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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
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31. detsembril võtab Eesti Vabariigi 100. juubeliaasta kokku 
Eesti maakonnakeskustes toimuv juubeliaasta lõpupidu “Sajaga 
edasi, Eesti!”. Ühine juubeliaasta lõpupidu toimub samaaegselt 
15 linnas üle Eesti. 

EV100 programmijuht Maarja-Liisa Soe sõnul on Eesti 
linnade ühine aastavahetus ainulaadne ettevõtmine. “Sellist 
üheaegset aastavahetuse pidu Eesti linnaväljakutel pole varem 
olnud. Seda enam sobib see linnade kingitus lõpetama igati 
õnnestunud EV100 juubeliaastat,” lisas ta.

Juubeliaasta ühine lõpetamine toimub samaaegselt 15 linnas 
üle Eesti: Tallinnas, Tartus, Pärnus, Narvas, Rakveres, Jõhvis, 
Jõgeval, Paides, Kuressaares, Kärdlas, Võrus, Valgas, Põlvas, 
Raplas ja Haapsalus. 

Aasta viimasel päeval tantsitakse juubeliaasta lõppemise 
puhu linnaväljakutel ka EV100 algatuse “Eesti tantsib” 
viimane ühistants. Avalik “Eesti tantsib” ühestantsimine toimub             
31. detsembril kell 15 samaaegselt 16 linnaväljakul üle Eesti. 
Kell 14 õpetatakse samas kõigile huvilistele tantsusamme. 

Põlva programm 
31. detsembril 2018: 
“Eesti tantsib”

kell 14 hakatakse samme õpetama ja proovi tegema
kell 15 algab ühistantsimine. Ühistantsu kavaga saab tutvuda: 

https://youtu.be/tRmXbH92HzA
Tantsima võib tulla igaüks, kes üritusest osa võtta soovib. 

Juubeliaastale kohaselt tuleb keskväljakut kaunistama ka 
rohkem 100 kuuske! Kuused soovime ehtida meeldejäävate 
soovikaartidega õnnelikule ja rõõmsale Eesti 101. aastaks, 
mida kutsume valmistama kõiki Põlva lapsi nii lasteaedades 
kui ka koolides.

„Sajaga edasi, Põlva“ programm keskväljakul hilisõhtul:
22.30 videoklipid ja fotod EV100 sündmustest Põlva vallas, 

ajakapslisse talletatud materjali esitlus.
23.00 Nedsaja Küla Bänd
23.50 Presidendi uusaastatervitus ja hümni ühislaulmine
00.05–01.00 kesköödisko, muusika läbi 100 aasta.

Janika Usin
abivallavanem

Detsembrikuu algas advendiajaga. Põlvas, Ahjal, Moostes ja Vastse-Kuustes süüdati kuuskedel pidulikult tuled.  
Põlva Haldusteenistuse töömehed paigaldasid novembrikuu viimastel nädalatel uusi ning vaatasid üle ka kõik senised jõulutuled ja 

tänavakaunistused nii Põlva linnas kui suuremates alevikes. Praegu särab keskuste kuusepuudel kokku üle 900 värvilise lambi. Põlva 
keskväljakul asuvat tuledesäras puud kaunistab pea ühe kilomeetri pikkune valguskaabel. Puul säravad ka spetsiaalsed jõulukaunistused. 
Jõuludeks keskväljakule ilmunud rohkem kui 200le kuusele teevad kaunistused aga lasteaialapsed. 

Ka tulede saar Põlva järve keskel on saanud uued valgusallikad ja pakub taas silmailu. Pühadeootuses süttib kodude õuedes sadu 
tulukesi. Aasta pimedaim aeg polegi nii pime!                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                               PT

Juubeliaasta lõpupidu 
„Sajaga edasi, Põlva!“ 

Indrek Sarapuu foto Põlva advenditulede süütamiselt.

 Põlva keskväljak. T. Tunneli foto

Soovime Teile rõõmsat pühadeaega ja õnnelikku uut aastat!

Põlva Vallavolikogu                      Põlva Vallavalitsus
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31. detsembrini saab esitada kandidaate Põlva valla 
aukodaniku, „Aasta tegu”, „Aasta vabatahtliku” ja kultuuripreemia 
tunnustusele.  Ettepanekud tuleb esitada koos põhjendusega ning 
seda saab teha igaüks.

Põlva valla aukodaniku nimetus antakse füüsilisele isikule 
erilise austusavaldusena aastatepikkuse töö või tegevuse ja eeskuju 
eest, mis on positiivselt mõjutanud Põlva valla arengut ja tuntust.

Ettepanek aukodaniku tunnustusele peab sisaldama aukodaniku 
kandidaadiks esitatava isiku nime, sünniaega, elukohta, elukutset 
või ametit, töö- või teenistuskohta, teenete kirjeldust ja põhjendust. 
Ettepaneku võib esitada igaüks.

Tunnustusega “Aasta tegu” väärtustatakse vallale olulise 
tähtsusega ettevõtmist või sündmust, mis on positiivselt mõjutanud 
valla arengut ja tuntust aasta jooksul.

Tunnustusega “Aasta vabatahtlik” avaldatakse austust ja tänu 
inimesele, kes vabatahtlikult panustab ühiskonna arengusse.

Kultuuripreemia antakse Põlva vallas tegutsevale füüsilisele 
või juriidilisele isikule või muule ühendusele, mis ei ole juriidiline 
isik, väljapaistva tegevuse eest kultuuri- või spordivaldkonnas.

Kultuuripreemiaid antakse välja kaks, üks kultuurivaldkonnas 
kultuuri-, hariduse-, teaduse- või loomingu alal ja teine 
spordivaldkonnas spordi-, tervisedenduse või sportlike eluviiside 
propageerimise alal.

PT

Kandidaate Põlva valla tunnustuste-
le saab esitada 31. detsembrini

Detailplaneeringud
Põlva Vallavalitsus teatab, et Põlva linnas Aasa tn 5a 

katastriüksuse detailplaneeringu eskiislahenduse avalik 
väljapanek toimub 21.12.2018 – 25.01.2019. 

Planeeringuala suurus on ca 4500 m2 ning see hõlmab Põlva 
linnas Aasa tn 5a katastriüksust (katastritunnus 62001:002:0102, 
maa kasutamise sihtotstarve 100% elamumaa) ja osaliselt Aasa tänav 
T1 katastriüksust (katastritunnus 62001:002:0047,  maa kasutamise 
sihtotstarve 100% transpordimaa). 2018. aasta suvel avalikustatud 
detailplaneeringu lahendust on muudetud ning varasemalt kavandatud 
kolme korterelamu asemel kavandatakse Aasa tn 5a katastriüksusele 
ühe 4-korruselise ja ühe 3-korruselise korterelamu rajamist, kokku 
kuni 24 korterit.  Planeeringulahendusega on kindlaks määratud 
kahe kortermaja, neid teenindavate parklate ja juurdepääsude 
asukohad ning tehakse ettepanek muuta üldplaneeringuga lubatud 
kõrguspiirangut katastriüksusel 4 korruseni.

Detailplaneeringu materjalid leitavad aadressil: www.polva.
ee/detailplaneeringud. Kirjalikke arvamusi detailplaneeringu 
eskiislahenduse kohta saab esitada Põlva Vallavalitsusele avaliku 
väljapaneku ajal aadressil Kesk tn 15 Põlva linn Põlva vald  või 
e-postiga aadressil info@polva.ee.  

Detailplaneeringu avalik arutelu 31. jaanuaril 2019 kell 15.00  
Põlva Kultuuri- ja Huvikeskuse salongis Kesk tn 15.

Põlva Vallavalitsus teatab, et Põlva vallas Tilsi külas asuvate 
Äglimäe katastriüksuste detailplaneeringu eskiislahenduse 
avalik väljapanek toimub 14.01.2019 – 15.02.2019. 

Planeeringuala suurus on ca 20 ha ning see hõlmab Põlva vallas 
Tilsi külas asuvaid Äglimäe katastriüksusi. detailplaneeringuga 
tehakse ettepanek jagada Äglimäe kinnistute maa-ala neljaks 
elamumaa, üheks segafunktsiooniga (75 % üksikelamumaa, 25 % 
kaubandus-, toitlustus- ja teenindushoone maa), üheks transpordimaa 
ja üheks maatulundusmaa sihtotstarbega  (ca 15,6 ha) katastriüksuseks 
ning kavandatakse juurdepääsutee. Detailplaneeringuga tehakse 
ettepanek muuta Laheda valla üldplaneeringuga määratud 
perspektiivset elamumaa, kompaktse hoonestusega ala ja reovee 
kogumisala asukohta   liigutades alasid Äglimäe katastriüksuste 
piires 18114 Tilsi-Mustajõe tee äärest Kõrbjärve äärsele alale.

Detailplaneeringu materjalid leitavad aadressil: www.polva.
ee/detailplaneeringud. Kirjalikke arvamusi detailplaneeringu 
eskiislahenduse kohta saab esitada Põlva Vallavalitsusele avaliku 
väljapaneku ajal aadressil Kesk tn 15 Põlva linn Põlva vald  või 
e-postiga aadressil info@polva.ee.  

Detailplaneeringu eskiislahenduse avalik arutelu toimub 18. 
veebruaril  2019 kell 15.00  Tilsi teenuskeskuses.

Ehitus-ja planeeringuosakond

Perekonnaseisutoimingutest 
Põlva Vallavalitsuses on perekonnaseisutoiminguid teostatud 

11 kuud.  Selle ajaga on registreeritud 54 abielu (neist 7 vaimulike 
poolt). Abielulahutusi oli 7. Sünde on 11 kuuga maakonnas 
registreeritud kokku 203 ja neist Põlva vallas 132.  Registreeritud 
on 158 surma.

Eelpool nimetatud toimingud on vaid osa perekonna-
seisuametniku töödest, kuna tegeleda tuleb nii andme-
hõivetega välisriigi dokumentidelt, kohtumääruste sisesta mise, 
perekonnaseisutoimingute korduvate tõendite, abieluvõime-
tõendite, rahvastikuregistri väljavõtete, isikukoodide andmise kui 
andmete väljastamisega õigustatud huvi korral ja vajadusel ka 
elukohatoimingutega.

Perekonnaseisuametniku kabinet asub Põlva Kultuuri- 
ja Huvikeskuse majas, III korrusel. Siseneda tuleks majja 
noortekeskuse uksest.
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Põlvamaa vapimärgi kui 
maakonna kõrgeima autasu-
ga tunnustab Põlvamaa Oma-
valitsuste Liidu esimees isi-
kuid, kes on silmapaistva töö 
ja tegevusega oluliselt kaasa 
aidanud maakonna arengule. 
Põlvamaa vapimärgiga kaasneb 
rahaline preemia Põlvamaa 
Omavalitsuste Liidult.

Põlvamaa teenetemärgiga 

Põlvamaa Omavalitsuste Liit ootab 14. jaanuariks 2019 taotlusi maakonna 
teenetemärkidele ja Põlvamaa aukirjale

autasustatakse isikuid, kes on 
oma töö ja tegevusega aidanud 
kaasa maakonna arengule ja on 
paistnud silma maakonna jaoks 
olulise saavutusega.

Põlvamaa aukirjaga tunnus-
tatakse füüsilisi või juriidilisi 
isikuid silmapaistvate saavutuste 
ja märkimisväärsete teenete eest 
maakonna arendamisel ning 
üksikisikuid silmapaistvalt eduka 

töö ja teenistuse või maakonna 
jaoks märkimisväärsete saavu-
tuste eest.

Kandidaate võivad esita da 
kõik isikud, asutused ja kollektiivid 
Põlvamaa Oma valitsuste Liidu 
e-postile polvamaa@polvamaa.ee 
või postiaadressil Kesk 20, 63308 
Põlva. Kandidaadi esitamisel 
tuleb ära märkida taotluse esitaja 
ja kontaktandmed, kandidaadi 

Vanarahvas Põlva kihelkonnas, aga 
mitmel pool mujalgi uskus, et majapalgid 
tuleb detsembri vanakuu sees ära raiuda või 
kui sel ajal kuidagi ei saa, siis kindlasti mitte 
hiljem kui veebruaris. Ainult siis pidi maja 
kuiv ja kõva saama.  

Haldusreformi kava kohaselt lõpetati 
just sel ajal aasta tagasi ühinevate valdade 
tegevust. Uue valla tegemiseks oli mõistagi 
vaja kõigepealt meeskonda. Kui endises 
Põlva vallavalitsuses töötas 33, siis viies 
vallas kokku 68 inimest. Uue omavalitsuse 
struktuuris nähti ette 54 teenistuskohta. 
Osadele inimestele sarnast tööd ühtses 
omavalitsuses ei jagunud, mitmeid spetsialiste 
ühinenud valdades lihtsalt polnud. Mõned 
aga otsustasid ise ühinemisest tulenevat 
koondamisvõimalust kasutada ja mujal 
õnne proovida. Nii tuli korraldada lisaks 
sisekonkurssidele ka 16 avalikku konkurssi. 
Täna võin kinnitada, et oleme saanud siiski 
hea, asjatundliku meeskonna. Mõistagi 
vajavad kõik, aga eriti uued tulijad, suure 
vallaga tutvumise ja kohanemise aega. Pean 
tunnistama, et ka vallavanem on läbikäiva 
dokumentide tulva ja erinevate koosolekute 
tõttu vähem kui sooviks, kabinetist välja 
saanud. Loodan, et ehk uus aasta pakub 
hoopis rohkem võimalusi külades käimiseks 
ja vallaelanikega suhtlemiseks.

Aasta vältel oleme tegelenud erinevate 
õigusaktide muutmisega, et tagada ühtsed 
teenused kõigile vallaelanikele. Pole tähtis, 
kas elad ja tegutsed vallakeskuses, alevikus või 
külas, valla toetust jagatakse kõigile samadel 
alustel. See puudutab sotsiaalvaldkonda, 
aga ka erinevate MTÜ-de, seltsingute ja 
klubide rahastamist. Tõsi, on erandeid nagu 
näiteks hajaasustuse programm, mille kaudu 
tiheasustatud alade elanikud toetust taotleda 
ei saa. 

Ühinemise järel alustasime ka hallatavate 
asutuste struktuuride ühendamist. Nii on 
ühise juhtimise alla viidud raamatukogud, 
samuti noortekeskused. Kui varasemalt 
juba olid Ahja ja Laheda valla vee- ja 
kanalisatsioonisüsteemid aktsiaseltsi Põlva 
Vesi hallata, siis lähiaegadel saab see nii 
olema ka Moostes ja Vastse-Kuustes. AS 
Põlva Soojus võtab aga uuest aastast üle Ahja 
soojamajanduse. Kõik need ümberkorraldused 
tulenevad ühinemislepingust, eesmärgiga 
tagada teenuste kvaliteet, asutuste ja ettevõtete 
efektiivsem toimimine ning arendamine läbi 
mastaabiefekti. 

Investeeringute osas olen kuulnud 
ütlemist, et ehitatakse ainult Põlvas ja teiste 
valdade arvelt. Tegelikult oleme seadnud 
kavad ja vastu võtnud eelarvestrateegia 
vastavalt ühinemislepingule, mis arvestab 
kõigi ühinenud valdade soove. Igal 
ühinenud vallal tuli eelnevalt esitada 
oma investeeringuobjektid, mis lähtusid 
ühinemistoetuse kasutamisest ja valla 
eelarve võimalustest. Mitme objekti osas 
märgiti peamise rahastusallikana erinevate 
programmide toetust. Mõistagi olid valdadel 
päris erinevad võimalused, sest ainuüksi 
omaaegse Põlva valla aastane investeeringu 
maht omavahenditest oli kaks korda suurem 
kui näiteks Ahja valla kogu aastane eelarve. 
Seoses uue valla käivitamisest tingitud 
muredega jõudsime tänavu keskenduda 
peaasjalikult vaid objektidele, kus eeltöö 
tehtud või ehitus alustatud. Nii sai Euroopa 
vahendite toel valmis keskväljak ja käivitus 
Põlva koolihoone ümberehitus, omavahendite 
arvelt lõpetati Käisi tänava ja staadioni 
remont. Aasta alguses käis aktiivne tegevus 

ka Ahja mõisahoones. Paraku jäi loodetud 
toetus Euroopa vahenditest saamata ja nii 
nagu oli kavandanud ka Ahja valla juhtkond, 
tuli ehitustegevus seal katkestada ja maja 
konserveerida. Kahju, sest ühtekokku kulus 
töödeks üle 300 tuhande euro ja tulemust ju 
pole. Jääb loota vaid parematele aegadele 
ja mõelda, kuidas vähemalt olemasoleva 
koolihoone keldriosa niiskusest lahti saada. 

