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• Ees seisavad rasked nädalad. Peame vastu! Koroonaviirusesse nakatumine kasvab ja Eesti meditsiinisüsteemi ähvardab ülekoormus. Käitugem vastutustundlikult.
• Aitame meedikutel elusid päästa! Peame kinni riigis kehtestatud meetmetest. Kõigile on aasta olnud raske, seega
hoolime üksteisest, ärme levita viirust ja aitame neid, kes abi
vajavad.
• Lähikontaktsed peavad olema eneseisolatsioonis. Kodust
tohib lahkuda ainult haigustunnusteta ning igapäevaseks
toimetulekuks hädavajaliku hankimiseks. Kohustus järgida
Terviseameti suuniseid kehtib kõikidele lähikontaktsetele, ka
nendele, kes ei ela püsivalt haigega koos!
• Vähendame kontakte. Jätame ära peod. Väldime rahvarohkeid kohti ja üritusi, ärme kohtu oma lähiringist väljaspool
olevate inimestega. Koroonaviiruse leviku pidurdamiseks
peab igaüks pingutama!
• Veeda jõulud kodus ja kitsas pereringis. Enne jõulupühi tuleb end hoida, viia oma kontaktid teiste inimestega miinimumini ja püsida võimalikult palju kodus, et vähendada riski ise
nakatuda ja mitte kanda nakkust pereringis kellelegi edasi.
• Tee jõuluostud internetis. Väldi poes rahvarohketes kohtades ostlemist.

Aastavahetuse ilutulestik

Teada saamaks kodanike arvamust valla poolt korraldatud traditsioonilise aastavahetuse ilutulestiku jätkamise kohta vallakeskuses Põlvas, korraldas vallavalitsus vastava küsitluse veebilehel
volis.ee.
Küsitlusel said ilutulestiku korraldamisele oma poolt või vastuhääle anda vähemalt 16-aastased Põlva valla kodanikud.
Hääletajaid oli kokku 145 isikut, kellest 76 andis poolthääle ja
69 vastuhääle.
Seega, aastavahetuse ilutulestik Põlvas toimub ka sel aastal.
See kestab 7 min, selles on 18 osa ning maksab 2950 eurot koos
käibemaksuga.

Rahulikke jõulupühi ning kordaminekuterohket uut aastat!
Põlva vallavolikogu ja Põlva vallavalitsus
Taavi Nageli fotol lume tootmine Mammaste tervisespordikeskuses

Mini-ja õpilasfirmade teistmoodi laadahooaeg
Käesoleva aasta eriolukord pani ettevõtlikud
noored leidma võimalusi, kuidas tühistatud õpilasfirmade laatade asemel leida uusi väljakutseid
toodete müümiseks.
Novembri viimasel nädalavahetusel sai Värskas hoo sisse Põlvamaa mini- ja õpilasfirmade
laadahooaeg, mis rauges kiirelt. Enamus õpilasfirmade laadad tühistati. Ainuke laat toimus 28.
novembril Värskas. Põlva Gümnaasiumist osales
laadal kaheksa firmat ja Põlva Koolist kaks minifirmat.
Värska laadal anti välja erinevaid auhindu:
• parim õpilasfirma - ÕF Helgits ja pross-helkurid;
• parim toode - ÕF AKVAM magneesiumi / porgandiõli sprei;
• parim väljapanek - ÕF Kärri ja mesilasvahariie;
• parim müügistrateegia - ÕF Frisk ja värskendavad lehekesed;
• eripreemia - ÕF VitaPomm ja marjapulbrid;
• eripreemia - MF Huuleilu ja mõnusad huulepalsamid.
Laupäeval 5. detsembril said mini- ja õpilasfirmad võimaluse osaleda Võru Talvefestivalil ja selle raames Võru linna keskväljakul toimunud laadal, mis oli õpilasfirmadele edukas. Enamus said
tooted läbi müüdud ja kiirustati uusi tootma.
11.-12. detsembril toimuma pidanud Tartu
õpilasfirmade laat tühistati mõned päevad enne
toimumist. Laatade tühistamine pani õpilasi läbi
mõtlema, kus ja kuidas tooteid müüa. Põhilisteks
müügikanaliteks hakkasid kujunema erinevad sotsiaalmeedia kanalid.
Koostöös 15 maakonna arenduskeskusega korraldati 10. detsembril õpilasfirmadele internetiturunduse veebikoolitus „Kiirelt klientideni”, kus
koolitajaks Timo Porval Lavii Marketing OÜst.
Osalejaid oli kokku ca 280 kõikidest osalenud
maakondadest.
Mõnede õpilasfirmade tooted on müügil Coop
Põlva Tarbijate Ühistu kauplustes.
Sellel aastal on Põlva Gümnaasiumis kümme
õpilasfirmat ja Põlva Koolis kaks minifirmat. Mõlema kooli õpilaste juhendaja on Kaia Tamm.
Mooste Mõisakoolis toimetab mini-mini firma
Rahulind, juhendajateks Airi Lehemets ja Andri
Võsokovski.

