uneluudasid, vaid hoopis unekärbseid. Kui 
unekärbes oli ostetud asuti teele professor Prilli poole, kes oli 
ekspert kõiksugu asjade peale. „Igatsugu asjade eksperdiq” 
töötoas said osalised endale proovida professori habet ja pril-
le ning mängida erinevaid ruudumänge. Kuna professor tahtis 
olla väga moodne ning oli ta endale ette kasvatanud väga pika 
habeme. Habeme ots ulatus juba aeda siilipere juurde, kes kohe 
kuidagi ei saanud aru, kas see on nende sugulane Sitsiiliast või 
midagi muud.  Töötuba viisid läbi Liivi Lavrikov ja Veera Pa-
dar. Kui siis lõpuks oli habe kokku korjatud ja sängi veerele 
pandud oli aeg hakata unejuttu rääkima. Helle ja Pille juhenda-
misel said osalised „püüaq unenäko” töötoas rääkida unejuttu 
ning uurida, mis unenäod toovad. 

Töötubade lõppedes arutati ühiselt, kas ja kuidas on ühe 
jutu abil võimalik käsitleda õppekva kõiki ainevaldkondi.  Lei-
ti, et see on võimalik ning lisaks teeb lapse päeva huvitavaks.

Päeva edenedes oli kõigil võimalik teha Pihlapuu lasteaias 
ringkäik. Võrukeele tundi juhendas Mariko Faster Võru Insti-
tuudist. Pärastlõunal viis kõigi mõtted kunsti juurde külalisesi-
nejaks kutsutud maalikunstnik ning graafik Toomas Kuusing. 

Võru keel on Vandersellide rühma igareedene osa. Lasteaia 
pidudel asutvad Vandersellid ikka üles võrukeelsete luuletuste, 
laulude ja näidenditega. Reedel, 17. märtsil esinesid Vandersel-
li rühma lapsed etendusega „Kuimuudu kikas ja kanaq sanna 
lätsivä“ Puigal, kus toimus XVII võrukeelsete näitemängude 
päev.

Hõissa, meil olid vastlad!
Eesti rahvakalendris on vastlapäev oluline püha, mille kom-

bestikku on ajast-aega kuulunud liulaskmine. Kui veel 20. sa-
jandi teisel poolel püüti sõita hobuse ja saaniga  ning mäest 
lasti alla suurte kelkude ja regedega, siis sajandi lõpus kõlbas 
liulaskmiseks plastikaaditükk ja igat masti kelk, liulaud vms. 
Liugu laskmas käiakse lasteaia, kooli või klassiga, üksikult, 
pere või sõpradega. Tehti seda ka tänavu. Allpool väike valik 
pilte külades tähistatud vastlapäevast.

Eoste-Valgesoo
R. Raudsepa foto

Adistes peeti vastlapäeva heitlike ilmaolude tõttu Koos-
korra uisuväljakul. Kohaletulnud ei pidanud pettuma, uiske 
jätkus kõigile ja uisuväljak oli suurepärane. Kostitasime ui-
sutajaid tee ja vastlakuklitega ja võimalusega veeta koos üks 
tore pühapäeva pärastlõuna. Sellest võib saada uus vastlapäeva 
traditsioon. Täname kõiki osalejaid.
MTÜ Adiste
Fotod tegid Kalmer Lihtsa 

Peril peeti vastlaid nii toas kui õues. Pildid tegi Kati Maidla

Vasakult: Marilill Suvi, Kristina Bianca Rantala, Margot Suur, Kadi Kaldmäe, Riivo Jõgi, Marike 
Peedosaar ja Hedvig-Hanna Raud.

Lapsi juhendasid Helle Ehasalu, Pille Kaarsalu, Karmen 
Sabbal ja Nele Risttee. 

Vandersellid meisterdasid ka käokirjaseid, mis lähevad kin-
gituseks Moisekatsi Elohelü festivalil.  

Tiina Tomingas
Põlva Lasteaed Pihlapuu õppealajuhataja
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ProgeTiiger Põlvamaal
ProgeTiigri programmi 2015-2017 üldine eesmärk on õppi-

jate tehnoloogilise kirjaoskuse ja digipädevuse tõstmine. Pro-
geTiigri programmi raames on toimunud ja toimuvad mitmed 
erinevad tegevused, näiteks:

• 2016. aasta lõpus avalikustas HITSA ProgeTiigri kogumi-
ku 52 erineva veebipõhise vahendi ja keskkonnaga, mida koo-
lides üle Eesti on hakatud üha enam kasutusele võtma;

• oktoobris 2016 alustas Annika Muuga ja Kristi Kure eest-
vedamisel tegevust Facebooki kogukond Põlvamaa Progetiig-
rid, millega on jätkuvalt oodatud liituma kõik programmeeri-
mise ja robootika huvilised;   

• 15. märtsil 2017 alustas tööd Progetiigri maakondlik 
nõustaja Põlvamaal – Merlin Kirbits;

• kuni 3. aprillini 2017 on avatud ProgeTiigri programmi 
seadmete taotlusvoor haridusasutustele, kus on võimalik kõigil 
alus- ja üldharidusasutustel taotleda toetust robootika komp-
lektide ja nende riistvaraliste lisade, mikrokontroller arendus-
plaatide, elektroonika-mehhaanika KIT-ide ning 3D printer 
KIT-ide soetamiseks;

• kuni 23. aprillini 2017 on võimalik 5-20 aastastel lastel ja 
noortel osaleda ProgeTiigri mängude loomise võistlusel „Män-
gumaraton“;

• vahemikus 01.03 – 30.11.2017 töötatakse välja digitaalsed 
tunnikavad ja tundi toetavad materjalid programmeerimise, ro-
bootika ja 3D-tehnoloogia kasutamiseks õppetöös.