Mõisahoone parendamine oli ka osa 
Laheda valla ühinemislepingust. Kuigi Tilsi 
mõisa peamaja sai tänavu uue katuse, on 
selle tulevik üsna perspektiivitu, sest selget 
otstarvet hoonele pole veel välja mõeldud. 
Mooste mõisas käivitus tänavu euroraha 
toel vana tallihoone ümberehitus, kuhu 
tulevikus peaks koha leidma traditsioonilise- 
ja ökoehituse õppekeskus. Mõisa peahoones 
ehk koolimajas parandati vundamenti ja 
telliti uued uksed. Mooste vallas jätkusid 
tööd ka Kauksis, kus uuendati oluliselt 
tänavavalgustust ja paigaldati külakeskuse 
hoonesse uus pelletiküte. Vastse-Kuuste 
vallas jäid tõsisemad tööd tänavu tegemata, 
aga vastavalt ühinemislepingule loodame 
juba järgmisel aastal alustada seal lasteaia 
juurdeehitusega. Olgu öeldud, et kõik 
tegevused, mis tänavu olid kavas, ei jää 
tegemata vaid lükkuvad järgmisse aastasse. 

Üks suuremaid probleeme vallas on 
kahtlemata teede olukord. Riigilt saime 
tänavu teehoiuks 471 tuhat eurot, millele 
vald lisas oma eelarvest veel 100 tuhat. Meie 
vallal on kokku teid 415 kilomeetrit ja suur 
osa kruusakattega teid vajaksid kohe piisavat 
kruusa pealevedu. Tänavu sai pisut kõige 
hullematest lõikudest parandatud, aga teede 
kordasaamine nõuab veel aega ja päris palju 
raha. Siiski jäi sel aastal tänu väga kuivale 
suvele osa teeremondi raha kasutamata 
ning see kandub uude aastasse. Omajagu 
probleemiks on ka teehooldusmasinate 

Georg Pelisaar: Kokku kasvamine võtab aega

ni mi, sünniaeg, elu- ja töökoht, 
kodakondsus, varem antud 
autasud ja teenete kirjeldus. 
Vastavad taotlusvormid leiab 
www.polvamaa.ee

Lisainfo:
Eve Neemsalu
Põlvamaa Omavalitsuste Liit
Tel: 5621 6688
eve.neemsalu@polvamaa.ee

nappus Kagu-Eestis, mistõttu tuleb sageli 
vajalikku teenust päris pikalt oodata. 
Kaalunud oleme isegi haldusteenistusele 
vastava tehnika soetamist, kuid see tuleks 
kõne alla ehk mitme vallaga koostöös. 
Aktuaalseks muutub see eriti siis, kui riik 
tõesti osa riigiteedest valdadele üle tahab 
anda. 

Aasta uues vallas on toiminud, aga 
tean, et kokku kasvamine nõuab rohkem 
aega. Kuivõrd palgid said õigel ajal raiutud, 
siis loodan, et õnnestub ka kõva ja kindel 
vald üles ehitada. Igatahes on mul hea 
meel sellest, et kõik need, kes vallarahva 
teenindamisega otse tegelenud, olgu 
siis kooliõpetajad, raamatukoguhoidjad, 
lasteaia töötajad või sotsiaaltöö tegijad, 
on oma tööd südamega teinud. Aitäh teile! 
Just lapsed, eakad ja puuetega inimesed 
on need, kelle eest omavalitsus on seatud 
eelkõige hoolitsema. Olgu öeldud, et 
riigipoolsele toimetulekutoetusele lisaks on 
vald oma eelarvest eraldanud täiendavaid 
sotsiaaltoetusi 900 tuhande euro ulatuses. 
Oleme püüdnud lihtsamaks teha koolitee 
alustamist, puuetega inimeste toimetulekut ja 
aidata paljulapselisi peresid. Usun, et paljud 
pensionärid on rõõmsad ka nende tänavuse 
jõulutoetuse üle.

Tänan Põlva vallavolikogu hea koostöö 
eest ja soovin vallavalitsuse nimel kogu 
vallarahvale rahulikke jõulupühi ning 
rõõmsat aastavahetust! 

Juba 19. sajandil öeldud Põlva 
kihelkonnas järgmist: „Jõulu ja vana-aasta 
puulpävä õdakul ei tohtivat kiäki sanna 
minemäst jättä ja kes sedä tegeväd, neil jäädä 
terve vana-aasta must kui ka kõik vana-aastal 
tettü patt külge.“ Hääd leili!  

Georg Pelisaar
vallavanem

Aigar Kulli foto
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Neljapäeval, 6. detsembril tänasid vallavanem Georg Pelisaar 
ja abivallavanem Janika Usin piduliku õhtusöögiga noori tegusaid 
vabatahtlikke, korraldajaid ja eestvedajaid, kes on andnud 
märgatava panuse Põlva valla noorsootöösse ja tegemistesse 
võttes aktiivselt osa kogukonnaelust.

Aitäh teile - Markus Villako, Laura Nagel, Lota Vana, Kristin 
Kooskora, Laura Nemvalts, Kristin Pintson, Monica Sasi, Hanna 
Renata Kottise, Kristella Nupp, Caroly Märtson, Karol-Ari 
Krimses, Ilona Tint, Kristina Masen, Katrin Piirimaa, Karina 
Piirimaa, Steffi Salu, Angela Puur, Renar Kihho, Karoliina 
Lihtsa, Angela Lõhmus, Mattias Erik Liba, Astrid Jõerand, Triinu 
Liis Värnik, Kati Soomets, Pilleriin Masing, Ingris Suvi, Kristo 
Kooskora, Kaidy Tõruke, Kairi Parson ja Kristin Semm.

Õhtusöögil rääkis muusik Jarek Kasar noortele oma elust ja 
muusikast.

Janika Usin
abivallavanem

Kaia Tamm pälvis Johannes Käisi 
nimelise preemia

2018. a tunnustati Johannes Käisi nimelise preemiaga 
Põlvamaal KAIA TAMME.

Johannes Käisi Selts ja Peri Põllumajanduslik OÜ tunnustavad 
alates 1985. aastast Johannes Käisi nimelise preemiaga 
üht pedagoogi Põlva maakonnast ning üht pedagoogi Eesti 
Vabariigist. Johannes Käisi nimeline preemia määratakse koolis 
või haridusorganeis töötavale pedagoogile, kes väärib tunnustust 
oma praktilise tegevusega, on silma paistnud Johannes Käisi 
pedagoogilise pärandi või teiste kooliuuenduslike ideede 
rakendamise ja propageerimisega või oma töökogemuste 
tutvustamisega.

Kaia Tamm on hariduselt geograafiaõpetaja, töötab Põlva 
Koolis majandusõpetajana.  Tema tööpõhimõtted ja eesmärgid 
on sellised, mis sobivad Johnnes Käisi pedagoogikaga: loovus 
ja ettevõtlikkus, mis võimaldab saada uusi teadmisi; rohkesti 
praktilisi ülesandeid, õpilaste otsustusvabadus ja õpetaja töö 
paindlikkus jms.

Majandusõpetajana peab ta vajalikuks majandusõppe 
alustamist juba 5. klassis, kus see peaks olema mänguline ja 
võimaldaks lapsel midagi teha täiesti ise algusest lõpuni ja selle 
tulemuse eest ka vastutada. Õpetajana on laste hulgas armastatud 
kui hea suhtleja ja lugupidav partner. Kolleegina on ta väga 
meeldiv oma alatise optimismiga ja heatahtliku toetusega kõigi 
teiste ettevõtmistele.

Johannes Käisi seltsil oli au üle anda Johannes Käisi nimeline 
preemia Kaia Tammele seltsi sügiskoolis 30.11.2018.a.

Johannes Käisi nimelise preemia laureaat Eestimaal on Sulev 
Valdmaa.

Aina Alunurm
Johannes Käisi Seltsi juhatuse esimees

Algas registreerumine XX Eesti 
Rahvamuusikatöötluste Festivalile 
“Mooste Elohelü” 

Alanud on esinejate registreerumine rahvamuusikatöötluste 
festivalile, kus pannakse proovile muusikute fantaasialend ja 
interpreteerimisoskused. 

 Tänavu  tuleb osalejatel seada uude vormi Hargla kihelkonnast 
pärit lugu „Oi, tule üles!“. Seekordse võistlusloo materjal on pea 
peale pööramiseks nagu loodud – nelja takti mahub nii mažoor 
kui minoor ning lisaks saab valida erinevate viisivariatsioonide 
vahel.  Grand Prix 1000 eurot kuulub ansamblile või esitajale, kes 
festivali kohustuslikust loost parima töötluse teeb. 

“20. korda toimuvale  festivalile ootame tähistama teid, kes 
te nende aastate jooksul festivalilaval kohtusite, ja ka teid, kes te 
siiani folgipeost vaid kuulnud olete. Ootame nii võistlejaid kui 
päevaprogrammi esinejaid,” kutsub projektijuht Liivi Tamm.

Festivalile saab registreeruda kuni 2. jaanuarini. Ankeet, 
kohustuslik lugu ja lisainfo Mooste Folgi veebilehel Kokko-
saamisõni!

Lisainfo: 
projektijuht Liivi Tamm,  tel 510 7011, liivitamm@gmail.com  
või ansamblite pealik Ruti Kirikmäe, tel 5900 6830; 
ruti.kirikmae@gmail.com

30. novembril anti Taevaskoja Turismi- ja Puhkekeskuses 
pidulikul tunnustusüritusel üle tänukirjad „Põlvamaa 
kodanikuühiskonna parimad 2018” konkursi laureaatidele ja 
nominentidele. 

Aasta kodanikualgatuseks osutus liikumine “Põlva 
sünnitusosakonna kaitseks”. 

Aasta kodanikuühenduse tiitli pälvis MTÜ Kähri Seltsimaja. 
Põlvamaa Sädeinimene 2018 tiitli sai Tännassilma, Kähri 

ja Puskaru külavanem Tiia Johanson, kes on üks MTÜ Kähri 
Seltsimaja asutajatest ja ka oluline ideede genereerija, tegevuste 
planeerija ja sündmuste elluviija. 

01. jaanuaril 2019 jõustub uus rahvastikuregistri seadus, kus on 
muudatused, mis on seotud elukohamenetlusega.

Uue elukoha andmed peab inimene esitama 14 päeva jooksul 
uude kohta elama asumisest. Välisriiki elama asumisel on aega 
30 päeva. Elukoha alguse kuupäev on üldjuhul elukohateate 
vallavalitsusse saabumise kuupäev. Seadus võimaldab kehtivuse 
alguseks märkida ka Eesti elukoha korral kuni 14 päeva 
tagasiulatuva kuupäeva ning välisriigi elukoha korral kuni 14 
päeva tagasiulatuva või kuni 30 päeva etteulatuva kuupäeva.

Samuti saab uuest aastast välisriigis sündinud lapse 
elukohaandmeid kanda rahvastikuregistrisse tagasiulatuvalt. 
Lapsele saab kanda elukohaandmed sünnihetkest, kui samaaegselt 
on täidetud järgmised tingimused: laps on sündinud välismaal, 
laps on kuni kolmekuune, lapse sünd on registreeritud välismaal, 
lapsel elukohaandmeid rahvastikuregistris ei ole või on lapse 
elukohaks välisriigi aadress, mis on registrisse kantud kas teise 
riigi andmevahetusega või välisriigi sünnidokumendilt.

Kui inimesel on mitu elukohta, valib ta ühe neist oma alaliseks 
või peamiseks elukoha aadressiks ja see on jätkuvalt õigusliku 
tähendusega. Teised aadressid saab kanda lisa-aadressideks. Lisa-
aadressiks nimetatakse ümber ka praegu rahvastikuregistris olevad 
side- ja kontaktaadressid.

Põlvamaa parimad kodanikuühiskonna 
edendajad

Aasta vabatahtliku tiitli võttis vastu tänavu septembris 
toimunud Maailmakoristuspäeva Põlvamaa tegusaim vabatahtlik 
Silver Schmeiman, kes panustas algatuse õnnestumisse Põlvamaal 
nii ajaliselt kui rahaliselt, aidates koordineerida maakondlikke 
tegevusi tehnilise teostuse osas ning kaardistades ja läbi sõites 
võimalikke koristuskohti. Maailmakoristuspäeval koristas Silveri 
meeskond mitu kohta.

Rohkem infot Põlvamaa portaalis. Pildigalerii leiab Põlvamaa 
Arenduskeskuse Facebooki lehelt.

Allikas www.polvamaa.ee
Foto: Indrek Illus

Tänati aktiivseid noori

Ilmunud on Põlva valla 2019. aasta 
kalender

Detsembrikuu lehenumbriga koos ilmub ka looduspiltidega 
Põlva valla kalender 2019, mis sarnaselt ajalehega peaks jõudma 
igasse postkasti. Kalender on tasuta.

Suur tänu kõigile 23 hobipiltnikule, kes vastasid üleskutsele 
saata kalendrisse oma fotosid. 

Kalendri jaoks saadetud pilte võib näha ka Põlva valla kodulehe 
päises.

PT

Uuest aastast jõustuvad muudatused 
elukohamenetlustes

Uue võimalusena lubab seadus märkida rahvastikuregistrisse 
ka viibimiskoha aadressi. Viibimiskoha aadressi ei esita inimene 
ise, st ta ei saa viibimiskoha andmeid ise ei alustada ega lõpetada. 
Selle aadressi kohta saab rahvastikuregister andmed asutustelt, 
kes inimese on lähetanud (nt välismaale tööle), paigutanud (nt 
vanglasse, hooldekodusse) või asutanud (nt üliõpilaskodu).

Alates 1. jaanuarist on inimesel õigus taotleda KOV algatusel 
täpse elukoha aadressi rahvastikuregistrisse kandmist ka siis, kui 
omanik ei anna temale kuuluvasse ruumi elukoha registreerimiseks 
nõusolekut.

Ööl vastu 2. jaanuari 2019 lähevad kehtivad omaniku 
õigustatud nõudmise menetluse tulemusel tekkinud kohaliku 
omavalitsuse täpsusega (antud juhul Põlva vald) aadressid tühjaks. 
Vaid Euroopa Liidu kodanikel jääb aadressiks „Eesti“.

Seetõttu palume inimestel, kelle elukoht on rahvastikuregistris 
esitatud vaid kohaliku omavalitsuse täpsusega ehk siis aadressiks 
on registris märgitud ainult Põlva vald, esitada veel sellel aastal 
Põlva Vallavalitsusele oma uue elukoha andmed.

Info:
Kaia Sillaste 
registrispetsialist
799 9499

Enamasti seostuvad jõulupühad  puhkuse ning rõõmuga. 
Kahjuks kuuleme iga-aastaselt meedia vahendusel, et pühade ajal 
saab politsei rohkelt lähisuhtevägivallaga seotud väljakutseid. 
Vägivaldselt käituvad täiesti kained, kui ka alkoholi tarvitanud 
inimesed. Politseisse helistavad enamasti täiskasvanud inimesed, 
kes otsivad abi elukaaslase või abikaasa füüsilise vägivalla või 
agressiivse käitumise pärast. Aasta-aastalt on suurenenud inimeste 
teadlikus lähisuhtevägivallast ning seetõttu kannatanute pöördumiste 
arv politseisse ja ohvriabisse on suurenenud. 

Perevägivalla tegelik tase on oluliselt kõrgem kui politseis ja 
ohvriabis registreeritud statistika ja see on alaraporteeritud. Abi 
otsimist võib takistada nii teadmatus abi olemasolust, enesesüüdistus, 
häbitunne, hirm vägivallatseja ees või takistab vägivallatseja abi 
otsimast. Selliseid kannatanuid võib nimetada ka nn vaikivateks 
või nähtamatuteks ohvriteks. Antud gruppi kuuluda on väga suur 
oht  lastel ja eakatel. Laste olukord on isegi parem, sest lapsed on 
sotsiaalsemad – käivad lasteaedades, koolides, kus nende mure võib 
märgata õpetajad. Eakad on aga tihti isoleeritud – sotsiaalseid suhteid 
ning sõpru enam ei ole ning nad on isoleeritud oma koju. Tihti on 
ainukeseks suhtlusvõimaluseks  vägivallatsejast täiskasvanud laps. 

