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Eile, 19. aprillil kuulutas Eesti Mõisate Ühendus Teaduste 
Akadeemia saalis välja 2018. aasta Eesti parimad mõisad viies 
erinevas kategoorias. Ainukese Lõuna-Eesti mõisana pälvis 
Mooste mõis tiitli Parim Mõisamajanduse Edendaja 2018. 

Mooste mõisa majandab omavalitsusele kuuluv sihtasutus. 
Mõisakompleksi arendamist alustati juba ligi 15 aastat tagasi 
peahoone restaureerimisega, kus asub üks Eesti mõisakoolidest. 
Järgmisena võttis mõisa ühe kõrvalhoone kasutusele kunstnike 
hallatav ning juhitav kunsti ja sotsiaalpraktikakeskus. Tänaseks 
on Mooste mõisas kasutusel juba ligi 10 kõrvalhoonet, millest 
suurim ja tuntuim on kunagisse lauta rajatud Folgikoda, hinna-
tud kontsertsaal, kus toimuvad ka suurejoonelised peod ja pul-
mad. Endises meiereis asub väike, kuid hubane tervisekeskus, 
perearsti praksis ja apteek. Viinavabrik on hinnatud peokoht ja 
kaunis hotell. Mitmetes endistes mõisa kõrvalhoonetes on koha 
leidnud erinevad äri- ja mittetulundusühingud. Mõisakomp-
leksis tegutseb harrastusteater, rahvamuusikakool, toimuvad 
erinevad näitused, töötoad ja restaureerimise õpitoad. Samuti 
on aktiivses kasutuses külalistemaja ja toimub hulgaliselt mõis-
aekskursioone. Mooste mõis on hea näide, kuidas väikeses piir-
konnas saab vald kohaliku ajaloo ja traditsioonide säilitamisele 
kaasa aidata.

Teistes kategooriates tunnistati parimateks Kernu mõis, Kolu-
vere loss, Palmse mõis ja Vihula mõis. Mõisakultuuri arendajana 
tunnustati arhitektuuriajaloolast Ants Heina.

Eesti Mõisate Ühenduse juhatuse esimehe Tõnis Kaasiku sõ-
nul on kolmandat korda toimuva mõisakultuuri edendajate tun-
nustusürituse peamiseks eesmärgiks laiemalt teadvustada mõisate 
väga olulist rolli Eesti ajaloos, kultuuris ja ka tänapäevas.

Mooste mõis pälvis Eesti Mõisate 
Ühenduse tunnustuse

Folk pand käümä! 
Elohelü Folgilahvka ja 
festival kutsuvad osalema

5. mail saab lähemalt uurida üht õige isemoodi lahvkabussi: 
see on Elohelü Folgilahvka, kus mängitakse ööl ja päeval muu-
sikat. Tule bussi vastu võtma, uudista uunikumlahvkat lähemalt, 
võta kasvõi pill kodust kaasa, et ühes mängida! Kogu bussi tee-
kond kantakse üle ka Postimehe portaalis: 4. mail kell 12 alustame 
ja ööpäevajagu saab otseülekandena uudistada, kus buss on ja mil-
line muusika seal kõlab. Moostesse jõuame 5. mail kell 12 päeval. 

Elohelü Folgilahvka muusikud kutsuvad osalema nädal hiljem 
toimuval Mooste Elohelü festivalil: Svjata Vatra, Puuluup, duo 
Priks ja Malva, Olav Ehala, MandoTrio on vaid mõned näited ar-
vutatest esinejatest. Vaata lisa www.moostefolk.ee

Mooste on küll aastaringselt tegutsev mõis, kuid suvine pea-
mine külastushooaeg algab mais. Mooste on avatud ja avastamist 
väärt ning külalised lähedalt ja kaugelt on oodatud tutvuma aja-
loo ja tänapäevaga, samuti avab mais uksed suvekohvik Linako-
jas. Aasta oodatuim suursündmus Mooste Folk toimub juba 11.-
12. mail ning siis leiavad tee Moostesse folgisõbrad lähedalt ja 
kaugelt. Kõikide ürituste kohta saab jooksvalt teavet kodulehelt 
www.moostemois.ee

Ulla-Maia Timmo
SA Mooste Mõis juhataja

PMS 285
CMYK 90 / 48 / 0 / 0

RGB 0 / 115 / 207

PMS 877
CMYK 0 / 0 / 0 / 0

RGB 255 / 255 / 255

PMS 355
CMYK 94 / 0 / 100 / 0

RGB 0 / 155 / 58

6. aprillil selgusid Valgas võistluse „Eesti parim minifirma 
2018“ võitjad ehk neljandat aastat järjest valiti 7.-9. klassi noorte 
õpilasfirmade seast välja kõige innovaatilisema toote ja osavaima 
müügitööga minifirmad. Tiitli viis koju Põlva Kooli õpilaste ette-
võte Kristallselge, mis toodab kristalltükkide kujulisi seepe.

 Õpilasfirmade programmi koordineeriva JA Eesti üritus-
te juhi Maria Abeli kinnitusel osutus võiduvalemiks väga hea 
meeskonnatöö, põhjalikult läbi mõeldud tootearendus ja -analüüs 
ning kiire reageerimine klientide vajadustele ja soovidele. „Põlva 
Kooli tüdrukud demonstreerisid lisaks edukalt, kuidas nad haa-
ravad osavalt kinni erinevatest müügivõimalustest. Seda tõendab 
muidugi ka fakt, et ettevõtte loomisest sügisel on nad praeguseks 
suutnud tekitada käivet üle 1500 euro eest. See on põhikooliõpi-
laste ettevõtte kohta väga hea tulemus,“ selgitas Abel.  

Minifirmat eristab tavapärasest õpilasfirmast see, et tegutse-
takse õpilasfirma programmiga võrreldes lihtsustatud reeglite jär-
gi ning minifirmadesse saavad kuuluda vaid põhikoolide õpilased. 

Eesti parim minifirma toodab 
kristalltükkide kujulisi seepe

„Neli aastat tagasi polnud veel vajadust parimat minifirmat va-
lida, kuid nüüdseks on juba nende tase ja arv märkimisväärselt 
kasvanud,“ selgitas Maria Abel. „Seekord kandideeris finaali 
ligi 30 väikest ettevõtet, millest lõppvooru pääses 12.“

Finaalis osalenud minifirmade toodete/teenuste hulka kuu-
luvad näiteks eripärased helkurid, küpsetised, kehakoorija, 
tervislikud kartulikrõpsud, ingliga suitsuandurid, magnetid, 
stressipallid, laste sünnipäevade korraldamine ja palju muud. 
Möödunud aastal osutus võidukaks Põlva Kooli õpilaste mi-
nifirma Puujuurikas, mis tootis „tindijuurikaid“ ehk oksa sees 
olevaid pastakaid. 

„Kui aasta parima õpilasfirma esindajad sõidavad Eestist 
esindama Euroopa õpilasfirma võistlusele, siis minifirmade-
le veel sellist üritust loodud pole,“ märkis Abel, kuid lisas, et 
võitjad saavad võimaluse sõita mais Rootsis toimuvale suurele 
õpilasfirmade laadale.

Lühendatult Junior Achievement Eesti SA kodulehelt

Õpilasfirma Kristallselge: Kristella Nupp, Lisette Johanson, Anett Sammalkivi ja Karoliina Musting koos juhendaja Kaia Tammega. 
Foto autor Timo Arbeiter
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Hajaasustuse programmi 2018. aasta taotlusvoor on avatud     
9. aprillist ning taotlusd tuleb esitada 11. juuniks.

Programm on suunatud kõigi Eesti maakondade hajaasustu-
sega piirkondadele. Programmi eesmärgiks on tagada hajaasus-
tusega maapiirkondades elavatele peredele head elutingimused 
ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele hajaasustusega 
maapiirkondades. Eesmärgi saavutamiseks toetatakse program-
mist majapidamiste veevarustussüsteemide, kanalisatsioonisüs-
teemide, juurdepääsuteede ning autonoomsete elektrisüsteemide-
ga seotud tegevusi juhul, kui majapidamine ei ole elektrivõrguga 
liitunud.

Maksimaalne toetus ühe majapidamise kohta on 6500 eurot. 
Taotleja ja kaastaotleja oma- ja kaasfinantseering peab kokku 
moodustama vähemalt 33% projekti abikõlblikest kuludest.

Programmi raames saab toetuse taotlejaks olla füüsililine isik, 
kelle alaline ja rahvastikuregistri andmete kohane elukoht on käes-
oleva aasta 1. jaanuarist kuni toetuslepingu sõlmimiseni hajaasus-
tuse piirkonnas asuv majapidamine, millega seotud projektile toe-
tust taotletakse. Taotlejal ei tohi olla kohalike ja riiklike maksude 
osas maksuvõlga, välja arvatud juhul, kui see on ajatatud.

Programmdokumendiga saate tutvuda ja taotlusvormid alla 
laadida EAS kodulehelt: https://www.eas.ee/teenus/hajaasustu-
se-programm/ 

Taotleja peab taotluse esitamisel arvesse võtma ka ehitussea-
dustikust tulenevaid nõudeid projekteerimisele ja ehitamisele. 

Et täpsustada konkreetse projektiga seotud nüansse, soovitame 

Hajaasustuse programmi 2018. aasta 
taotlusvoor on avatud

kokku leppida aja konsultatsiooniks.  
Taotlus koos kohustuslike lisadokumentidega tuleb esitada pa-

beril või digitaalselt allkirjastatuna vallavalitsusele e-posti aadres-
sile info@polva.ee. 

Lisainfo ja konsultatsioon:
taristuspetsialist  Aigi Jänes

+372 799 9478; +372 5305 0775
Aigi.Janes@polva.ee

Praegu see hääl seal ei kõla. 
Aga võiks ju! Kui tore oleks 
pühapäevahommikuse koh-
vi kõrvale kuulata Põlva valla 
sisukat ja lustakat hommiku-
programmi.Sellest mis nädala 
jooksul ka kodukandis põnevat 
juhtunud ja mida oodata järg-
misel nädalal. Praeguste hom-
mikusaadete ja õnnesoovide 
populaarsus rahva seas kinni-
tab jätkuvat huvi raadio vastu. 
Vallasaadete suur kuulajaskond 
oleks garanteeritud.   

Ühinemise käigus on Põlva 
vallast kujunenud pea 15 000 
elanikuga suur omavalitsusük-
sus. Avalikkuse informeerimi-
ne vallas toimuvast, vallavo-
likogu ja vallavalitsuse tööst 
ning suundadest on saamas 
erakordselt tähtsaks. Teabe kii-
re levi otsustajast kogukonnani 
on ammu kujunenud infoühis-
konna eksisteerimise aluseks. 
Põlvas veel mitte päris. 

Eks elasime ju haigla sün-
nitusosakonna sulgemise saa-
gale kaasa ikka rohkem suure 
ajakirjanduse, mitte aga val-
la enda infokanalite kaudu. 
„Põlva Teataja” ilmub suurte 
intervallidega, kodulehekülg 
internetis jahe ja ametlik, Põl-
va Facebooki konto ootab uut 
sisu. Nii kujuneski lisaks ajale-
hele „Koit“ kohalikuks infoak-
naks vallakodanik Indrek Sara-
puu loodud grupp Facebookis. 
Operatiivne info vallaametnike 
ja volikogu liikmete poolt jäi 
rahval saamata. „Meil puudus 
väljund,“ vastas minu küsimu-
sele info puuduliku leviku koh-
ta üks tähtsatest asjaosalistest. 
Samas kiirgab Raadio Marta 
tervelt 24 tundi ööpäevas oma 
raadiolaineid kosmosesse. Ka-
sutaks nad ära vallarahvale info 
jagamiseks diskussiooni alga-
tamiseks, vaidlemiseks ja tõe 
otsimiseks. Alustaks otse-eetris 
dialoogi vallamaja ja suure val-
la elanike vahel!

Põlva Vallavalitsus otsib juristi ning 
spordi-ja tervisedendusspetsialisti

Põlva Vallavalitsus on välja kuulutanud avaliku konkursi juristi 
ning spordi- ja tervisedenduse spetsaialisti ametikohale.

Kandideerimisdokumendid tuleb esitada 
- juristi ametikohale 15. maiks 2018, 
- spordi- ja tervisedenduse spetsialisti ametikohale 18. maiks 

2018. 
Täpsem info Põlva valla kodulehelt www.polva.ee või Töötu-

kassa koduleheltwww.tootukassa.ee

Ahja Vallavalitsus esitas 02.10.2017 Sihtasutusele Innove 
meetme “Koolivõrgu korrastamine” tegevuse “Koolivõrgu kor-
rastamise käigus toimuv jätkusuutlike koolide kaasajastamine” 
alategevuse “Põhikoolivõrgu korrastamine perioodil 2014–2020” 
taotlusvooru ettepaneku projekti “Ahja mõisa peahoone projek-
teerimis- ja rekonstrueerimistööd koolihooneks” elluviimiseks. 
Projekti ettepaneku edasiseks menetlemiseks oli vajalik kinnita-
da kohaliku omavalitsuse valmisolek projekti elluviimiseks ning 
puudujääva omafinantseeringu tagamiseks.

Volikogu lubas Põlva Vallavalitsusel katta puudujääv omaosa-
lus eelarveaastateks 2018–2019 planeeritud projekti “Ahja mõisa 
peahoone projekteerimis- ja rekonstrueerimistööd koolihooneks” 
elluviimiseks summas kuni 672 500 eurot. Nimetatud projekt 
viiakse ellu meetmest “Koolivõrgu korrastamine” positiivse ra-
hastusotsuse saamisel.

Kehtestati Põlva valla haldusterritooriumil asuvatele korte-
relamutele elamu ümberehitamiseks ja krundi korrastamiseks ning 
eramute värvimiseks toetuse andmise tingimused ja kord. Toetust 
antakse korterelamute järgmiste ehitus- või ümberehitustööde ku-
lude hüvitamiseks: krundisisesed teed ja/või platsid, välisvalgus-
tus, elamu välisfassaad ja elamu katus. Eramutele antakse toetust 
värvimiskulude hüvitamiseks.

Kehtestati Põlva valla kohanimede määramise kord, mis sä-
testab Põlva valla haldusterritooriumil kohanimede määramise ja 
korraldamise vastavalt kohanimeseadusele ning koha-aadresside 
määramise vastavalt ruumiandmete seadusele.

Kehtestati Põlva valla finantsjuhtimise kord, mis sätestab valla 

Volikogu istungitelt
eelarvestrateegia, valla arengukava, valdkonna arengukava, terri-
tooriumi osa arengukava ja Põlva Vallavalitsuse hallatava asutuse 
arengukava koostamise, menetlemise, vastuvõtmise ning avali-
kustamise.

Määrati majanduslike huvide deklaratsioonide üle kontrolli 
teostajaks revisjonikomisjon ning antakse Põlva Vallavalitsuse 
registrispetsialistile volitus esitada huvide deklaratsioonide re-
gistrile alusandmed deklarantide ja deklaratsioone kontrollima 
õigustatud isikute kohta.

Õigusruumi korrastamise eesmärgil tunnistati kehtetuks voli-
kogude määrused ja otsused, mis on kaotanud kehtivuse.

Esimesel lugemisel oli Põlva valla tunnustusavalduste andmi-
se kord, mis reguleerib Põlva aukodaniku nimetuse, Põlva aumär-
gi, Põlva valla aukirja, Põlva vallavanema tänukirja ja tunnustuse 
“Aasta tegu” ning Põlva valla kultuuripreemia andmise alused ja 
korra.

Lubati Põlva Vallavalitsusel katta puudujääv omaosalus eel-
arveaastateks 2018–2019 planeeritud projekti “Traditsioonilise ja 
ökoloogilise ehituse tootearendus- ja koolituskeskus Eestimaaehi-
tus” elluviimiseks summas 207 289 eurot. Tootearendus- ja koo-
lituskeskus rajatakse Mooste mõisaansambli vankrikuuri. Oma-
osalus projekti elluviimiseks kaetakse teise, rahastust mittesaanud 
projekti “Mahetootmise tootmiskeskuse rajamine endisesse vank-
rikuuri” omaosaluseks planeeritud laenu vahenditest.

Järgmine korraline volikogu istung toimub 17. mail 2018.

Liikumise „Põlva sünni-
tusosakonna kaitseks“ eest-
vedaja Mari-Liis Parder ütles 
„Postimehes“, et kogukond 
sai tähtsaid uudiseid teada 
kõigepealt kuulujuttude, mit-
te ametliku informeerimise 
kaudu. „See läheb vastuollu 
avatud suhtluse printsiipide-
ga,“ kirjutas ta. Tal on õigus. 
Sünnitusosakondade saaga ajal 
kohalik ametlik info ei levinud 
vajaliku kiirusega. Raadio ot-
se-eetrisse oleks aga saanud 
paisata kogu informatsioon 
ehedal kujul ja veel reaalajas. 
Ärgem unustagem, et mitte 
igal maakonnal pole oma lo-
kaalraadiot!

Meie ühine varandus Raa-
dio Marta näol tuleks nüüd 
uue suure valla huve teenima 
panna. Seda saaks teha kohe. 
Vallal oleks vaid tarvis Marta-
ga üks väike koostöölepe alla 
kirjutada. Nii nagu peaminister 
„Vikkerraadios“, saaks Põlva 
juhid kohalikus raadios üles as-
tuda ja kuulajaile asjad selgeks 
rääkida. Kordamööda valla-
maja ametnikud ja volikogu 
liikmed, õpetajad, ettevõtjad, 
kultuurirahvas. 

Maailmas on lokaalraadiote 
tähtus viimastel aastatel uutes-
se kõrgustesse kasvanud. Eriti 
USAs. Seal on igal külal juba 
oma lokaalraadio. Kiire elu pe-
letab inimesi televiisori eest ja 
meelitab raadio juurde. Nutite-
lefon lubab nüüd raadiot kuu-
lata igal sammul ja igal pool. 
Koos interneti portaalidega 
on netiraadio asunud kaasaja 
infoavarust uueks veelgi laie-
maks muutma. Tehkem siis 
seda ka Põlvas. Ärgem jäägem 
ajast maha! Räägime rahvale 
asjad lahti! 

Heimar Lenk
kultuurikomisjoni liige

Põlva hääl Marta raadiosse!

Pikk talv on selja taga ning ees ootab suur suvi. Kevadiste ko-
ristuste periood on alanud, mistõttu tahame inimestele meelde tule-
tada, et avalikult kasutatavad prügikonteinerid on kindlate jäätmete 
jaoks. Paberi ja kartongi konteinerisse ei tohi panna vanu elektroo-
nikaseadmeid, rattaid või olmeprügi! 

Kuidas prügi sorteerida:
Paberi ja kartongi konteinerisse sobivad: Ajalehed, ajakirjad, 

raamatud, pappkastid ja karbid, joonistuspaber, paberist või papist 
pakendid.

Konteinerisse ei sobi: määrdunud või vettinud papp ja paber, 
paber, mis sisaldab muud materjali (foolium), kasutatud pabernõud, 
äätise ja kommipaberid, elektroonika ja muud seadmed

Pakendikonteinerisse sobivad: 
Plastpakendid: jogurti- ja võitopsid; õli-, ketšupi- ja majoneesipu-
delid; kosmeetika ja hooldustoodete pakendid (nt kreemipurgid, 
šampoonipudelid); plastnõud ka karbid; kilekotid ja pakkekile; 
muud puhtad plastpakendid.

Prügi sorteerimisest ja eterniidist

Foto:Eesti Keskkonna
teenused AS. 
Paberi ja kartongi 
konteinerisse on 
pandud sinna 
mittesobivat prügi.