Merlin Kirbits
ProgeTiigri maakondlik nõustaja Põlvamaal

E-mail: merlinkirbits@gmail.com
www.progetiiger.ee

Põlva Kultuuri- ja Huvikeskuse la-
vaaugus on aastaid kokku saanud pisut 
karvasem ja sulelisem seltskond, et koos 
teistlaadi muusikat ja teineteise seltskon-

Kevad on saabunud ja kaugel see suvigi on! Tulekul on ka 
Põlva Päevad, seda juba 28. korda! Tänavu toimuvad pidustused 
neljal päeval, 1.-4. juunini 2017. a. Tulemas on hulgaliselt kul-
tuuri- ja spordiüritusi. Ei puudu kontserdid ja näitused. 

Paljud Põlva Päevade üritused on pikkade traditsioonidega. 
Samas on lisandumas ka uustulnukaid. Tahaks siinkohal ära mär-
kida suurt vanavara laata 3. juunil Intsikurmu parklas, toimub 
ka käsitöölaat kesklinnas, uuesti elustub rammumehe võistlus 
jne. Võimalus on ka ise panustada Põlva Päevade õnnestumisse, 
korraldades mõnd sündmust.  Ootame infot Teie ettevõtmisest 
telefonidel 799 8231, 799 8232, 507 9070 või e-mailile tauno@
intsikurmu.ee. Kindlasti soovime teada, millisel päeval ja kel-
laajal ning kus näeksite oma üritust toimumas.

Ka tänavu ei saada üle ega ümber traditsioonilisest oodatud 
motoriseerimata sõidukite mäestlaskumise võistlusest. Eelmisel 
aastal tundus, et pikaajaline üritus hakkab väsimuse märke ilmu-
tama, kuid linnarahvast oli endiselt murdu kahel pool Kesk tä-
navat suure sündmuse ootuses. Põlva Vallavalitsus otsustas anda 
võistluse elavdamiseks tervistava süsti. Nimelt on panustatud au-
hinnafondi tunduvalt enam, kui eelmistel aastatel. Peapreemia on 
seekord kogunisti 1500 €! Esimene preemia 750 €, teine preemia 
500 € ja kolmas preemia 250 €! Et kõik sujuks, ootame aktiivset 
konstruktorite ja autoehitajate ning muidu rõõmsameelsete teh-
nikahuviliste kodanike osavõttu. Vastasel juhul võib see tore ja 

XXVIII Põlva Päevad on tulemas!
lõbus ettevõtmine lahjaks jääda või hoopistükkis läbi kukkuda. 
Usume, et nii ei lähe. Käivad kuulujutud, et sellel aastal paneb 
nii mõnigi küla oma võistkonna välja! 

Võistlusest oodatakse osa võtma perede, sõpruskondade, 
auto töökodade meeskondi, aga miks ka mitte külade või firmade 
võistkondi nii Põlva vallast kui üle kogu Eesti. Selleks on teil 
vaja ehitada vaimukas fantaasiasõiduk. Auto konstruktsioonile 
esitatakse ainult kolm kohustuslikku tehnilist tingimust: 
mootori puudumine või mitte töötamine (auto veereb kaldtras-
sil); rooli olemasolu (manööverdusvõime) ja pidurite olemasolu 
(auto turvaline peatamine)

Võistlusautode konstrueerimisel võib lasta fantaasial vabalt 
lennata nii disainis kui tehnilistes lahendustes. Piiranguid auto-
de konstruktsiooni, materjalide ega mõõtmete osas ei ole. Tere-
tulnud on autode omapärane ja vaimukas väljanägemine. Autod 
võivad olla kaunistatud tekstilise infoga või reklaamiga, mis aga 
ei tohiks olla vastuolus seadusandlusega ja ületada hea maitse 
piire. Hinnatakse eelkõige konstruktsioonide väljanägemist, 
ohutust, originaalsust ja vaimukust. Kuna autode ehitamine on 
suhteliselt kulukas, pole koonerdatud ka auhindadega, mis an-
takse üle võitjatele Põlva Päevade sponsorite ja valla esindajate 
poolt peale võistlust Põlva Päevade pealaval. 

Ühtlasi kutsume üles sponsoreid toetama nii mäest allalasku-
mise võistlust kui ka kogu XXVIII Põlva Päevade korraldamist 
ja läbiviimist. Teie logod ja firmasümboolika pealaval, võistlu-
sautodel, ürituse reklaamplakatitel ja -bukletis on suurepäraseks 
võimaluseks reklaamida ennast ja oma tegemisi laiadele rahva-
massidele, kes iga-aastaselt Põlva Päevade ettevõtmisi väisavad. 
Osavõtust ja toetamise soovidest palume teatada samuti ülal 
toodud numbritel või mailiaadressil. Lähiajal hakkame kergita-
ma saladusekatet ka Põlva Päevade esinejate ja külaliste kohta. 
Seniks aga soovime kõigile kaaslinlastele ja vallakodanikele 
kaunist kevade tulekut! Tundke mõnu üha soojenevast ilmast ja 
laske päikest põue!

Tauno Prangel
Põlva Kultuuri-ja Huvikeskuse kultuurijuht

20.-21. märtsini külastas jalgpal-
liklubi Lootos delegatsioon Ukrainat, 
Põlva maakonna sõprusrajooni Kulikov-
kot. Reisi eesmärgiks oli rahvusvaheli-
se noorteprojekti “KKH” tutvustamine, 
mille käigus detsembris juba Inglismaal, 
Newcastles läbirääkimisi peeti.  