10. oktoobril ning 2. novembril toimus Naiste Tugi- ja 
teabekeskuse ning Sotsiaalkindlustusameti ohvriabi, politsei 

korraldatud ning Põlvamaa Arenduskeskuse toetusel 2 koolituspäeva, 
kus keskenduti just lähisuhtevägivalla mõjule eriti haavatavate 
sihtgruppidele ( eakad, lapsed). 

Alates 2016 toimub Põlvas koostöö projekt Marac, mis 
keskendub kõrge riskiga lähisuhtevägivalla ohvrite ja nende perede 
parema abistamise ja korduvohvristumise vähendamisele. 

Seega võime öelda, et Põlvamaal töötavate ametnike teadlikkus 
lähisuhtevägivallast on hea ning koostöö erinevate asutuste 
vahel inimeste abistamiseks toimib. Julgustame inimesi ning 
külakogukondi märkama ning teatama  eakatest ja lastest, kelle 
elukeskkond ei pruugi turvaline olla. 

Teadmiseks:
• Kui oled langenud kuriteo ohvriks või oled kogenud vägivalda, 

hoolimatust või halba kohtlemist, siis on sul võimalik pöörduda 
ohvriabisse.

• Ohvriabi info ja nõustamine on tasuta teenused ning ei eelda 
politsei poole pöördumist.

• Vaata lisaks www.palunabi.ee.
Anne Klaar

Ohvriabi peaspetsialist

Turvaline elu – sinu otsus, meie toetus
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2018. aasta oktoobris-novembris toimusid piirkondlikud 
ProgeTiigri õpilasüritused erinevates Eestimaa paikades. 
Võrumaa-Valgamaa-Põlvamaa piirkondlik õpilasüritus “Ääri-
veeri ProgeTiiger” leidis aset 14. novembril Võru Kreutzwaldi 
Koolis. Kokku osales üritusel üle 200 õpilase 18 erinevast 
Kagu-Eesti koolist. Õpilasüritus algas Võru Kreutzwaldi Kooli 
direktor Kaider Vardja, Võru abilinnapea Sixten Silla, ProgeTiigri 
programmijuhi Kristi Rahnu ja õpilasürituse peakorraldaja Piret 
Viilu tervitussõnadega. Seejärel suundusid kõik osalejad koos 
Kaarel Joalaga ajarännakule arvuti algusaegadest tänapäeva.

Õpilastel oli võimalik valida 13 erineva töötoa vahel: Nutikad 
lahendused - Triinu Grossmann, Programmeerimine ilma arvutita 
- Jaana Kõvatu, Õnnitluskaart Scrachis - Malve Zimmermann, 
Kilpkonnade võidujooks (Python) - Krista Kõlli-Raud, Dash 
viskab palli ja koristab - Ene Kärg ja Karla Kaaver, Muusika 
loomine arvutis algajale - Angelo Raoul Lombardo, Bee-Bot ja 
Ozobot seenemetsas - Merlin Kirbits, Tutvumine mBot robotitega 
- Valdeko Kalamees, Arduino - Aare Rätsepp, Esmatutvus 
Edisoniga - Piret Viil, Progemine on imelihtne - Kaarel Joala, 3D 
disain - Paavo Rüütli ja Alar Voomets, Digifoto – Grethe Rõõm.

Sündmuse raames toimunud näitusel oli võimalik tutvuda 

Ääri-veeri Progetiiger

Algul ei saa vedama, pärast ei saa pidama – just nii on juhtunud 
meie koolis.  Kolm  aastat tagasi soetasime koolile HITSA toetusel 
esimesed kuus Lego WeDo 2.0 robootikakomplekti  ja alustasime 
2. klassis robootika algtõdedega valikainena. Kohe esimeste 
tundidega oli selge, et õppesisu paneb õpilaste silmad särama, 
mõtted tööle ning fantaasia lendama, toetades kirjalikku ja suulist 
eneseväljendusoskust. Aasta hiljem soetasime koolile Edisoni 
kompaktrobotid, millega õpime programmeerimist ning erinevaid 
probleemülesandeid lahendama 3.-4. klassis. Nüüd on meie kooli 
õpilased saanud lausa robootika nakkuse, mis on kiiresti levinud 
üle kooli.  

 2. klass õpib robootikat valikainena ühel tunnil nädalas, lisaks 
üks huvitund. Igal esmaspäeval seitsmenda tunni ajal toimub 
huvitund 3.-4. klassidele, kus osalejate arv on tõusnud pidevalt. 
Viimati mõtlesid õpilased rühmades ise missiooni (keskkond, 
tegelased, probleem ja lahendus), joonistati labürint ning 
programmeeriti Edison vastavalt liikuma. Lastel on väga palju 
huvitavaid ideid, probleeme ja lahendusi, kõige olulisem on see, et 
need sisaldavad märkamist ja hoolimist, inimlikkust. 

16. novembril toimus aga meil Õhtukool. Tunniplaanis oli 
kolm õhtust robootikatundi, kus ka lapsevanemad ehitasid ja 
programmeerisid koos lastega roboteid, ennustasid, analüüsisid 
ja nuputasid – eesmärgiks robot peatada laual liikumisanduri toel. 
Kõik said hakkama ning avastusrõõm oli paljudele suur. 7.-8. 
klassi õpilaste arvates oli väga põnev ja kiiresti möödunud tund. 
Tunni alguses välja toodud eesmärgid tundusid võimatutena, kuid 

Robootika kõnetab lapsi

tunni lõpuks kogesid kõik, et 
need said täidetud. 

1. detsembril käis suur 
robootikute seltskond Robotexil, 
maailma suurimal festivalil.  See 
reisipäev oli väga mitmekülgse 
õppesisuga, vara ärkamine, 
sobiv riietus, bussis käitumine, 
vaatamisväärsused Tallinnas, 
suurimas näitustekeskuses 
orien teerumine, grupi soovidega 
arvestamine, suhtlemine grupi-
juhiga  (vanema astme õpilased 
vastutasid nooremate õpilaste 
eest), inglise keeles suhtlemine 
– kõik läks hästi. Saime 

ettekujutuse võistluste sisust ja ülesehitusest, oleme valmis ise 
võistlustel osalema.

10. detsembril saabusid kooli Lego Mindstrom Eve3 
robootikakomplektid, millega alustavad tööd teise ja kolmanda 
kooliastme õpilased juba jaanuaris.  

Robootika kõnetab lapsi, sest teadmiste omandamine on 
tihedalt seotud igapäevaelu nähtustega nt kiirus, prügi sorteerimine, 
tumedad ja heledad riided seonduvalt aastaaegadega, päästetööd, 
looduskatastroofid, kevad ja konnade elutsüklid, mesilased ja 
taimed jne. Tunnis saab palju arutleda, teha rühmatööd, paaristööd, 
ehitada, luua jne. Motivatsiooniga pole ühelgi õpilasel probleeme 
ning kõik on rõõmsad ja tegusad. Oma robootilisi tegevusi 
kajastame robootika blogis, mis on nähtav http://2klassrobootikud.
blogspot.com/

Kindlasti jõuavad jõulumehed sel aastal kõigi kodudesse, 
sest 2. klassi poisid, Kristjan Kevin ja Daniel Renee, ehitasid 
Lego  saan-sõiduki, mis saab vajadusel nii lumest, kui porist läbi. 
Hea on kuulda, et nii mõnigi laps on jõulutaadile kirjutanud just 
roboti soovi. Olge valvsad ja õppige salmid ning laulud ilusti 
selgeks! Saan-sõidukil jõuluime võib just Sinuni jõuda. Robootika 
maailmas on kõik võimalik.

Ilusat pühadeaega kõigisse peredesse!
Meriliis Mandel

Jäätisevabriku idee  pälvis Robotexil parima tulemuse. 
Foto M. Mandel

erinevate robotite jaoks mõeldud vineerist õppeväljakutega, 
võistluse jaoks tehtud masinatega ja alternatiivjõuallikal 
töötavate autodega. Kohal oli ka Haanja noortemaja mobiilne 
innovatsioonistuudio. Lisaks olid näitusel väljas Haanja 
Kooli ja ProgeTiigri Võrumaa võrgustiku poolt algatatud 3D 
käevõrukonkursi tööd, mille seast said kõik näituse külastajad 
välja valida oma lemmiku. I koha pälvis Elo Sarik, II ja III 
kolmandat kohta jäid jagama Eleanora Rõõmusoks ja Kleer Vodi.

Peale töötubasid ja näitusekülastust ootas kooli sööklas kõiki 
robootika ja programmeerimise huvilisi ProgeTiigri pildiga 
tort. Lisaks tunnustati 3D käevõrukonkursi parimaid ning tänati 
õpilasürituse korraldajaid. Kokkuvõtvalt võib öelda, et tegemist 
oli väga mitmekülgse ja põneva õpilasüritusega. Õpilased said 
töötubades hästi hakkama ning näitus pakkus mitmeid ideid, 
kuidas oma koolis robootikaga edasi toimetada ja võistlusteks 
valmistuda. Lisaks valiti „Ääri-Veeri ProgeTiigri“ õpilasüritus ja 
selle kajastus Insplay firma poolt novembrikuu robootikateoks. 
Insplay tänab kõiki korraldajaid inspireeriva kogemuse jagamise 
eest ja toob üritust teistele koolidele eeskujuks. „Ääri-veeri 
ProgeTiigri“ korraldusmeeskond tänab omalt poolt kõiki koole, 
kes üritusel osalesid. Meil oli teiega väga tore! 

Merlin Kirbits  
ProgeTiigri fänn ja üks „Ääri-veeri ProgeTiigri“ õpilasürituse 

korraldajatest

„Nuti Kaarid” käisid Robotexil
Vastse-Kuuste lasteaias Kaari on tegeletud robootikaga juba viis 

aastat. Alustasime WeDO robotite ehitamise ja programeerimisega. 
Tänaseks on meil juba suur hulk huvitavaid robootilisi vahendeid, 
millega lapsed saavad harjutada programmeerimist ning arendada 
oma teadmisi tehnika-, infotehnoloogia ja teadusmaailmas rännates. 

Õpetaja Grete Rebanetsi eestvõtmisel otsustasime lastega osaleda 
Robotexil. Meie meeskond kuulus 5-12-aastaste laste vanusegruppi, 
kus teemaks oli „Meie esimene start-up“. Meeskonda kuulusid 
Rasmus Siim, Lysandra Linnamäe ja Kaisa Liblik. Insplay Roboliiga 
võistlus andis lastele võimaluse õppida, kuidas ise ettevõtjaks saada 
ja luua oma esimene firma, mis aitaks lahendada mõnda elulist 
probleemi.

Esmalt tutvusid lapsed nende jaoks uute mõistetega nagu start-
up, pitchimine, ettevõtlus jne. Järgmine ülesanne oli jõuda koos 
meeskonnaga arusaamisele, millega loodav start-up tegelema 
hakkab, kellele seda vaja on. Lapsed otsustasid, et on vaja robotit, 
kes koristaks kõik maha kukkunud puulehed ja viiks need kohe 
komposteerimisele. Inimesed saaksid lehtede koristamisele kuluvat 
aega kasutada teisteks tegevusteks. Koos meeskonnaga valmistati 
ette võistlusmatt Blue-Bot robotile ja ehitati mänguväljak, mille abil 
oma esimest start-up´i mentorile esitleti. Võistlusel ei pandud lapsi 
paremusjärjekorda vaid mentor andis head nõu ja kutsus järgmisel 
aastal uuesti osalema.

Väljaspool oma esitlusaega said lapsed jälgida erinevaid võistlusi 
robotitega, kus võistlesid ka täiskasvanud. Lapsed said katsedada 
uusi roboteid ning tutvuda erinevate, inimeste elu lihtsustavate 
robotitega.

Lastelt Robotexil käigu kohta tagasisidet küsides olid nad väga 
õnnelikud, et said üritusel osaleda ja kõige enam meeldis neile, et 
nad said oma projekti tutvustada.

Kauneid jõulupühi vallarahvale ja õnne ning ettevõtlikkust uude 
aastasse!

Tekst ja foto
Katrin Peil

Robootikanakkus Tilsi koolis

Robotex`iks valmistumine algas oktoobri keskel, kus seadsime 
valmis eesmärgid ja valisime võistlusalad ning alustasime ehitamise 
ja programmeerimisega. Lego  Sumo jaoks olid võistlusnõuded 
selged, näiteks roboti kaal pidi jääma alla ühe kilogrammi ning roboti 
mõõdud pidid jääma pikkusesse ja laiusesse alla viieteistkümne 
sentimeetri. Joonejärgimise roboti mõõdud pidid jääma alla 
kahekümne viie sentimeetri igapidi. Harjutamises suuremaid 
takistusi vastu ei tulnud, kõik läks suhteliselt sujuvalt.

Eesti Näituse messikeskuses hakkas võistlus pihta väga 
ootamatult. Ühesõnaga, viga oli võistluskorralduses, Robotex´i 
enda süsteemid ei töötanud nii nagu peaks ja selle tõttu jäi meile 
teadmatuks alagrupp, milles olime. Lõpuks saime läbi paanika 
selgusele, kes millisel võistlusplatsil võistleb. Kuna selle selguseni 
jõudmisega läks aega, jäime me mitmest võitlusest ilma, kus anti 
vastasele automaatne võit. Dojol ei läinud kõige paremini kummalgil 
robotil. 

Kokkuvõttes oleme enda esitlustega rahul, kindlasti oleks kasuks 
tulnud veidi rohkem ettevalmistusaega. See jäi meie viimaseks 
võistluseks Põlva kooli robootika vanema tiimiga, nii nagu meie 
alustasime selle alaga, alustavad ka järgmised robootikahuvilised, 
kelle saavutustest saate lugeda varsti.

Mihkel Liivago
Põlva Kooli 9.a klassi õpilane
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Draamaõpe kasvatab inimest

Neljanda klassi õpilased Ahjal treenivad iga nädal läbi 
draamamängude oma koostöö- ja suhtlemisoskusi, kuid samas 
õpivad nad ennast ka paremini tundma ja lõõgastuma. See on 
tegelikult ju nii oluline meie kiires ja stressirikkas ühiskonnas. 
Inimene, kes saab hakkama endaga ja oma tunnetega, suudab 
ennast hästi väljendada ning hoida häid suhteid kaaslastega, on 
väärtus. 

Draamaõpetuses kasutatakse palju teatripedagoogika meeto-
deid ehk siis näiteks rollimänge, kuid eesmärk pole lavaline 
kunst või näitlemisoskute arendamine, vaid protsess ise ja selles 
õppimine. Draamaõpetuses pole eesmärk jõuda väljundini ehk 
näitemänguni laval, see jääb kooliteatrile ehk siis näiteringile, 
kus peaksid osalema just näitlemisest huvitatud lapsed ja noored. 
Draamaõpetuse ainetund aga võiks ja peaks olema koolis 
eelkõige tervele klassikollektiivile, et arendada meeskonnatunnet, 
vähendada kiusamist ja tõrjumist klassis, suurendada koolirõõmu, 
loovust ja julget mõtlemist, probleemide lahendamise oskust. 

Ahja kooli neljanda klassi a(trak)tiivsed õpilased on draamas 
mänginud juba septembrist alates ja me oleme koos naernud, 
nutnud, karjunud, vaikinud ja elu elanud. Oleme läbinud elutunde, 
mis on olnud õppetunnid ja ütleme aitäh Ahja koolile, kus nähakse 
draamaõpetuse ainetunnis neljandale klassile vajalikkust ning 
mõttekust. 

Marju Marga
Draamaõpetaja

Meediaring

Ahja Koolis toimub sellest aastast uus huvialaring – meediaring, 
kus saavad osaleda õpilased alates 4. klassist.  Lapsed õpivad 
meediaringis läbi nüüdisaegse õpikäsitluse pildistamist, valmispildi 
allalaadi mist videotöötlusesse iMovie prog rammi ning valmistööde 
esitlemist õppetegevustes. 

Esimesed tunnid olid väga põnevad nii lastele kui õpetajale, 
kuna kõik tundus uus ja huvitav. Hakkasime koos looma liikuvaid 
pilte, mida iga õpilane sai esitleda ka kooli digiekraanil. Piltide 
auto rite elevus oli suur, kui nende töö oli kõigile nähtav. Suurt 
rõõmu pakubvad lastele nende endi ettevõtmised. Nt, tunnis, kus 
õppisime intervjuu tegemist, said 
lapsed innustust noori intervjueerides 
ja lühiklippi valmistades. Õppimisega 
käib kaasas kohene praktika. 

Igal lapsel on padleti kesk konnas 
meediaringi päevik, kuhu saab 
allalaadida erinevate tundide tegevusi, 
pilte, linke jne. Kõrvaloleva QR koodi 
abil pääsete meie esimesele videole. 