Põlva mini- ja õpilasfirmad Võru talvefestivalil. Foto: Kaia Tamm
Mini-ja õpilasfirmade tegevusi rahastati Euroopa Liidu Euroopa Regionaalarengu Fondi meetme “Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks” projektist “Põlvamaa PATEE programm 2020-2023”.
Kristel Koddala
Ettevõtluse ja noorte projektijuht Põlvamaa Arenduskeskuses
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Teede talihooldus
Põlva linna piirkonnas, sealhulgas Himmaste, Mammaste, Rosma, Puuri ja Peri: töid teostab AS Trev-2 Grupp, kontakt
Hardi Kuimets, tel 5814 4802, hardi.kuimets@trev2.ee.
Endiste Vastse-Kuuste, Mooste ja Ahja valla ning osaliselt
endise Põlva valla piirkonnas: Ahja, Akste, Kärsa, Mustakurmu,
Mõtsküla, Lootvina, Logina, Padari, Kiidjärve, Kosova, Ibaste,
Partsi, Lutsu, Soesaare, Uibujärve, Holvandi, Adiste, Kanassaare,
Nooritsmetsa, Eoste, Valgesoo ja Taevaskoja – töid teostab Hainer
Kaine, tel 5620 6677, hainerkaine@gmail.com.
Mooste, Rasina, Kadaja, Kastmekoja – töid teostab Kristo
Luik, tel 5622 5753, myyri.talu@gmail.com.
Kauksi, Jaanimõisa, Kaaru, Kanasaare, Säkna – töid teostab Meelis Kokkmaa, tel 525 8774, meelis.kokkmaa@gmail.com.
Vastse-Kuuste, Vooreküla, Karilatsi, Valgemetsa, Koorvere, Aarna, Kiuma, Tännassilma, Puntaru, Hatiku – töid teostab
Andu Hanson, tel 508 6789, popsiveod@gmail.com.
Endise Laheda valla piirkonnas: Tilsi, Roosi, Lahe, Ridali,
Suurküla, Joosu, Vana-Koiola, Himma, Naruski, Pragi ja Vardja
– töid teostab OÜ Devia, kontakt Enar Viljamaa, tel 516 0699,
info@devia.ee.
Libe sõidutee on üks talve lahutamatu osa, mis võib osutuda
väga ohtlikuks, kui sellega ei arvesta. Libeda tee hooldustöid tehakse teede liiklussageduse järgi – suurema liiklusega teed ennem.
Väiksema liiklusega teel tehakse hooldetöid harvem ja väiksemas
mahus. Esimese seisunditaseme puhul, kuhu enamus valla teid
kuulub, on nõutud ainult ohtlike kohtade puistamine.
Libeduse tekkides tuleb olla liikluses väga ettevaatlik, valida
sõidukiirus vastavalt teeoludele, vältida vähemkasutatavaid teid
või koguni vältida sõitmist. Asulavälistel teedel liigeldes tuleb olla
eriti tähelepanelik.
Probleemidest teede talihooldusel palume teada anda Põlva
Haldusteenistuse juhatajale Rein Kamberile telefonil 5560 1587 või
otse oma piirkonna talihooldetööde teostajale.
Põlva Teataja