Kolme riigi – Eesti, Inglismaa ja Uk-
raina jalgpalliinimesi ühendava projekti 
eesmärk on kogemuste vahendamine ja 
jalgpalli juurde uue põlvkonna noorte te-
gijate toomine. Projekti käigus tutvutakse 
erinevate jalgpalliga kaasnevate koostöö-
võimalustega, arendatakse koostöösuh-
teid ja motiveeritakse noori aktiivselt 
spordiga tegelema.  Projektis täidavad 
mentorite ja koolitajate rolli Lootose ja 
mitme inglise noorteklubi ja akadeemia 
noortetreenerid. Projektis osalevad kolme 
riigi 10-12 aastased jalgpallipoisid-tüdru-
kud. Noortetreenerite ülesannete nimekir-
jas on muu hulgas turniiride ettevalmis-
tamine ja läbiviimine, aga ka treeningute 
läbi viimine ja mängu analüüs.

25. märtsil Jüril toimunud Eesti meistrivõistlustel stan-
dardtantsudes saavutasid Marco Kindsigo & Lisete Marjapuu 
Juunior 1 klassis esikoha. Fotol on tantsupaar koos juhendajate 
Reno Olle ja Erkki Aasaga.                                                 

Lootos käis Ukrainas jalgpallikogemusi 
jagamas

Kulikovko tervitas Lootost väga sü-
damlikult ja soojalt ning oli tunda, et nad 
olid meie külaskäiku oodanud. Kulikov-
ko kultuuri ja spordijuht Olena Balglai oli 
koostanud väga huvitava  programmi.

Treeninguid viisid läbi ja Lootost 

esindasid Ave-Lii Laas ja Katariina Kin-
nunen, klubi president Indrek Käo ning 
spordidirektor Kaido-Meinhard Kukli. 
Projekti koordinaator on Tiiu Marran.

JK Lootos

Eesti meistri tiitel Põlva tantsuklubi 
Maarja paarile

Talveunest virgub ka Põlva rocki- ja bluusielu
da nautida. Viimane ettevõtmine Põlva 
ÖÖ 2016 toimus eelmiste Põlva Päeva-
de raames. Etteruttavalt olgu öeldud, 
et ka sel aastal ei taha me Põlva ÖÖd 
vahele jätta. Aga juba 5. mail kell 20.00 
ootab klubi Underground taas üle hulga 
aja põrandaaluseid tegelasi, karvaseid 
ja sulelisi, mõnusalt hämarasse lavaau-
ku väärt bluusmussi kuulama. 

Seekord toimub sariüritus UN-
DERGROUND BLUES juba neljan-
dat korda! Ka tänavu on sündmus rah-
vusvaheline. Lisaks üleilmselt tuntust 
koguvale ANDRES ROOTSILE Tar-
tust, omakandi multitalendile AAPO 
ILVESELE, bluusivirtuoos ALAR 

KRIISALE, psühhedeelsele bluusduo-
le RINGHOLDILE Raplast ja Andres 
Rootsi vastloodud SAWMILL ROOTS 
ORCHESTRALE astuvad lavaaugus 
üles läti bluusi vanameister JĀNIS VA-
NADZIŅŠ oma bändiga Riiast ja üks 
lahedamaid bluusmuusikuid Inglismaalt 
STEVE LURY! Põlva Kultuuri- ja Hu-
vikeskuse lavaaugus on kuulda ja näha 
korraga vägev kontsentratsioon niivõrd 
eripalgelist ja kõrgtasemelist bluusmuu-
sikat. Ole kindlasti kohal ja võta sõber ka 
kaasa ning sa ei kahetse! KÕIK PÕRAN-
DA ALLA!

Tauno Prangel

Andres Roots (vasakul) ja Steve Lury.
I.Illuse foto
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Põlva Keskraamatukogus

Himmastes
Himmaste külakeskuses toimus 24. veebruaril traditsioo-

niline üritus vabariigi aastapäeva tähistamiseks. Peale küla-
vanem Andres Vijari poolt peetud aastapäevakõnet tunnustati 
tublimaid kogukonna elus kaasalööjaid. Nimelised kutsed üri-
tusele olid saadetud seekord kõigile küla uusasukatele ja vii-
mase aasta jooksul külla sündinutele uutele maailmakodanike-
le. Tervitasime neid kogukonda saabumise puhul. Tahame teha 
sellest traditsiooni, et Himmastesse elama asujatel  tekiks kohe 
hea side kogukonnaga. Peale tunnustamist ja tervitamist jätkus 
pidulik pärastlõuna kontserdiga, kus üles astusid Meie Stuudio 
tantsijad ja laste lauluansambel. Peo lõpuosas palusime kõik 
kohaletulnud kohvilauda.

Ütleme siinkohal tänusõnad ürituse õnnestumisele kaasaai-
danuile – Andre Laine poolt juhitava Meie Stuudio tantsijatele, 
tublidele laulutüdrukutele Kauksist koos juhendajaga, Ene Lu-
gametsale, Gitlin Kütile ja Eda Undritsale.

Oli tore ja pidulik pärastlõuna.
MTÜ Himmaste

Põlvas (pildid paremal) 
Põlvas algas vabariigi sünnipäeva tähistamine mälestusmii-

tinguga Vabadussõjas langenute ausamba juures. Põlva Kul-
tuuri- ja Huvikeskuses andsid kontserdi Marek Sadam ja Tõnu 
Laikre ning linastus uus kodumaine mängufilm Sangarid. 