Pool õppeaastat kestnud ring on 
vaikselt veerema jooksnud. Olen 
kindel, et iga õpilane, kes ühel või teisel moel meediaga kokku 
puutub, saab tulevikuks palju kasulikku. Väga tore, et kooli toetus 
on suur, sest uute nutitarvikute ostmine on rikastanud meediaringi 
ettevõtmisi. Salvestatud heli- ja pildifailide töötlemine on üsna 
mahukas ettevõtmine, seega on väga hea, et iga õpilane saaks omas 
seadmes pooleliolevate asjade juures toimetada.

Kohe, kohe on käes kaunis jõulupidu. Usun, et meie tublid 
õpilased on abiks ka ürituse ettevalmistamisel nii jõululaada ja -peo 
kuulutuste disainimises kui ka jõulupeo filmimaterjalist kokkuvõtva 
klipi loomises.  

Krista Brusko
Meediaringi juhendaja

Uued ringid Ahja Koolis

Käes on imeline jõuluaeg, 
mil me usinasti ringi liigume. 
Tegelikult oleme jälginud 
koolirahva tegemisi juba pool 
aastat. See, mida me näinud 
oleme, on meid suuresti rõõ-
mustanud ja oleme selle jõulu-
vanale edastanud. Tahame oma 
märkamisi ka vallarahvale 
jagada.

Tore on, et õppimine 
käib mitte ainult koolitunnis, 
vaid matkadel, arvuti abil, 
õppekäikudel, nutitelefoni 
kaudu, teatris ja ekskursiooni-
del. Meile väga meeldib, et teie 
väikene kool harjutab usinasti 
laulupeo laule, et pääseda 
laulupeole. 

Välitenniselaua soetamist toetasid 2018. aastal: Andre Laine, 
Helena Tammeorg, Anneliis Evestus, Maia Loorits, Anu Sissas,  
Janika Usin, Emma Schultz, Katren Robam, Kristel Blauhut,  
Maarika Kõomägi, perekond Muiste, Annika Koort, Coop Põlva, 
Väimela tervisekeskus, Põlva spordikool, Kubija Spa, G4S,  
Lõuna Pagarid, Wallmark,  Ööbikuoru Villa,  Kapist Kappi, 
Magaziin Võru, Edu Bowling, Suur Munamägi, Tilsi Staadion. 

Täname kõiki, kes ostsid õnneloosi. Hoolimist on meie ümber 
hulgaliselt. 

Tilsi Põhikooli 9.klass ja 
klassijuhataja Meriliis Mandel

Välitenniselaud tuleb!

Mooste Mõisakoolis lõppes seekordne trimester väga 
teistmoodi kui tavaliselt – jagasime õpilaste uhiuue kujundusega 
tunnistused, kiitsime tublisid kogu kooli ees ning käisime kogu 
kooliga Eesti Rahva Muuseumis Tartus. 

Juba mitu päeva enne trimestri lõppu valitses õpetajate toas 
keskmisest suurem elevus – lisaks hinnete välja panemisele 
valisime tunnistustele ka uue kujunduse. Edaspidi kaunistab meie 
kooli tunnistusi kooli logo – punane kass Mooste mõisa taustal. 

Kooli logo uuendasime eelmisel õppeaastal. Tegime 
logokonkursi, kuhu tuli 59 uue logo kavandit nii õpilastelt 
kui lapsevanematelt. Hääletuse tulemusel osutus valituks tol 

hetkel 6. klassis õppinud Martin 
Vassili joonistatud logo mõisast 
ja kassist. Lisasime logole 3. 
klassi õpilase Liisa Vassili välja 
pakutud tunnuslause „mõnusate 
mõtete kool“. Kiisu sai punase 
värvi inspireerituna õpetaja 
Lily Veidenbergi kass Roosilt. 
Nõnda sündis meie logo mõnusa 

meeskonnatöö tulemusel.
Kassidega on Mooste mõisal eriline suhe, sest koolimajas on 

üks ruum pühendatud nendele toredatele loomadele. Siin tegutseb 
perenaise Reet Needo eestvedamisel kassimuuseum, kus leidub 
kõikvõimalikku põnevaid kassitemaatilisi asju. 

Kaks kolmandikku õpilastest õpivad neljadele-viitele
Tunnistuste jagamise päeval kogunes kogu koolirahvas mõisa 

saali. Muide, me koguneme niimoodi iga kolmapäeva hommikul 
selleks, et pidada koos kogu kooli hommikutundi, kus me räägime 
päevakajalistel teemadel, laulame koos sünnipäevalastele, tunnus-
tame meie tublimaid,  jagame teateid, mis puudutavad kogu 
koolirahvast. 

Seekord ootasid selles hommikutunnis õpilasi uhiuue 
väljanägemisega tunnistused. 54 meie õpilast said tunnistused 

Teistmoodi trimestrilõpp Mooste 
Mõisakoolis

kätte kogu koolirahva ees ja koos väikese kingitusega. Nemad olid 
õppinud esimesel trimestril hindele „hea“ ja „väga hea“. Seejuures 
on meil 15 õpilast, kes õpivad vaid viitele. Arvestades, et Mooste 
Koolis kokku õpib 92 õpilast, on meie lastest lausa 2/3 nii tublid, 
et kolmesid nende tunnistustel ei kohta. 

Kui tunnistused said laiali jagatud, ootasid  meid maja ees juba 
bussid. Sõit läks Tartusse Eesti Rahva Muuseumi. Tunde sel päeval 
ei toimunudki!

Kogu kooliga ERMis
Nii mõnigi laps märkis, et ega me ei olegi varem niimoodi 

kogu kooliga koos kuskil käinud ja see on täiesti õige tähelepanek. 
Meie klassid käivad küll palju erinevatel õppekäikudel, kuid ERMi 
külastus kuulub kindlasti viimase aja suurimate ühiste ettevõtmiste 
hulka. 

Bussisõit läks nii kiiresti, et olime ERMi ukse taga oma 
grupiga lausa esimesed külastajad. Aga sellest polnud hullu, sest 
õige pea saime juba sisse ning meid ootasid toredad giidid, kelle 
juhendamisel muuseumis ringi vaatasime. Saime teada väga palju 
huvitavat ja just tänu giididele, kes jutustasid põnevaid lugusid. 

Lapsed said palju mõtteainet. Näiteks, et kiviaja inimese elu 
oli üsna lühike võrreldes kaasaegse inimese elueaga, sest toitu oli 
sageli vähe, haigusi ja metsloomi palju. Saime teada, et üksainus 
potikild võib jutustada pika loo ja seda eriti siis, kui potiga on 
toimetanud lohakavõitu perenaine, kes jätnud neil ammustel 
aegadel pesemata. Just selle info järgi saame meie nüüd teada, 
mida inimesed tuhandeid aastaid tagasi sõid. Veel tekitas lastes 
imestust, et kuidas küll sai kiviaja inimene kivikirve sisse augu, 
sest tööriistu augu puurimiseks tal ju polnudki? 

Tunnid muuseumis möödusid lausa lennates ning nii mõnigi 
laps tunnistas, et oleks tahtnud seal kauemgi ringi vaadata. Ega siis 
muud, kui tuleb ERMi veel tagasi minna!

Tekst ja foto 
Kristina Traks

Mooste Mõisakooli infojuht-huvijuht

Päkapikkude märkamised Kauksi Põhikoolis
Suur ettevõtmine oli kogu 

kooli ühine õppereis Tallinnasse, 
kus õppisite nii lennusadamas 
kui teletornis. Tore on tõdeda, 
et hoiate au sees vanarahva 
kombeid  – algklasside lapsed 
käisid santimas ning lustimas 
lasteaias ja kogu koolipere oli 
kadripäeval valgesse riietunud. 
Tore kadrihommik oli! Koos 
noorema kooliastme õpilastega 
nautisime Tartus „Kaunitar ja 
Koletis“ etendust ja suuremad 
õpilased said uusi teadmisi 
Vanemuise koolitunnis.

Jõulud on muinasjutuaeg, 
kus päkapikud viivad korda suuri 
tegusid. Vaadates teie ehitud 
koolimaja ja jõuluaskeldusi – ei 

jää Jõuluvana küll teie juurde 
tulemata! 

Päkapikud soovivad teie 
kooliperele mõnusat jõuluaega, 
oskust näha ja kuulata, olla tark 
tegutseja ja uskuda iseendasse! 
Tehke oma hingele pai!

Aasta uus - sa tee ta ise …
Ise oma jõuga, oma käte, oma 
tahte, südame ja nõuga.
Tee ta selline, mis oleks kõigist 
läinust parem,
selline, mis mitte iial 
olnud varem!

Muinasjutulist jõuluaega 
soovib 

päkapikk Enna

Esimese trimestri nelja-viied käes!
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22.-23. novembril toimus Viljandi Gümnaasiumis Eesti 
Koolide Teadusteatrite V Festival, mille peateemaks oli “Sinine.
Must.Valge”. Seekordne festival oli pühendatud Eesti Vabariigi 
100. sünnipäevale ning jätkusuutlikule ja keskkonnasõbralikule 
tulevikule. See oli ka põhjus, miks festivali üheks eesmärgiks oli 
läbi viia vähemalt 100 füüsikalist ja keemilist efektkatset.

Põlva Gümnaasium osales festivalil esimest korda. Kooli  
esindasid varasemate festivalikogemustega õpilased: 10. klassist 
Anabel Oja, Johanna Johanson, Karily Klaus, Kristin Kooskora 
ja Sandra-Liis Peterson ning 11. klassist Ruben Pütt. Lisaks 
oli selles tiimis ka üks Põlva Kooli õpilane Karmen Klaus. 
Stsenaarium, millega trupp esines, oli peamiselt kirjutatud Karily 
ja Johanna poolt. Septembrist alates (ikka pärast tunde) koostati-
harjutati-katsetati esinemiskava, milles läbivaks teemaks 
meie lipu värvid, aga ka plastid - ikka keemia katsetega pidi 
kõike edastama. Tänu heale näitlemisoskusele ja läbimõeldud 
näidendile said õpilased koguni kaks tunnustust: kõige sini-
must-valgema etenduse ja rollile pühendumuse eest. Kõik see 
oli võimalik tänu Maaja Toometile ja Inga Tiivojale, kes olid 
nõus meeskonda juhendama.

Kõigi osalenud koolide etteasted olid huvitavad, 
kaasahaaravad - nii palju erinevaid lähenemisi samale teemale. 

Lisaks teadusteatrite etteastetele oli festivalil ka palju põnevaid 
töötubasid. Esimese päeval oli kõigepealt valgusetöötuba, 
kus tutvustati erinevaid efekte, mida on võimalik teha. Üheks 
põnevamaks oli valge valgusega sinise, rohelise ja punase varju 
loomine. 

Ahja Vabaaja- ja Noortekeskus koordineerib Kaitseliidu Põlva 
Maleva Ahja rühma kodutütarde ja noorkotkaste tegevust. Rühmas 
on 21 kodutütart ja 20 noorkotkast vanuses 8-18.a. Organisatsiooni 
tegevusi rahastab Kaitseliit ja Põlva vald. Käime palju välilaagrites, 
matkadel ja metsaorienteerumistel. Selle aasta viimane ühine 
rühmalaager oli detsembri teisel nädalavahetusel, osales 16 noort.

Meil on kujunenud traditsiooniks valida endale ise RMK metsast 
jõulukuusk. Alustasimegi kuuseretkega, viisime ka loomadele 
porgandeid. Matkal tuli täita ka ellujäämise ülesanne – süüdata 
metsamaterjalist väike lõke, samas saime üle korrata turvalisuse 
reeglid tule tegemisel. Kuusepuu tõime noortekeskusesse, kus 
jätkus ühiseid tegevusi hiliste õhtutundideni. Algis ja Kasper olid 
köögis masterchefid, tüdrukud küpsetasid piparkooke ja valmistasid 
kuusekaunistusi. Poiste ülesandeks jäi kuusk püstitada. Nagu ikka 
meeldisid osalejatele mängud, oma lavastatud etendused, kahoot 
viktoriin. Rühmajuhina tänan noori korraldajaid Kaidy Tõrukest ja 
Renar Kihho. Laupäeval panime loogika ja meeskonnatöö oskused 
proovile Tartus, põgenemistoas. Laagris käis külas ka Noorte 
Kotkaste Põlva Maleva pealik Janno Simso.  Suur suur tänu  
noorteinstruktoritele Aile Valsile ja Maive Tõemäele toetuse eest! 

Soovime kõigile rahulikku advendi- ja jõuluaega, hoolige 
üksteisest ning väärtustage koosveedetud aega!

Piret Palm
Ahja rühma rühmajuht ja -pealik

Ülal: 12. detsembril toimusid 9. klasside õpilastele 
kohtueelse uurimise labori tunnid. Politseimuuseumi 
töötajate juhendamisel lahati sea südant, uuriti sõrmejälgi, 
eraldati süljest DNA-d ja tehti kindlaks vereplekke.

Vasakul:
13. detsembril toimus Kesk 25 õppehoones traditsiooniline 
jõulukohvik. Sellel aastal olid korraldajateks 9. a klassi 
õpilased. 

Põlva Kooli õpilased andsid jõulukontserdi Põlva valla 
hooldekodus.

Fotod Põlva Kooli Facebooki lehelt

Koolid teevad teadusteatrit

Järgmiseks töötoaks   oli teatritoidu valmistamine. Selleks 
anti õpilastele silikonist vormid, millele oli juba sidruni kuju 
sisse tehtud. Õpilaste ülesandeks oli vorm täita kuumaliimiga 
ning pärast liimi kuivamist sidrunikuju värvida nii, et see näeks 
välja nagu ehtne sidrun. Ja nägigi!

Teisel päeval jätkusid etteasted. Sellel päeval esines ka 
paljude efektsete katsetega suure tähelepanu  saanud Saaremaa 
Ühisgümnaasium.  Kella üheks olid etteasted lõppenud ning 
algasid järgmised töötoad.

Teise päeva esimeses töötoas näidati, kuidas teha katseid 
asjadega, mis mahuksid vöö peale ja taskusse. Juhendaja oli 
välja valinud katsed, milleks ei läinud vaja palju ega suuri 
vahendeid. Töötoa lõpus tehti veel vedela lämmastikuga jäätist, 
mis tundus enamusele meeldivat. 

Järgmiseks töötoaks oli kodus leiduvate vahenditega auto 
tegemine. Vahenditeks olid näiteks õhupallid, korgid, papitükid, 
kõrred ja palju muudki. Esialgselt see tundus lihtsa ülesandena, 
aga töötoa lõpus tuli välja, et paljud ei saanud sellega siiski 
hakkama, sest paljud autod ei liikunudki edasi.

Pärast kõiki töötubasid ja etteasteid oli veel osavõtjate 
autasustamine ning sellega loeti üritus lõppenuks. 

Teadusteatrite festival oli väga põnev ja kõik Põlvast osa 
võtnud õpilased sooviksid järgnevatel aastatel uuesti osaleda. 
Suured tänud festivali korraldajatele Ave Vitsutile ja Ene 
Nobelile selle imelise kogemuse eest.

Johanna Johanson
Põlva Gümnaasium, 10. klass

Ahja noored käisid 
välilaagris

Ehitakse Euroopa 
jõulupuud

Põlva Kooli ja Kauksi Põhikooli 
lapsed osalesid selgi aastal Europe Direct 
võrgustiku Euroopa jõulupuu projektis. 

See on kultuurivahetusprojekt, kus õpilased valmistavad oma 
maa traditsioonilisi jõulueheteid saatmiseks teistele Euroopa 
koolidele. Nii õpitakse midagi oma maa, aga ka teiste Euroopa 
riikide kohta ning mõistetakse paremini, mida tähendab olla 
Euroopa kodanik.