Klaaspakendid: pandimärgita klaasist pudelid, klaaspurgid, muud 
puhtad klaaspakendid.
Metallpakendid: konservikarbid, toidu- ja joogipakendite metall-
kaaned ja korgid, muud puhtad metallpakendid.
Joogikartong: puhtad kartongist piima-, mahla- ja jogurtipakendid.

Konteinerisse ei sobi: toiduga määrdunud ning pooleldi täidetud 
pakendid, plastist mänguasjad, ohtlike ainete pakendid (nt kodukee-
mia), aerosoolpakendid (nt juukselakk), akna- ja lehtklaas, valgus-
tuspirnid. Ka ei sobi ohtlike ainete pakendid, kasutatud mähkmed, 
plastist mänguasjad, kummist tooted, elektroonika ja muud seadmed.

Hoidkem puhast loodust enese ümber ning sorteerime prügi 
teadlikult!

Reelika Raig
keskkonnaspetsialist

Eterniidi kogumine Põlva Jäätmejaamas
Põlva vald on saanud riigieelarvest toetust jäätmehooldus-

kulude osaliseks katmiseks kooskõlas riigieelarve seadusega. 
Sellest tulenevalt on tänavu võimalik Põlva Jäätmejaama viia 
tasuta eterniiti füüsilisel isikul juuli ja augusti kuu jooksul, kui 
on tehtud eelregistreering.

Eterniidi ära andmiseks tuleb Põlva Vallavalitsusele esitada 
eelregistreering hiljemalt 31. maiks 2018 e-posti aadressile 
reelika.raig@polva.ee või telefonile 799 9486. Registreerimisel 
esitada füüsilise isiku kontaktandmed ning hinnanguliselt eter-
niidi kogus m3, tonnides või plaatide arvu ja suurusena.

Tännassilma, Kähri ja Puskaru 
küladel uus külavanem

Reedel, 6. aprillil toimus Tännassilma, Kähri ja Puskaru küla-
de üldkoosolek, kus uueks külavanemaks valiti ühehäälselt Tiia 
Johanson,  tel 5349 5116, johansontiia34@gmail.com.

Projektitaotluste esitamise tähtaeg 
on 1. mai 2018

Taotlusi saab esitada teisel poolaastal (juuli – detsember 2018)
Põlva valla haldusterritooriumil toimuvate ürituste korraldami-
seks. Aasta 2018 on EV100 sünnipäeva- ja pärimuskultuuri aasta. 
Võimalusel lähtu sellest oma ürituse ettevalmistamisel ja korral-
damisel.

Digitaalselt allkirjastatud taotlused tuleb esitada e-posti aad-
ressil info@polva.ee  või paberkandjal vallavalitsusse Kesk tn 15, 
Põlva. Taotlusvorm ning kultuuri-, spordi-, hariduse- ja noorsoo-
tööprojektidele toetuse andmise kord asuvad Põlva valla kodu-
lehel http://www.polva.ee/blanketid. 

     INFO: Kultuurispetsialist Eve Sokk, tel 799 9489, 514 7682
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Põlva valla EL toiduabi jagamine
 

toimub Peri Sotsiaalkeskuses
24. aprillil, 26. aprillil ja 3. mail kella 9-13.

Toiduabi jagatakse jaanuari- ja veebruarikuus 
toimetulekutoetust saanutele.

Info tööpäevadel  kella 9- 13 tel 525 7220, 5342 0661.

Põlva valla munitsipaallasteaedades on 38 rühma 611 lapse-
ga. Nendest 130 on koolieelikud, kes maikuus lasteaialapse rollist 
välja astuvad ja pärast kosutavat suvepuhkust koolilapse põnevale 
rajale asuvad.

Suvi on puhkuste aeg ka lasteaedade töötajatele  ning seetõttu 
on vallavalitsuse korraldusega suveperioodil mõne nädala jooksul 
kõik lasteaiad suletud ja töötab vaid üks valvelasteaed. Ajavahe-
mikul, mil lasteaed kus laps käib, on suletud, saab vastava taotluse 
alusel kasutada lasteaiakohta valvelasteaias. 

Valvelasteaed on avatud tööpäeviti kella 7-18 järgmiselt:
Põlva Lasteaed Pihlapuu 2. juulist - 27. juulini
Põlva Lasteaed Lepatriinu 30. juulist - 10. augustini
Põlva Lasteaed Mesimumm 13. augustist – 24. augustini
Valvelasteaias avatakse ja komplekteeritakse rühmad vasta-

valt lapsevanemate poolt õigeaegselt esitatud taotlustele. Taotluse 
vorm on kättesaadav kõikides lasteaedades ja Põlva valla kodu-
lehel. Taotlus tuleb esitada Põlva Lasteaia Pihlapuu direktorile 
hiljemalt 15. mail. Valvelasteaias koha kasutamisel tuleb vanemal 

Põlva valla  lasteaedade suvine töökorraldus
tasuda lapse eest toiduraha taotluses märgitud päevade eest tervi-
kuna, ühe päeva sees toidukordade kaupa arvestust ei tehta. Samuti 
on oluline meeles pidada, et valvelasteaeda tuleb vähemalt kolm 
päeva ette informeerida, kui perekonna suvised plaanid muutvad 
ja laps seetõttu lasteaeda ei lähe. Loodame väga, et vanemad pla-
neerivad oma lapsele suveperioodiks võimalikult palju lasteaiava-
basid päevi ja sisustavad neid ühiste toredate tegevustega.

Siinkohal on sobilik tulla lasteaedade suvise töökorralduse juu-
rest tagasi kevadesse. Vanematega, kes on soovinud lapsele kohta 
lasteaias alates septembrist 2018, võtavad lasteaedade direktorid 
ühendust maikuu jooksul ning 31. maiks peaksid olema kokku-
lepped sõlmitud ja vanematel teada, millises lasteaias ja millises 
rühmas nende laps sügisel käima hakkab. Rühmad lasteaedades 
komplekteeritakse hiljemalt 31. augustil. Õppeaasta keskel on või-
malik lasteaiakoht saada vabade kohtade olemasolul.

Aigi Tiks
haridus- ja kultuuriosakonna juhataja

Lapsed suveks laagrisse
Põlva valla lastel on suvel võimalus puhata Taevaskoja ja Valge-
metsa noortelaagrites. Kokku on nelja vahetuse peale laagrituusiku 
kohti 40-le lapsele. 
Vahetuste kuupäevad:
• 2. juuli – 8. juuli 2018 (Valgemetsa laager, 10 kohta, 7-16-aastased)
• 15. juuli – 21. juuli 2018 (Taevaskoja laager, 10 kohta, 8-12-aasta-
sed)
• 5. august – 11. august 2018 (Taevaskoja laager, 10 kohta, 
10-14-aastased lapsed) 
• 8. august – 14. august 2018 (Valgemetsa laager, 10 kohta, 
7-16-aastased lapsed)

Tuusiku täismaksumus Taevaskoja noortelaagris on 165 eurot. 
Soodustuusiku omaosaluse maksumus, mis lapse eest tuleb maksta 
on 123 eurot. Tuusiku täismaksumus Valgemetsa noortelaagris on 
133 eurot. Soodustuusiku omaosaluse maksumus, mis lapse eest tu-
leb maksta on 88,20 eurot. 

Vajadusel saab taotleda täiendavat vallapoolset toetust omaosa-
luse katmiseks. Ootame vanemaid laagriavaldusi esitama kuni 15. 
juunini 2018!

Küsimuste korral helistada 799 9462 või +372 5302 1668
Sotsiaalosakond

Nii võiks ja peakski küsima iga põlvamaalane, kui lugeda vii-
mast Tervise Arengu Instituudi avaldatud ülevaadet, kus tervises 
ja heaolus Eestis on regionaalselt väga suured erinevused ning 
Põlvamaa tervisenäitajad on kehvemate seas. 

Uuringud koostati eesmärgiga anda kohalike omavalitsuste ot-
susetegijatele ja elanikele lihtsas vormis ülevaade maakonna ter-
vise ja heaolu näitajatest. Ülevaated ei ole mõeldud maakondade 
pingeritta seadmiseks, vaid tervikpildi andmiseks elanike tervise-
seisundist. Kuna inimeste tervist ja heaolu mõjutavad kõigis elu-
valdkondades tehtavad otsused ja ellu viidavad tegevused, siis on 
kõigile väga oluline, et omavalitsus saaks koostöös kogukonnaga 
kujundada toetavamat elukeskkonda. 

Käitumuslikud riskitegurid on Eestis endiselt põhiline prob-
leem, 37 % üldisest haiguskoormusest on seostatav alkoholitar-
bimise ja suitsetamisega, viimase 10 aasta jooksul on suurenenud 
ülekaaluliste ja rasvunud elanike osakaal. Inimeste tervis ja hea-
olu on tihedalt seotud maakonna üldise sotsiaalse ja majandusliku 
olukorraga: milline on tööhõive ja võimalused sissetuleku teeni-
miseks, millised on osalusvõimalused, kas elukeskkonda tajutakse 
turvalisena, millised toetavad teenused on olemas ja kättesaada-
vad. Kõigis maakondades on erakordselt madal nende hulk, kes 
söövad piisavalt köögi- ja puuvilju.

Uuringu tulemustest selgub, et Põlvamaa inimestest neljandik 
on ülekaalulised ja rasvunud, siin pannakse toime kõige rohkem 
isikuvastaseid kuritegusid, veerand elanikkonnast on puudega ja 
igal teisel, kes on vanem kui 16 aastat, on tervisest tingitud piiran-
gud. Samuti on ligi pooled inimesed töötud ning elavad tervena 
kõige vähem aastaid oma elust. 

Need numbrid ja faktid peavad meid kõiki tõsiselt mõtlema ja 
tegutsema panema. 

Mis meil siis ikkagi viga on? Tegelikult ei peaks olema ju 
probleemi liikumiseks, sest meil on ainult tervisesündmusi tohu-
tul hulgal ning neid jagub praktiliselt igale nädalapäevale. Liiku-
misvõimalusi pakutakse beebidest vanuriteni. Ultramoodsad fit-
nessklubid Põlva vallas küll puuduvad, kuid ilmselt pole ka see 
põhjuseks, et me vähe liigume. Pigem on ausad olnud need, kes 
on tunnistanud siiralt, et nad ei viitsi. Ja mõistagi need, kelle kehv 
tervis seda ei võimaldagi. Samuti ei usu, et raha on kõige suurem 
takistus: metsajooks või kepikõnd ei nõua suurt midagi ja tegeli-
kult eelistataksegi liikumist harrastada omaette, vaid 15% inimes-
test treenib grupis või klubides.

Või kuidas on lood meie toitumisega, kas sööme erinevaid 
toite õigel ajal, õiges koguses ja õige sagedusega? Kas me ikka 
teame, mida me endale sisse sööme või valime kiires elutempos 
lihtsama vastupanu teed minnes poolvalmistatud pakendatud too-

Mis meil viga on?
teid toidulauale? Kas meil on toitlustusasutustes võimalik valida 
tervislikke taldrikureegli päevasööke, mille portsjonist peaksid 
poole moodustama juur-, puu- ja köögiviljad, veerandi kartul, te-
ravili või makaronitooted ning veerandi kala või liha? Kas toidu 
juurde on võimalik valida erinevaid värskeid salateid? Meie toit 
peaks olema tasakaalustatud, olema vähem soolane ja vähem ras-
vane ning sisaldama palju kiudaineid. 

Kohe-kohe on algamas uue ühinenud omavalitsuse arenguka-
va koostamine ja siin on oluline, et seaksime strateegilistes do-
kumentides esikohale inimese tervisega seonduvad järjepidevad 
tegevused. Samuti alustab Põlvamaa Omavalitsuste Liit koostöös 
Põlvamaa Arenduskeskusega Põlva maakonna uue arengustratee-
gia 2035 + koostamist. Maakonna arengustrateegia eesmärgiks on 
välja tuua maakonna kui terviku probleemid, visioon, strateegi-
lised eesmärgid, tegevused nende saavutamiseks ning vahendid 
tegevuste elluviimiseks. Need on dokumendid, kuhu tuleb tervis 
kirja panna igasse poliitikasse ja valdkonda.

Raha ei paranda midagi enne, kui kõikide osapoolte – inimes-
te, töötajate, tööandjate, kohalike omavalitsuste ning riigi õigused 
ja vastutused on õiglaselt ning motiveerivalt jagatud. Tervisesek-
torit ei saa tervisepoliitikud üksi parandada. Rahvana loodame ju 
kestma jäämist, seega lasub vastutus oma tervise säilitamise eest 
eelkõige igal inimesel endal. 

Põlvas peame üheskoos lahendama probleeme, mille võitmi-
seks ja parandamiseks pole lihtsat retsepti anda. Ma usun, et te 
kõik olete nõus eesmärgiga – hoida inimesi tervena, mitte ravida 
haigusi.

Põlva vajab tervisekokkuleppeid ning suuremat süsteemset en-
netus- ja sekkumisprogrammi!

Janika Usin
abivallavanem

Põlva Vallavalitsus kutsub kõiki huvilisi 
Põlva valla arengukava 2019 – 2030 

koostamise aruteludele
Mooste kultuurimaja väikeses saalis 7. mail,

Tilsi vallamajas 8. mail,
Põlva Kultuurikeskuse salongis 10. mail,
Vastse-Kuuste kultuurimajas 14. mail ja

Ahja Kultuurimajas 15. mail. 

Avalikud arutelud algavad igal pool kell 17.30 

Eesti Kodukaunistamise Ühendus (EKKÜ) koostöös maa-
kondade esindajatega viib läbi üle-eestilist konkurssi „Eesti kau-
nis kodu“. 

Põlva maakonna 2018. aasta kaunimate kodude väljaselgita-
miseks on igal kohalikul omavalitsusel võimalus esitada konkur-
sile kuni kuus kandidaati (sh võib olla eramu, maa- või suvekodu, 
talu/tootmistalu, korterelamu, ühiskondlik hoone, tootmiskomp-
leks, küla, park, väljak jne).

Palume koduomanikel, kes tunnevad, et nende kodu võiks 
konkursil osaleda, ise Põlva Vallavalitsusele teada anda konkur-
sil osalemise soovist. Samuti võiksid tähelepanelikud kodanikud 
teatada, kui neile jääb silma mõni kaunis kodu, talu/tootmistalu, 
korterelamu, ühiskondlik hoone, tootmiskompleks, küla, park, 
väljak jne. Palume ettepanekud teha hiljemalt 1. juuniks 2018 
e-posti aadressil tiia.zuppur@polva.ee või tel 799 9491.

Vallavalitsuse komisjon külastab kodusid 4.-6. juunil ja maa-
kondlik komisjon teeb ringsõitu konkursile esitatud kodudes aja-
vahemikus 7.-11. juunil 2018.

Noortemalevad Põlva vallas 2018
2018. aasta suvel toimuvad noortemalevad Põlva vallas järgmiselt: 

Põlva Avatud Noortekeskus, Nele Valss, Hanna-Grete Rüütli  
25.06-29.06.2018
13.08-17.08.2018
Laheda Avatud Noortekeskus, Ainika Mägi 
23.07-03.08.2018
Vastse-Kuuste Avatud Noortekeskus, Alina Vals ja Siiri Hommik
25.06-06.07.2018 
Ahja Vabaaja- ja Noortekeskus, Piret Palm
25.06-06.07.2018
Sooviavaldusi võetakse vastu 5. maini 2018. Täpsema info ja soo-

viavalduse saab noortemalevate korraldajatelt. 
Annika Ladva

noorsootööspetsialist

Algab konkurss “Eesti kaunis kodu”

Janika Usin valiti 23. aprillil  Eesti Tervislike Linnade Võr-
gustiku juhatuse koosolekul võrgustikku juhtima järgnevaks 
kolmeks aastaks. 

Põlva omavalitsus kuulub Eesti Tervislike Linnade Võrgus-
tikku alates 2005. aastast. Võrgustiku eesmärgiks on tervisli-
ku linna/valla põhimõtete levitamine ja rakendamine, koostöö 
tervisearengu ja -edendamise organisatsioonidega ning tervise-
käitumise kujundamine. 

Võrgustiku juhatus on 5-liikmeline ja sinna kuuluvad Eike 
Käsi (Keila linn), Loreida Küppas (Põltsamaa linn), Eha Ris-
timets (Pärnu linn), Imbi Jäe (Saaremaa vald) ja Janika Usin 
(Põlva vald).

Põlva Kool ootab 1. klassi astujate infopäevale
 5. juunil kell 16.30-18.30 Koolimaja tee 1 õppehoonesse.

Räägitakse õppekorraldusest Põlva Koolis 2018/19 õppeaastal ja toi-
muvad tegevused keskustes. Info õppejuht Aigi Sikkal, 5819 0695

Lapse 1. klassi astumisel tuleb esitada koolile 31. maiks 2018:
1)  taotlus; pdf/doc
2)  lapse isikut tõendava dokumendi koopia;
3)  lapsevanema isikut tõendava dokumendi koopia;
4)  tervisekaart või väljavõte tervisekaardist;
5)  koolieelse lasteasutuse poolt välja antud koolivalmiduskaart;
6)  -lapse foto, suuruses 3 x 4 cm.



Põlvamaal kasutab internetipangas toimetamiseks ainult pa-
roolikaarti 4878 inimest. Kui 20 aastat tagasi oli paroolikaart in-
novatsioon, siis tänaseks on see paraku ajale jalgu jäänud. Tuleva 
aasta sügisel jõustub üleeuroopaline seadusemuudatus, mis piirab 
turvalisuse huvides paroolikaardiga tehtavaid tehinguid oluliselt ja 
see muudab selle kasutuks. Seetõttu saadame paroolikaardi teeni-
tud puhkusele. Alates selle aasta 1. veebruarist Swedbank enam 
uusi paroolikaarte ei väljasta. 

Millega paroolikaart asendada? 
Hetkel kasutab ainult paroolikaarti interneti- või mobiilipangas 

toimetamiseks ligikaudu 200 000 Swedbanki klienti, kuid nende 
arv väheneb kiiresti. Põlvamaal on paroolikaardi kasutajaid 4878. 
Kui Teie olete üks nende seast, siis soovitame juba täna endale 
sobiva alternatiivse lahenduse välja valida. Nii saate juba varakult 
uut lahendust katsetada, kuid samal ajal on paroolikaart varuks tas-
kus. Praeguseks on olemas mitmeid turvalisemaid ja mugavamaid 
võimalusi pangatoimingute ning muude e-teenuste kasutamiseks. 
Seega leiate kindlasti endale sobiva lahenduse.

Kellele sobivad Smart-ID ja Mobiil-ID?
Kui on soov kasutada nii interneti- kui ka mobiilipanka, soovi-

tame teha, kas Smart-ID või Mobiil-ID. Viimasel ajal on kõige po-
pulaarsemaks muutunud Smart-ID, mida kasutab tänaseks Eestis 
juba üle 170 000 inimese. Smart-ID on tasuta ja sobib ennekõike 
aktiivsele nutiseadmete kasutajatele. Smart-ID saab nii iseseisvalt 
nutiseadmesse alla laadida kui ka pangaesinduses vormistada. 
Mobiil-ID on tasuline teenus, kuid see sobib ka nendele inimes-
tele, kes nuputelefone kasutavad. Mobiil-ID vormistamiseks tuleb 
pöörduda oma mobiilioperaatori poole. 