Fotod: Põlva Vallavalitsus ja Põlva Kultuuri- ja Huvikeskus

Põlva 
• Loodusõhtu koostöös Eesti Ornitoloogiaühinguga 12. aprillil 
kell 18 raamatukogu saalis. Tutvustatakse  turteltuvi   –  pelg-
likku ja  harvaesinevat,  kuid ometi väga huvitavat lindu. Tur-
teltuvi on valitud 2017. aasta linnuks. 
• Fotoühenduse „Hetkepüüdjad“ näitus „Mere kutse“ 3. märt-
sist 15. aprillini lugemissaalis. 
• Kaunimad raamatud 2016. aastal (sealhulgas lasteraama-
tud) 3.– 29. aprillini näitusevitriinis. 
• Soome Instituudi rändnäitus “Identiteedi olemus” Soome 
noortelt fotokunstnikelt  20. aprillist 5. juunini lugemissaalis.

Himmaste 
• Väeehete valmistamine 1. aprillil kell 13. Juhendab Natalja. 
• Ettelugemispäevad lastele  7. ja 21. aprillil kell 17.
• Lihavõttemunade värvimine lastele 12. aprillil kell 16. Ju-
hendab Lea Saan. 
• Kohviõhtu täiskasvanutele 28. aprillil kell 18. Muusikat 
teeb P.P.P.P.P

Peri
• Teemaõhtu 3. aprillil kell 18. Seemnete, taimede ja lillesibu
late tutvustus ja tellimine. Võimalus taimede vahetamiseks. 
Juhendab Aili Urm. 
• Võimlemine teisipäeviti kell 18.30 külakeskuse saalis. Ju-
hendab Kadri Treffner. 

Taevaskoja 
• Põlva Kooli õpilastööde näitus „Pildikesi kevadilmast“ 27. 
märtsist 27. aprillini. Juhendaja Anneli  Kaasik.
• Käsitööringi kokkusaamine neljapäeviti kell 13.

Vanaküla 
• Lija Semmi kangastelgedel kootud vaibad ja Mati Semmi se-
pised 30. aprillini.

1. märtsil õhtul kõneles 
kirjanik Lauri Sommer Põlva 
Keskraamatukogu saalis  oma 
seni viimase jutukogu „Lu-
gusid lõunast“ (2016) sünni-
loost, teda usutles Tiia Allas.

Raamatule lõi illustrat-
sioonid (töömahukad linool-
lõiked) Põlvamaalt pärit 
kunstnik Toomas Kuusing, 
kes ka kohtumisel osales. Kõ-
neldes väga heast koostööst  
kunstnikuga tõmbas kirja-
nik võrdlusjooni Juhan Jaigi 
„Võrumaa juttudega“ (1924 
ja 1933),   mille illustreeri-
sid  Eduard Viiralt ja Paul 
Liivak. Nii kujunduse kui ka  
keele poolest ongi Sommeri 
lemmikuteks 1920–1930nda-
tel ilmunud raamatud. „Neis 
on kõige ilusam eesti keel. 
Praegusel ajal on isegi meie 
kirjanike eesti keel inglise 
keelest mõjutatud,“ tõdes ta 
kohtumisel.

Raamatu „Lugusid lõu-
nast“ juttude lätteväärtus 
seisneb suurepärastes jutu-
vestjates. Võime pikki lu-
gusid köitvalt rääkida on 
tänapäeval tõepoolest ohus. 
„Internet on fragmentaarne. 
Inimene, kes eluaeg käib vaid 
erinevaid linke pidi ja män-
gib arvutimänge, selliseks 
suuliseks loominguks enam 
võimeline pole,“ leidis  Som-
mer. Tema  arutlusel inimese 

Lauri Sommer rääkis oma mahlakatest
Lõuna-Eesti juttudest

loovus  Interneti-ajastul  siis-
ki päris ära ei kao, aga küsita-
vaks jääb, kuivõrd püsib digi-
maailmas Lõuna–Eesti mahl. 
Kuigi suulisel teel pärimuse 
edasikandumine on ohus, jää-
vad muinasjutud Sommeri ar-
vates alles. Iseäranis köitvad 
on imemuinasjutud ehk see, 
et ime võibki sündida kõige 
argisemal päeval. Nagu tema 
vanaisalt üleskirjutatud loos 
„Höödöri tamm,“ kus kolhoo-
siajal keset tööpäeva hakkab 
tamm läbi talli katuse taevas-
se kasvama. „Kuigi eetrijoo-
mine aitas sellele muidugi  
kaasa, siis ikkagi juhtus ime 

täiesti tavalisel tööpäeval,“ 
ütles kirjanik. Kõige prae-
gusaja digitaalsega võrreldes 
ongi raamat „Lugusid lõu-
nast“ mustvalge, selline vana 
arhiivikaader – näiteks Karja-
la taat kirvevart voolimas.

Murdekeelsete juttude 
puhul on tekst toodud nii 
võru kui ka kirjakeeles, kuid 
tegemist pole üks-ühele tõl-
kega. Lisaks lõunaeestlastelt 
kuuldud lugudele on raama-
tus ka põnevaid jutte Kolpino 
saare elanikelt  (venelastelt), 
sekka   meenutusi kaugema 
kandi rahvalt,  kel omanäo-
lise Lõuna–Eestiga pistmist 

olnud.  Eks ole raamat juba 
kaugemalgi tähelepanu ärata-
nud, selle üheks  tunnistuseks 
on Eesti Kultuurkapitali kir-
janduse aastaauhinna nomi-
natsioon. 