Kauksi koolis vedas sellist jõulumeisterdamist eest õpetaja Irina 
Shevtsenko: “Meile see projekt väga meeldib! Võtsime sellest osa 
juba kolmandat korda ja võimalusel osaleme veelgi. Meile meeldib 
tutvustada Euroopa partneritele oma riigi sümboleid. Jõuluehteks 

valisime sellel aastal jäälinnu, mis 
on meie kohalik kalliskivi ja kala, 
mis sümboliseerib Eesti kilu. Nii 
sai jõuluehteks üks kohalik ja üks 
üle-eestiline sümbol. Töö sujus 
rõõmsalt ja hästi. Algklasside 
õpilased valmistasid jõulukaarte ja 
tüdrukud tegid tööõpetuse tundides 
jõuluehted valmis. Kokku tegeles 

projektiga 27 õpilast. 
Meie partneriteks, kellele oma pakid saatsime, olid koolid 

Saksamaalt, Austriast, Poolast, Leedust, Portugalist, Hispaaniast, 
Rumeeniast, Kreekalt, Inglismaalt, Itaaliast, Prantsusmaalt 
ja Horvaatiast, kokku 26 kooli. Veel koostasime Eesti 
jõulutraditsioonide ja oma kooli kohta blogi.  Ees seisab Euroopa 
jõulupuu ehtimine koolis.”                                                         PT

Jõulusagin Põlva Koolis
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Eellugu ehk never say never
On laupäeva hilisõhtu, kuupäevaks 26. august, aastaks 2017. 

Asjaolude kokku langemise tõttu on aega internetis surfamiseks 
ja satun uurima www.koolielu.ee portaalis olevaid tööpakkumisi 
õpetajatele. Enne oma laste sündi olin töötanud ühes väikeses 
põhikoolis ajaloo- ja inglise keele õpetajana, klassijuhatajana. 
Kümme aastat tagasi võtsin seisukoha, et selleks, et oma laste 
kasvatamiseks säästa jõudu ja närve, ma edaspidi enam kooli 
õpetajana tööle ei lähe. 

Koolielu portaalist selgus, et Friedebert Tuglase nimeline 
Ahja Kool vajas osalise koormusega ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse 
õpetajat. Google Maps`i abil tegin kiirelt selgeks mis teid ja radu 
pidi ning kui suure kilometraažiga jõuaksin a) kodunt, b) noorimate 
pereliikmete lasteaia- ja koolikohast Ahjale. Võtsin vastu otsuse, 
et kui äkki ikkagi sööks oma sõnu ja kandideeriks õpetajaks… 
Keskööl saatsin CV ja tutvustasin end e-kirjas. Juba vähem kui 8 
tunni möödudes tuli vastus koolijuhilt, et olen ülejärgmisel päeval 
oodatud vestlusele. Näpp oli antud...

Hingekirja
Töövestluse tulemus: piltlikult öeldes väljusin koolimajast Ahja 

Kooli õpetaja märkmik ühes ja Ahja Kooli kirjadega pastakas teises 
käes. Teadmisega, et ülejärgmisel päeval ootab ees õppenõukogu 
ja siis läheb lahti… Olen tagasihoidlik päevaraamatu täitja, ent 
eelmise aasta suvel-sügisel ma seda tegin ja seepärast võin tsiteerida 
ennast 29. augustist: “Ootus, ärevus, hirm, põnevus - kõik tunded 
on läbisegi.” Mõistsin, et olles küll vahepealse kümne aasta jooksul 
erinevates formaatides siin-seal kooliealisi lapsi veidi juhendanud, 
on põhikoolis õpetajana töötamine midagi hoopis muud. Vähemalt 
sel korral ei pidanud ma kooli raamatukogu juhatajalt uurima, et 
mis klass missuguste õpikute järgi õppima hakkab...

10 aastat enne ja pärast
Üsna pea mõistsin, et 10 aastaga on (põhi)koolielus päris 

palju muutunud. Minagi olen tõenäoliselt muutunud. Ahjal õpetan 
ka liitklasse, see oli minu jaoks midagi täiesti uut. Õnneks on 
abiks juba väike elukogemus, mis võimaldab paremini olulist 
ebaolulisest eristada ja seeläbi keskenduda kõige tähtsamatele 
asjadele. Nii õpilaste kui mu enda ootused õppetundidele on 

Tänapäeva kiirelt arenevas ühiskonnas on muutunud 
arusaamad, et õpitakse elus vaid üks kord. Järjest enam inimesi 
otsustavad õppida kutsehariduses või ülikoolis midagi täiesti 
uut. Pole vahet kas oled oma elu alustav noor, lapsevanem või 
vanavanem, õppimine on midagi, mis avardab su maailma igal 
eluetapil. Elukestev õpe on muutunud tavapäraseks.

Täiskasvanutele suunatud õpe võib toimuda mistahes tasemel 
või meetodil. Samuti võib see asendada või olla jätkuks esmasele 
haridusele, mis omandatakse üldhariduskoolis, kutsekoolis või 
ülikoolis. 

Põlva Gümnaasiumis avati 2018 sügisel täiskasvanutele 
mittestatsionaarse õpe, millest annab ülevaate direktor Alo Savi:

3. oktoobril alustas Põlva Gümnaasiumis kooli õppejuhi 
Florika Kolbakova antud inglise keele tunniga õppetööd üheksa 
täiskasvanud õppijat. See on Põlva Gümnaasiumi esimene 
täiskasvanud õppijate lend. Kõige vanem õpilane on 47, kõige 
noorem 24-aastane. Ega tagasitulek kooli ole olnud kerge: 
esimesed pisarad on valatud, esimesed „kahed“ on saadud, aga 
tehtud on ka esimesed kodused tööd ja kontrolltööd ning saadud 
esimesed „viied“. Suureks abiks koolis hakkama saamisel on see, 
et need, kes õppetööga pihta hakkasid, on oma otsuse põhjalikult 
läbi kaalunud ning on motiveeritud gümnaasiumi lõputunnistuse 
poole püüdlema. 

Mittestatsionaarses ehk täiskasvanutele suunatud 
gümnaasiumiõppes on õppijal tarvis läbida 72 kursust, millest 58 
on kohustuslikud kursused. Võrreldes statsionaarse õppega ehk 
viis päeva nädalas koolis käivate 16-20-aastaste gümnasistidega 
on täiskasvanuõppes vähem valikkursusi ning ei ole kehalist 
kasvatust. Nominaalne õppeaeg on ka täiskasvanutele mõeldud 
õppes kolm aastat, aga vajadusel on võimalus seda mõnevõrra 
pikendada. Täiskasvanud õppija peab gümnaasiumi lõputunnistuse 
saamiseks sooritama täpselt samad keskhariduse omandamist 
tõendavad katsed nagu iga statsionaarses õppes õppijagi. Lõpetaja 
peab sooritama kolm riigieksamit: eesti keele, võõrkeele ja 
matemaatika eksami. Lisaks riigieksamitele tuleb gümnaasiumis 
õppimise jooksul teha uurimis- või praktiline töö ning sooritada 
koolieksam. 

Üle Eesti on kasutusel mitmeid erinevaid lahendusi, kuidas 
õppetöö on korraldatud. Vanast heast „õhtukoolist“, kui tunnid 
algavad pärast tööpäeva lõppu ning kestavad peaaegu öörahuni 
välja, kuni peamiselt e-õppele üles ehitatud ainult üks kord 
nädalas toimuva koolipäevani välja. Põlva Gümnaasiumis on 
mittestatsionaarne õpe korraldatud nelja õppeperioodiga õppena, 
kus õpilased käivad koolis kahel päeval nädalas, sel aastal 
kolmapäeviti ja reedeti. Iga periood kestab üheksa nädalat ning 
ühes perioodis toimub korraga kuus kursust. Seega läbitakse 
aastas 24 kursust ning kolme aastaga kõik 72 kohustuslikku ja 
valikkursust. Õppepäev algab täiskasvanuõppes õppijaile kell 8.20 
ning kestab kuni 15.55-ni. Selle aja sees toimub kuus 70-minutilist 
tundi. Kui oma olemuselt on mittestatsionaarne õpe tavaliselt 
ja ka õigusaktide järgi (Gümnaasiumi riiklik õppekava §14) 
suunatud rohkem iseseisvale õppimisele kui tavaõppes, siis Põlva 
Gümnaasiumis oleme õppekorralduse kohandamisega suutnud 
saavutada selle, et igaks kursuseks ette nähtud 20 tunnist on 18 
õpetaja juhendamisel ja toetusel toimuvad kontakttunnid ning vaid 
kaks tundi jääb iseseisvaks õppeks. 

Põlva Gümnaasiumis alustab järgmisel aastal mittestatsionaarses 
õppes uus 10. klassi lend ning jätkab 11. klassi lend. Kolme aasta 
pärast toimub meil õpe juba kõikides gümnaasiumi klassides ning 
vastavalt varem läbitud õpingutele on võimalus täiskasvanud 
õppijatel teatud tingimustel astuda kohe ka 11. või 12. klassi. 
Õppekorraldus on praegu ja jääb ka edaspidi olema kaks tööpäeva 
igal nädalal, mis on sobilik graafiku järgi töötavatele inimestele. 

Gümnaasiumiharidus pole lihtsalt paber, mis avab uksi tööturul. 
Gümnaasiumis käimine, õppimine ja hariduse saamine on eelkõige 
väljakutse iseenesele, iseenda proovile panemine ning lõpuks ukse 
avamine iseendasse ning selle kaudu maailma avardamine. Tere 
tulemast Põlva Gümnaasiumi mittestatsionaarsesse õppesse. 

Lisaks gümnaasiumiharidusele on võimalik täiendada end ka 
kutsekoolides toimuvatel  tasuta ja tasulistel kursustel maakonnas 
ja naabermaakondades.

Kel huvi see uurib: 
Räpina Aianduskool http://www.aianduskool.ee/ulevaade-
kursustest/
Tartu Kutsehariduskeskus https://koolitus.khk.ee/koik-koolitused
Võrumaa Kutsehariduskeskus https://www.vkhk.ee/et/training-
calendar

Kõike tuleb tundma õppida, mida vähegi saab.
Erich Maria Remarque

Monika Adamson
Põlvamaa täiskasvanuhariduse saadik

Õppimine avardab 
maailma igal eluetapil

Minu aasta Ahjal
muutunud. Neid ootusi aitavad täita infotehnoloogilised vahendid. 
10 aastat tagasi sain hakkama, ent nüüd ei kujuta ma päevagi 
ette ilma internetiühenduse ja grafoprojektorita, tahvelarvutiteta. 
Kõik selleks, et rohkem ilmestada, näitlikustada ning rikastada 
õpetatavat. 

Dekaad tagasi, kui lahkusin põhikoolist, suhtusid kooliga 
seotud inimesed ning ühiskond laiemalt  e-kooli tulekusse pigem 
kartuste ja kahtlustega. Nüüd, olles selle kasutaja nii lapsevanema 
kui õpetajana, olen selle suur toetaja ja võimaluste ärakasutaja. 
Loomulikult on e-kooli kasutajate taga inimesed, kelle oskused ja 
tahe või nende puudumised on see, mis saab selle maksimaalse 
tulemuslikkuse või maksimaalse segaduse allikaks. Ent Andrus 
Vaarik on öelnud, et pole probleeme, on vaid väljakutsed. See on 
tore lähepunkt igaks olukorraks.

Motivaatorid
Miks “Minu aasta Ahjal”? Sest lahutasin õpetajaameti 

anekdootlikud 3 plussi - juuni, juuli, august - ajaarvamisest maha. 
Tegelikult õpetaja puhkab siiski alates jaanipäevast kuni augusti 
keskpaigani, mis teeb selle pere kõrvalt töötajale heaks ametiks. 
Kui aus olla, siis mõtted Ahja Kooli õpilastest ei lasknud mind ka 
puhkuse ajal lahti, sest Eestis ringi reisides mõtlesin tihtipeale, et 
tahaks üht või teist paika küll ühele, küll teisele klassile silmaringi 
laiendamise huvides tutvustada. Üheks minu eesmärgiks on 
nimelt igal kooliaastal iga klassiga midagi eriilmelist, õppetööd 
toetavat ette võtta, et aidata kaasa õpilaste avarama pilguga elu 
nägevateks inimesteks saamisele. Olgu selleks siis ekskursioonid, 
kinoskäigud, õpitoad või muu taoline. Üksteise tundmaõppimine 
koolivälistes olukordades ja paikades ning alus heale inimlikule 
läbisaamisele pealekauba.

Kirjutada võiks veel paljugi, sest iga päev koolis on justkui 
esietendus, parajal portsul ettearvamatu ja seinast seina erinevaid 
emotsioone pakkuv. Mind motiveerivad suurepärased õpilased, 
tark koolijuht ning parimad kolleegid. Minu töö Ahja Koolis 
jätkub...

Annely Tubin
Ajalooõpetaja

Lahkuv aasta on olnud väga töine ja 
seoses valdade ühinemisega lisandus 
ka palju uusi väljakutseid, kuid aasta 
lõpuks tuleb tõdeda, et kõik on möödunud 
meeldivalt ja tööd on tehtud südamega.

 
Aasta algas sooviga ühtlustada 

sotsiaalteenused kõikides liitunud 
piirkondades ning Põlva päevakeskus 
pidi hakkama arendama koduteenust, et 
kõigil üksikutel ja abivajavatel eakatel 
oleksid võrdsed võimalused üle Põlva 
valla. Suhteliselt lühikese ajaga tuli leida 
tööle uusi inimesi ja külastada kõiki 
neid üksikuid eakaid, kes igapäevaelus 
vajasid abi eluga toimetulemises, olgu 
siis toidupoes või arstil või apteegis 
käimisel, küttepuude tuppa toomisel või 
muudes toimetustes. Koos piirkondade 
sotsiaaltöötajatega külastasime väga 
paljusid kodusid ja suhtlesime eakatega, 
mis paraku võttis ikka mitmeid tööpäevi 
ning läbi sai sõidetud sadu kilomeetreid. 

Aga see oli ühtlasi ka äärmiselt tore 
kogemus – tutvuda nii paljude huvitavate 
inimestega ja tutvuda ka uue Põlva valla 
territooriumiga.

Täna on Põlva päevakeskuses tööl 
seitse väga tublit koduhooldustöötajat, 
kel kõigil on kasutada tänu Põlva vallale 
ametiauto ja kes teevad oma tööd suure 
pühendumusega.  Aastalõpu seisuga on 
meil üle 130 kliendi kodudes. Olen väga 
rahul, et eakate ja puuetega inimeste 
toimetulek on seeläbi tunduvalt paranenud 
ja neil on kindlustunne, et hooldaja tuleb 
alati kui on vaja.

Tänu valdade ühinemisele on 
lisandunud päevakeskuse huviringidesse 
ja üritustele palju rohkem eakaid 
kaugematestki piirkondadest ja see teeb 
ainult rõõmu. Mõni kitsaskoht on ka 
seoses sellega välja tulnud: näiteks on 
raskusi ühistranspordiga Kiidjärvelt 

Põlva saamisel. Tõusta tuleb ringipäeva 
hommikul kell 5 ja päevakeskusesse 
jõutakse siis kella 8-ks, aga ringitöö algab 
alles 10 ajal. Samas Kauksist käiv proua 
ütleb, et temale on ühistranspordi ajad 
väga sobivad ja ta saab natukenegi oma 
päevi huvitavamaks muuta Põlvas ja 
päevakeskuses käies. 

Kõik huviringid on valla eakatele 
tasuta ja praegu maksimaalselt täidetud. 
Neist kõige populaarsem loomulikult 
jätkuvalt ravivõimlemine, kus osaleb 
ligi 70 naist ja 2 meest. Minu suur tänu 
ja lugupidamine kõigile ringijuhtidele, 
kes teevad oma tööd pühendumusega ja 
ringides käijad on nendega väga rahul!

Sellel aastal oli meil suurem rõhk 
pandud eakate digiõppe korraldamisele, 
sest ajaga tuleb kaasas käia ja väljakutseid 
selles valdkonnas tuleb ju iga päev. 
Toimusid arvutikoolitused, kus tutvustati  
digiallkirjastamist ja e-riigi portaale. 
Swedbankist käisid  lektorid õpetamas, 
kuidas maksta arveid mobiili ja arvuti 
abil. Praegu käib projekt koostöös Põlva 

Põlva Päevakeskuse lõppeva aasta 
märksõnad on koduteenus ja digiõpe

Noortekeskusega ja  Hanna-Grete Rüütliga 
ning Põlva Gümnaasiumi õpilastega, kes 
õpetavad eakaid kasutama tahvelarvuteid, 
sülearvuteid või mobiiltelefone. Digiõppe 
kursused on toimunud kas päevakeskuses, 
noortekeskuses või eakate endi kodudes, 
kus noored käivad peale koolipäeva 
õpet läbi viimas. Tublid noored, aitäh 
teile selle eest! Loodan, et tänu sellele 
projektile saame nii mõnegi eaka arvutiga 
või nutitelefoniga sõbraks ja uuel aastal 
aitavad uued oskused eakate elu jälle 
paremaks muuta.