Kelle jaoks on parim valik ID-kaart ja PIN-kalkulaator?
Kui nutiseade puudub ja pigem kasutatakse internetipanka, 

soovitame valida ID-kaardi või PIN-kalkulaatori. ID-kaardiga 
panka sisenedes on vaja ID-kaardi-lugejat (kasutajatunnus on 
sama, mis paroolikaardil). Lisaks tasub jälgida, et ID-kaardi ser-
tifikaadid oleks uuendatud. Ilma nendeta ei saa nii internetipanka 
kui ka muid e-teenuseid kasutada. PIN-kalkulaator on seade, mis 
loob automaatselt ühekordseid paroole. PIN-kalkulaator on tasuli-
ne ja selle saab pangaesindusest. 

Nutikoolitused ja nõustamine
Meie jaoks on oluline, et kõik leiaksid endale sobiva lahenduse 

paroolikaardi asemele. Lisaks sellele, et meie nõustajad abistavad 
pangaesindustes üle Eesti, soovitame osa võtta koolitustest. Nuti-
Akadeemia korraldab üle Eesti erinevaid loenguid ja koolitusi, kus 
õpetatakse igapäevaseid e-teenuseid ning nutiseadmeid kasutama 
(sh Smart-ID ja Mobiil-ID). Rohkem infot leiab selle kohta nende 
kodulehelt www.nutiakadeemia.ee. Samuti kutsume üles nutitead-
likumaid inimesi oma sõpru, töökaaslasi ja pereliikmeid abistama, 
et nende üleminek paroolikaardilt uuele lahendusele, oleks sujuv.

Swedbank
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Põlva vald toetab 2018. aastal korte-
relamuid järgmistel remonditöödel: krun-
disisesed teed ja platsid, välisvalgustus, 
elamu välisfassaad (sokli ja välisseinte re-
mont, akende ja välisuste vahetus, rõdude 
remont) ja elamu katus. Eramutel toetatak-
se värvimist. 

Toetuse saamiseks tuleb esitada 
taotlus Põlva Vallavalitsusele 15. maiks 
2018. Nõuded taotluse esitamiseks on too-
dud allpool toodud korras. Toetuse taot-
leja peab võtma vähemalt kaks hinnapak-
kumist. Teatud töödel on vajalik projekt. 
Taotluse vorm on valla kodulehel (blan-
ketid-elamutoetus).  2018. astal on Põlva 
Vallavolikogu eraldanud elamute toetu-
seks 50 000 eurot. 

 Elamutele toetuse andmise kord 
Vastu võetud 19.04.2018

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalit-
suse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 
5 alusel. 
§ 1. Reguleerimisala 
(1) Elamutele toetuse andmise kord (edaspidi 
kord) reguleerib toetuse andmist Põlva valla 
haldusterritooriumil asuvatele korterelamu-
tele elamu ümberehitamiseks ja krundi kor-
rastamiseks ning eramute värvimiseks. 
(2) Toetust võib anda valla eelarves ettenäh-
tud rahaliste vahendite ulatuses. 
(3) Toetus korterelamute ümberehitamiseks 
antakse järgmiste ehitus- või ümberehitus-
tööde kulude hüvitamiseks: 

1) krundisisesed teed ja/või platsid; 
2) välisvalgustus; 
3) elamu välisfassaad. Välisfassaadi ümbe-
rehitamisel hüvitatakse tööde maksumus, 
millega parendatakse hoone välisilmet ja/
või soojapidavust (sokli ja välisseinte re-
mont, akende ja välisuste vahetus, rõdude 
renoveerimine); 
4) elamu katus. 

(4) Eramu värvimise toetust antakse eramu 
värvimiskulude hüvitamiseks. 
§ 2. Toetuse määrad 
(1) Toetust antakse kuni: 

1) 20% krundisisese tee ja/või platsi ehi-
tus- või ümberehitustööde kogumaksumu-

Elamute remonditööde toetus
sest; 
2) 50% välisvalgustuse ehitus- või ümbe-
rehitustööde kogumaksumusest; 
3) 10% elamu välisfassaadi ehitus- või 
ümberehitustööde kogumaksumusest; 
4) 10% elamu katuse ehitus- või ümberehi-
tustööde kogumaksumusest. 

(2) Korterelamute ümberehitamise toetust 
makstakse kuni 200 eurot ühe korteri kohta. 
(3) Eramu värvimiskulude toetust antakse 
kuni 50% kulude maksumusest, kuid mitte 
rohkem kui 200 eurot. 
§ 3. Toetuse taotlemine 
(1) Korterelamu ümberehitamiseks ja krundi 
korrastamiseks toetuse saamiseks esitab kor-
terelamu seaduslik esindaja taotluse Põlva 
Vallavalitsusele (edaspidi valitsus) hiljemalt 
15. mail. 
(2) Korterelamute toetusvahendite jäägi kor-
ral võib valitsus korraldada teise taotlusvoo-
ru. 
(3) Teave korterelamute toetuse ja taotluse 
esitamise tähtaja kohta avalikustatakse Põlva 
valla infolehes Põlva Teataja ning vähemalt 
üks kalendrikuu enne taotluste esitamise 
tähtaega Põlva valla kodulehel. 
(4) Kui korterelamute toetuse taotluse esita-
mise tähtaeg satub puhkepäevale, loetakse 
tähtaeg saabunuks puhkepäevale järgneval 
esimesel tööpäeval. 
(5) Korterelamu toetuse taotlusele lisatakse: 

1) garantiikiri korterelamu seadusliku esin-
daja allkirjaga omaosaluse katmise kohta; 
2) projekt või tehniline kirjeldus tööde 
mahu ja iseloomu kohta krundisiseste tee-
de ja platside ning välisvalgustuse ümbe-
rehitamisel; 
3) projekt välisfassaadi ja katuse ümbe-
rehitamisel; 
4) koopia pakkumiste läbivaatamise proto-
kollist, millest nähtub optimaalseima pak-
kumise valimine vähemalt kahe pakkumi-
se hulgast ning hinnapakkumiste koopiad; 
5) korteriühistu üldkoosoleku otsus ümbe-
rehitustööde teostamiseks. 

(6) Eramu värvimiskulu toetuse saamiseks 
esitab eramu omanik taotluse valitsusele. 
Taotlus peab sisaldama: 

1) kinnitust maja värvimise kohta; 

2) värvi ostmist tõendavaid maksedoku-
mente. 

§ 4. Toetuste andmine ja väljamaksmine 
(1) Finantsosakond vaatab esitatud taotlused 
läbi ning teeb valitsusele ettepaneku toetuse 
andmise kohta. 
(2) Otsuse toetuse andmise või sellest keel-
dumise kohta teeb valitsus 30 päeva jooksul. 
(3) Korterelamutele toetuse andmisel eelis-
tatakse: 

1) korterelamuid, millise krunti läbivat 
teed kasutavad teiste elamute juurde sõit-
vad transpordivahendid; 
2) korterelamuid, millele on eelnevatel 
aastatel eraldatud vähem toetust ühe kor-
teri kohta. 

(4) Korterelamutele toetuse väljamaksmine 
toimub pärast tööde teostamist korterelamu 
poolt esitatud arve alusel, millele on lisatud 
teostatud tööde vastuvõtuakti ja tööde teos-
taja esitatud arve koopiad. Välisfassaadi ja 
katuse ümberehitamisel korral on nõutav 
ehitusteatise ja ehitusprojekti olemasolu ning 
krundisisese tee (avalikkusele ligipääsetav 
eratee) ümberehitamisel ehitusteatise ole-
masolu. 
(5) Juhul, kui korterelamu, mis on jäänud 
nõuetekohase taotluse järgselt toetamata, fi-
nantseerib töid täies mahus ise ja on tööde 
teostamisel kinni pidanud käesoleva korra 
nõuetest, siis võidakse anda talle vastavatele 
töödele ettenähtud toetus kahe järgmise aasta 
jooksul. 
(6) Eramutele toetuse väljamaksmine toimub 
pärast tööde ja valitsuse ametniku kontrolli 
teostamist. 
§ 5. Dokumendivormide kinnitamine 
Määruse rakendamiseks vajalike dokumenti-
de vormid kinnitab valitsus. 
§ 6. Rakendussätted 
(1) Enne käesoleva määruse jõustumist esi-
tatud taotlused menetletakse käesoleva mää-
ruse alusel. 
(2) Põlva Vallavolikogu 11. juuni 2014. a 
määrus nr 1-2/35 “Elamutele toetuse määra-
mise kord” tunnistatakse kehtetuks. 
(3) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast 
Riigi Teatajas avaldamist.

Käes on aeg vahetada
internetipanga paroolikaart 
turvalisema lahenduse 
vastu

Eesti Vabariigi 100. juubeliaasta 24.-27. mail 
toimuvad XXIX Põlva Päevad. Uue ühinenud 
suurvalla keskuses leiab aset rohkesti kultuuri-ja 
spordisündmusi. Tegevust jagub nii noortele kui 
soliidsemas eas linnakodanikele, aga miks ka 
mitte külalistele. 

Põlva Päevade väljakujunenud avaürituseks 
on 28. korda toimuv Tund Tervisele. Stardipauk 
antakse neljapäeval 24. mail kell 19.00 Põlva 
järve rannas. Ümber järve matkale on oodatud 
nii naised kui mehed, lapsed kui seeniorid. Tulge 
kogu perega!

Põlva Päevade teine päev, 25. mai on kesk-
päevast õhtuni noorte päralt, kes toimetavad omi 
tegemisi kultuurikeskuse treppidel ja ümbru-
ses. Õhtul kell 19.00 on võimalus näha ja osa-
leda armsaks saanud motoriseerimata sõidukite 
mäestlaskumisel. Ootame tehnikahuvilisi osale-
ma nii Põlvast, lähiümbruskonnast kui kauge-
maltki. Tänavu koordineerib populaarset sariü-
ritust Haimar Sokk, kes lahkesti registreerib ja 
nõustab osalejaid ja ka teisi huvilisi. Huvi korral 
palume helistada telefonil 506 6870 või kirjutada 
haimar.sokk@eesti.ee. Peale laskumisi Kesk tä-
naval liigub tähelepanu edasi Põlva TÜ esimesse 
parklasse, kus toimub iga-aastane moedemonst-
ratsioonist. Ei puudu ka üllatusesineja! Kell 21 
avab vallavanem pealaval Põlva TÜ tagumises 
parklas XXIX Põlva Päevad. Avatseremooniale 
järgneb kirev kontsertprogramm, kus rõõmustab 
kõiki palavalt armastatud ANNE VESKI. Lisaks 
astuvad üles kohalikud lahedad tantsijad ja bän-
did. Kesköötunnil paneb jala tatsuma ka kõige 
vaoshoitumal tegelasel comebacki tegev kuum 
90.-ndate superstaar ansambel CAATER! Peale 
südaööd jätkub pidu aga pisut karmimal lainel 
Põlva Kultuuri- ja Huvikeskuse Undergroundis, 
kus toimub järjekorras juba kaheksas Põlva Päe-
vade traditsiooniline öine rokipidu… PÕLVA 
ÖÖ! Möödunud aasta oktoobris mängis ennast 
Põlva rokirahva südamesse SIBYL VANE. Nad 
tulevad tagasi!!! Erikülalisena möllab lavaaugus 

Põlvast alguse saanud nähtus VALEM VALE!
Laupäeval 26. mail toimub ridamisi kul-

tuuri- ja spordisündmusi. Saame osa vahvatest 
kontserditest, jõukatsumistest ning näitustest 
kultuurikeskuses ja raamatukogus. Pealavalt 
kostub mitme hommiku- ja lõunatunni jooksul 
kirev kultuuriprogramm. Ei puudu ka iga-aas-
tane armas koertedemonstratsioon. Uutest ette-
võtmistest tahaks kindlasti esile tuua mudelau-
tode üle-eestilist võistluse ja demonstratsiooni 
pealava ees. Põlva järve rannas toimuvad tulised 
võrkpallilahingud ja samas kõrval veepäev Põl-
va Matkaklubi eestvedamisel. Kindlasti tasub ka 
külastada traditsioonilist ja üha suuremaks kas-
vavat Põlva Päevade laata Intsikurmu parklas. 
Päeva tõmbab kokku õhtune Simman, kus saab 
jalga keerutada kohaliku ÖBÖDÖŠi ja üha enam 
kuulsust koguva NEDSAJA KÜLA BÄNDi saa-
tel. 

Pühapäeval 27. mail on teistkordselt külasta-
jatele avatud Põlvamaa kaunimad aiad. Õhtu eel 
tasub sammud seada Intsikurmu poole, kus toi-
mub III Kagu-Eesti Tantsupidu „Kuula“. XXIX 
Põlva Päevad saavad väärika lõppakordi kauni 
kontserdi näol EELK Põlva Püha Neitsi Maarja 
koguduse kirikus. Teid kõiki on lahkelt palunud 
oma kaunist muusikat kuulama E Stuudio lauljad 
ning dirigendid Külli Lokko ja Külliki Joosing.

Põlva Päevade üritusi erinevatele sihtgrup-
pidele saab olema palju ning siinkohal kõiki 
üles lugeda ei jõua. Täpsema kava leiate lähi-
ajal Põlva Kultuuri- ja Huvikeskuse kodulehelt 
ja kultuurikeskuse Facebooki lehelt. Kava leiate 
ka maikuus trükisoojadest buklettidest, mis saa-
vad tasuta jagatud Põlva suuremates kaubandus-
keskustes. Kui kellelgi on soovi panustada oma 
ürituse või ettevõtmisega Põlva Päevadesse, siis 
võtta ühendust Põlva Kultuuri- ja Huvikeskuse-
ga. 

Tauno Prangel
Põlva Kultuuri-ja Huvikeskus

Kultuurijuht

XXIX Põlva päevad 24.-27. mail 

Üle-eestiline talgupäev „Tee-
me ära!” toimub maikuu esimesel 
laupäeval, 5. mail. Kõik inimesed, 
organisatsioonid ja asutused on 
oodatud oma talguid kirja panema 
aadressil: www.teemeara.ee. 

Sel aastal kutsutakse koostöös 
EV100 korraldusmeeskonnaga 
kaunistama enda elukeskkonda 
kodukihelkonna traditsioonidest 
pärit värvide ja mustritega. Talgute 
stardipaketiga jõuab igasse talgu-
paika raamat „Eesti kihelkondade 
värvid“, mis on varustatud vajalike 
värvikoodidega, et igaüks võiks 
kergelt leida vajaliku värvikom-
binatsioon kodukihelkonna värvi-
dest. 

23. aprilli seisuga oli registree-
ritud Põlva vallas 29 talgut.  Uuri, 
kus toimuvad sinu lähedased tal-
gud ja löö kaasa oma kodukoha 
kaunimaks muutmisel. 

Kõige suuremad talgud Põlva 
vallas toimuvad meie kultuuripä-
randi hoidmise hällis 

Intsikurmus 5. mail kell 10, 
kuhu oodatakse ligi 100 talgu-
list. Olgem siis kohal!

Janika Usin
abivallavanem
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14.-15. aprillil 2018 toimus Paide 
Muusika- ja Teatrimajas Koolitants 
2018 finaal. Koolitants oli sel aastal 
pühendatud Eesti Vabariigi 100ndale 
sünnipäevale ning sel puhul kutsuti 
tantsuõpetajaid ja koreograafe üles läbi 
tantsu jutustama omi tundeid ja lugu-
sid Eestist.

Üle Eesti osales tantsufestivalil pea 
700 tantsu, millest natuke enam kui 
100 pääses finaali. Finaali pääsenute 
hulgas oli ka kolm Meie Stuudio Tant-
sukooli kava: 

„Põgenemine armastuse nimel“, 
kaasaegne jazz, 10.-12. klass, autor ja 
juhendaja Andre Laine

„Vehklejad“, showtants, 10.-12. 
klass, autor ja juhendaja Andre Laine

„Kaval Ants ja Vanapagan“ (pil-
dil), Eesti tants, 6.-9. klass, autor And-

Eesti Vabariik 100 kunstiprogrammi kuuluv projekt „Metsik. Käärimine normaalsuse äärealadel“ uurib metsikust kui metafoori ja 
tegelikkust. Programmi loomiseks kogunevad märtsist juunini Mooste külalisateljeesse MoKS 15 rahvusvahelist kunstnikku, kelle tööd 
jõuavad vaatajateni 22. juulil.

15 rahvusvahelist kunstnikku valmistavad ette 
programmi „Metsik“

„Lõuna-Eestisse tulevad kokku 15 väga erinevat ja erilist 
kunstnikku, et koosluua EV100-le pühendatud projekti „Met-
sik“,“ ütles programmi üks kuraatoritest Evelyn Grzinich. „Ühi-
ses loovkeskkonnas uuritakse metsistumise ja normaliseerumise 
vahekordi, mis ongi aineseks 22. juulil esitletavate taieste loomi-
seks,“ lisas Evelyn.

Eesti Vabariik 100 kunstiprogrammi kuuluv Mooste Küla-
lisStuudio projekt „Metsik. Käärimine normaalsuse äärealadel“ 
koosneb kunstiresidentuuridest, näitusest ning sümpoosionist 
2018. aasta kevadel-suvel. Idee autoriteks on kunstnikud ning 
Mooste KülalisStuudio asutajad Evelyn Grzinich ja John Grzi-
nich.

„Kunstnike loomingu lähtematerjaliks on looduslik ja pool-
looduslik, metsistuv ja põllumajanduslik keskkond,“ sõnas pro-
jekti kaaskuraator John Grzinich. Johni sõnul pakub Mooste asula 
ja selle läheduses paiknev Viisli küla kunstnikele soovitud rikka-
likku mitmekesisust.

MoKS (MTÜ Mooste KülalisStuudio) asutati eesmärgiga ra-
jada Lõuna-Eestisse Mooste alevikku külalisateljee, mis on ava-
tud kõigile loomeinimestele, eelistamata rahvust ja harrastatavat 
kunstivaldkonda. Lisaks külaliskunstnike võõrustamisele tegeleb 
MoKS kultuurisündmuste, kunstinäituste, loengute ja õpitubade 
korraldamisega  

Projekti „Metsik“ läbiviimist toetavad Riigikantselei EV100 
korraldustoimkond, Kaasaegse Kunsti Eesti Keskus, Eesti Kul-
tuurkapital, Põlvamaa Omavalitsuste Liit, Kulturkontakt Nord.

2018. aastal möödub 100 aastat Eesti Vabariigi loomisest. 
Lähem info juubeliürituste kohta on leitav veebilehelt www.

EV100.ee.

Lisainfo:
Evelyn Grzinich

tel 513 8599
https://moks.ee/posts/metsik-wild

www.moks.ee

Põlva Spordi- ja Tantsukool Meie Stuudio 
Koolitants 2018 „Kingitused Eestile“ finaalis

Eesti Vabariigi 100. sünnipäevale pühendatud omaloomingukonkurss  „Ül-
latav leid 2018“  kogus  Märjamaale huvitavaid leide noorte kunstnike ja muu-
sikute loomingust.

Kunstikonkursi pidulikule tublimate tunnustamisele ja näituse avamisele 7. 
aprillil oli Märjamaa Rahvamaja Ly galeriisse saabujaid üle Eesti ning Lätist 
Cesvainest. Esindusnäitusele valitud väga erinevate vahvate tööde loominguli-
ne algus pärines „Kodupaik - minu loovuse allikas“ ideest ning 9 – 18 a. noorte 
kunstnike loodud üllatavatest leidudest. Konkursile saabus töid 13st kunsti-
koolist.  

Põlva Kunstikooli õpilased pälvisid rohkelt tunnustust ning heameel on 
siinkohal nimetada tunnustuse saanuid:

 II koht  nooremas vanuseklassis „Katsetused kihvadega“ Jan Markus 
Salum Põlva Kunstikoolist(juhendaja Voldemar Ansi). Meisterlik käeline va-
badus ning loomingulisus joone kasutamisel.