Mitmekülgne kirjandus-
inimene Lauri Sommer rääkis 
kohtumisel  ka  oma luule-
tõlgetest ja muidugi  laulis – 
talle omasel sisendusjõulisel 
moel. 

Kohtumist toetas Ees-
ti Kultuurkapitali Põlvamaa 
ekspertgupp. 

Tiia Allas, Külli Ots 
Eduard Parhomenko foto

Vanakülas
Eesti Vabariigi 99. 

aastapäeva hommik 
oli päikeseline, lumi 
sillerdas teepeenralt 
vastu, kui kõndisime 
Vanaküla külakeskuse 
poole. Siit-  ja sealt-
poolt tuli külarahvast 
juurde, sest sel aastal 
otsustasime meiegi 
oma küladega ühiselt 
vabariigi aastapäeva 
tähistada. Külakes-
kuse juures heiska-
sime lipu ja laulsime 
lipulaulu, tervituskõ-
ne pidas külavanem 
Leander Konks. Raa-
matukoguhoidja Are 
Nupp tõi välja olulise-

Eesti Vabariik 99

mana mõtte, et peame hoidma oma ilusat emakeelt – see on 
meie püsima jäämise alustugi.

Lippude lehvimise saatel jalutasime üheskoos edasi Kiisa-
külla. Ületasime Kiisa järve, sest jää oli tugev ja kandis hästi. 
Astusime sisse Mati Semmi sepikotta. Mati tegi piduliku päeva 
puhul vägeva kahuripaugu, andes külarahvale teada, et siinkan-
dis on inimesi, kes niisama, käed rüpes, ei istu, vaid tegusalt 
aega sisustavad.

Edasi siirdusime Kiisaküla jahi- ja puhkemajja, kus meid 
ootas ees pererahvas, hommikukohv, kiluvõileivad ja vahukoo-
rekuklid. Aunis, Anne-Ly ja Ainar Rohelpuu tutvustasid meile 
maja ja rääkisid koha saamisloost. Tegemist on perekonnale 
kuuluva talukompleksiga, millele mõned aastad tagasi uus hin-
gamine anti. Meeldiva vastuvõtu kinnituseks ja vabariigi sün-
nipäeva puhul kinkisime pererahvale kangastelgedel kootud 
sini-musta-valgekirju vaiba, mille valmistas Lija Semm. Pärast  
seda istusime kohvilauas ning juteldes lendas aeg kiiresti.

Urve Grünberg
Foto: Maarja Grünberg-Prušinski

Peri raamatukogus
3. aprillil kell 18

Seemnete, taimede ja 
lillesibulate tutvustus ja 

tellimine. 
Võimalus taimede 

vahetamiseks. 
Juhendab Aili Urm. 
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Sporditulemused
• 18.-19. veebruaril 2017 toimus Viimsi kooli spordikeskuses 
esimene etapp noormeeste B vanuseklassi selle aasta Eesti 
meistrivõistlustel käsipallis.  Pärast esimest etappi juhib tabelit 
täiseduga  Põlva Spordikool. Tütarlaste B vanuseklassi Eesti 
meistrivõistluste esimene etapp toimus samal nädalavahetusel 
Tapa Spordikeskuses.  Ka siin võitis  Põlva Spordikooli võist-
kond kõik mängud  ja juhib tabelit. 
• 19. veebruaril selgitati suusaorienteerumise Eesti meist
rid sprindialadel. Võisteldi sprindis ja sprinditeates.
Tulemused: M 14 III koht Mattias Maidla, 4. koht Andri 
Kepler, 6. koht Samuel Kolsar. M16 6. koht Aleksander Kepler. 
M18 III koht Villu Serv, 5. koht Sander Tomson, 6. koht Kevin 
Jaaska; N14 5. koht Geteli Hanni, N 16 III koht Anete Saar, 4. 
koht Kairiin Märtson. N18 II koht Birgit Russka, III koht Kelli 
Nurm, 6. koht Laura-Liis Kütt. Sprinditeade N14/16  II koht 
Anete Saar ja Kairiin Märtson; N18/20 4. koht Birgit Russka ja 
Kelli Nurm; M18/20 4.koht Kevin Jaaska ja Villu Serv, 5. koht 
Kristo Sirk ja Sander Tomson
• Noorteturniir Nublust Nabiks ll etapp vaba- ja naistemaad-
luses toimus 25. veebruaril. Tulemused: -26kg ll koht Kaspar 
Kört, -29 kg. 5. koht Romer Bostan; -35 kg 5. koht Meiro Ku-
ning, -53kg lll koht Hanno Käärik; -66kg ll koht Brait Pill ja 5. 
koht Peeter Pragi; -73 kgf 4. koht Vägev Veeroja; +73kg l koht 
Rudolf Pragi ja lll koht Markus Kriiskütt.
• 5. märtsil  toimus Mammaste Tervisespordikeskuses Swed-
banki ja Hawaii Expressi noorte suusasarja V etapp, võisteldi 
suusakrossis. M14 klassis saavutas Kaarel Tilk 4. koha. N18 
klassis võitis kuldmedali Karoli Villako. N20 klassis saavutas 
Johanna Treier III koha ja Marimal Tilk 4. koha.
• 13. Eestimaa talimängudel 3. märtsil Otepääl võitis naiste 
teatesuusatamises kuldmedali Põlva linna naiskond koossei-
sus Anette Kasemets, Johanna Treier, Marimal Tilk. 4. märtsil 
võisteldi individuaaldistantsidel. N18 klassis saavutas Karoli 
Villako III koha. Naiste arvestuses võitis  pronksmedali Mari-
mal Tilk.
• 11. märtsil  toimusid 
Haapsalus Eesti noorte meist-
rivõistlused õhkrelvadest 
laskmises. 40 lasku õhupüs-
tolist  tüdrukutele saavutas 
III koha Kelly Elias. Võist-
kondlikult võitis   I koha 
Põlva Spordikooli tüdrukute 
võistkond (pildil) koosseisus 
Kelly Elias, Hanna Renata 
Kottise ja Helle Leis. Tüdru-
kute treener on Maire Tiisler. 
• Eesti noorte MV murdmaa-
suusatamise toimusid 11.-12.
märtsil. Individuaaldistantsi-
del võistlesid vanuseklassid 
14,16, 18, sõideti vabatehni-
kas. N18 klassis saavutas 4. 
koha Karoli Villako, M14 klassis 8. koha Kaarel Tilk. Pühapäe-
val toimusid teatesõidud. Kaks esimest vahetust sõideti klassi-
katehnikas, kolmas vahetus vabatehnikas. N20 klassis saavutas 
II koha Põlva Spordikooli võistkond koosseisus Karoli Villako, 
Johanna Treier ja Marimal Tilk. Suusatajate treener on  Anneli 
Tilk.