2019. aastal tähistame aprillis Põlva 
Päevakeskuse 20. aastapäeva ja uskuge 
või mitte, aga need aastad on olnud täis 
nii rõõmu, muret, pisaraid, lahkumisvalu 
ja palju armastust. Kõik toredad 
ühisüritused, ekskursioonid, loengud ja 
koolitused ainult liidavad inimesi ühte ja 
seda ühtehoidmist meie keskuses jagub. 
Soovin kõigile kaunist jõuluootust ja  
õnnelikku uut aastat!

Anne Nook
Põlva Päevakeskuse juhataja



8    Kultuur ja elu                     Põlva Teataja • Detsember 2018

   PÕLVA 
• Merili Metsvahi tutvustab oma uut raamatut „Sõsara 
sõrmeluud. Naised eesti muinasjuttudes“ raamatukogu saalis 
23. jaanuaril kell 17.30. 
• Väljapanek „Meisterdame jõuludeks“ 3. detsembrist 4. 
jaanuarini lasteteeninduses.
• Põlva Kooli 7. ja 8. klassi õpilaste jõuluteemalised voltimistööd 
raamatukogu esimesel korrusel 6. detsembrist 6. jaanuarini. 
Juhendaja Anneli Kaasik. Väljapanek kuulub noorteprogrammi  
„Kunst raamatukokku“.
• Tartu Lastekunstikooli rändnäitus „Kirjanikud“ 4. 
detsembrist 19. jaanuarini lugemissaalis. Õpilased vanuses 8–15 
joonistasid ja maalisid  tänavukevadise Tartu kirjandusfestivali 
Prima Vista jaoks palju toredaid portreid Kristjan Jaak Petersonist 
Contrani. Suures osas on portreed realistlikud, aga on ka 
humoorikat lähenemist. Näitus pakub palju äratundmisrõõmu. 
• Tartu Linnaraamatukogu näitus „Aino Kallas 140“ 17. 
detsembrist 31. jaanuarini näitusevitriinis. Väljas on kirjaniku ja 
suurilmadaami teosed ning valik  raamatuid tema kohta.  Näitust 
illustreerivad fotod ja põnevad tsitaadid.  Koostaja  Eve Pormeister. 

AHJA RAAMATUKOGU JA TUGLASE MUUSEUM
• Lasteaia Illikuku lastehommik „Lapse päev täis rahvajutte“ 21. 
jaanuaril kell 9.30. Rahvajutu „Tare-tareke“ lõimimine erinevate 
tegevustega.  
• Õhtupoolik külalisega 22. jaanuaril kell 16 raamatukogus.
Külas on telesaate „Eesti selgeltnägijate tuleproov“  finalist Heli 
Ayera. Loome ühiselt uuele aastale väeka alguse  tuletseremoonia, 
vestlusringi ja muusikaga. Kõik huvilised on oodatud. 
• Ene Tigase loodusfotonäitus „Hetk peatuseks“  28. jaanuarini 
muuseumis.
• Väljapanek „Vana jõulukaart“ Külli Vardja erakogust                 
28. jaanuarini raamatukogus.
• Käsitööringi Kullaketrajad kokkusaamine 18. ja 25. jaanuaril  
kell 9–12 muuseumis. Kavas padjakatte heegeldamine. Juhendaja 
Malle Avarmaa.
• Käsitööringi Tegusad Totsid kokkusaamine 11., 18. ja 25. 
jaanuaril kell 13–15.30 raamatukogus. Kavas käekella, pressitud 
tausta ja kaunistustega kaardi ning nõelapadja valmistamine.  
Juhendaja Kaire Luksepp. 
• Beebiring 4.  ja 18. jaanuaril  kell 11.30–12.30. Juhendaja Krista 
Brusko.

HIMMASTE
• Koolivaheaeg  raamatukogus  2. jaanuaril kell 12. Oodatud on 
kõik mängu- ja tegutsemishuvilised lapsed!
• Laste lugemispäev  4. ja 15.  jaanuaril kell 17.
• Laste joonistuspäev 28. detsembril,  7. ja 17. jaanuaril kell 17.
• Meisterdamine koos Lea Saaniga 8. jaanuaril kell 16. 
• Põlvamaa aasta koolitaja 2018 Ene Mattuse loeng „Tervisega 
toimetulek vanemas eas“  18. jaanuaril kell 16.
• Käsitööringi kokkusaamine 7. ja 21. jaanuaril kell 18. Juhendaja 
Merike Verev.
• Line-tants esmaspäeviti kell 19. Juhendaja Ene Risttee.

KIIDJÄRVE
• Kultuuripärandiaastale pühendatud lugejamäng „Kui hästi 
tunnen oma kodukohta Kiidjärvet?“ 30. detsembrini. 
• Kõik huvilised on 30. detsembrini oodatud raamatukogu  
jõulunurka jõulujutte ja -luuletusi lugema ja kuulama.
• Alle-Saija Teatristuudio kontorikomöödia “Arenguvestlus” 
23. jaanuaril kell 20.  Piletiga. 

KIUMA
• Neljapäevaklubi kokkusaamine neljapäeviti kell 11.

PERI
• Koolivaheaja lauamängupäevad 3. ja 4. jaanuaril. 
• Täiskasvanute kokkusaamine „Uuel aastal uue hooga“              
15. jaanuaril kell 17.
• Jõuluraamatute ja -salmide väljapanek 6. jaanuarini.
• Uuema laste- ja noortekirjanduse väljapanek 7.–31. jaanuarini.

TAEVASKOJA
• Tartu Lastekunstikooli õpilaste väljapanek „Kirjanikud” 
(portreed)  6. detsembrist 15. jaanuarini.
• Käsitööringi kokkusaamine  neljapäeviti kell 14–16.

VANAKÜLA
• Reigo Reimetsa fotonäitus „Peatu ja vaata lähemalt…“                 
30. detsembrini.

VASTSE-KUUSTE 
• Ettelugemistund lastele 4. ja 18. jaanuaril kell 16. 
• Traditsiooniline jõulukuu käsitöö näitusmüük  28. detsembrini.
• Maarja Küla kunstistuudio noorte kunstnike tööde näitus      
28. detsembrini.  Näitus kuulub programmi „Kunst raamatukokku“.
• Külas Krabi Külateater etendusega “Piimäpukijutu” 11. 
jaanuaril kell 19. Pileti hind 3 eurot.
• Mall Kõpu fotonäitus „Norra – fjordide ja trollide maa“ 7.–31. 
jaanuarini.

 Jälgige infot  aadressil www.raamat.polva.ee

4. detsembri õhtupoolikul toimus Põlva Keskraamatukogu saalis 
väga tore sündmus: Pamela Maran esitles oma uut raamatut “Eesti 
vanaemade lood ja salatarkused”. Temaga oli kaasas kolleeg Roman 
Kusma kirjastusest Kuldnööbike.

Pamela Maran on ajakirjanik, kirjanik ja kirjastaja.  Raamatute 
loojana pole ta uustulnuk, seni on ilmunud “Hullult head valge suhkruta 
legendid”, “Hullult head valge suhkruga magustoidud” ja kahasse 
Roman Kusmaga lasteraamat “Särav täht ja luuleline lammas”.

Vanaemadest kõnelevat raamatut võib nii mahu kui ka sisu poolest 
julgelt vanaemade piibliks nimetada. Autor rääkis väga elavalt ja 
soojalt, kuidas raamat sündis. Kõik algas tema enda kallist mammast, 
kes oli Siberisse väljarännanute järeltulija. Kahjuks lahkus mamma 
ootamatult ja lapselapsel jäi väga palju temalt küsimata. Ka mamma 
suurepäraste lihapirukate retsept jäi saladuseks. Raamatu koostamise 
ajal aga kohtus Pamela mamma kauaaegse tuttavaga Viljandis, kes 
retsepti  teadis.  Selle ülitoreda kokkusattumuse järel oli Pamelal 
selge: raamat vanaemadest on üks õige asi!

Esitlusel tekkis elav arutelu teemal, miks ikkagi vanavanemate ja 
vanemate käest nende varasema elu kohta ei küsita. Eks elu on juba 
selline, et  noorena on tegu õpingutega, siis tuleb oma pere ja kui huvi 
tekib, polegi enam kelleltki küsida. Pamela otsustas aga nõnda, et kui 
ta oma vanaemalt küsimisega hiljaks jäi, siis on ju veel väga palju 
vanaemasid, kelle tarkused tuleks talletada. Kuna parasjagu peetakse 
meie riigi 100. sünnipäeva, oli 100 vanaemaga kohtumine vägagi 
paslik. Kuidas aga vanaemasid leida? 

Hoo andis sisse esinemine “Ringvaate” saates. Vanaemadest 
teatasid nende lapsed ja lapselapsed, aga Pamela suhtles ka 
päevakeskuste ja sotsiaaltöötajatega. Vanaemade vanuse alam piiriks 
seati 75 aastat. Kui vanaemad olid välja valitud, hakkas  Pamela 
mööda Eestit ringi sõitma.  Õnneks oli enamus vanaemasid avatud ja 
lahked, mõned siiski keeldusid koostööst.

Algul kavandas autor oma raamatu igapäevaelu tarkuste ja 
retseptide kogumina. Vanaemadega vesteldes aga tuli välja niipalju 
huvitavat nende elu kohta, et seda talletamata jätta ei saanud. Paljude 
lood on nukrad, sest kõnelevad  sõjast ja küüditamisest. Kui veerand 
intervjuudest oli tehtud, tundis autor, et enam  ei jaksa. Õnneks sai 
ta oma mammale mõeldes  jõudu  edasi tegutseda. Autori tohutule 
töökoormusele juhtis tähelepanu Roman Kusma. Vähem kui aastaga 
tuli teha 100 intervjuud ja need lahti kirjutada. Lisaks tuli vanaemasid 
pildistada (raamatus on palju toredaid fotosid).  Väga tubli tegu, mis 
siin muud öelda!

Keskraamatukogus avanes vanaemade tarkusesalv 

Raamatu esitlustele on alati kutsutud ka vanaemad, kellest 
raamatus juttu. Põlvamaa viiest vanaemast olid kohal Olly Kodusaar 
Räpinast ja Helju Tilgre Vanakülas (pildil koos raamatu autoriga).

Olly on eluaegne õpetaja, kel Räpina Ühisgümnaasiumis 
töötamise kõrval jätkus aastakümneteks  särtsu  isetegevusega tegelda. 
Veel mõned aastad tagasi laulis ta naiskooris Koidula. Elupõline 
raamatukoguhoidja Helju juhatas ligi 40 aastat väga tublilt Vanaküla 
Raamatukogu.  Olles omal ajal külaelu keskpunktis, on  Helju väga 
külalislahke siiani. Tema juurde on kohalikul rahval  hea sisse astuda.  
Ülejäänud Põlvamaa vanaemade nimed jäägu aga raamatust avastada. 
Vanaemade lood on raamatukogus maakondade kaupa.

Muidugi ei jäetud Pamela Maranilt seekordki küsimata, kas 
vanaisade raamat tuleb. Selle peale ta naeris ja ütles, et kas ta  nii 
suurt  tööd tahaks ette võtta. Kindlalt ei Pamela õnneks  ei öelnud. 
Vanaisadega kohtus ta muidugi vanaemadega  vesteldes. Mõni oli nii 
aktiivne, et rääkis vanaemast rohkemgi.

Külalistel oli hea meel tõdeda, et Põlvas oli rahvast senistest  
esitlustest kõige rohkem. Üheskoos jõuti tõdemuseni, et tänapäeva 
vanaemad on tublid ja krapsakad. Kohtumisest jäi hinge soe ja 
südamlik tunne. Mis siis muud, kui hakata tutvuma 100 vanaema 
eluloo,   elutarkuse ja igapäevaelu  nippidega.

Põlva Keskraamatukogu
Foto Janika Usin

Jõulueelne aeg toob kaasa 
mõtted päkapikkudest ja pipar-
kookidest. Sellest sündiski plaan 
korraldada üks tore töö tuba, kus 
saab valmistada piparkoogimaju 
ja neid oma soovide kohaselt 
kaunistada.

Vanakülas valmisid piparkoogimajad

Materjalid valmistas ette 
ja ehitustöid juhendas oma ala 
meister Kaire Kuld. Selgus, et 
paneelide kokkuliimimiseks 
sobib kõige paremini muna-
valgest ja suhkrust valmistatud 
glasuur, mida võis natukene 

ka keelele tõmmata ja maitset 
proovida. Kui karkass koos, tuli 
kaunistama hakata. Katusele 
lisati valget lund ja hõbedasi 
kuulikesi, aknaäärtesse roosa sid 
ja siniseid vanikuid – just nii, 
nagu iga kujundaja tahtis. 

Väike võistlusmoment 
tekkis ka. Kellel see kõige 
ilusam maja ikka tuleb? Hedi 
käsi liikus kindlalt, katusekivid 
joonistusid kaunilt välja. Evan 
Eric ja Cassandra maitsesid 
agaralt glasuure – nende suud 
olid lausa sinised, aga majakeste 
seintele tekkis samuti keerulisi 
mustreid. Toomase, Jaagupi ja 
Villemi ema Merle pidi ajutiselt 
ehitustööd katkestama, sest 
Jaagup oli seinapaneelist suure 
tüki välja hammustanud. Paneel 
asendati uuega ja töö läks edasi. 
Henri katsetas mitmeid eri värvi 
glasuure ja kujundeid, tema 
maja oli kõige kirjum. Kõik 
majad said väga uhked!

Laste hoogne töö innus-
tas ka täiskasvanuid. Selgus, et 
piparkoogimajade kaunistami-
ne on üks mõnus loominguline 
tegevus. Nii valmiski Vanakülas 
kokku kaheksa muinasjutulist 
majakest, mis viidi kodudesse 
tõelist jõulumeeleolu looma.

Urve Grünberg
Foto Maarja Grünberg-

Prušinski

Põlva valla raamatukoguhoidjad
tänavad kõiki lugejaid ja 

koostööpartnereid

Kauneid jõule ja 
sisukat uut aastat 

koos raamatutega!

Põlva Keskraamatukogus
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Valla kultuurielus oli juba tunda ühtset hingamist. Varem toimetas igaüks oma nurgas 
ning teiste tegemistest ei teatud suurt midagi. Nüüd on kultuuriinimesed regulaarselt 
kokku saanud, jaganud kogemusi ja koostanud ühiselt järgmise aasta kultuurikava. Igas 
piirkonnas on toredaid kultuurisündmusi, mis väärivad jätkamist. Kindlasti tuleb leida ka 
uusi väljundeid ja võimalusi.

Lahedal olid lõppeval aastal väga populaarsed tantsuõhtud. Lisaks olid värvikamad 
sündmused rahvalik õhtu, sõnakunstiõhtu, laulu- ja tantsupäev, jaanipidu ja Külaharmoonika. 
Neist viimane oli pühendatud Eesti Vabariigi 100. aastapäevale. Peagi on tulemas veel 
aastalõpupidu. Aktiivselt tegutsesid Laheda taidlusringid – naisansambel Laululust, Laheda 
segakoor, Vana-Koiola Näitering ja käsitööklubi Padjaklubi. Kõik kollektiivid seadsid 
endale eesmärgid ja leidsid ka toredad väljundid. Segakoor käis kontsertreisil Vormsil, 
näitering rändas ringi etendusega „Vigased peigmehed“. Lauljatele oli meeldejääv kindlasti 
võrukeelne laulupidu Uma Pido. Lahedad Mutid, kellel mööduval aastal hulgaliselt esinemisi 
kogunes, said pärjatud Hindätiidmise auhinnaga. Lisaks sellele avasid mutid valla kohvikute 
päeval Põlva Uus 4 kortermaja elanike eestvõttel Kolme Muti Kohviku. Eks põnevaid 
tegemisi ja sündmusi oli veelgi. 

Suur tänu kõigile kohalikele kultuuritegijatele panuse eest valla kultuuriellu! Soovin, 
et järgneval aastal jätkaksime veelgi ühtsemas ja tegusamas vaimus! Ilusaid ja rahulikke 
jõulupühi ning rõõmsat aastavahetust kõigile!

Andres Määr
Vana-Koiola Rahvamaja juhataja

Kultuuriaasta Lahedal

Sügisel alustas Meie Stuudio tantsukoolis tantsimist ligikaudu 200 
tantsijat. Treenerite juhendamisel on valminud suurepärased kavad, 
millest mõned on osalenud edukalt ka juba võistlustules nii Eestis kui 
väljaspool. 