I koht vanemas vanuseklassis ekspressiivse õlimaal „Üllatus“ Kasper Lõiv  
Põlva Kunstikoolist (juhendaja Katrin Roots). Töö autor  kõneles, et tal on loo-
misel samas laadis maalitud erinevatest suurtest portreedest seeria.

II koha  vanemas vanuseklassis pälvis kontseptuaalse ning samas nii argi-
se mõtte väga hea käelise tunnetusega loodud väljendus „Koristada või mitte 
koristada“ Mattias Di Buccio Põlva Kunstikoolist (juhendaja Katrin Roots). 
Töö autor väljendas siirast üllatust, sest maalides tajutud unisus väljendus tema 
arvates ka maalil.

Eriauhinnaga tunnustati „Olekud“ Laura Viese  Põlva Kunstikoolist (juhen-
daja Voldemar Ansi). Vabadus käelises tegevuses, väljendatud hingemaastike 
eriline dünaamika.

Omaloomingu konkursil žürii tunnustust leidnud noori kunstnikke tänati 
loomingulist inspi-
ratsiooni väärtusta-
vate raamatutega. 
Näitusele valitud 
tööde autoreile oli 
auhinnaks osalemi-
ne Piret Bergmani 
(kunstnikunimega 
Pusa) autoritehnikat 
tutvustavas töötoas. 
Protsess pakkus huvi 
ning rõõmu üllata-
vaid leide loodud 
eneseväljendusest.

Anne Prangel
Põlva Kunstikooli direktor

re Laine ning juhendajad Andre Laine, 
Merit Täht, Heleri Huuse. See tants 
valiti ka kolme nominendi hulka. 

Ära mainimist väärib ka tants „Ära 
anna alla“ (kaasaegne jazz, 10.-12. 
klass, autor ja juhendaja Andre Laine), 
mis sai Võru- ja Põlvamaa eelvoorus 
võimsa esituse eripreemia.

Ees ootab Meie Stuudio Tantsu-
kooli tantsufestivali Kuldse Karika 
2018 finaal, mille eelvoorudes nii 
Võrus kui ka Tartus saadi kokku neli 
eripreemiat:

„Naksitrallid“ - hea karakteritun-
netuse eripreemia

„Meil pole enam kodu“ - põneva 
koreograafia eripreemia

„Üles alla“ - hea vahendikasutuse 
eripreemia

„Mu hobune on tilluke“ - leidliku 

kostüümi eripreemia.
Otse maikuus toimuvasse finaali 

pääses edasi tants „Elu mesilastena“, 
mis hinnati žürii poolt Võrus toimu-
nud eelvoorus „Päeva Pärliks“. Peagi 
kuulutatakse välja ka ülejäänud fina-
listid ning päris kindlasti esindab Meie 
Stuudio Tantsukooli veel mitmed ka-
vad.

Ühtlasi kutsume kõiki huvilisi 1. mail 
Põlva Kultuuri- ja Huvikeskuses toimu-
vale Meie Stuudio Tantsukooli kevad-
kontserdile. Jälgige reklaami!

Merit Kallas
Põlva Spordi- ja Tantskooli 

Meie Stuudio treener
Foto Meie Stuudio  Facebooki 

lehelt

Üllatavad leiud 
Põlva Kunstikoolist

Fotol vasakult Kasper Lõiv ja Jan Markus Salum katsetamas uut tehnikat 
workshopis Märjamaal.
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Valgamaa ettevõtlike koolide esin-
dajad külastasid Mooste Mõisakooli

Väikesel Põlvamaa ringreisil osales 15 Valgamaa õpetajat Lül-
lemäe põhikoolist, Hargla koolist, Valga põhikoolist ja Valga güm-
naasiumist. Külastati Kanepi gümnaasiumi ja Mooste mõisakooli. 

Külastuste eesmärk oli vahetada kogemusi, arutada koostöö-
võimalusi ja hoida ettevõtlike koolide suhtlusvõrgustik aktiivse-
na. Mooste Mõisakool valiti külastuseks välja eelkõige seetõttu, et 
selle kooli õpilased saavutasid 2017. aastal toimunud edulugude 
konkursil „Õppimine on põnev“ oma kohvikuprojektiga 2. koha. 

Mooste mõisakoolis võttis külalisi vastu direktor Ave Kikas, 
mõisahoonet tutvustas õpetaja Laine Madisson. Mooste mõisa-
kooli muredest ja rõõmudest ettevõtliku koolina rääkis programmi 
koordinaator Kadi Õunap. Oma klassi ettevõtlikke tegemisi tut-
vustasid külalistele 3. klassi õpilased Uku ja Adeele ning õpetaja 
Herdis Paidra. Uku mängis ka ühe vahva lõõtsaloo. Valgamaalas-
tele avaldas muljet meie õpilaste julgus ja esinemisoskus. Juba 
mais lubati meid kutsuda vastukülaskäigule. 

Merlin Kirbits
Mooste Mõisakooli infojuht-haridustehnoloog

Waldorfkooli algklasside igapäevase 
põhitunni õppimise juurde kuulub jutustav 
osa, mida esitab õpetaja. 

1. klassis on selleks klassikalised 
muinasjutud, mis lähevad sujuvalt üle 
loomamuinas juttudeks. 2. klassis lisandu-
vad valmid ja legendid pühakutest. 3. klas-
sis on lood maailma loomisest ja vanadest 
ametitest. Õpetaja võib ühel päeval esitada 
lugu, teisel päeval teha seda uuesti õpilas-
tele küsimusi esitades ja lastes neil vastata 

Pääste teemadel jagas õpilastele teadmisi Merili Liivoja. 
Foto Kauksi Kool

KEAT (Kaitse end ja aita teist) on üle-eestiline projekt, mis 
on mõeldud 6. klasside õpilastele. Nii  Kauksi Põhikoolis kui ka 
teistes koolides on õpilased loengutelt saanud ja saamas eluks va-
jalikke ohutusalaseid teadmisi ja oskusi, kuidas käituda liikluses, 
tule-ja veeohu korral, kuidas anda esmaabi.  23. mail on õpilasi 
ees ootamas ohutuspäev, mis lõpeb meeleoluka KEAT-olümpiaga. 
Kohtumiseni olümpial! :)

Märtsis, pärast traditsioonilist omaloomingu konkurssi viisid 
emakeeleõpetajad ja klassijuhatajad läbi ilusa käekirja võistluse. 
Kooli siseruumid kaunistati ilusate tekstide ja mõnusate jutukes-
tega.  Parimate tööde autorite nimed toodi välja ka kooli digiek-
raanil. 

Kevadpühade tähistamine toimus Ahja Muuseumis, kus esi-
mene kooliaste kuulas lugusid lihavõttepühadest. Koos mängiti 
vahvaid ringmänge, lauldi regilaule ning igal lapsel oli võimalus 
värvida pühademune. Kirjud munad taskutes, mindi raamatukogu 
hoovi, kus ootas kõiki ees munade veeretamise võistlus. 

Õppimine ei toimu Ahjal ainult klassiruumis. Tartu Ettevõt-
luskülast said noored väga kasulikku infot rahaasjade kohta.  Kui 
õpilased olid erinevatesse “perefirmadesse” jagunenud, hakkas 
tõsine töö pihta. Ilusalongi, panga, kaubamaja, remonditöökoja ja 
meediakeskuse uksed avatud, said kõik proovida erinevaid teenu-
seid. Firmades mängult töötatud kolm kuud näitas, et väikestest 
perefirmadest võivad kasvada mõjukad ettevõtted. 

Aprilli alguses peeti koolis naljapäeva. Õpilasesinduse liikmed 
aitasid korraldada põneva ametitepäeva. Esindatud olid õpetajad, 
arstid, advokaadid, postiljonid, koristajad, näitlejad ning veel 
paljud teised elukutsed. Õpilasesinduse eestvedamisel toimusid 
erinevad võistlusmängud, kus lapsed said kaasa lüüa. Parimat 

kostüümikandjat oli raske valida ning  seetõttu ot-
sustas fortuuna , kes sai mälestuseks šokolaadist 
märkmiku, vahukommid jm meened.

Õppetööle lisaks tegutsevad erinevad huvirin-
gid. Mul õnnestus külastada õpetaja Aira  loodus-
ringi. Väga vahva oli näha, kuidas aktiivsed noo-

13. aprillil toimus Põlva Koolis Põlva-
maa Jutuvestja konkurss.

“Vägevast mehest“ jutustasid sel aastal 
tosin jutuvestjat. Koolidest olid esindatud 
Mooste Kool, Kauksi Kool ja Põlva Kool. 
Iga laps, kes jutustama asus, köitis oma-
moodi jutustamisoskusega. Kuulajail oli põ-
nev ja hariv pärastlõuna. Tänan, et vahvad 
lood olid ära õppinud Kirke ja Kreteli Sibul, 
Martin Soovares, Emma-Leen Kaivo, Eliise 
Roosen, Sirelin Käo, Kristiin Piirsalu, Liis 
Marii Vaher, Triin Neeno, Annaliisa Madis-
son, Marcus Adamson ja  Kaur Kenk.

Küll on tore, et on  õpetajaid ja lapseva-
nemaid, kes lastele sobivaid lugusid aitavad 
otsida. Tahan kiita tänuliku südamega järg-
misi sädemega õpetajaid:

Enna Prükk, Elina Tsäko, Helis Paidra, 
Katrin Veskioja, Raina Uibo, Imbi Vent, 
Ülle Rull. Jutuvestjaid kiitis sõbralik zürii- 
Aigi Sikkal, Janno Rüütle ja Jan- Mattias 
Kottise.

Kõik jutuvestjad võitsid ja kingituseks 
sai igaüks valida raamatu. Põlvamaa Jutu-

KEAT projekt Kauksi Koolis  

Kevad Ahja koolis
red tegid põnevaid katseid loodusvaradega. Tegin kõigest nähtust 
ka väikese videokokkuvõtte, milleni jõuate asakpoolse QR koodi 
abil.

13.aprillil toimus koolis rahvatantsupäev. Külla tulid Tera 
Peedu Kooli rahvatantsijaid. Kõik lapsed tantsisid suure lustiga.  
Peedu Kooli rahvatantsijad esinesid meile väärika kavaga. Ahja 
lapsed said vaadata kogenud õpetaja Helju õpi-
laste tantsuoskust, õppida uusi rahvatantse ning 
koos tehti üks video. Plaanime selle saata 29. 
aprillil toimuva  Rahvusvahelise Tantsupäeva  
ürituse raames teiste videode hulka.  Rahvatant-
supäeva videokokkuvõtteni jõuate kõrvaloleva 
QR koodi abil.

Varsti kohe maikuu! Kutsume 10. mail  kõiki 
Ahja kultuurimajja kooli ja lasteaia emadepäeva salongiõhtule. 
Hetkel tegeleme laulude, pillilugude ja sõnavõttude õppimise-
ga. Ahja kevadine ärkamine on selles protsessis väga inspireeriv. 
Täpsem info ilmub peagi kooli kodulehel. 

Kõikide ürituste, ettevõtmiste ja väljasõitude õnnestumisel 
on olnud abiks väga toredad Ahja kooli õpetajad, töötajad ja õpi-
lased. Nendepoolne toetamine nii nõu kui ka jõuga mõjub alati 
julgustavalt. 

Olles Ahjal justkui esimene toonekurg, kes otsib, seikleb, 
leiab ja märkab - saan öelda, et siinne elu on väga rikkalik. Rõõ-
mu ja jõudu annab kindlasti Ahja loodus ja kooli ümber olev park. 
Lennukust ja inspiratsiooni kõigile!

Krista Brusko
Friedebert Tuglase nimelise Ahja Kooli huvijuht  

ning kolmandal päeval ärgitades õpilasi ise 
kordamööda jutustama. 

Nii kujuneb märkamatult mälu ja üm-
berjutustamise oskus. Muinasjuttudel on 
pildiline ja rikas keelekasutus, kus esineb 
palju muljetavaldavaid detaile. Lapsed 
armastavad seda väga. Lugude meelteko-
gemuseks muutmisel tuuakse juurde helid 
ja muusika. Näiteks, kui eesel otsustab 
laia maailma rändama minna, siis kabjad 
teevad häält ja kui kass kräunub, siis seda 
imiteerib keelpilli heli. 

Johannese Kool ja Lasteaed Rosmal 
muusikaõpetaja Riina Velmet on seadnud 
vendade Grimmide muinasjutu „Bremeni 
linna moosekandid“ muusikaliseks män-
guks, mida saab erinevaid instrumente 
kasutades mängida lauldes ringis. 2. klassi 
õpetaja Eneli Moorast ühendas selle loo 
emakeele õppes näitemänguks. Õpetajad 
saavad niimoodi omavahel koostööd tehes 
lõimida erinevate ainete õppimist. 2.klassi 
õpilased õppisid üheskoos loo muusikalist 
osa esitama pentatoonilistel flöötidel ja 
laulma. Sellele lisandus sõnaline osa indi-
viduaalsetes rollides ja kooslausumistes. 

Näitemängus on oluline tajuda ennast 
ruumis ja pildis. Nõnda õpitakse ka, et täh-
tis pole ainult see, mida sa teed vaid ka see, 

Mäng ja muinasjutud lõimivad õppimist

Põlva valla koolide 
VIII folklooripäev Himmastes 

Üritus toimub 30. mail algusega 11 Himmastes. Täp-
ne kohtumispaik  oleneb aga ilmataadist. Kui ta ilusat ilma 
annab, on tore kokku saada Lepa talu õuel (Jakob Hurda 
sünnitalus). Ilmataadi pahura tuju korral saavad noored pä-
rimuskultuurihuvilised kokku külalislahkes  Himmaste kü-
lakeskuses. Tulge teiegi nautima laule, tantse, pillimängu 
ja murdekeelt! Kõik huvilised on palutud. Sündmust toetab 
Põlva Vallavalitsus.

                    Jakob Hurda nim Põlva Rahvahariduse Selts

mida tegemata jätad. Kogu näitemängu 
juhivad 2. klassis veel õpetajad jutustaja 
rollis, kuna see pole õpilastele veel ealiselt 
piisavalt jõukohane. Sedasi mängides taju-
takse üksteise ja õpetajate toetust. 

Näitemängu žanriks valiti nukunäi-
dend, kuid meil puudusid nukud. Siin tulid 
appi lapsevanemad, kes lõid kaasa nukku-
de valmistamisel ja lavadekoratsioonide 
tegemisel. Tahame öelda suured tänusõnad 
Kadri Palo-Juhkamile, Mailis Eelmäele, 
Liisa Maasikule, Kadri Unterale, Eeva 
Relli-Meldrele. Suure töö tulemust ei saa-
nud me ainult endile hoida ja nõnda esitas-
ki 2. klass oma etendust Põlvamaa Kooli-
teatrite päeval, pälvides žürii kiituse, kus 
märgiti ära ja toodi eeskujuks meie õpilas-
te pillimängu oskusi ja laulujulgust. Lisaks 
esitati näitemängu kooli lahtiste uste päe-
val külalistele ja meie kooli traditsiooni-
lisel kevadpeol. Ühe ülesastumise oleme 
plaaninud teha veel. See saab olema Ros-
ma külapäeval 1. mail Rosma koolimajas. 
Neid kellel tärkas huvi waldorfkooli vastu 
või meie mängu vastu, ootame lahkelt kül-
la!

Eneli Moorast 
Johannese Kool ja Lasteaed Rosmal 

klassiõpetaja 

vestja 2019 teema on- “Lustlik laps”. Hoiame oma imelise “salakeele” elus ja jutustame 
lugusid oma lastele, lapselastele, sõpradele ja ... Jutustamiseni!   

Anar Anijalg
 Põlva Kooli õpetaja 

Põlvamaa Jutuvestja 2018
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Reedel, 2. märtsil toimus Tallinnas hotellis Euroopa tänuüritus 
“ProgeTiigri käpajälg”, kus tähistati ProgeTiigri programmi viie 
aastaseks saamist. Tänuüritusel tutvustati seda, mida on viie aasta 
jooksul ära tehtud, seati eesmärke tulevikuks ning tunnustati Pro-
geTiigri võrgustiku liikmeid, kes on ProgeTiigri arengule aktiiv-
selt kaasa aidanud. Põlvamaalt pälvisid tunnustuse Põlva Kooli 
õpetajad Kristi Kurg ja Annika Muuga ning Mooste Mõisa-
kooli infojuht-haridustehnoloog Merlin Kirbits.

ProgeTiigri programmi eesmärk on tõsta õppijate tehnoloo-
gilist kirjaoskust ja digipädevusi.  Ka sellel aastal toetab HITSA 
läbi ProgeTiigri programmi haridusasutusi tehnoloogiliste sead-
mete soetamisel. Taotlusvoor on avatud kuni 25. aprillini ning 
sel aastal viiakse esmakordselt seadmete taotlusvoor läbi kahes 
osas: 1) haridusasutused, kes pole varem toetust saanud 2) hari-
dusasutused, kes on varem toetust saanud. Ühele haridusasutusele 
makstava toetuse ülempiir on koos kõikide maksudega 3750 €, 
millele lisandub haridusasutuse kohustuslik omaosalus 15%. Soe-
tatavateks seadmeteks võivad olla näiteks robootika komplektid ja 
nende riistvaralised lisad, mikrokontroller arendusplaadid, elekt-
roonika-mehhaanika KIT-id, 3D-printerid ja 3D-printer KIT-id 
ning programmeeritavad droonid. Rohkem infot leiad HITSA ko-
duleheküljelt http://www.hitsa.ee/. Tundke huvi, kas sellel aastal 
on teie või teie laste koolidesse ja lasteaedadesse ka oodata uusi 
ja põnevaid seadmeid, mis aitavad rikastada õppetööd ja aitavad 
kaasa 21. sajandil vajalike oskuste ning digipädevuste kujunemi-
sele. 

Merlin Kirbits
ProgeTiigri võrgustiku liige

Alates 1967. aastast tähistavad Rahvusvaheline 
Noorsookirjanduse Nõukogu (IBBY ehk International 
Board on Books for Young People) ja selle rahvusli-
kud sektsioonid 2. aprillil rahvusvahelist lasteraamatu-
päeva. Kuupäevaks on valitud Taani muinasjutuvestja 
Hans Christian Anderseni sünnipäev. Päeva ideeks on, 
et võimalikult paljud lapsed loeksid ühtesid ja samu 
häid raamatuid, nii et neil oleks midagi ühist ja nad 
mõistaksid täiskasvanuna üksteist paremini. 

Eestis on lasteraamatupäeva tähistatud juba 16 aas-
tat. Ka iga kahe aasta tagant toimuv Eesti Lastekirjandu-
se Keskuse Nukitsa konkursi pidulik lõputseremoonia 
ja auhindade kätteandmine toimub rahvusvahelise las-
teraamatupäeva paiku. Põlvamaa kooliraamatukogude 
sektsiooni algatatud neljas lasteraamatupäev „Raamatu 
jälgedes“ toimus 5. aprillil Vastse-Kuuste Koolis. 

Põlva Kooli 2. klassi õpilased tutvustasid Edgar 
Valteri raamatut „Iika“ ja 4.klassi õpilased Reeli Rai-
nausi raamatut „Roosad inglid“. Noored andsid suure-
pärase näitlejameisterlikkusega ja tabavalt edasi teoste 
tegelaste karaktereid. 5. klassi poiss August Jakobson 
rääkis Timo Parveli raamatust „Kepler62“, mille tee-
maks arvutimängude ja tegelikkuse piirid.