• 12. märtsil toimusid Väike-Maarjas Eesti MV kreeka-roo-
ma, vaba- ja naistemaadluses. Kaks pronksmedalit võitis 
Hannes Käärik: kreeka-rooma maadluses kehakaalus -130 kg 
ja vabamaadlusese kehakaalus -125 kg. Vabamaadluses võitis 
kehakaalus -61 kg hõbenedali Olav Surva. Maadlejate treener 
on Elar Hani.
• 18. märtsil toimusid Viljandis  Eesti meistrivõistlused va-
bamaadluses  kadettide vanuseklassis, kus hõbemedalid võit-
sid -46kg Karmo Mõtus ja -50kg Hanno Käärik ning pronksi 
-85kg Rudolf Pragi. Võistkondlikult saavutasid meie maadle-
jad III koha. Võistkonda kuulusid veel Vägev Veeroja, Brait 
Pill, Markus Kriiskütt ja Janek Oja. 
• 17.-19. märtsil toimusid Jõulumäel Eesti meistrivõistlused  
murdmaasuusatamises.
Reedel võisteldi klassikatehnikas sprinditeates. N20 klassis 
saavutasid Karoli Villako ja Johanna Treier II koha, kaotades 
võitjatele vaid 1 sekundiga. Naiste arvestuse võideti pronks-
medalid.
Laupäeval toimusid teatesõidud. Naiste 3x5 km saavutasid 
Karoli Villako, Johanna Treier ja Marimal Tilk tubli 4.koha. 
Kaks esimest vahetust sõideti klassikatehnikas, viimane vahe-
tus vabatehnikas. 

Põlva Spordikool 

Algavad kõnnikolmapäevakud
Pärast 22. aprillil toimuvat SÜDAMEKÕNDI  algavad 

kõnnikolmapäevakud, mis toimuvad igal kolmapäeval, s o 
26. aprillil, 3. mail, 10. mail, 17. mail, 24. mail, 31. mail ja 
jätkuvad sügisel, 6., 13., 20., 27.septembril, ning lõpevad 4. 
oktoobril traditsioonilise HELKURKÕNNIGA. 

Iga kõndija saab valida ise omale sobiva raja, alustada 
kõndimist ükskõik kustkohast. Oluline on, et valitud rada lä-
biks registreerimispunkti ajavahemikul kell 19-20, mis iga-
kord on erinevas kohas. Täpsem info järgmises valla lehes. 
Liigume kogu südamest!

Eve Sokk
kultuurispetsialist

Aprill on südamekuu. 

SÜDAMEKÕND
laupäeval, 22. aprillil kell 11.00 
Põlva järve rannas

Erineva pikkusega rajad
* Soojendusvõimlemine
*Tervisekontroll
*Loosiauhinnad

INFO 514 7682 Eve Sokk

Eesti meistrivõistlustel vabamaadluses  kadettide vanuseklassis 
tublilt esinenud maadlejad koos treener Elar Haniga. 

Algavad esmaspäevakud rullidel

Algavad orienteerumisteisipäevakud
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Põlva vallas 
on seisuga 
01.03.2017

9493 elanikku:
mehi 4543
naisi 4950

85
Vaike Kreisman

Põlva linn
Liidia Basalajeva

Põlva linn
IlseMarene Raudsepp

Eoste küla

80
Helgi Vaino
Põlva linn

Heldur Kostabi
Põlva linn

Vilme Help
Orajõe küla

Helju Veermaa
Põlva linn

75
Urve Kamja

Põlva linn
Anne Sirk
Põlva linn

Maimu Luude
Põlva linn

Taimi Vaiver
Meemaste küla

Õie Kure
Himmaste küla

Henn Paalmann
Põlva linn

Luule Juks
Põlva linn

Riina Kikas
Põlva linn

Olev Lutsar
Põlva linn

70
Silvi Põkk
Põlva linn

Virve Kaldvee
Põlva linn

Naima Hiir
Põlva linn
Tõnu Lillo

Valgesoo küla

Aprillikuu juubilarid, 
kes ei soovi äramärkimist 

ajalehes, palume sellest teada 
anda hiljemalt 15. aprilliks

 tel 799 9499

Kinos:

Õnnitleme!