Esimene võistlus, Estonian Dance Organizationi (EDO) korraldatav 
reitingturniir Danze Blaze, toimus meie kodulinnas Mesikäpa hallis 
17. novembril. Osa võttis  pea 500 tantsijat, kelle seas ka Meie Stuudio 
tantsukooli tantsulapsed tänavatantsushow ja hiphop kategoorias. 

Tantsukool oli esindatud kaheksa tantsuga. Tulemusteks kolm 
esikohta, kaks teist kohta, kaks kolmandat kohta ja üks neljas koht. 
Tantsude autoriteks ja juhendajateks olid treenerid Merit Täht ja 
Andre Laine.

Tantsusarja järgmine (II) etapp toimub 26. jaanuaril Pärnus, kolmas 
reitinguturniir toimub 17. märtsil Pärnus ja neljas otsustav võistlus 
mais Tallinnas. Reitingu tulemuste põhjal selguvad, kes pääsevad 
Euroopa meistrivõistlustele.

Juba järgmisel nädalavahetusel (s.o 23.-24.11.2018) sõideti kolme 
bussiga Leetu Klaipedasse Lithuanian Cup 2018 meistrivõistlustele, 
millest võtsid osa 9 riigi esindajad.

Võistlustulle astus Meie Stuudio tantsukool seitsme tantsuga. 
Võisteldi taas hiphop ja tänavatantsushow kategoorias. Väga suures 
konkurentsis saavutati üks esikoht, kolm teist kohta ja üks kolmas 
koht. Napilt jäädi kahe tantsuga poodiumilt välja, saadi vastavalt üks 
neljas ja üks viies koht. Tantsude autoriteks ja juhendajateks olid taas 
treenerid Merit Täht ja Andre Laine. 

2. detsembril toimus Tallinnas Spotlight Challenge tantsuvõistlus, 
kus seekord osaleti vaid  tänavatantsushow kategoorias. Tantsijate 
jaoks oli see juba kolmas nädalavahetus järjest võistlustules olla ning 
tulemused räägivad ise enda eest. Kõik viis tantsu said poodiumile. 
Koju sõideti kahe esikohaga, kahe teise kohaga ja ühe kolmanda 
kohaga. Kõikide kavade autor ja juhendaja oli Andre Laine. 

Meie Stuudio tantsijad olid esindatud ka soolo- ja duokavaga 
täiskasvanute vanuseastmes lyrical jazz performance kategoorias. Liis 
Peddai saavutas soolokavaga seitsmenda koha ning Helina Härma ja 
Lilian Mõttus duokavaga teise koha. 

Hooaja teine pool tuleb aga veelgi tantsulisem. Võetakse osa Kuldse 
Karika tantsufestivalist, Koolitantsu festivalist, EDO reitingturniiridest 
ja ka Riias peetavatest Latvian Open 2019 võistlustest. Muidugi ei 
puudu Meie Stuudio tantsukool ka suvel toimuvalt XX tantsupeolt.

Ootame esinemiskutseid erinevatele üritustele. Kontaktid 
kodulehelt.

Mõnusat advendiaega!
Merit Kallas

Põlva spordi- ja tantsukool Meie Stuudio

Põlva spordi- ja tantsukooli Meie Stuudio esimene hooaeg on alanud edukalt

11.-20. detsembrini sai Himmaste Raamatukogus näha seltsingu Nobedad Näpud 
tööde näitust. Foto Malle Mets.

Kiidjärvel tähistati Kalmer Tennosaare 
90. sünniaastapäeva

23. novembril oli laulja 
Kalmer Tennosaare 90. sünni-
aastapäev. Laulja, kes kutsus 
ennast „kiidjärve poisiks“, 
kes kunagi ei unustanud 
mainida Põlvamaa väikest 
küla Kiidjärvet, kus oli tema 
lapsepõlvekodu. 

Ka Kiidjärve ei unustanud 
oma „poissi“ ja 25. novembril 
toimus Kiidjärve Seltsimajas 
sõnalis-muusikaline pärast-
lõuna „Helle hääl“. Kunagine 
Kiidjärve Algkooli õpetaja 
August Hernits olla öelnud, 
et sel poisil on nii helle hääl, 
et võiks proovida ka solistina 
esineda. Siit ka etenduse 
pealkiri. 

Etendus algas Kalmeri 
lauluga „Muinaslood“, et 
kuula jad viia  kauni laulu-
viisi lummuses tagasi noorus-
aegadesse. Kalmeri õe Lehte 
tütar Tuuli Pilt süütas onu 
mälestuseks küünla.

Konferansjee Tiia Tenno 
alustas Kalmeri enda sõnadega: 
„Tõepoolest meil oli selline 
väga laululembeline perekond, 
mul ema laulis väga ilusti ja 
laulsid ka neli vanemat õde ja 
keegi nendest ei olnud õppinud 
muusikat ega laulmist, niisuguse 
loomuliku muusikalise andega. 
Nii, et laul oli küll meie peres 
võiks öelda nagu leivakõrvane, 
alatine külaline ja seltsiline.“

Kogu kava, mille seadsid 
kokku Krista ja Karin Pikk, oli üles 
ehitatud nii, et külalised ja esinejad 
moodustasid üht se suure pere, kus 
lauldi koos, loeti luuletusi, kuulati 
pillimängu ja kaltsuvaibal mängisid 
lapsed. Viiulil kõlanud „Seal, kus 
rukkiväli“ tõi nii mõnelegi külalisele 
pisara silma. Nii oldigi justkui 
Kalmeri lapsepõlvekodus, mis oli 
täis muusikat ja laulu.

Seekord mängisid pilli ja ka 
laulsid  Mooste Rahvamuusikakooli 
Pilliklubi lised Krista Sildoja 
juhendamisel. Laululainel olid Tiia 
ja Karin ning seltsimaja perenaine 
Krista, kes laulis koos Kiidjärve 

laste Anne-Marii Kalmuse ja 
Johanna Lutsariga Entel-Tentelist 
tuntud lastelaule.

Mälestuste ja meenutuste 
radadelt tõid kõiki tõelisusse tagasi 
Pesa andekate meistrite poolt 
valmistatud maitsev tort ja perenaise 
Marju küpsetatud võrratud pirukad.

Kalmeri õetütar Tuuli võttis 
kogu pärastlõuna kokku sõnadega, 
et Kalmer vaatas meid kaugelt 
pilvepiirilt ja jäi väga rahule.

Jääb üle vaid tänada kõiki 
esinejaid ja külalisi, sest saime koos 
hakkama ühe südamesseläinud 
asjaga.

Karin Pikk

Fotol Kalmer Tennosaare mälestuspäeval esinejad, istub paremalt 
esimene Kalmeri õetütar Tuuli. Foto: Tiit Loim
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• 17.-18. november toimusid 
Põlvas Eesti noorte meistri-
võistlused laskmises 
B-vanuse klassile. 
Meie kõige edukam oli 
Kristjan Koosapoeg (pildil), 
kes tuli olümpiakiirlaskmises 
Eesti noorte meistriks. 
Harjutuses 30 lasku ilmuvasse 
märki saavutas Kristjan 4. 
koha ja harjutuses 40 lasku 
õhupüstolist 5. koha. Kristjani 
treener on Maire Tiisler. 
Veel teinegi medal tuli 
Põlvasse. Harjutuses 30 lasku 
lamades võitis pronksmedali 
Märt Helmoja. Märdi treener 
on Ain Kattai.

Eesti meistrid 

• Novembrikuu viimasel nädalavahetusel kogunesid noormehed sünniaastaga 2004 ja nooremad Eesti 
karikavõistluse finaalturniirile Põlvasse, et kahe alagrupi kuus parimat saaksid selgitada välja Eesti 
karikavõitja 2018 noormeeste C-klassis. Võitja selgitamiseks mängisid võistkonnad omavahel ühe 
korra läbi ning  Põlva Spordikooli noormehed tulid ilma ühegi kaotuseta karikavõitjateks. Karikavõidu 
saamiseks alistas Põlva Spordikool Aruküla SK tulemusega 22:19, HC Tallinna 38:18, HC Tallase 
25:21, Viljandi HC 21:17  ja SK Tapa 20:10. Finaalturniiril oli Põlva võistkonna resultatiivseim 
mängija Hendrik Kink 29 väravaga, talle järgnes võistkonna parimaks mängijaks valitud Karl Markus 
Kannel 28 ja Kevin Tühis 24 väravaga, kes oli ka kogu finaalturniiril edukaim 7-meetri karistusvisete 
realiseerija, visates erinevate väravavahtide seljataha kokku 8 karistusviset kümnest. Karikavõitjateks 
tulid (pildil) Andero Viljus, Teron Taal, Hendrik Bleive, Joonas Vassiljev, Andreas Paabut, Reio Kähr, 
Randel Matthias Lepp, Kevin Tühis, Alar Mattus, Kevin Pütt, Andero Hääl, Henry Jõesalu, Hendrik 
Kink, Lex Trevor Parman, Aron Saarna, Karl Markus Kannel. Võistkonna treener on Kalmer Musting.

• 8.-9. detsember 2018 toimus Põlvas, Mesikäpa 
Hallis noormeeste D2 (2007 ja hiljem 
sündinud) vanuseklassi karikavõistluse 
finaalturniir käsipallis. Kolmeteistkümnest 
meeskonnast pääses pärast alagrupimänge 
edasi kuus paremat meeskonda, kes selgitasid 
omavahel ühe korra turniirisüsteemis läbi 
mängides karikavõistluste 1.-6. koha. Põlva 
Spordikooli poisid alistasid kõik vastased 

kindlalt: HC Kehra 23:9; HC Tallinn 2  21:9; HC 
Pärnu 28:18; HC Viimsi 31:19 ja HC Tallas 22:7. 
Eesti karikavõitjateks tulid Egert Land, Aron Oberg, 
Jass Einassoo, Karel Kangro, Sven-Byron Mitt, 
Gervin Vissov, Kermo Kuklase, Airon Saarna, 
Ron-Robin Kurisoo, Hardi-Andero Jens, treener 
Rein Suvi, esindaja Heli Sadam. Turniiri parimaks 
väravavahiks valiti Kermo Kuklase Põlva SK  
võistkonnast.

• Pisisaare spordikeskuses toimus 
2. detsembril lastekarika 3. etapp 
vabamaadluses, kus madistamas 
olid ka Põlvamaa noored vägilased. 
-29kg Kaspar Kört 1. koht; -29kg 
Rain Tigas 4. koht; -35kg Tristan 
Leppik 8. koht; -38kg Richard 
Pukk 4. koht; -42kg Romet Nõmme           
3. koht.
• Viljandis toimusid 8. detsembril 
M. Kleini mälestusvõistlused 
vabamaadluses, kus -110kg 
kehakaalus  sai kuldmedali Rudolf 
Pragi,  -80kg kehakaalus pronksi  
Carlos Oras ja Tristan Leppik 
tuli -35kg kehakaalus 5. kohale. 
Maadlejate treener on Elar Hani. 

Põlva Spordikool 

Kristjan Koosapoeg, 
Eesti noortemeister 

olümpiakiirlaskmises.

OK Põlva Kobras pidas juubelipidu
Orienteerumisklubil täitus tegutsemisest 

30 aastat juba kevadel, kuid siis polnud aega 
pidutsemiseks. Juubeli tähistati hoopis võistluste 
korraldamisega – sellel aastal viiel päeval Eesti 
meistrivõistlused suusaorienteerumise lühi- ja 
tavarajal, orienteerumisjooksu lühi- ja pikal 
rajal ning põhiklasside teatejooksudes. Lisaks 
30. Koprakarikas Palojärvelning muidugi 25 
teisipäevakut.

Nüüd, aastalõpul koguneti Himmaste küla-
keskusse, kus koos ansambel Zetode ja Jalmar 
Vabarnaga löödi tantsu ja lauldi koos 1993. aasta 
vastlapäeval loodud klubi laulu. Klubi liikmed 
Erko Jakobson ja Markus Juhkam mängisid 
lõõtsa, Reet Rosenberg esitas idamaiseid tantse, 

Laura-Liis Kütt ja Johanna Laanoja laulsid.

Autasustati teenekamaid eestvedajaid
Kalle Ojasoo, president 1992-1996, juhatuse 
liige 30 aastat; Katrin Viilu, president 1997, 
juhatuse liige 22 aastat; Alar Assor, juhatuses 
16 aastat; Maret Vaher, juhatuses 15 aastat; 
Pear Post, juhatuses 15 aastat; Vilve Liiskmann, 
juhatuses 10 aastat; Tõnu Nurm klubi asutaja 
liige, juhatuses 8 aastat; Raido Mitt, juhatuses 
8 aastat; Annika Rihma, meie ainuke Eesti 
täiskasvanute koondise liige momendil; Priit 
Nurmoja, kauaaegne IT abiline ja teisipäevakute 
juht.

Klubi mitmekülgsuse noortekarika 
2018 parimaid said pärjatud karikate ja 
stipendiumidega:
1 koht. Johanna Laanoja   stipendium 250€
2 koht. Lorely Kõrvel  stipendium 180€
3 koht. Martin-Erik Maripuu stipendium 150€
4 koht. Kairiin Märtson stipendium 120€
5 koht. Anete Saar stipendium 80€
6 koht. Samuel Kolsar stipendium 50€

Peeti meeles toetajaid:
Maraton Mets OÜ – Margus Juhkam
Põlva Lemeks AS – Andres Hainsoo
Värska Vesi AS – Urmas Jõgeva
Funderbeam – Kaidi Ruusalepp
Oidermaa Talu Seemnekasvatus – Erki Oidermaa
Põlva COOP – Kristo Anderson 
Famila OÜ – Endel Ermel
Lõuna Pagarid AS – Uno Kaldmäe

OK Kobras, praeguse nimega OK Põlva 
Kobras asutati 27. aprillil 1988.a. Asutajad olid: 
Nikolai Järveoja, Kalev Kaljus, Aili Laanjõe, 
Vilve Liiskmann, Kalle Ojasoo, Urmas Post, 
Aime Põldmäe, Einar Teppo, Heino Saal, Riho 
Sajale. Kogu eelpool nimetatud seltskond 
moodustas ka klubi juhatuse. Kohe asutamisel 
valiti vapiloomaks väga virk loom kobras. Klubi 
ristiisaks sai Tõnu Nurm. Igati aruka ja nutika 
tegevusega on ta leidnud meie erilise poolehoiu. 
Et kobras on ka valdavalt meie rajooni asukas, 
peaks nimevalik olema igati põhjendatud. Klubi 

asutajate tuumiku moodustasid fanaatikud, kelle 
motiiviks oli „orienteerumine, see on viis elada“. 
Klubi loodi kindla eesmärgiga, aidata noori 
jõudmaks kaugemale ja kõrgemale, kui nad 
omal ajal jõudsid. Tänaseks on klubi liikmeid 
196. 23 klubi liiget on saanud vähemalt ühe 
medali rahvusvahelistelt tiitlivõistlustelt.

Lisaks rahvusvahelistele tiitlivõistlustele 
(Rahvusvahelise Koolispordiliidu MM 1995, 
Juunioride MM 2003, Üliõpilaste MM 2008, 
Juunioride ja veteranide suusaorienteerumise 
MM ja noorte EM 2014) oleme korraldanud: 
Eesti meistrivõistlusi 60 päeval kõikidel aladel, 
viiel aastal rahvusvahelist Suunto Gamesi, 
kahel korral Balti MV, 20 aastat Põlva päevade 
populaarsemat üritust Tund Tervisele,17 korda 
Põlva maakonna MV suvel ja sama palju talvel, 
15 aastat võistkondliku Ko-Ku jooksu, 15 aastat 
Lõuna-Eesti karikat noortele, 8 aastat jooksu- ja 
suusasarja ja juba 30 aastat teisipäevakuid.

Eesti meistrivõistlustelt  on võidetud  
põhiklassis kokku 365 medalit (142  kuld-, 132 
hõbe- ja  99 pronksmedalit) 38 klubi liikme 
poolt. Teates on tuldud medalile 40 korda.

Noorte ja juunioride klassides  1291 medalit 
(409 kuld-, 420 hõbe- ja 463 pronksmedalit) 131 
klubi liikme poolt

Veteranide klassides 562 medalit (193 kuld-, 
193 hõbe- ja 176 pronksmedalit) 32 klubi liikme 
poolt

Nikolai Järveoja 
Klubi president 1989-1991, 1998-2018,

juhatuse liige 30 aastat 

Klubi teenekamad.