Krootuse Põhikooli 5. klassi poisid tutvustasid 
vaimuka esitluse ja vahvate rekvisiitide abil Vitezslav 
Nezvali raamatut „Asjad, lilled, loomad ja inimesed 
lastele“. Viluste Põhikooli 6. klassi õpilaste hoogne 
teatraliseeritud etteaste tõi vaatajateni Detektiivi, Vaa-
rao, Printsessi, Piraadi, Rooma sõduri, Astronaudi ja 
Spiooni käsiraamatuid. Selgus, et ka käsiraamat saab 
olla üks väärt lugemisvara! Saverna Põhikooli 5. klass 
tutvustas Markus Saksatamme juttu  „Saladuslik kala“ 
raamatust „Viieküüruline kaamel ja teisi naljajutte“. 
Etteaste oli lõbus ja kaasahaarav. Vastse-Kuuste Kooli 
6.klassi õpilased esitasid kokkuvõtte Christine Nöstlin-
geri raamatust „Vahetuslaps“.

Jahe kevad aitab keskendu-
da veel kooliseinte vahel ja teha 
tõsist tööd. 

Sport on Tilsi koolis alati 
au sees olnud. Taaskord võeti 
osa „Tähelepanu, start!“  võist-
lustest ning jõuti vabariiklikku 
poolfinaali, kus saadi tubli 7. 
koht.  Sportland 3x3 korvpal-
livõistlustelt tulid 6.-7. klassi 
tüdrukud tagasi kullaga. Samuti 
osaleti maakondlikel sisekerge-
jõustiku võistlustel ning naas-
ti sealt kogunisti 8 medaliga. 
Maakondlikel 1.-3. klassi jalg-
pallivõistlustel võitis meie kooli 
meeskond, keda juhendab Rau-
no Puusepp, I koha.

Teatrikuul käisid mõlemad 
näiteringid Põlvamaa kooliteat-
rite festivalil. Vanema astme näi-
tering käis ka Elva Mitteteatrite 
festivalil. 2. aprillil aga toimus 
juba traditsiooniks saanud Til-
si kooli teatriõhtu Vana-Koiola 
rahvamajas, kus lisaks õpilaste 
erinevatele näidenditele ning et-
teastetele  on igal aastal astunud 
üllatavate numbritega publiku 
ette ka õpetajad. Sel aastal kut-
susime ka külalisesinejad Inga 
Antsoni tantsustuudiost. Kõik 
kohalviibijad said vaheajal 
maitsta head paremat 8. klassi 
tehtud kohvikus. 

Veel üks väga oluline vii-
maste kuude sündmus ning 
suur väljakutse oli Nutispordi 
Kagu-Eesti  finaali korraldami-
ne. Kuna Tilsi koolist oli Nutis-
pordi finaali pääsejaid lausa 19, 
siis langeski finaali läbiviimise 
au meie koolile. Kokku oli Ka-
gu-Eestist 60 nutisportlast, kes 
võtsid mõõtu matemaatilistes 
teadmistes. Meil võõrustajate-
na läks üsna hästi – 19 osalejast 
said medali kaela 13.  Tilsist 
pääses 6 õpilast ja 3-liikmeline 

Tilsi Põhikool ootab uusi õpilasi!
Kui teie peres on kooliminevaid või kooliealisi lapsi ja te otsite 

lapsele väiksemat klassikollektiivi, siis ootame avastama ja õppi-
ma Tilsi Põhikooli. 

Meil on kaasaegne ja avatud kool, kus on head võimalused õp-
pimiseks ja huvitegevuseks. Kooli veebilehelt www.tilsikool.edu.
ee saab infot igapäevaste tegevuste kohta.

1. klassi tulijatele toimuvad tutvumistunnid maikuus reedeti 
kell 13-14 koolimaja 1. korrusel asuvas 4. klassi ruumis.

Täiendavat infot kooli ja õppimisvõimaluste kohta võib küsida 
direktortilsi@gmail.com, tel 5354 00269 või tulla kohale oludega 
tutvuma. Sooviavaldusi (blankett kooli veebilehel) kooli vastuvõ-
tuks ootame 15. maini.

Progetiigri käpajälg

Kevade märksõnadeks on matemaatika, 
teater ja sport!

õpetajate tiim ka vabariiklikku 
superfinaali. Finaalvõistlusel 
Jõgevamaa gümnaasiumis saa-
vutasid meie õpilased väikekoo-
lide arvestuses II koha (Pätrick 
Kahar, Priit Pajumäe, Janre Liiv, 
Darius Kostõgov, Marten Kahar 
ja Marianne Veberson)  ning 
õpetajad gümnasistide ja tiimide 
arvestuses (Liina Vagula, Davis 
Kostõgov, Olev Veberson) ka II 
koha. Individuaalselt võitis õpe-
taja Davis Kostõgov hõbemedali 
ja Janre Liiv (6.-7. klasside ar-
vestuses) pronksmedali, ülejää-
nud finalistid tulid kõik vabarii-
gis 10 hulka. Super!  

Lisaks erinevatele festiva-
lidele ning võistlustele püüame 
ka igapäevasesse kooliellu tuua 
elulähedast  ja  põnevamat õppi-
mist. Juba teist aastat on  3. klas-
si loodusõpetuse tunnis kevaditi  
paar nädalat vahvat askeldamist 
inkubaatoris tibude haudumise-

ga. Ühiselt jälgitakse, et kana-
munad oleks õiges asendis ning 
õige temperatuuriga ning seejä-
rel oodatakse tibude koorumist.  
Sel aastal koorusid esimesed 
tibud vahetult pärast lihavõtte-
pühi. Nõrgematest hoolimisega 
saame kasvatada mõistmist ja 
austust elu ees. Rõõmu oli palju.

Külma kevade eest pakku 
läks Tilsist 2 gruppi. Nordplus 
projekti õpiränne startis näda-
laks enne koolivaheaega sõp-
ruskooli Taanimaale, Odense 
linna, et arendada võõrkeelset 
suhtlemist ja õppida eakaaslas-
tega koos kodunt kaugel. Len-
nureisi võttis seekord ette 12 
õpilast koos 2 õpetajaga. Samal 
ajal oli Erasmus+ projekti „Ha-
riduslike erivajadustega õpilaste 
toetamine ja kaasamine“ õpi-
rändel Hollandis Zwolle koolis 
2 õpetajat, et seal nähtut meie 
kooli arendamiseks kohandada. 

Jaanuaris käivitunud käsi-
tööringi õpilased on meisterda-
nud saviesemeid ning alustanud 
masintikkimisega. See mõnus 
tegutsemine aitab päeva jook-
sul tekkinud pingeid maandada 
ja arendab loovust. Ettevõtliku-
mad on leidnud selles ka võima-
luse isetehtud kingituste „toot-
miseks.“ Aprilli keskel alustas 
ka orienteerumisring, millel on 
olemas kaasaegne varustus. Oo-
datud on osalema ka lapsevane-
mad ning väljaspool meie kooli 
olevad noored.

Meil on võimalik leida oma 
huviala, et peale koolipäeva en-
nast arendada ja midagi käega-
katsutavat luua või eduelamust 
kogeda.

Liina Vagula
Ene Veberson
Tilsi Põhikool

Seejärel astus laste ette Põlva 
Talurahvamuuseumi pedagoog Mar-
ge Luude. Tal oli kaasas kohvritäis 
vanu raamatuid. Nendega tutvust te-
hes jõuti ühisele arusaamisele, et en-
distel aegadel olid lugemine ja raa-
matud teadmiste omandamisel väga 
tähtsal kohal. Enne pidulikku lõput-
seremooniat esitas Vastse-Kuuste 
kultuurimaja laste näitering Küllike 
Veede lavatüki „Muutuv elu“. Noori 
näitlejaid juhendas Irina Retkova.

Korraldajate nimel tänan veel-
kord nii entusiastlikke raamatute 
esitlejaid  kui nende juhendajaid. 

Vastse-Kuustes astuti raamatute jälgedes

Laheda noortekeskuses
• 2. mail algusega 14.00 koostöös noorte, perekeskuse, lasteaia ja 
külaelanikega „Teeme Tilsi  kaunimaks“. Võta kaasa töökindad. 
Kavas värvida ja korrastada bussijaam ja noortekeskuse juures 
olev mänguväljak. Koristada teeääred prügist.
• 9. mail tuleb meile külla kirjanik Ene Sepp
• Teisipäeviti võimalus käia orienteerumisteisipäevakutel. Et teak-
sin transporti tellida, palun kindlasti ette registreerida noorsootöö-
taja juures.
• Kolmapäeviti meisterdame, neljapäeviti jumping ja kokandus-
ring.

Ainika Mägi 
Laheda noortekeskuse noorsootöötaja

See päev oli kinnituseks 2018. aas-
ta lasteraamatupäeva sõnumi autori, 
Läti lastekirjaniku Inese Zandere 
mõttele: „Lasteraamat on imeline 
jõud, mis võimendab väikese inime-
se suurt soovi ja võimet olemas olla. 
Julgust elada. Raamatus on väike 
alati suur, just nüüd, mitte alles täis-
kasvanuna.“ 

KorraldasidVastse-Kuuste Kool, 
Vastse-Kuuste Raamatukogu ning 
Põlvamaa kooliraamatukogude ai-
nesektsioon, toetas Põlvamaa Oma-
valitsuste Liit.

Inge Kalle
Vastse-Kuuste Kooli direktor

Põlva Kooli 4.klassi tüdrukud tutvustavad Reeli Reinausi raamatut „Roosad inglid“. 
Foto Mall Kõpp 

Fotol Tilsi kooli nutisportlased



Põlva Teataja • Aprill 20188    Lasteaedades                       

28. märtsil 2018 toimus Põlva Kul-
tuuri- ja Huvikeskuses Põlvamaa las-
teaedade laulupäeva „See väike maa”  
lõppkontsert. Kontsert toimus juba kol-
mandat korda. 

Lõppkontsert on traditsiooniline 
jätk Vastse-Kuuste kultuurimajas toi-
munud Põlvamaa lasteaedade laulu-
päevale. Varasemad kaks kontserti toi-
musid Koolimaja tee õppehoone aulas, 
kuid abivallavanem Janika Usina tä-
nuväärsel ettepanekul tõime sel aastal 
lõppkontserdi üle kultuurikeskusesse. 
Korraldajatel oli oli küll hirm nii suu-
re lava ees, kuid asjata – pealtvaatajaid 
oli palju, lapsed olid väga tublid ja jul-
ged nagu väikesed superstaarid. Lap-
sed laulsid laval koos saateansambliga 
(kooseisus Riivo Jõgi, Peeter Änilane ja 
Rain Pori).

Esimesena tulid lavale 5-aastased 
laululinnud: Räpina lasteaiast „Viker-
kaar” Karl-Markkus Rebane, Saverna 
lasteaiast „Sipsik” Laura Lisette Laur, 
Põlva Lasteaiast „Lepatriinu” Karmela 
Kahar ja  Tilsi „Muumioru” lasteaiast 
Desiree Alev.

Teisena tulid lavale 3-4-aastased 
laululinnud: Krootuse lasteaiast Kris-
tofer Klaos ja Marleen Laane, Põlva 
lasteaiast „Pihlapuu” Adeele Järvela ja 
Heti Liblik.

Viimasena astusid lavalaudadele 
kõige vanemad laululinnud, 6-7-aasta-
sed: Kanepi lasteaiast Adham Rashad, 
Põlva „Lepatriinu” lasteaiast Hans 
Kristian Pastak, Tilsi „Muumioru” las-
teaiast Angelina Roosioja, Põlva laste-

Ahja kultuurimajas toimus emakeelepäeval Põlvamaa laste-
aedade luulepäev 3-7-aastastele lastele, millest võttis osa kokku 
42 last 10-st lasteaiast. Neljandat korda oli luulepäeva läbiviijaks 
Ahja lasteaed. Laste luulepäev on traditsiooniline ja temaatiline 
üritus, mis toimus nüüd juba 14-ndat korda ja kandis pealkirja 
„Looduse kingitus Eestimaale“. 

Saalisviibijateni jõudsid asjalikult valitud eesti luuletajate kui 
ka omaloomingulised luuletused. Lapsi oli tervitama tulnud luu-
lepäeva patroon pr Liina Kersna, kes kuulus ühtlasi ka žüriisse. 
Žürii tegi kokkuvõtteid kohe pärast iga vanuserühma ärakuula-
mist. Vahepauside ajal pani lapsed kohtadelt liikuma Ahja Kooli 
muusikaõpetaja-huvijuht Krista ning suurema pausi ajal said kõik 
saalisviibijad juua kosutavat vett ja võtta väikese suupiste.

Parimad omaloominguliste või eesti autorite luule esitajad 
Põlvamaa lasteaedadest on:

3-4-aastased
I Sofia Lehiste (Põlva LA Pihlapuu)
II Ann Unt (Põlva LA Pihlapuu)
III Kristofer Klaos (Krootuse LA)
Eriauhind   Helery Rammo (Põlva LA Mesimumm)
EV 100 märk: Marjete Purask ja Mirtel Saare
5-aastased
I Lennart Järvela (Põlva LA Pihlapuu)
II Maribel Puusepp (Räpina LA Vikerkaar)

Võro Instituut tunnustas Pihlapuu 
lasteaia rühma

Emakeelepäeval, 14. märtsil tunnustas Võru Instituut koostöös 
Põlva ja Võru omavalitsustega Hindätiidmise avvuhinnaga Põlva 
Lasteaed Pihlapuu Vanderselli rühma. Auhinna mõte on hoida võro-
keseks olemist au sees. 

Vanderselli rühm tegutseb õpetajate Helle Ehasalu, Pille 
Kaarsalu ja õpetaja abi Karmen Sabbali eestvedamisel keelepesa 
rühmana, kus peetakse oluliseks võru keele ja kultuuri hoidmist ja 
edasikandmist. Ja seda mitte ainult oma rühmas, Vandersellide eest-
vedamisel tähistab Pihlapuu lasteaed juba kolmandat aastat järjest 
novembris toimuvat võrukeele nädalat ning selle raames on toimu-
nud ka kolm Latsiaia Uma Pido ühisüritust.

Pärimuskultuurile keskendusime lasteaias ühiselt novembris, 
kus Vandersellid püstitasid teemakuu pealkirjaks: “100 sõnna võro 
keelen, rahvamangu latsil meelen”.

Kuna lasteaias on 10 rühma, leppisime kokku, et iga rühm õpib 
ära ja kujundab rühma ühistööle vähemalt 10 võrukeelset sõna. Kuu 
lõpuks valmiski rühmade ühistöödest 100-sõnaline võrukeelsete pil-
tide püsiväljapanek. Rühmade koostatud ühistöödest pilte saab vaa-
data meie kodulehel  http://pihlapuu.ee/100-sonna-voro-keelen-rah-
vamangud-latsil-meelen/

Mis siis edesi? Vanderselli latse läävä 20. mahlakuu pääval 2018 
Puiga latsiaida XVIII võrokeelitsite näutemänge pääväle ja 26. mah-
lakuu pääval tulõva rühma tegemisi kaema Võro Instituudi külälisõ. 
Pihlapuu latsiaian või pruuki võro kiilt!

Kaire Hääl 
Põlva Lasteaed Pihlapuu direktor

Leidlik kostüüm tõi eripreemia

Lasteaialapsed kinkisid Eestile ilusaid 
eestikeelseid laule

aiast Pihlapuu Emma Linnupuu ja Elis Padar 
(taustalauljaks Kätriin Kurvits). 

Kontserti juhtis suurepärane Põlva Güm-
naasiumi õpilane Jan-Mattias Kottise, kes 
kontserdi algul laulis laulu oma lapsepõlvest. 
Vanuserühmade vahepaladena laulsid Põl-
va Muusikakooli väiksemad solistid Sireli 
Salum, Agathe Ojasaar ja Linette Risttee.

Suured tänud Põlva vallale, Põlva lasteaia-
le Pihlapuu, Vastse-Kuuste lasteaiale „Kaari“, 
Eesti Kultuurkapitali ekspertgrupile, Põlva-
maa Omavalitsuste Liidule, MTÜ „Kratipe-
sale” ning Kultuuri- ja Huvikeskusele toetuse 

eest. Suur tänu ürituse matroonile Liina Kersnale! 
Aitäh ka kõikidele lasteaia muusikaõpetajatele, 
Põlva Muusikakoolile ja Põlva Gümnaasiumile 
meeldiva koostöö eest.

Kõik väikesed laululinnud said endale kingi-
tuseks CD-plaadi „Lapse Tänu Eestile”. Plaadilt 
valitud lauluga „Pidupäev“ me selle kontserdi ka 
lõpetasime – ühiselt lauldes.

Foto ja tekst
Nele Risttee

Põlva Lasteaed Pihlapuu

Meie Stuudio tantsukooli kõige pisemad lapsed (5-6-aastased ehk 
Meie Maasikad) osalesid tantsuga „Mu hobune on tilluke“ 18. märtsil 
Tartus toimunud „Kuldse Karika“ eelvoorus. Kõigi 40 eelvoorus osa-
lenud tantsu kohta jagas zürii välja ainult viis eripreemiat ning Meie 
Maasikatel tuli konkureerida tantsurühmadega, kus tantsijate vanu-
seks oli kuni 22 eluaastat. 

„Mu hobune on tilluke“ tantsu autoriks on Andre Laine ja tunnus-
tust pälvinud kostüümid mõtlesid välja ning tegid valmis õmblejad 
Rita Puik ja Margit Kärblane. Video sellest toredast tantsust ja leidli-
kest kostüümidest on leitav YouTube keskkonnas (Meie Stuudio - Mu 
hobune on tilluke).    

                 Merlin Kirbits 
Meie Stuudio Meie Maasikad rühmavanem 

Luulepäev Ahjal

III Janelle Virro (Räpina LA Vikerkaar)
Eriauhind   Robin Tagel (Põlva LA Lepatriinu)
EV 100 märk: Kenneth Hani ja Marcus Talupoeg
6-7-aastased
I Emili Kaskla (Põlva LA Pihlapuu)
II  Sarah Zopp (Põlva LA Lepatriinu)
III Keitiliis Michelson (Krootuse LA)
Eriauhind  Karl Erich Hendrikson (Räpina LA Vikerkaar)
EV 100 märk: Robert Asur ja Ken Sander Maidla
EV 100 märk: lasteaiaõpetaja Sirje Jürgenson (Põlva LA 
Lepatriinu)

Inge Saksing
Ahja lasteaed Illikuku õpetaja

ÕIEKUU KEVADLAAT AHJAL
20. mail kell 10-14
Ahja raamatukogu aias

pakutakse laadakaupa igale maitsele,
meeleolukas kultuuriprogramm, näitused, 
magusameistrite nurk, lasteala ja 
palju muud huvitavat

Tule ostma, müüma ja laadamelu nautima!

Laadale registreerimine 
tel 797 0446 / 525 9436 Külli Vardja
e-post: raamatukogu@ahja.ee
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Ühtsuses peitub jõud, tule liitu meie 
ühinguga!

Põlvamaa Kutsehaigete Ühing loodi 1997. aastal. Oleme avali-
kes huvides tegutsev mittetulundusühing, mis koondab Põlva maa-
konnas elavaid kutsehaigeid ja tööõnnetuses kannatanuid, nende 
pereliikmeid ja kõiki teisi, kes soovivad kutsehaigetele toeks olla. 
Ühingul on momendil 215 liiget. Ühingu tööd korraldab viieliikme-
line juhatus. Tegevuste planeerimisel ja otsuste tegemisel kaasame 
aktiivseid liikmeid.