Põlva Kultuuri- ja Huvikeskuses:

Ajavahemikul 
21.02.-23.03.2017  
sündis Põlva vallas 

5 tüdrukut ja 1 poiss.

Kollektsionääride 
kokkutulek 
iga kuu teisel 

pühapäeval kell 11 
Põlvas, Metsa 7.

Järgmine
kohtumine

9. aprillil 2017

Info: 5334 0284 
Andre

Aprillis
T 04.04 kl 11 Goltsman Ballett tantsulavastus 
  „TALVEUNELM SUVELOSSIS“. 
Täispilet 6 €, 4 € (õpilased, grupid alates 5 inimest, pensionärid, 
tudengid). Piletid eelmüügis Põlva Vallavalitsuse kassas. Lavastus 
on mõeldud lastele vanuses alates 6. eluaastast, lastega peredele 
ning kõigile, keda huvitab ajalugu, klassikaline muusika, tants ja 
teater.
T 04.04 kl 19 Goltsman Ballett tantsulavastus 
  „CASANOVA: PÕLEV JÄÄ“. 
Täispilet 6 €, 4 € (õpilased, grupid alates 5 inimest, pensionärid, 
tudengid). Piletid eelmüügis Põlva Vallavalitsuse kassas.
R 07.04 kl 19 Rahvakultuuriõhtu Põlvamaa 
  vokaalan samblitega. 
Sündmust toetavad Eesti Kultuurkapitali Põlvamaa ekspertgrupp, 
Põlvamaa Omavalitsuste Liit ja Rahvakultuuri Keskus.
P 09.04 kl 16 Põlva Linna Puhkpilliorkesri kevadkontsert. 
  Dirigent Peeter Änilane. Kavas suvel toimuva 
laulupeo repertuaar ja parimad palad orkestri repertuaarist. Tasuta
E 10.04 kl 19 Vana Baskini Teatri etendus 
  „TÄNA ALGAB UUS ELU“. 
Täispilet 15, pensionär, õpilane, üliõpilane 13 € Piletid eelmüügis 
Põlva Vallavalitsuse kassas ja Piletilevis. Mängivad:Raivo Rüütel, 
Külli Reinumägi,  Eduard Salmistu(Rakvere Teater), Aleksander 
Ots
R 14.04 kl 17 Kontsert  SEELIKUKÜTID 30. 
  Kaastegevad MTJ, Heino Tartes, Laheda lahe-
dad mutid, jpt. Pilet 12 €. Piletid saadaval ainult Põlva vallavalit-
suse kassas (tel 799 9480)
P 16.04 kl 17 Klubi KUUKIIR puhkeõhtu. 
  Pilet 5 €, klubi liikmetele 3 €
T 18.04 kl 14  Must Kast muusikaline noortelavastus   
  „JÕUD“. Tavahind 12 €, õpilane/ tudeng/ pen-
sionär 10 €, grupipääse (15+) 8 €,  toetajapilet 15 €. Piletite eelm-
müük Piletilevis.
Lavastuse algmaterjaliks on Tartu Forseliuse Kooli 7. klassi õpi-
laste loovtööd, mis valmisid 2015. aasta sügisel. Autorite loovuse 
tunni ülesandeks oli kirjutada lugusid, mis nende arvates võiks 
noori inimesi kõnetada. Loodu põhjal on kokku põimunud lugu 
viiest põhikooliõpilasest, kes ootamatult leiavad iseenda ja sõpru-
se paigust, kuhu ja kellesse nad enne vaadata ei osanud.
Alates 11. eluaastast! AUTOR: TFK 7. klassi õpilased, Kaija M 
Kalve. LAVASTAJA: Kaija M Kalvet
                                           

Info tel 799 8230, www.kultuurikeskus.ee

Partsi  ja Uibujärve külade üldkoosolek
10. aprillil 2017 kell 18.00 

 Uibujärve külas, Neitsijärve talus Loovusaidas

Koosolekule on oodatud kõik 
Partsi ja Uibujärve küla elanikud ning kinnistuomanikud!

Päevakava:
1. Külade arengukava arutelu ja vastuvõtmine.

2. Külaseltsi  asutamiskoosolek.
    2.1 MTÜ asutamine

    2.2 Põhikirja arutelu ja kinnitamine
    2.3 MTÜ juhatuse ja revisjonikomisjoni liikmete 

valimine jm
3. 2017. aasta tegevuskava arutelu ja päevakorralised 

küsimused.

Koosolekul osalevad Põlva Vallavalitsuse esindajad.
Lisainfo: Partsi- ja Uibujärve külavanem Ülo Plakso, 518 2216; 