Klubi mitmekülgsuse noortekarika omanikud.
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Põlva Kultuuri- ja 
Huvikeskuses
L 05. jaanuaril kell 16 
kontsert „Jälle?! NÄÄRID“ 
Laval näärivanaks kehastunud KALLE SEPP, 
Tallinna Ülikooli Meeskoor, Tallinna Tehnikaülikooli 
Akadeemiline Naiskoor. Dirigendid Indrek Vijard, Jana 
Perens. Koormeistrid Kadi Uibo, Ayaka Ueda. 
Ettekandele tuleb Urmas Sisaski Näärioratoorium, Olav 
Ehala ja Kadri Hundi toredad talvelaulud.  
Pilet 5€, müügil kohapeal 

K 16. jaanuaril kell 19 
Komöödiateater „HOTELL CALIFORNIA“. 
Etendus „Hotell California“ koosneb kahest 
lühikomöödiast. Mõlema tegevus leiab aset samas 
hotellitoas, kuhu saabuvad erinevad abielupaarid. 
Vaimukad dialoogid ja naljakad situatsioonid on loo 
kirjaniku Neil Simoni firmamärgiks olnud, nii ka seekord.
Osades: Katrin Karisma ja Tõnu Kilgas 
Lavastaja: Ivo Eensalu
Piletid hinnaga 16€ ja 14€ on müügil Piletilevis, 
Piletimaailmas, Põlva Vallavalitsuse kassas ja enne 
etendust kohapeal.

L 19. jaanuaril kell 18.45 
Rahvalõõts 2018 finaalkontsert ja teleülekanne. 
Pilet hinnaga 15€ müügil Piletilevis ja Põlva 
Vallavalitsuse kassas. 

P 20. jaanuaril kell 17 
Klubi Kuukiir PUHKEÕHTU
Pääse 5€, klubi liikmetele 3€

KINO
R 4.01 Kell 18.00 Animafilm „LOTTE JA KADUNUD LOHED“
 Kell 20.00 Komöödia „LÕBUS PEREKOND“
P 6.01 Kell 16.00 Animatsioon „LOTTE JA KADUNUD LOHED“
 Kell 18.00 Komöödia „LÕBUS PEREKOND“
N 10.01 Kell 18.00 Animatsioon „LOTTE JA KADUNUD LOHED“
 Kell 20.00 Komöödia „LÕBUS PEREKOND“
R 11.01 kell 18.00 Fantaasia, muusikal, kogupere   
 “MARY POPPINS TULEB TAGASI 
 Kell 20.00 Draama „JOHANNES PÄÄSUKESE   
 TÕELINE ELU“
P 13.01 Kell 16.00 Fantaasia, muusikal, kogupere 
 „MARY POPPINS TULEB TAGASI“
 Kell 18.00 Draama „JOHANNES PÄÄSUKESE   
 TÕELINE ELU“
N 17.01  Kell 18.00 Fantaasia, muusikal, kogupere   
 „MARY POPPINS TULEB TAGASI“
 Kell 20.00 Draama „JOHANNES PÄÄSUKESE   
 TÕELINE ELU“
P 20.01 Kell 16.00 Kogupere „MIA JA VALGE LÕVI“
 Kell 18.00 Draama, krimi, müsteerium „MUUL“
T 22.01  Kell 18.00 Kogupere „MIA JA VALGE LÕVI“
 Kell 20.00 Draama, krimi, müsteerium „MUUL“
N 24.01 Kell 18.00 Draama, kogupere „MIA JA VALGE LÕVI“
 Kell 20.00 Draama, krimi, müsteerium „MUUL“
R 25.01 Kell 18.00 Animatsioon „ASTERIX: VÕLUJOOGI   
 SALADUS“
 Kell 20.00 Komöödia „KLASSIKOKKUTULEK 3: 
 RISTIISAD“
P 27.01 Kell 16.00 Animatsioon „ASTERIX: VÕLUJOOGI   
 SALADUS“
 Kell 18.00 Komöödia „KLASSIKOKKUTULEK 3:   
 RISTIISAD“
N 31.01 Kell 18.00 Animatsioon „ASTERIX: VÕLUJOOGI   
 SALADUS“
 Kell 20.00 Komöödia „KLASSIKOKKUTULEK 3:   
 RISTIISAD“

NB! Kava võib täieneda ja ette tulla muudatusi 
Vaata lisa ja jälgi meie tegemisi kodulehel kultuurikeskus.ee ja 

Põlva Kultuuri- ja Huvikeskuse FB lehel 

Vastse-Kuuste 
Kultuurimajas
2.- 21. jaanuar  
Epp Nõgese maalide näitus-müük 

N 10. jaanuaril kell 18.00 Käsitöötuba.
Meisterduste täpsem info kultuurimaja  
kodulehelt www.vkk.ee 
Osalustasu 2 eurot

T 15. jaanuaril kell 11.15 
Tsirkus Mir On Show. 
Tsirkuse kavas koerad, kass, kloun, 
žonglöör. Pilet 5 eurot

N 17. jaanuaril kell 18. Käsitöötuba.
Meisterduste täpsem info kultuurimaja  
kodulehelt www.vkk.ee. 
Osalustasu 2 eurot

R 18. jaanuaril kell 19.00 Kinoõhtu. 
“Õigus õnnele”. 
Tõsielulistel sündmustel põhinev lugu 
sellest, mis juhtub siis, kui kohtuvad 
väikesed unistused ja suur raha. Paldiski 
koolikokk Marge saab sõbrannalt 
sünnipäevaks lotopileti ning võidabki 
jackpoti - 10 miljonit eurot! Sellest hetkest 
saavad alguse ootamatud sündmused, 
mis panevad küsima, kas raha teeb ikka 
õnnelikuks.
Kinopilet 5 ja 4 eurot

T 22. jaanuaril kell 13.45 
KINO lastele “Lotte ja kadunud lohed”. 
Kinopilet 3 ja 5 eurot.

22. jaanuar- 28. veebruar Eesti 100  
fotonäitus “Minu vanavanemad”. 
Paljusid meist on õnnistatud võrratute 
vanaemade ja vanaisadega. Olete oodatud  
neid meile  fotode kaudu tutvustama. 
Fotod tuua kultuurimajja 14.jaanuariks. 
Info telefonil 5693 7848

N 24. jaanuaril kell 18 Käsitöötuba.
Meisterduste täpsem info kultuurimaja  
kodulehelt www.vkk.ee. 
Osalustasu 2 eurot

T 29. jaanuaril kell 19.00 Kokkamisõhtu 
Kõivokõstega.
Täidetud kartulid majoneesikastmega. 
Retsept raamatust “Keedu- ja 
majapidamisjuht” aastast 1928. 
Osalustasu 2 eurot

N 31. jaanuaril kell 18.00 Käsitöötuba. 
Meisterduste täpsem info kultuurimaja  
kodulehelt www.vkk.ee. 
Osalustasu 2 eurot

Mooste Kultuurimajas
L 5. jaanuar kell 11.00  KOOLI-
VAHEAJA LAUATENNISETURNIIR
Oodatud on lapsed ja noored.
Tublimatele auhinnad.
Registreeri: 515 5008, Margus Petersell

T 15. jaanuar kell 10.00 lasteetendus
“PAHANDUSED PÄKAPIKUMAAL”
Lavastaja: Edda Prükk. Tasuta.
Info: 516 0656, Maret Aruoja

N 17. jaanuar kell 16.00
Playbackshow ja disko
Info: Kristina Traks

N 24. jaanuar kell 11.00
Tervisehommik eakatele
Erinevaid harjutusi koduses keskkonnas 
tutvustab ja õpetab Reet Külaots
Tervislik toitumine – tervisliku toidu 
nõustaja Liilia Raik. Info ja registreeri-
mine: 516 0656 Maret Aruoja

P 27. jaanuar kell 13.00 
Kohtumine Eesti selgeltnägijate tule-
proovi osalistega
Saad oma silmaga näha „Eesti selgelt-
nägijate tuleproovis” edukalt esinenud 
selgeltnägijaid! Tahad kuulda saate 
telgitagustest? Soovid vastuseid oma 
küsimustele?  Saad osa võtta praktilistest 
töötubadest: kaartide lugemine, pendli 
kasutus, märgid ja ended. 
Üksikpilet: 10.-, Perepilet: 15.-
Info: Greta Kaupmees, tel: 5858 8212

T 29. jaanuar 2019 kell 13.00 
Kutsume õpilasi õpituppa
Teema: 3D kaartide valmistamine
Juhendaja Anne-Ly Piirisild
Info: 516 0656, Maret Aruoja

Vana-Koiola 
Rahvamajas
R 18. jaanuaril kell 20 
TALVINE TANTSUÕHTU
Tantsule kutsub ansambel LUCILLE
Silmailu pakub tantsutrupp VIVA LA 
DIVAS. Pilet 10€
Laudade broneerimine 528 4859

K 3. jaanuaril kell 19 
SILVI VRAIDI LAULUDE ÕHTU
Esinevad Põlva Muusikakooli lauluso-
listid
Pilet 7€, õpilastele ja pensionäridele 5€
(piletihinna sees kohv/tee)

L 26. jaanuaril kell 20 
PÕLVAMAA KOORIDE ÕHTU
Õhtut juhib ja tantsumuusikat teeb 
RAUL KIVI.
Pilet 8€, koorilauljatele tasuta
Kohtade broneerimine 528 4859

Ahja
Kultuurimajas
R 18. jaanuaril kell 19.00 
Rahvalike seltskonnatantsude õhtu 

Heimar Lenk
„Marta Raadios” 

100,7 MHz
Igal pühapäeval 10.00 

Kordus E ja T  kell 15.00

Maailma muusika pärlid, 
nostalgia ja põnev 

päevapoliitika!

Helipuldi ja arvuti taga 
Meelis Käo

Naudi muusikat ja 
mõtle kaasa!

Raadio Marta – 100,7MHz
Nädala saatekava

Hommikuprogramm “Parema meelega”
Muusika, uudised, ajalehe ülevaated
E-R  7:00 - 11:00
L-P  8:00 - 11:00
“Õnnesoovid” E - P   9:15
“Hommikumõtisklus“ P  8:00   
Kirikuõpetaja Toomas Nigola. 

“Fookus” ja “Fookus ekstra”  
E-K (vajadusel) 11:15

Vallatund “Põlva - vald ja tema inimesed”
N  10:00; kordussaated L  10:00  ja P  8:00  
Vallasaate kultuuri- ja spordi-eri  
R  10:15; kordussaade P  9:30  

Valimised 2019. 
Tasutud poliitiline saade (üle nädala)
N  11:15; kordussaated N  17:15  ja L  11:15  

Maaelu saade “Maapäev”
P  11:00; kordussaade N  15:00  

“Heimar Lenk pühapäeva SHOW”  P  10:00
kordussaated E  15:00 ja T 15:00

Muusikasaade “Šlaagriekspress”  E, K   10:15

Muusikasaade “Slaavi PoP”   T  10:15

Publitsistikasaade “Ajamasin”  E  11:15

Loodussaade “Maagilised taimed” R 11:15; 
kordussaade P 12:15  

“Kaugel ja lähedal”  N 12:15

Pühapäeval kell 8:00  
Hommikuprogramm kogu perele! 
Jumalasõna, „Põlva-vald ja tema inimesed”, 
Vallasaate kultuuriteated, „Õnnesoovid”, 
“Heimar Lenk pühapäeva SHOW”, „Maapäev”. 

KONTSERT-
JUMALATEENISTUS 

Jõululaule esitab Keila segakoori la&Do 
sõprade ansambel 
 

23. DETSEMBRIL 2018 KELL 14:00 
KÄRSA KIRIKUS 
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KIRIKUTEATED
Põlva Maarja kirikus
Pühapäev, 23. detsember 11.00 
4. advendipühapäeva missa
Esmaspäev, 24. detsember 17.00 
Püha jõuluõhtu jumalateenistus
Teisipäev, 25. detsember 11.00 Kristuse sündimise püha missa
Kolmapäev, 26. detsember 11.00 Teise jõulupüha missa
Neljapäev, 27. detsember 11.00 Johannesepäeva missa
Reede, 28. detsember 11.00 Süütalastepäeva missa
Pühapäev, 30. detsember 11.00 Jõuluaja 1. pühapäeva missa
Esmaspäev, 31. detsember 17.00 Vana-aastaõhtu missa
Teisipäev, 1. jaanuar 11.00 Jeesuse nimepäeva missa
Pühapäev, 6. jaanuar 11.00 Kristuse ilmumise püha missa

Põlva Püha Peetri kirikus
23. detsember kell 11 IV advendipühapäeva jumalateenistus 
24. detsembril kell 16 jõuluõhtu jumalateenistus
25. detsembril kell 13 I Jõulupüha jumalateenistus
30. detsembril kell 11 Jõuluaja I pühapäeva jumalateenistus
31. detsembril kell 16 vana-aastaõhtu jumalateenistus
1. jaanuaril 2019 kell 13 uusaasta jumalateenistus

Kähri kirikus 
jõuluõhtu teenistus 24. detsembril kell 17 00.
• Kähri kogudus tänab südamest riigikogu saadikut Heimar 
Lenki  kiriku elektrisüsteemi täieliku uuendamise rahastamise 
kaasa aitamisel ja ehitajaid eesotsas Indrek Rannaga tööde 
teostamisel. Kirik särab uuena LED valgustitest.

Võnnu kirikus
24.12 kell 16:00 püha jõuluõhtu
25.12 kell 11:00 1. jõulupüha armulauaga
31.12 kell 16:00 vana-aastaõhtu armulauaga
Pühapäevased jumalateenistused kell 11:00

Kärsa kirikus
23.12. kell 14:00 kontsert-jumalateenistus
24.12. jõululaupäeval on teenistus kell 16:00
25.12. esimesel jõulupühal on teenistus kell 12:00 

Mooste Baptistikoguduses 
igal pühapäeval jumalateenistused kell 11.
Laste Jõulupuu 16. detsembril
Jõulupüha teenistus 23. detsembril
Vana-aasta jumalateenistus 30. detsembril
Lähem info koguduse kodulehel: mooste.ekklesia.ee

95
Magda Lepvalts

Lahe küla
Asa Maidla
Põlva linn

94
Aleksander Suokas

Ahja alevik
93

Vilma Viljalo
Kauksi küla

92
Lehte Peterson

Ahja alevik
Leontine Vaasa

Rosma küla
Vilma-Rosilda Saarnit

Peri küla
91

Erna Kure
Valgesoo küla
Endel Puik
Põlva linn

Helju Oberg
Põlva linn

Leida Landrat
Põlva linn

90
Jelena Bogdanova

Valgesoo küla
Maimu Müller

Põlva linn
Hilja Veskioja

Põlva linn
Vaike Joovik

Vastse-Kuuste alevik
85

Evi Kaaver
Andre küla

Aleksandra Jõgeva
Põlva linn
Aini Lill

Rosma küla
Helju Tilgre

Vanaküla
Aino Rihm

Leevijõe küla
Eerik Parisalu
Mooste alevik

80
Rosine Timps

Põlva linn
Ülo Samul

Mammaste küla

Olev Lõndso
Metste küla
Linda Asur
Leevijõe küla

Leili Lillemäe
Põlva linn

Volli Lillemäe
Põlva linn
Ago Roos
Partsi küla

75
Eevi Tensing

Põlva linn
Urve Vist
Põlva linn

Eevi Leheste
Lootvina küla
Mart Poroson

Kauksi küla
Paavo Järg
Põlva linn

Aarne Laaniste
Põlva linn

Hiie Kruuv
Vana-Koiola küla

Koidu Vardja
Põlva linn

Tiia Plaado
Eoste küla

Ragne Otsing
Kauksi küla

70
Armin Tõlgo

Vastse-Kuuste alevik
Eve-Lii Krikunova

Põlva linn
Kalju Lellep
Kaaru küla

Hele-Evi Tohv
Põlva linn

Maimu Hõbe
Põlva linn
Silvi Talv

Ahja alevik
Jaan Meos

Himmaste küla
Otto Haidak

Himmaste küla

Jaanuarikuu juubilarid, 
kes ei soovi äramärkimist 
ajalehes, palume sellest 

teada anda
 hiljemalt 10. jaanuariks

tel 799 9499

Elanike arv 
Põlva vallas

seisuga 01.12.2018
mehi 6977
naisi 7128

kokku 14 105 elanikku.

Ajavahemikul 
16.11.2018 – 13.12.2018 

sündis Põlva vallas 
4 tüdrukut ja 2 poissi.

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

ÕNNITLEME 
VÄÄRIKAID 
JUUBILARE

Pilet 7 / 5 eurot 
tund enne algust kohapeal

31. detsembril 2018
Põlva Vallavalitsuses 
kodanike vastuvõttu 

ei toimu.