Meie peamiseks tegevussuunaks on kutsehaigete huvide esin-
damine ja kaitsmine Põlva maakonna tasandil ning peamiseks üles-
andeks igapäevane teavitustöö sihtgrupile uute teenuste, toetuste 
ja muude muudatuste kohta antud valdkonnas ning esmatasandi 
nõustamine. Viime läbi infopäevi ja koolitusi ning käime reisimas. 
Kodumaised reisid on meid viinud Hiiumaale, Ida-Virumaale, Jõ-
gevamaale, Peipsi äärde, Setomaale ja Võrumaale jne. Vabariigist 
väljapoole oleme reisinud Leedumaal ning  Sankt-Peterburis. Sellel 
aastal sõidame Ahvenamaale. Reisile on veel vabu kohti.

Meie head koostööpartnerid on Põlvamaa Puuetega Inimeste 
Koda, Eesti Kutsehaigete Liit ning teiste maakondade kutsehaigete 
ühingud.

Meil on väljakujunenud traditsioonid - suvine perepäev koos 
väljasõiduga, sügisene ujumispäev Värska SPAs, Jõulude tähista-
mine, iga aastane infoleht, igakuine infopäev Põlva Päevakeskuses.
4 põhjust, miks tulla ühingu liikmeks:
1. Tasuta sotsiaalne ja asjaajamisalane nõustamine
2. Osalemine Ühingu üritustel ja väljasõitudel
3. Osavõtt Eesti Kutsehaigete Liidu korraldatud teabe-koolituspäe-
vadest
4. Kutsehaigeid puudutava info kiireim kättesaamine

Iga kuu esimesel neljapäeval koguneme Põlva Päevakeskuses. 
Meiega saab ühendust võtta e-posti teel polvakutsehaiged@gmail.
com, telefonidel 795 8220; 5694 8198 ja FBi lehel Põlvamaa kutse-
haiged.

Kõik kutsehaiged ja tööõnnetuses kannatanud, kes on jäänud 
üksi oma murega, kuid vajaksid abi ja toetust ning tahaksid osaleda 
meie ühingu tegemistes – olete oodatud kutsehaigete ühingu rida-
desse. Koos oleme aktiivsemad, julgemad ja targemad!

Maie Haavakats 
Põlvamaa Kutsehaigete Ühing

Moostes tegutsev mittetulundusühing Taaskasutuskoda, mis tegutseb taaskasutuskeskuse põhimõt-
tel, korraldab taaskasutuse propageerimiseks 6. mail  järjekorras juba juba 11. Taaskasutuskoja kir-
buturu, mis toob Moostesse tavapärasest suurema rahvahulga ja millega Mooste mõisa hooaeg saab 
avapaugu.

Taaskasutuskoja perenaise Kristi Zolgo sõnul andis tõuke esimese kirbuturu korraldamiseks viis aas-
tat tagasi taoliste ürituste kasvav populaarsus ja inimeste huvi. Mooste mõis oma avatud hooviga tõigi 
esimestel kordadel paarkümmend taaskasutuse entusiasti õuele kauplema. Õige pea levis info kevadeti 
ning suviti korraldatavast mõnusast kogukonnaüritusest ka teistesse maakondadesse ja eelmise aasta 
augustis sündis ka kõigi aegade kauplejate ja külastajate rekord. Kauplema tullakse ka juba vennas-
vabariigist Lätist. Kirbuturulistelt saadud tagasisides mainivadki osalised esimese asjana ürituse vaba 
õhkkonda, suurepärast asukohta ning huvitavat kaubavalikut. Zolgo kinnitusel pole harvad juhused, et 
kui pereema tuleb riideid müüma, siis pereisa võtab kaasa garaažis seisva kasutu kraami ning lapsedki 
on oma mänguasjade ja raamatutega letis. Samuti tuletab ta meelde, et ka kõik istikute, lillede ja muu 
aiakraamiga kauplejad on väga oodatud.

Lisaks toredatele kirbuturulistele ootavad külastajad ja uudistajaid ka Mooste mõisas tegutsevad 
ühingud ja ettevõtted: Taaskasutuskoda,Villakoda, Savikoda, MoKSi keldritöökoda Töö ja Vile, mõisa 
Infokoda ning Linakoja kohvik kosutavate roogadega. Mittetulundusühing Utsitajad kogub pärast laa-
dapäeva soovijatelt kokku ka müümata jäänud riidekraami ja jalanõud, mis samuti leiavad tee abivaja-
jateni.

Üritus on külastajatele tasuta. Kauplemine maksab eraisikutele 1€, toidukaupadega kauplejate osa-
lustasu 5€ ning firmadel ja ühingutel on osalustasu 10€.

Infot saab Taaskasutuskoja perenaiselt Kristi Zolgolt (info@taaskasutuskoda.ee või 5900 4814), 
kodulehelt www.taaskastuskoda.ee/kirbuturg või Facebookis aadressi https://www.facebook.com/taas-
kasutuskoda

MTÜ Taaskasutuskoda
Foto: Kristi Zolgo

Tänu Erasmus+ projektile said Põl-
va Kooli kolm õpetajat võimaluse veeta 
märtsikuus nädala Lõuna-Itaalias, kus 
olime sealsetele kolleegidele töövarjuks.

17.-24. märts viibisime Gravina lin-
nas, kus olime nädala kohalikus koolis 
ja tutvusime Itaalia koolieluga. Meid 
võõrustasid Istituto Comprensivo „San 
Giovanni Bosco-Benedetto XIII – Pog-
giorsini“ Gravina in Puglia kooli õpeta-
jad. 

Itaalias Bari lennujaamas oli meil 
vastas autojuht, kelle äratundmisega ei 
tekkinud meil ühtki kahtlust – ta hoidis 
käes õpilaste valmistatud tervitusplaka-
tit, mis oli sinimustvalge ja millel peal 
meie kõigi nimed. Sihtkohas ootasid 
meid vastuvõtvad õpetajad ja kooli di-
rektor Lucia Pallucca. Tegime esmatut-
vust kooli ja linnaga ning tutvusime nädalaplaaniga.

Itaalia lapsed alustavad kooliteed 5aastaselt. Esimene tsükkel 
haridusteel – scuola primaria – kestab 5 aastat. Sellele järgneb 
scuola secondaria di I grado, mis kestab 3 aastat. Seejärel soori-
tavad õpilased riigieksami ning saavad jätkata teise tsükliga ja õp-
pida kas lütseumides või kutseharidust andvates koolides. I.C.S.G. 
Bosco-Benedetto XIII-Poggiorsini kool asub kolmes õppehoones: 
lasteaia- ja algklasside lapsed on ühes majas, kaks vanemat astet 
kumbki eraldi oma hoonetes. Osa õpetajatest annab tunde eri vanu-
ses õpilastele ja peab liikuma eri hoonete vahel. 

Õpilaste koolinädal ei lõpe reedega, koolis käiakse ka laupäevi-
ti. Koolipäevad on üsna pikad. Tunnid algavad hommikul kell 8.30 
ja mõnel klassil lõpevad 18.00. Päeva sisse on arvestatud 1-tunni-
ne lõunapaus. Lõuna-Itaalias on traditsiooniline, et ema on kodune 
ning valmistab sel ajal lõunatoidu, nii et paljud koolilapsed viiakse 
koju sööma ja tuuakse pärast lõunapausi jätkuvatesse tundidesse. 
Uued ajad on aga kombeid muutnud ja koduseid emasid jääb aina 
vähemaks. Töölkäivate emade lapsed saavad süüa koolis. Kooli-
toidu maksavad kinni vanemad. Nii nagu itaalia toidule kohane, 
koosnes ka koolitoit kahest osast – esimeseks roaks ehk primo oli 
riis või pasta, teiseks ehk secundo pakuti praevorsti paari keedukar-
tuliviiluga, toorsalatit mozzarellaga või sinki. Iga toidukorra juurde 
käis ka valge leib (pane) ja vesi. Samuti pakuti puuvilja (õun, pirn), 
mille söögitädi lastele ära kooris. Süüakse ühekordsetest nõudest. 
Lauas oli korrapidaja, kes viis kasutatud nõud laualt ära.

Kui õpirändele minnes olime valmis kohtumiseks tempera-
mentsete itaalia õpilaste ja õpetajatega, siis koolis ja tundides olid 
kõik väga rahulikud. Eesti koolile tüüpiline vahetunnisagin puu-
dub. Üks tund läks sujuvalt üle teiseks, õpilased olid klassis, lii-
kusid õpetajad. Koolikoridorid olid tühjad nii tundide vaheajal kui 
tunni ajal. Õpilane liikus väljaspool klassiruumi koos täiskasvanud 
saatjaga. Riigis on laste turvalisuse huvides kehtestatud nõue, et 
kooli välisuks on lukus, sisenemiseks peab laskma kella. Õpilastele 
ning õpetajatele ja lastevanematele on majas liikumiseks erinevad 
trepid.

Tunnid, mida külastasime, olid omanäolised ja huvitavad. Põ-
hirõhk arutlusel, tehti palju rühmatöid, sekka näidati ka temaatilisi 
filmilõike, animatsioone ja isegi muusikavideot. Kasutati ka draa-
maõppe elemente ja näiteks väiksemad õpilased istusid või ka la-
masid sageli klassipõrandal. Seetõttu kannavad nad oma riiete peal 
kaitseks kitleid – poisid tumesiniseid, tüdrukud valgeid.

Osa õppetööst toimus aineid lõimides. Lõimitud õppeaineid on 
palju – emakeel, matemaatika, inglise keel, prantsuse keel, tehno-

Lõuna-Eesti suurim kirbuturg tuleb Mooste mõisa hoovis

Õpetajad töövarjuna Itaalias

loogia ja kunst. Põhirõhk on emakeele, matemaatika ja võõrkeele 
õppimisel. Ühes õppetunnis on üldjuhul lõimingus kaks õppeainet 
ja klassis on mõlema aine õpetajad. Kirjutatakse A4 formaadis vi-
hikutesse, väga palju on seal erinevaid skeeme, jooniseid, kleebi-
tud paljundusi. Vihikud jätavad väga korrektse mulje.

Tavaline oli, et klassis viibis lisaks põhiõpetajale ka abiõpetaja. 
Tema ülesandeks oli olenevalt klassist tegeleda erinevate abi vaja-
vate õpilastega või konkreetse erivajadusega õpilasega. Sealsetes 
klassides oli õpetajate sõnul nii düsgraafikuid, lihtsustatud õppeka-
vaga kui ka erinevate sündroomidega õpilasi. Mõningad tunnid on 
ka eraldi üks ühele, nn rahunemisklassis. Erivajadustega õpilastele 
on võimaldatud erinevaid käelisi tegevusi – pabermassist valmista-
tud suured puud, restaureeritud toolid. Tehtud tööd olid välja pan-
dud kooli koridoridesse.

Meid saatnud õpetajad Alina, Rosella, Maddalena, Arcangela 
ja direktor Lucia olid väga lahked tutvustama meile oma kooli ja 
ümbruskonda. Ka teised õpetajad, kelle tundides viibisime, andsid 
meile lahkelt selgitusi või palusid seda teha õpilastel, kes rohkem 
inglise keelt valdasid. 

Lisaks kooli külastamisele tutvusime ka meile nädalaks ko-
duks olnud Gravina linna ja selle ümbrusega. Naaberlinn Matera 
on 2019. a Euroopa kultuuripealinn. Seal asub 11. sajandist pärit 
koobaslinn Sassi. 

Umbes 80 km kaugusel asub Alberobello, mis kuulub UNESCO 
maailmapärandi nimekirja. Linn on kuulus trullide poolest – need 
on ümmargused ehitised koonusekujuliste katuste ja kuplikujulise 
sisemusega, mis on laotud kohalikust paekivist mörti kasutamata. 
Alberobello lähedal asub Grotte di Castellana, kus tegime 3-kilo-
meetrise ekskursiooni koobastes, mille läbimine võttis umbes 2 
tundi. Koobastes imetlesime stalaktiite ja stalagmiite. 

Enne õpirändele minekut saime algteadmisi itaalia keelest õpe-
taja Anneli Treumuthi juhendamisel. Lisaks keeleteadmistele jagas 
ta meiega lahkesti oma Itaalias elatud aastate kogemusi, mis meile 
võõrsil olles vägagi kasuks tulid. 

Meil on hea meel, et projekti raames saime õpirändele minna 
kolmekesi koos, sest koostöös peitub edu.

Ruth Raudsepp
Annika Viikmaa

Maarika Asi-Lang 
Põlva Kooli õpetajad
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Põlva Keskraamatukogus

Traditsiooniks võib taa nais-
tepühä tähistamist küll juba õkva 
häste nimetada, taa ol 11. kõrd! 
Sel aastal saie ka vääga suure-
jooneliselt kuidagi taa naistepäiv 
är peetu. Eks vaatke, me vääga 
uhked ka sääl Lootvina külama-
jan, et meil nüüd vett kraanist 
vuulas ja solk-sitt ilosti-kenas-
ti potist alla lätt. Me naarsime, 
et Lootvina naase mõssva nüüt 
mõnust kats-kolm kõrda nõusit, 
kohe nii hää miil om. Ja siis meil 
om uhke sannake külamaja kõr-
val, mille mi EV100 auks kohe 
õkva avasime ning 24. veebruaril 
tähistime suurempa laalo ja pido-
likkusega. No siis ei jäägi õkva 
midagist muud üle, kui ka paas-
tumaarjapäiv pidolikumas teta. 

No ja siis tull sääne võima-
lus kätte, et Setomaa naase saiva 
külla kutsutu. Luigase Inara ol 
õkva päivatõusust alates Loot-
vinan ja karmoška hüüdse. Õda-
gu kui ülejäänu Karmona naase 
ka kohale jõudsiva läts säänses 
naistetrallis ja kultuuridevahe-
lises lõimumises, et….Setomaa 
naastelt saime tiida noide hilpe 
ja kommete mano  ning tulle väl-
la, et säänsel paastuajal ei võiva 
setokese üldse pido panna, vaid 
et Setomaal lausa kerkoõpetaja 
olle märkuse tennu, et Setomaa 
naase niimoodi küla pääle lääva 

Tänuga meenutan päevakeskuses toimunud humoorikat ja rõõmu-
rohket naistepäeva koos „Lahedate Muttidega“ Lahedalt, kelle huu-
mor ei jätnud saalis kedagi külmaks. Muttide poolt loodud igapäeva-
elu naljakad seigad ja juhtumised ning nende suurepärane näitlejatöö 
lummab alati publikut nagu ka seekord meie majas. Samuti on tänu-
sõnad ära teeninud kõik päevakeskuse tantsijad ja lauljad ning nende 
suurepärased ringijuhendajad, kes suudavad igaks majas toimuvaks 
ürituseks uue esinemiskava valmis saada. Naistepäevakontserdil esi-
nejate suurepärased etteasted, mis küll toimusid juba märtsikuus, soo-
jendavad siiani kõigi südameid ja üritus purustas ka publikurekordi.

Aprilli algul toimus päevakeskuses Sulbi Külateatri etendus „Kae 
kos pandse plõnni“, kus etendati hooldekodus toimuvat läbi huumo-
riprisma. Etendusest tasub esile tuua väga hästi sooritatud näitlejatööd 
kõigi harrastusnäitlejate poolt. Näidendis toimunud eakate tragikoo-
milised juhtumised oma hooldekodu juhataja kaitsmisel, tõid pealt-
vaatajatele lausa naerupisarad silmi ja aplaus oli etenduse vääriline. 
Aitäh, Sulbi Külateater!

AHJA SAUNARALLI 2018  23. juunil Ahjal
Ahja Saunaralli on traditsiooniks kujunenud jaanipäevasündmus Ahjal, kui 

saun on lausa kohustuslik. Sel suvel korraldame Ahja Saunarallit juba viiendat 
korda ning soovime seda veelgi laiahaardelisemaks muuta, kaasates rohkem 
saunaomanikke ning luues paremaid koostöösidemeid erinevate ettevõtetega.

Üleskutse saunaomanikele! Ehk oled just Sina see, kes on meelsasti nõus 
saunatajaid oma saunas vastu võtma, pakkudes neile mõnusat leili. Kui tekkis 
huvi, siis võta meiega kindlasti ühendust! Saunarallil valivad võistkonnad ka oma 
lemmiksaunaomaniku. Lemmikuks osutunule on välja pandud igati väärt auhind! 
NB! Saun võib asuda lisaks Ahjale ka Vastse-Kuuste, Põlva, Mooste või Võnnu 
piirkonnas! Kui ka Sina soovid inimestele tutvustada oma kodukohta, siis nüüd 
on võimalus! Kui Teil on soov ning võimalus meie sündmust mingil muul viisil 
toetada, siis oleme Teile väga tänulikud! Aidata võib igat moodi – andke lihtsalt 
märku!

Täpsem info saunarallist ja sellele registreerimisest hakkab ilmuma meie 
Facebooki lehele, kirjutades otsingusse „Ahja Saunaralli“. Ühendust saate võtta 
meili teel: saunaralli@gmail.com või tel 503 9457 (Renar) või 5628 1001 (Laura)

Põlva
• Hillar Surva muljete õhtu “Meie aja lugu Austraalias” 10. mail kell 
18 raamatukogu saalis.  Tuntud Põlva muusik kõneleb  esinemis-
test Austraalias seoses Eesti Vabariigi 100. sünnipäevaga ja muidugi 
eestlastest Austraalias.
• Põlva Kunstikooli õpilaste vaibad ja puukooreraamatud 17. ap-
rillist 31. maini lugemissaalis. Juhendaja Merle Põlluveer. Näitus 
kuulub noorteprogrammi „Kunst raamatukokku“. 
• Näitus „Kaunimad raamatud 2018“  30. aprillist 22. maini   näitu-
sevitriinis.  Koostöös Tartu Linnaraamatukoguga.
• Voldemar Ansi värkstuba 24. maist 15. juulini näitusevitriinis.

Himmaste
• Lugemispäevad lastele 2. ja 23. mail kell 17. 
• Emadepäeva kaartide valmistamine  lastega 11. mail kell 16. 
Juhendaja Lea Saan. 
• Laste joonistustund “Minu kõige parem sõber 18. mail kell 17. 
• Linetants esmaspäeviti kell 19. Juhendaja Ene Risttee. 
• Käsitööringi kokkusaamine 7. ja 21. mail kell 18. Juhendaja Me-
rike Verev 
• Tai chi kursus teisipäeviti ja neljapäeviti kell 11. 

Kiuma       
• Neljapäevaklubi (kirjandusklubi) kokkusaamine neljapäeviti kell 
11.

Peri             
• Maikuu vältel loetakse ühiselt Piret Raua raamatuid ja joonistatak-
se teemal „Suve ootus“. 

Taevaskoja
• Käsitööringi kokkusaamine neljapäeviti  kell 13.  
• Andreas Hämäläineni droonifotod kodukohast Vastse-Kuustest 2.-
31. maini.

Vanaküla
• Põlva Kunstikooli õpilaste keraamilised skulptuurid 10. maist 30. 
septembrini  õuealal.  Juhendaja Mart Vester.
• Toomas Kuusingu illustratsioonid (linoollõiked) Lauri Sommeri 
raamatule “Lugusid lõunast” 6. maist 31. juulini.