ylo.p@neti.ee

P 02.04  kl 18 Ulmefilm, thriller „ELU“
        kl 20 Õudusmüsteerium “ VASTUMÜRK TERVISELE“
N 06.04  kl 18 Ulmefilm, thriller „ELU“
              kl 20 Õudusmüsteerium “ VASTUMÜRK TERVISELE“
R 07.04  kl 8 Animatsioon „SMURFID: KADUNUD KÜLAKE“
              kl 20 Draama, thriller „KÕIK, MIS JUHTUB PÄRAST“
P 09.04  kl 18 Animatsioon „SMURFID: KADUNUD KÜLAKE“
               kl 20 Draama, thriller „KÕIK, MIS JUHTUB PÄRAST“
N 13.04  kl 18 Animatsioon „SMURFID: KADUNUD KÜLAKE“
               kl 20 Draama, thriller „KÕIK, MIS JUHTUB PÄRAST“
P 16.04  kl 18 Animatsioon  „BOSS BEEBI“
              kl 20  Action, thriller, kriminull „KIIRED JA VIHASED 8“
E 17.04  kl 18 Animatsioon  „BOSS BEEBI“
               kl 20 Action, thriller, kriminull „KIIRED JA VIHASED 8“
N 20.04  kl 18 Animatsioon  „BOSS BEEBI“
               kl 20 Action, thriller, kriminull „KIIRED JA VIHASED 8“
R 21.04  kl 18 Animatsioon „KUREPOEG RIHHARD“
               kl 20 Komöödia „STIILNE LAHKUMINE“
P 23.04  kl 18 Animatsioon „KUREPOEG RIHHARD“
               kl 20 Komöödia „STIILNE LAHKUMINE“
N 27.04  kl 18 Animatsioon „KUREPOEG RIHHARD“ 
               kl 20 Komöödia „STIILNE LAHKUMINE“
R 28.04  kl 18 Komöödia, ulme  „GALAKTIKA VALVURID VOL. 2“
               kl 20.30 Komöödia, draama „VIIMANE SÕDA“
P 30.04  kl 18 Komöödia, draama „VIIMANE SÕDA“
               kl 20.30 Komöödia, ulme „GALAKTIKA VALVURID VOL. 2“

Kino piletiinfo: täispilet: 4 €, sooduspilet 2.50 €, 3D prillid 1 €

Põlva Seto Selts korraldab
SETO 

LIHAVÕTTED 
PÕLVA RANNAS 
pühapäeval 16. aprillil 

kell 13.00
Laulame, tantsime, 

mängime pilli ja 
veeretame mune.

NB! Munade veeretada 
soovijatel võtta kaasa 3-5 

värvitud muna.

Info
Ristimäe Raivo

5647 5211

ROSMA KÜLA 
ÜLDKOOSOLEK  

neljapäeval 13.aprillil 
kell 18.00

Veski puhkemajas.

Kavas:
1. Külavanema valimine
2. Põlva-Peri kergliiklus-

tee arutelu
3. Küla arengukava 

arutelu
4. Jooksvad küsimused

Info Heiti Hallap 
507 2541

KIRIKUTEATED:

EELK Põlva Maarja koguduses:
Igal pühapäeval kell 10 kirikus roosipärja palvus. Kell 11 püha missa (jumalateenistus armu-
lauaga). Pärast missat kirikukohv, piiblitund ja pühapäevakool vana pastoraadi III korrusel.
9. aprillil kell 11 palmipuudepüha missa.
10. aprill kell 11 Suure nädala esmaspäeva missa: Jeesus Ketsemanis
11. aprill kell 11 Suure nädala teisipäeva missa: Jeesus kohtu ees
12. aprillil kell 9: Suure nädala kolmapäeva missa: Jeesuse surmamõistmine
13. aprillil kell 18: Suure neljapäeva missa
14. aprillil kell 14 Püha ristitee palvus kirikuaias ja kirikus (algus värava juures)
kell 15 Kristuse surmahetke liturgiline jumalateenistus
15. aprillil kell 21 Issanda ülestõusmisöö vigiilia
16. aprillil kell 11 Kristuse ülestõusmise püha ehk 1. ülestõusmispüha missa
17. aprillil kell 11 2. ülestõusmispüha missa
19. aprillil kell 18 Ülestõusmisnädala õhtupalvus
kell 19 Orelikontsert (organist Irina Niskala Soomest). Tasuta.
Jooksev info koguduses toimuva kohta leidub Põlva Maarja koguduse Facebooki-lehel.
Kirik on avatud E-R 9-13 ning P 10-11.

EKOK Põlva Püha Peetri koguduses:
• jumalateenistused igal kolmapäeval kell 10 ja pühapäeval kell 11
• Suure neljapäeva jumalateenistus 13. aprillil kell 18
• Suure Reede jumalateenistus 14. aprillil kell 15
• Ülestõusmispühade eelõhtu missa 14. aprillil kell 22
• Ülestõusmispüha jumalateenistus 15. aprillil kell 11

Tasuta täiendkoolitus eakatele autojuhtidele
Koolitus toimub 11. aprillil kell 9.00 Põlva Maavalitsuse II korruse saalis (Kesk 20, 

Põlva). Osalema ootame vähemalt 60-aastaseid iganädalaselt autot juhtivaid mootorsõi-
dukijuhte, kellel on B-kategooria juhtimisõigus, kehtiv tervisetõend. Koolitusgrupi suu-
ruseks on 25 inimest. Koolitusel osalemiseks kirjutada aadressile kerli.tallo@mnt.ee 
või helistada numbrile: 5568 1491, hiljemalt 31. märtsil.

Koolitus koosneb teoreetilisest osast ja sõidutundidest. Teoreetiline osa kestab kuus 
akadeemilist tundi. Antakse ülevaade Eesti liiklusolukorrast, selgitavad liiklusõnnetuste 
põhjuseid, räägivad suurematest muudatustest Liiklusseaduses ning igapäevastest au-
tosõitudest ja sellega kaasnevatest võimalikest riskidest. Räägitakse eaka autojuhi tervi-
sest ja ravimite kõrvalnähtudest ja ebasoodsast koostoimest juhtimise seisukohalt.

Praktilises osas on iga koolitatava kohta ette nähtud kaks akadeemilist tundi. Sõidu-
õppes pööratakse tähelepanu ka säästlikule sõiduviisile ning soovi korral läbitakse koos 
spetsialistiga raskestimõistetavaid ristmikke jms. Õppesõidu saab kokku leppida teooria-
koolitusel ja need viiakse läbi koolitusele järgnevatel päevadel.