• 25. aprillil kell 19 muusikaõhtu. Eesti sümbolmuusika teemal arut-
leb helilooja, muusikapedagoog ja muusikaloolane Alo Põldmäe. 
Õhtut illustreerivad rohked muusikanäited ja videomaterjal. Õhtu 
korraldab Naisteklubi Kolmapäev EV100 projekti raames. Toetab 
Eesti Kultuurkapital.
• 30. aprillist 18. maini Vastse-Kuuste lasteaia Kaari laste kunsti-
tööde näitus.
• 11. mail kell 12 Vastse-Kuuste Kooli algklasside õpilaste ja las-
teaia Kaari vanema rühma laste kohtumine kirjanike Eva ja Indrek 
Koffiga.
• 11. mail kell 18.30 ootavad Eva ja Indrek Koff täiskasvanud kir-
jandushuvilisi. Kohtumisi toetab Eesti Kultuurkapital.
• 30. mail kell 19 Lauldud ja lausutud II “Küünlapäevast kevades-
se”. Külli Volmer sõnas, Andrus Hämäläinen kitarri ja lauluga elus-
tamas eesti autorite tekste kevadest ja armastusest. Häälesta oma 
hing tunnikesele eesti luule ja poeetilise proosaga.

AHJA RAAMATUKOGU /TUGLASE MUUSEUM

NÄITUSED:
• 23. aprill – 19. mai Maiu Varese plakatinäitus  „Kuulutus-kuulutus“
• 20. mai-23. juuli Rein Munski ristpistetehnikas käsitööde näitus
• 20. mai-23. juuli Kullaketrajate ja Tegusate Totside näitus „Valmis 
viksitud“
• Virtin Sohvi EMADEPÄEVA KINGIABI on avatud Tuglase muu-
seumis
KÄSITÖÖRINGID:
• 30.04, 11.05, 18.05 kell 9.00 Tuglase muuseumis
Vaasi linasest nööriga katmine ja kaunistamine. Juhendaja Malle 
Avarmaa
• 27. 04, 04. 05 kell 13 Ahja Raamatukogus. Valmistame ajaleherul-
le kasutades korrusvaagna. Juhendaja Kaire Luksepp
• Alates aprilli lõpust pakutakse Tuglase muuseumi abiruumides 
kord kuus alljärgnevaid iluteenuseid:
• 26. aprillil maniküür kell 9.00
• 3. mai pediküür kell 9.00 
• 7. mai juuksur kell 9.00
Vajalik  eelregistreerimine. Tel. 525 9436

Põlva valla loomaarst Aimar Teever 
vaktsineerib endise Vastse-Kuuste 
valla elanike koeri ja kasse maru-
taudi vastu laupäeval, 12. mail järg-
mistes kohtades:
10.30 Koorvere bussipeatuses
11.00 Vastse-Kuuste aleviku turuplatsil
12.00 Karilatsis Kuke bussipeatus
12.30 Valgemetsas kaupluse platsil
13.30 Kiidjärvel Kassiorus
14.30 Lootvinas Külakeskuse juures
Loomade marutaudivastane vaktsi-
neerimine on tasuta, loomaarsti ko-
jukutse korral tuleb maksta visiidi ja 
sõidu eest. Võimalik on samal päeval 
teha ka kompleksvaktsineerimist, kuid 
see on tasuline ja vajab eelnevat re-
gistreerimist hiljemalt 10. maiks Aimar 
Teeveri telefonil 520 6783.

Loomaarst Aivar Kattai vaktsineerib 
koeri ja kasse marutaudi vastu 

11. mail 2018 MOOSTE piirkonnas:
10:00 Mooste bussipeatus
10:30 Viisli vana keskus
11:00 Laane vana kauplus
11:15 Kastmekoja
11:30 Rasina endine kauplus
11:45 Savimäe (Petersell H)
12:00 Rasina asundus
12:20 Terepi rist
12:30 Mooste TÜ kauplus
12:45 Laho külaplats

Lootvinan säräs päiv eski ilma päävata 
ehk traditsiooniline naisteväekas paastumaarjapäev...

Sitamaagia 2018 õnne ja armastuse hääss Palli talu põllale:
Esimene sitakäru veetakse paastumaarjapäeval põllule ja laotatakse vä
heke, et põllutöödes edu saadaks, saadused hästi kasvaks ning sügisel 
hää saak oleks. Meie ajal aga ikka armastust ja õnne ka!

ja pidotsema nakasse Eestimaal. 
Eks tuu näoraamat ole sääne asi, 
kost kõik kõike tiida saava. 

Paastumaarjapäiv om suu-
rest luust kolmen osan. Hum-
muku vara mindas Potimäe otsa 
ja tervitatas päivakest loomis-
lauluga ning antas Maaimäle 
maarjapuna, muna, suula, hõpet 
ja tantsitas kah viil. Nühitas pal-
geit viimse puhta lumega, et po-
les kortse ja hää jume oles ning 
seotas tervise ja väe jaos linte 
puu külge. Ja siis kiigutas toda 
seksiväge ja tahtmise värki kah 
paika. Pääle kiikmist  tultas kodo 
mano ja süvvas ülepannikuuke, 
et suure ja vaklota kapsa tules. 
Kõneldas esiimädest ja naase 
väest, aetas juttu ja rõõmustatas 
ütstõõsega kuun olemise päräst. 
Lõuna ajal mindas sanna, kos 

siis vihutas ja pestas innast ja 
tõist puhtas ning terves. Õdagu 
siis nakas naistetrall, kos siis 
tantsitas, juudas maarjapuna ja 
lauldas kah. Karmona naase te-
geva meile nii uhke aktiiv-kont-
seti, nagu ma ütli naile, et ta olle 
vääga hää. Aituma. 

Tuu 25. märts oma üts tähtis 
päiv mu jaos. Tol pääval ma rõõ-
musta vääga, kui minoga oma-
va hää ja väeka naase. Naid om 
õkva paljo, kes tuleva ja tahtva 
Lootvinan paastumaarjapäival 
olla. Juba kuus või säätse aas-
tat järjest om nii mõningi naane 
koos minuoga olnu, järjepanu 

ja iga aasta om paar-kolm täitsa 
uut ning värsket naast, kes ei tiia 
miskit tost paastumaarjapäiva 
värgist. Aga eks ta ole enda värk 
kah, kae kuna mul om 25. märt-
sil nimepäiv ja siis 25. aprillil 
sünnipäiv, siis ta lihtsalt kõnetas 
minno. 

Kõik 11 paastumaarjapäi-
va omava ka suuren ja piiritun 
interneeduses üleval, võit kaia 
www.lootvinanaine.blogspt.
com, kost leiat tii ka paastumaar-
japäiva lehele. 

Kogu tuu hää 
Lootvina naaste väega

margamarju Palli talust

Kevadise hooaja lõpetamine Põlva Päevakeskuses
Mais on meil tulemas kevadlõpupidu ja loomulikult ka avalik-

kusele välja pandud kunsti- ja käsitöönäitus. Kevadpidu lõpetab 
tavaliselt aktiivse hooaja päevakeskuses, sest ka eakad ootavad su-
vepuhkust, et oma tervist turgutada ja energiat koguda, et aiamaal 
või suvekodus toimetada, et lapselapsi hoida või lihtsalt reisida. Suur 
tänu kõigile päevakeskuse liikmetele vapra vastupidamise eest sellel 
pikal hooajal ja ühiselt koos veedetud aja eest! Ilusat suvepuhkust 
kõigile ja kohtumiseni suvisel ekskursioonil!

Tänan kõiki Põlva Päevakeskuse tublisid ja innovaatilisi ringijuh-
te selle toreda hooaja eest ja teen kõigile pika pai: Ester Liblik,  Han-
na-Grete Rüütli, Ene Risttee, Helje Põvvat, Epp Metsaluik ja Merle 
Põlluveer! 

Põlva Päevakeskuse kevadpidu 15. mai kell 14. Palume ja oota-
me kõiki huvilisi külastama 15.- 18.mai avatud Põlva Päevakeskuse 
kunsti- ja käsitöönäitust, juhendajad Epp Metsaluik ja Merle Põllu-
veer!      

Anne Nook 
Põlva Päevakeskuse juhataja

Teadmiseks lemmikloomaomanikele!
12. mail 2018  AHJA piirkonnas:
9:00 Kosova
9:20 Torop
9:30 Kört, Mihkel
9:45 Mõtsküla maja
10:00 Issaku maja
10:10 Ääro-Marje Kuuse
10:20 Laur
10:30 Loko teeots
10:40 Mandel
11:00 Kahar
11:15 Sepping
11:30 Raag
11:40 Kruusaaugu bussipeatus
12:00 Kärsa bussijaam
12:20 End Ahja haigla
12:30 Vanamõisa
12:45 Kubja teeots
13:00 Koossalu piimapukk
13:15 Ahjal autoteeninduse ees
13:30 Endine Hirmo (Lillo)
14:00 Kalda piimapukk
26. mail 2018 KAUKSI piirkonnas:
10:30 Kiviküla (sild)
10:45 Kauksi vana töökoda
11:00 Kauksi uus töökoda
11:15 Kanassaare bussipeatus
11:30 Rikka juures
11:45 Tsäko Kalle juures
12:00 Kitsesilla
12:20 Jaanimõisa bussipeatus
12:40 Jaanimõisa kauplus
12:50 Jaanimõisa vana töökoda
Vaktsineerimine kogunemiskohtades 
on tasuta. Tel 504 7556
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Tähistasime iidset naiste püha
Paastumaarjapäeva hommikul kell 6 võis 

Vanaküla vahel märgata naisterahvaid kiirus-
tamas raamatukogu poole. Otsustasime laulu-
de ja vanade kommete meenutamisega tähis-
tada üht iidset naiste püha ja peatset kevade 
saabumist. Ilm ei näidanud küll erilisi keva-
de märke, aga päikesele lauldes puges soojus 
põue. Sidusime soovilindikesed õunapuu kül-
ge ja siirdusime külakeskusesse pannkooke 
sööma ning kohvi jooma. 

Are Nupp tegi eriti õhukesed pannkoogid, 
et suvel kapsalehed ikka hästi suureks kasvak-
sid. Naised olid kaasa toonud maitsvaid kee-
diseid, mis kookidega väga head maitsesid. Muidugi ei jäänud ka maarjapuna maitsmata. Heli Leet 
tutvustas maarjapäeva tähendust ja selle päevaga seotud vanu kombeid. Tundsime, et meiegi oleme 
vanadest kommetest midagi ellu äratanud ja enestele tuttavaks teinud. 

Urve Grünberg
Foto autor on Maarja Grünberg-Prušinski

6. aprillil toimus Vana-Koiola Rahvamajas 
maakondlik sõnameistrite žanripäev. Varasemalt on 
seda traditsioonilist kultuurisündmust korraldanud 
mitmed erinevad rahvamajad. Koos viimasega on 
žanripäev Vana-Koiolas toimunud nüüd juba seits-
mel korral: 2007., 2008., 2012., 2013., 2016., 2017. 
ja 2018. aastal.

Seeekord rõõmustasid vahvate ülesastumistega 
publikut sooloesineja Andri Võsokovski, Leevi näi-
tetrupp „Pungad“, juhendaja Helle Mendrik, estraa-
ditrupp „MarLii“, juhendaja Liivia Vaas ja huumo-
ritrupp „Lahedad Mutid“, juhendaja Maret Melts. 
Etteasteid oli kokku paari tunni jagu ja sellest 
täiesti piisas, sest edasi oleks saanud publik juba 
huumori üledoosi. Publiku lemmikuks ja ühtlasi ka 
parimaks sõnameistriks kuulutati Andri Võsokovs-
ki. Tegemist on andeka Räpina noormehega, kes on 
tuntust kogunud nii õhtujuhina kui ka humoristina. 
Peale ametlikku osa kõik kokkutulnud tantsu lüüa 
ansambli Paramax saatel. Etendusega „Mees ja 
Naine“ hoidsid õhtut jätkuvalt huumorilainel Lend-
Teatri näitlejad Aire Pajur ja Margus Möll.

Liikumissarjad
• Orienteerumisteisipäevakud igal teisipäeval. Vaata http://kobras.polvamaa.ee
• Südamekõnd 25. aprillil. Edasi jätkuvad liikumise kolmapäevakud maikuu kolmapäevadel. Iga 

osaleja saab valid endale sobiva raja, tempo ja liikumisstiili või -vahendi. Raja registreerimispunkt on 
avatud 18.30-20.00
Registreerimispunktid on: 
2. mail Põlva Keldrikaela tee 2 parklas
9. mail Põlva Kooli juures Lina 21
16. mail Põlva Päästekomando platsil Lao 17
Ohutusalane tegevus Päästeametilt
23. mail Piiri tänava korvpalliplatsil
30. mail Mammaste Tervisespordikeskuses, 
liiklusohutusõpetus Maanteeametilt.

• Peagi algab rulluisusari Usin Uisutaja. 
Jälgige reklaami! 
Rullihooaja avab RULLIBUSS, mis on 

19. mail Vastse-Kuustes lasteaia parklas ja 
20. mail Põlvas Koolimaja tee 1 parklas. Täpsem info www.polva.ee

Tasuta rulluisulaenutus. Huvilistel on võimalik rulluisutada, aga ka õppida esimesi samme ja 
uusi nippe Eesti parimatelt rulluisutajatelt. 

Sporditulemused

• 17. märtsil toimusid Paikusel kadettide Eesti 
meistrivõistlused maadluses. Meistriks krooniti 
-55kg kehakaalus  Hanno Käärik, pronksid võitsid 
-80kg Markus Kriiskütt ja -92kg Rudolf Pragi.
• Eesti meistrivõistlustel murdmaasuusatamises sp-
rinditestes 16. märtsil Jõulumäel võitsid N20 klas-
sis pronksmedali Johanna Treier/Karoli Villako.
• Eesti meistrivõistlustel murdmaasuusatamises 
klassikatehnikas ühisstardist 18. märtsil Jõulumäel  
võitis naiste 30 km pronksmedali Johanna Treier. 
Suusatajate treener on Arne Tilk.
• 24. märtsil toimusid Haapsalus Eesti noorte meist-
rivõistlused laskmises. Põlva Spordikooli tüdrukud 
saavutasid harjutuses 40 lasku õhupüstolist võist-
kondlikult III koha. Võistkonda kuulusid Kelly 
Elias, Karina Piirimaa, Hanna Renata Kottise.
• 25. märtsil toimunud Jõud meistrivõistlustel lask-
mises saavutas harjutuses40 lasku õhupüstolist 
Kelly Elias III koha. Hanna Renata Kottise sai 5. 
koha. Tüdrukute treener on Maire Tiisler.
• 1. aprillil  toimus Saku Suurhallis Euroopa suu-
rim noorte maadlusturniir Tallinn Open 2018. Põl-
vakatest oli parim -26kg kehakaalus  Kaspar Kört, 
kes saavutas 2. koha. Neljandad olid -57kg Hanno 

Heategevuslik teatejooks noortele
Neljapäeval, 10. mail toimub 26 kohas üle Eesti suur HEATE-

GEVUSLIK Teatejooks, kuhu on tasuta osalema oodatud kõik koo-
lide noored.  Kokku ootame jooksule rekordiliselt üle 13 000 tubli 
noore. 

Teatejooks Põlvamaal toimub 10. mail algusega kell 12 INTSI-
KURMUS.

Teatejooks toimub samaaegselt Tallinnas, Arukülas, Elvas, 
Haapsalus, Jõgeval, Keilas, Kuressaares, Muhus, Kohtla-Järvel, 
Kärdlas, Narvas, Otepääl, Paides, Raplas, Peetris, Põlvas (Intsikur-
mus), Pärnus, Rakveres, Sillamäel, Tartus, Toilas, Tõrvas, Valgas, 
Viimsis, Viljandis ja Võrus.

Teatejooks on heategevuslik üritus, mis toetab liikumisvõime 
kaotanud laste ravi.  Kõigis linnades peetakse Teatejooks viies va-
nusegrupis. Iga kool võib välja panna piiramatul arvul võistkondi, 
samuti võivad osaleda sõpruskondade võistkonnad. Võistkonnas on 
kaheksa liiget, iga jooksja läbib 200-400 meetri pikkuse distantsi. Täpsemad võistlusreeglid leiate Tea-
tejooksu kodulehel www.teatejooks.ee. Võitjaid välja ei selgitata, oluline on osavõtt!

Teatejooksust osavõtt on osalevatele lastele tasuta. Lapsed saavad endale tänutäheks ja mälestuseks 
jooksul osalemisest Teatejooksu särgid. Teatejooksule saab registreeruda kuni 24. aprillini e-posti aad-
ressil polvasport@gmail.com. Rohkem infot Ingrid Muugalt,  tel 517 5848.

Mooste Kultuurimajas töötab kokku 15 huvi- ja spordiringi, 
üks nendest tublidest on kahtlemata lastele suunatud loovtööring, 
mis arendab õpilastes loomingulist algatusvõimet ja loova enese-
väljendusoskuse kujunemist. Juba kolm aastat juhendab kunstihu-
vilisi lapsi Anne-Ly Piirisild.

Oleme õnnelikud, et väikeses alevis elab andekas inimene, 
kes suudab põnevaid teemasid välja pakkuda ja  lastele õpetada. 

Aastate jooksul on oma näpuosavust arendanud nii poisid kui 
tüdrukud, koos on õpitud erinevaid tehnikaid ja valmistatud põ-
nevaid loovtöid nagu: nöörtehnikas punumist, viltimistehnikat, 
kartulimustrit, lehevaipa, 3D seinapilti, pliiatsitopse, laua ja sei-

nakaunistusi, paberist lilli jne. ning tänavuse märtsikuu teema enne lihavõttepühi oli, munapühade sea-
de. Kaks korda aastas toimuvad Anne-Ly eestvedamisel Mooste Kultuurimajas laste loovtööde näitused, 
mis rõõmustavad paljusid vaatajaid.

Anne-Lyl on floristi kvalifikatsioon ning natuurilt on ta väga loov isiksus, kes  suunab  looduses 
käies märgata lilli, taimset materjali, julgustab loovtöödeks kasutama taaskasutusmaterjali. Nii on ta 
aastatega sütitanud noori osalema lilleseadjate konkursil ning jaganud näpunäiteid floristika alal.

Head mõttelendu uute ideede loomiseks ja õpetamiseks.
Maret Aruoja

Mooste Kultuurimaja

2006. aasta 
veebruarist alustas 
Anu Protsin Moos-
te Kultuurimajas 
eakate võimlemis-
ringi juhendamist. 
Ise on  ta Tartu 
Ülikooli õpingute 
ajal taotlenud ilu-
võimlemise II jär-
ku,  tantsinud rahva 
- ja karakter ning 
linetantsu.  2016 . aastal moodustas Anu ka rahvaliku seltskonna-
tantsuringi eakatele. Nii toimetab ta kaks korda nädalas Mooste 
Kultuurimajas hommikuti, et liikumishuvilistel eakatel oleks hea 
rüht ja ergas meel.

Rahvalikku seltskonnatantsu etteastega on esitatud erinevatel 
kuultuuriüritustel, koos on rühm soetanud ühtse esinemisriietuse, 
mis jätab vaatajale rühmast, kui tervikust hea mulje.

26. mail tähistab Anu oma sünnipäeva Soovime Anule palju 
õnne ja jätkuvat energiat kahe rühma eestvedamisel.

Maret Aruoja
Mooste Kultuurimaja

Vana-Koiolas esinesid Põlvamaa parimad 
sõnameistrid

Kuigi estraad ja sõnakunst pole enam nii po-
pulaarne kui aastakümneid tagasi, leidub õnneks 
siiski ka meie maakonnas entusiaste, kes seda žanri 
elus hoiavad. Tänapäeva huumoripõllul on mindud 
põhiliselt stand-up komöödia teed ja vana head 
estraadi näeb harva. Siinkohal võiksidki rahvama-
jad vastukaaluks rohkem taaselustada estraaditrup-
pe ja tuua publiku ette nii vanu kui uusi sketše. Eriti 
teretulnud on muidugi omaloomingulised etteasted. 
Loodame, et estraadižanr on tõusuteel ja maakond-
lik žanripäevgi saab aina hoogu juurde.

Žanripäeva korraldamist toetasid Põlva Valla-
valitsus, Põlvamaa Omavalitsuste Liit ja Kultuur-
kapitali Põlvamaa ekspertgrupp.

Suur tänu sündmuse õnnestumise eest kõigile 
esinejatele, juhendajatele, toetajatele ja publikule! 
Jõudu tegemistes ja head huumorimeelt teile! 

Andres Määr
Vana-Koiola Rahvamaja juhataja

Laste loovtööringi tegemisi Mooste Kultuurimajas

Liikuma koos Anuga!

Käärik ja -92kg Rudolf Pragi ning 6. koht -80kg 
Markus Kriiskütt. Maadlejate treener on Elar Hani.
• 2. aprillil toimusid Põlvas Jõud MV kreeka-roo-
ma, vaba- ja naistemaadluses. Põlvamaa vaba-
maadlejad saavutasid võistkondlikult I koha.
• 15. aprillil tulid Põlva Spordikooli noormehed 
sünniaastaga 2005 ja nooremad Eesti meistriteks 
noormeeste D-vanuseklassi käsipallis. Põlva tei-
ne võistkond noormeestest sünniaastaga 2006 ja 
nooremad omandasid D-klassi meistrivõistlustel 
väärtuslikke kogemusi. Esimese etapi järel hoidsid 
poisid tugevamas grupis 5. kohta ning II etapi lõp-
pedes tulid väärikale 6. kohale.
• 15. aprillil toimusid  Viljandis XX Küllo Kõivu 
mälestusvõistlused vabamaadluses, kus eestlaste-
le pakkusid konkurentsi Venemaa, Soome, Läti, 
Leedu ja Valgevene maadlejad. Poodiumi teisele 
astmele võitles end välja -26kg kehakaalus Kaspar 
Kört.
• Eesti noorte meistrivõistlustel võrkpallis U-12 
tüdrukutele saavutas Põlva Spordikooli võistkond 
viimasel, Tartus toimunud etapil II koha ja kokku-
võttes III koha. Võistkonnas mängisid Heti-Liis 
Maask, Eliisa Villako, Getter Lepland, Kadi Man-
del, Angelika Lentsius, Anelle Kukk, treener Ingrid 
Mandel.

Põlva Spordikool
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SÜNDMUSED MAIS

Elanike arv seisuga 01.04.2018
mehi 7035
naisi 7210

kokku 14 245 elanikku
Ajavahemikul 

6.03.2018 – 1.04.2018 
sündis Põlva vallas

2 tüdrukut ja 7 poissi.

KINO Põlva Kultuuri- ja Huvikeskuses

Ahja Kultuurimajas
K 2. mail kell 18.00 -19.30
Seltskonnatantsuklubi (vanad 
seltskonnatantsud). Lõõtsal saadab 
Ene Priks. Alati oodatud ka uued 
huvilised! Info tel 5372 7732
N 10. mail kell 9.15
Tallinna Lasteteatri „Lepatriinu“ 
etendus „Kord nii, kord naa“. 
Pilet 3 eurot
N 10. mail kell 17.00
Ahja kooli ja lasteaia Salongi-
kontsert emadele
K 16. mail kell 18.00 -19.30
Seltskonnatantsuklubi (vanad 
seltskonnatantsud) Lõõtsal saadab 
Ene Priks Alati oodatud ka uued 
huvilised! Info tel 5372 7732

Mooste Kultuurimajas 
N 3. mail kell 17 väikeses saalis 
Õpituba kodukokkadele. Valmis-
tame koos juusturulli. TW toodete 
tutvustus. Osalustasu 3 eurot.  Info 
ja registreerimine: Maret Aruoja, 
516 0656
K 16. mail  kell 10 
Kevadine liikumisretk ümber 
Mooste järve. Lastele erinevad 
mängud ja võistlused.
Info Maret Aruoja, 516 0656

K 23. mail  kell 10 väikeses 
saalis Mooste Kultuurimaja laste 
näiteringi lühinäidendid „Sööbik 
ja Pisik“, „Mari arsti juures“ ning 
„Episood kodus“ . Lavastaja Edda 
Prükk. Tasuta. Info Maret Aruoja, 
516 0656

Mooste Kultuurimaja galeriis
14. – 31. mai 2018 kell 9- 15 Män-
guasjade näitus. Mänguasju läbi 
aegade. Tasuta. 

Põlva Kultuuri- ja 
Huvikeskuses

T 1. mai  kell 18 
MEIE STUUDIO KEVAD-
KONTSERT “Meie puuviljad”. 
Info andre.tants@gmail.com, tele-
fon  56612809 

K 2. mail kell 19  
Rakvere Teater. GRAVITAT-
SIOON. Raivo Trass. Kodulootus 
kahes vaatuses. Lavastaja Raivo 
Trass. Kunstnik Riina Vanhanen. 
Videokunstnik Peeter Rästas. 
Osades: Liisa Aibel, Helgi Annast, 
Volli Käro, Silja Miks, Madis 
Mäeorg, Arvi Mägi (külalisena), 
Peeter Rästas, Toomas Suuman, 
Tarmo Tagamets.
Pansionaadis on päev nagu iga tei-
ne. Elule lisavad vürtsi kurameeri-
mised, nääklemised ning mälestu-
sed. Ühel õhtul sajab taevast alla 
meteoriit, otse pensionäride keske-
le. Algab seiklus, mida keegi enam 
ei oodanud. Pilet 15 €, sooduspilet 
13 € (õpilased, pensionärid). Pile-
tid eelmüügis Põlva Vallavalitsuse 
kassas ja Piletilevis.

R 4. mail kell 11  
Viljandi Laste- ja Noorteteater 
Reky: Oskar Luts NUKITSA-
MEES. 
Lavastaja Kadri Paldra. Nimiosas 
Krete Paldra. Teistes osades: Mar-
gus Christopher Kalda või Oliver 
Kuiv, Triinu Paabut, Kadri Paldra, 
Tauno Paulus, Mairo Seire või 

Erko Sild, Ulrika Tolberg.
Etenduse pikkus 55 minutit ja 
soovituslik lastele vanuses 5-12 
aastast. Pilet 8 €. Piletid eelmüügis 
Põlva Vallavalitsuse kassas.

L  5. mail kell 17  
Naiskoor MAI KEVADKONT-
SERT, mis on pühendatud koori 
60. ja naiskoori asutaja lauluema 
Regina Soka 110. sünniaastapäe-
vale. Kaastegevad naiskoor Naised 
Nurmelt ja külalisena EMLS Tartu 
Meeskoor. Tasuta

T  8. mail kell 18
KUSTAS KIKERPUU LAU-
LUDE ÕHTU. Esinevad Põlva 
Muusikakooli laulusolistid ja 
ansamblid. Tasuta

K 9. mail kell 19  
Eesti Tantsuagentuuri revüü-
teater STARLIGHT CABARET 
revüüfantaasia: “FOREVER 
YOUNG ehk igavesti noor Neiu 
EESTI“.  Stsenarist-lavastaja ja 
produtsent: Kristjan Kurm. Koreo-
graaf-lavastaja ja repetiitor: Liisa 
Laine. Koreograaf-lavastaja ja 
trupijuht: Liisi Org. Laulusolistid: 
Ira Haak, Nele-Liis Vaiksoo või 
Kristiina Renser, Bert Pringi või 
Kalle Sepp. 
Eesti Vabariigi 100. sünnipäe-
vale pühendatud revüülavastus 
“Forever Young”, räägib kirglikult 
kuuma ja irooniliselt vaimuka loo 
armastusest ja vabadusest, iseseis-
vusest ja isepäisusest. Lavastuse 
pikkus 2,5 tundi, kahe vaheajaga. 
Lisainfo www.starlightcabaret.ee. 
Pilet 23.50 €, sooduspilet 18.50€ 
(õpilased, tudengid, pensionärid). 
Piletid eelmüügis Piletilevis ja 
tund enne etendust kohapeal.

K 16. mail kell 20  
Comedy Estonia: Sander Õigus 
– “KOLMANDAS ISIKUS”. 
Kõige paremini avab selle taga-
maid ehk Sanderi enda kirjeldus: 
“Kui ma kolmandat tundi kuidagi 
kirjeldama peaks, siis tundub et 
ta saab senistest kõige lõbusam. 
Mul on hirmsasti kombeks moraali 
lugeda, aga sel korral püüan tagasi 
hoida. Pigem räägin huvitavaid 
seikasid oma elust ja üritan aru 
saada miks üks inimene on selline 
nagu ta on. Inimene on üks veider 
loom. Ma olen alati püüdnud 
lahti mõtestada, miks ma kuidagi 
käitun. “Kolmandas Isikus” peaks 
andma üsna hea sisekaemuse ühe 
inimese käitumise tagamaadele ja 
igaühele mõtteainet. Vahel tuleb 
ennast kõrvalt vaadata!”
Pilet 12€ /10€ (õpilane, tudeng). 
Piletid müügis Piletilevis. 

R 18. mail kell 19  
Segakoor „Kevadised Hetked“ 
ja Segakoor Võru „Tervis“. Ke-
vadkontsert. Tantsusaalis. Tasuta.

20. mai kell 17.00 
Klubi Kuukiir puhkeõhtu 
 
K 23. mail kell 18
Põlva Muusikakooli kevadkont-
sert. Esinevad solistid, ansamblid, 
koorid ja orkestrid. Tasuta.

Põlva Muusikakoolis
N 26. aprillil kell 16
Ürgsed udmurdi, bessermani ja 
eesti laululood folktriolt AR-GOD. 
Piletid 5 / 3 tund enne algust koha-
peal. Noored kuni 13-aastat tasuta.

N 3. mail kell 15.30
Tulevikumuusikute kontsert. 
Esinevad Põlva ja Räpina ja Elleri 
muusikakoolide noored talendid. 
Tasuta

N 10. mail kell 15.30
Kohtumine Sepo Seemaniga: 
teatrist, elust ja muusikast. 
Pilet 5 / 3 eurot tund enne algust 
kohapeal.

Vana-Koiola Rahvamajas 
L 12. mail kell 18 
Inga Antsoni tantsustuudio 
etendus “Naisevõtt”. Pilet 5€, 
õpilastele ja pensionäridele 3€.

K 16. mail kell 20 
Alle-Saija Teatristuudio etendus 
“... ja õunapuud õitsevad”. Pilet 
5€

Tilsi laululaval 
R 18. mail kell 19 
Põlva valla Laheda piirkonna IV 
laulu- ja tantsupäev
Kell 21 simman ansambliga 
“Lektus”. Tasuta

Vastse-Kuuste Kultuurimajas
L  5. mail kell 19
Laupäevane teatriõhtu: Alle-Sai-
ja teatritalu etendus „ ... ja kui 
õunapuud õitsevad“. Pilet 5 eurot

E  7. mail kell 18 
Käsitöötuba. Kevadiseks inspirat-
siooniks - quilling tehnika. I tund. 
Kaasa värviline paber, joonlaud, 
käärid, harilik pliiats. PVA liim. 
Osalustasu 1euro

R 11. mail kell 17.30 
Laste kontsert emadepäevaks.

E 14. mail kell 18 
Käsitöötuba. Kevadiseks inspirat-
siooniks - quilling tehnika. II tund. 
Osalustasu 1euro

N 17. mail kell 13.45 
Lastele animakomöödia „Koletis 
Pariisis“. Filmi kestvus  1h 30 
min. Kinopilet 3 / 2 eurot.

R 18. mail kell 19 
Kinoõhtu „Paha lugu“. Komöö-
dia, draama, filmi kestvus 1h 25 
min. Kinopilet 4 / 3 eurot.

R 25. mail kell 12 
Eakate pärastlõuna. Osalustasu 
2 eurot.

R 25. mail kell 19
Piduõdak maakonna folkloorirüh-
made ja rahvapillimängijatega 
Kiidjärve raamatukogu-seltsi-
maja õuel.

E 28. mail kell 19
Kokkamisõhtu Kõivokõstega. 
Munapätside ja kakaokreemi val-
mistamine. Osalustasu 2 eurot.

95
Margareta Lävi

Lahe küla

90
Kalev-Johannes 

Kirsimägi
Jaanimõisa küla

Helena Võru
Mustajõe küla

Erika Tšernõševa
Põlva linn
Eino Huik
Loko küla

85
Veera Murumets

Põlva linn
Albert Lukk
Ahja alevik
Silvia Kirst
Põlva linn

Hilja Heinsoo
Põlva linn

80
Riina-Mai Kukrus

Põlva linn
Agu Sirk
Põlva linn

Ennu Haljasmägi
Põlva linn

Ilme Plakso
Põlva linn

Elena Tobreluts
Andre küla
Enn Rüütli
Põlva linn

Laine Haidak
Rosma küla
Hilja Kure
Aarna küla
Uno Saare

Valgesoo küla

75
Maie Markus

Põlva linn
Malle Sikkal

Tännassilma küla
Kaja Kraavi

Mammaste küla
Aare Võsu
Mõtsküla

75
Urmo Markus

Põlva linn
Aime Veskemaa

Põlva linn
Eha Pütt
Põlva linn

Volli Piirikivi
Taevaskoja küla

Mati Maiste
Põlva linn

Lilja Laanemets
Vooreküla

Rein Rattus
Lutsu küla

70
Laine Kool
Põlva linn

Andres Sööt
Vooreküla

Kalev Kaljus
Rosma küla
Enna Roos
Joosu küla
Helju Suur
Põlva linn

Haidi Ilsen
Ahja alevik
Harri Koor

Mooste alevik
Ilme Tammkõrv

Pragi küla
Sulev Pullmann

Puskaru küla
Liidia Saarniit

Põlva linn
Asta Rattus
Lutsu küla

Enn Konsand
Miiaste küla
Tiina Jüriöö

Põlva linn
Laine Madisson

Mooste alevik
Silvi Arike

Kastmekoja küla

Maikuu juubilarid, 
kes ei soovi äramärki
mist ajalehes, palume 

sellest teada anda 
hiljemalt 15. maiks 

tel 799 9499

ÕNNITLEME 
VÄÄRIKAID 
JUUBILARE

N 3.05    kl 18.00 Animatsioon “LINO”
                kl 20.00 Märul “TASUJAD: IGAVIKU SÕDA”
R 4.05     kl 18.00 Seikluskomöödia “TAKSO: PAAK TÄIS”  
                kl 20.00 Põnevik “KENA VAIKNE KOHAKENE”
P 6.05     kl 18.00 Seikluskomöödia “TAKSO: PAAK TÄIS”
                kl 21.00 Põnevik “KENA VAIKNE KOHAKENE”
N 10.05  kl 18.00 Põnevik “KENA VAIKNE KOHAKENE”
                kl 20.00 Seikluskomöödia “TAKSO: PAAK TÄIS”
R 11.05  kl 18.00 Draama, põnevik  “TULILIILIA”
                kl 20.00 Komöödia “SUPERPATRULL 2”
P 13.05  kl 18.00 Draama, põnevik  “TULILIILIA”
                kl 20.00 Komöödia “SUPERPATRULL 2”
N 17.05  kl 18.00 Komöödia “SUPERPATRULL 2”

                kl 20.00 Draama, põnevik  “TULILIILIA”
P 20.05   kl 18.00 Ulmefilm, põnevik “TUNDMATU”
                kl 20.00 Seiklus “DEADPOOL 2”
E 21.05  kl 18.00 Ulmefilm, põnevik “TUNDMATU”
                kl 20.00 Seiklus “DEADPOOL 2”
T 22.05   kl 18.00 Ulmefilm, põnevik “TUNDMATU”
                kl 20.00 Seiklus “DEADPOOL 2”
E 28.05  kl 18.00 Ulme “SOLO: TÄHESÕDADE LUGU”
                kl 20.30 Põnevik “SIND POLNUD KUNAGI SIIN”
T 29.05   kl 18.00 Põnevik “SIND POLNUD KUNAGI SIIN”
                kl 20.00 Ulme “SOLO: TÄHESÕDADE LUGU”
P 29.05   kl 18.00 Põnevik “SIND POLNUD KUNAGI SIIN”
                kl 20.00 Ulme “SOLO: TÄHESÕDADE LUGU”

MIS VEEL TOIMUB?
 
1. mai kell 11 Rosma külapäev Rosma veski ja selle ümb-
rus. Info heiti.hallap@gmail.com, tel 507 2541 
1. mai kell 11.30  Rahvusvaheline motokross “Põlva 
Kevad 2018” Rosma krossirajal . Info avo.lusbo@
gmail.com 
6. mai   Mooste Taaskasutuskoja kirbuturg Moos-
te mõisa hoovis. Info www.taaskasutuskoda.ee, telefon 
5900 4814 
12. mai Emadepäeva aiakontsert Mikko talus. 
Info annelipatrail@hot.ee, telefon 5354 0053 
11.- 12. mai Eesti rahvamuusikatöötluste festival 
“Mooste Elohelü” Mooste Folgikojas. Info MTÜ Fol-
gisellide Selts, Liivi Tamm, telefon 510 7011
16. mai Euroopa päeva tähistamine kell 13-16 Põlva 
Gümnaasiumis. Kõik on oodatud!
17. mai Põlva laste jooksupäev Intsikurmus
19. mai kell 9-15 Vastse-Kuuste kevadlaat Vast-
se-Kuustes. Info mall@vkuuste.ee, telefon  501 3954
19. mai  muuseumiÖÖ üle Eesti 
20. mai kell 10-14 Õiekuu kevadlaat Ahjal raamatu-
kogu aias. Info raamatukogu@ahja.ee, tel 525 9436
23. mai Ülemaailmne orienteerumispäev koolinoorte-
le Info www.kobras.polvamaa.ee 
24.-27. mai PÕLVA PÄEVAD Põlva linn ja selle üm-
berkaudsed külad. Info www.kultuurikeskus.ee 
25. mai Rahvusvaheline kirikute öö üle Eesti  
27. mai kell 18.00 III Kagu-Eesti tantsupidu “Kuula” 
Intsikurmus. Info: Andre Laine 5661 2809  
30. mai kell 11.00 Põlva valla koolide VIII folkloorifes-
tival Himmastes. Info telefon 501 9093 

Vaata ka www.polva.ee/sundmused

ADISTE KÜLA üldkoosolek
toimub reedel, 18. mail kell 19 Adiste külaplatsil
Päevakord:
1. 2017. majandusaasta aruande läbiarutamine ja 
kinnitamine
2. Külavanema valimine
3. Adiste MTÜ juhatuse valimine
4. Jooksvad küsimused
Ootame teie küsimusi, ettepanekuid ja kandididaate 
e-posti aadressil: eino.adiste@gmail.com 14. maini. 
Soovime külarahva aktiivset osavõttu.
Adiste külavanem Eino Kuivalainen

MTÜ Orajõe Seltsi üldkoosolek
toimub neljapäeval, 10. mail kell 18:00 

Tiigi tee 2.
Päevakord: 

1. Majandusaasta aruandega tutvumine ja kinnitamine
2. Jooksvad küsimused

Info: Ariana Eerits, arianaeerits@gmail.com, 
tel 517 4694

ÕIGUSTEENUSTE BÜROO
 

pakub tasuta õigusabi 
erivajadustega inimestele 

(keskmise, raske või 
sügava puudega)

9. mail 2018
Põlva Päevakeskuses

Eelregistreerimine vastuvõtule
telefonil 601 5122/53 850 005

Tiku Puhkemajad 
otsivad suvehooajaks 

koristajat. 
Töökoht asub Kiidjärvel. 

Sobib suurepäraselt tudengile 
või pensioniealisele inimesele 

lisaraha teenimiseks.  
Täpsem info

 telefonil 5393 8700.
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