2021. aasta kaasava
eelarve ettepanekuid
saab esitada
10. – 25. jaanuarini
Kaasavasse eelarvesse oodatakse ettepanekuid avalikult kasutatava objekti rajamiseks või parendamiseks hinnangulise maksumusega
5000 – 50 000 eurot. Elluviidav idee ei tohi tekitada ebamõistlikke
kulusid omavalitsuse järgnevate aastate eelarvetele. Kaasava eelarve
objektiks ei ole Põlva valla hallatavate asutuste, valla enamusosalusega äriühingute ja valla poolt asutatud sihtasutustega seotud investeerimisettepanekud. 2021. aasta kaasavasse eelarvesse on kavandatud 50 000 eurot. Mitu ettepanekut 2021. aasta kaasavast eelarvest
ellu viiakse, sõltub esitatud ettepanekute maksumusest ning elanike
küsitlusel ettepanekutele antud häältest. Kaasavas eelarves täpsemalt saab lugeda: www.polva.ee/kaasav-eelarve
Ettepanek peab sisaldama:
1. esitaja nime, kontakttelefoni või e-posti aadressi, postiaadressi;
2. nimetust (lühike fraas, mis nimetab ettepaneku sisu);
3. idee kirjeldust, planeeritavat asukohta, eesmärki ja olulisust
(lühike kirjeldus, millisele Põlva valla vajadusele ettepanek vastab,
millise probleemi lahendab või millise uue võimaluse avab; mis on
ettepaneku eesmärk; miks on ettepaneku teostamine Põlva valla eelarvest vajalik ja oluline);
4. sihtrühma (lühike kirjeldus, kes saavad probleemi lahendamisest või uue võimaluse avanemisest otsest kasu; nimetada hinnanguliselt sihtrühma suurus, vanus jm olulised tunnused);
5. ettepaneku hinnangulist maksumust;
6. muud olulist infot, ideed iseloomustavat materjali (eskiis, joonis, foto, kirjeldust sellest, mida oleks idee hindajail lisaks oluline
teada).
Ettepanek tuleb esitada kas digitaalselt allkirjastatuna e-posti
aadressile info@polva.ee või paberkandjal allkirjastatuna aadressile
Kesk 15, 63308 Põlva.
Kaire Kalk
Arenduse peaspetsialist

Detailplaneeringu avalik arutelu
Põlva Vallavalitsus korraldab Kiidjärve külas Ubina katastriüksuse detailplaneeringu avaliku arutelu 4. jaanuaril 2021
kell 16. Viiruse leviku tõkestamiseks korraldatakse avalik arutelu
elektrooniliselt Microsoft Teams keskkonnas ning avalikul arutelul osalemiseks on vajalik etteregistreerimine. Osalemisest teatada hiljemalt 28.12.2020 e-posti aadressil tiia.zuppur@polva.ee
või telefonil +372 5347 1669. Registreerunutele saadetakse link
arutelul osalemiseks. Avaliku väljapaneku ajal esitati üks kirjalik
arvamus, milles paluti ehituskeeluvööndi vähendamisest loobuda.
Keskkonnaamet ei andnud nõusolekut Kiidjärve ehituskeeluvööndi vähendamiseks planeeringu alusel.
Ehitus- ja plneeringuosakond
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Hoidkem end ja oma lähedasi!

Paljud ütlevad, et nii rasket aastat polegi olnud. Just hingeliselt.
Kes on kaotanud töökoha, kes on ise või kelle peres on nakatunu.
Erilises kurbuses on mõistagi need, kes on viiruse tõttu kaotanud
lähedase. Teadmatust ja kartust, isegi hirmu on piisavalt.
16. detsembril, nende ridade kirjutamise aegu Põlvamaal õnneks veel koroonasurmasid registreeritud pole, küll aga on mitmed
inimesed saanud tunda vägagi rasket seisu. Kõige hullem olukord
on praegu teatavasti Põhja-Eestis ja Ida-Virumaal, samas on kevadega võrreldes oluliselt kasvanud haigestumine ka Lõuna-Eestis,
kus praegu on jälgimisel ligi 800 nakatanut.
Olgu öeldud, et kõige rohkem on koroona Lõuna-Eestis tabanud 10-19 aastaseid, järgmisena 40-49 aastaseid, seega ei saa kuidagi väita, et viirus ainult vanu inimesi kimbutab. Kõige rohkem
on Lõuna-Eestis nakatunuid (436) mõistagi Tartus ja Tartumaal,
aga viimase kahe nädala haigestumus 100 000 elaniku kohta on
kõige kõrgem (332) just Põlvamaal.
Kui suuremad numbrid on peamiselt hooldekodude tõttu Kanepi vallas (kumulatiivne haigestumus 100 000 elaniku kohta 900,9,
siis Põlva vallas on siiani läinud veel suhteliselt hästi. Meil on

koroonaviirusega haigestunud 61 inimest ja praegu on jälgimisel
üle 20 nakatunu. Noorim koroonahaige Põlvamaal on 10-aastane.
kõige vanem nakatunu 96-aastane. Kui enamasti on viirus saadud
töökohal, koolis või pereliikme vahendusel, siis murelikuks teeb
see, et järjest rohkem inimesi ei oska arvata, kust tema nakkuse
on saanud.
Head Põlva valla elanikud! Meil kõigil on võimalus näha ja
kuulda, mis toimub Ida-Virumaal ja kuidas meist võimekamad
riigid selle viiruse käes vaevlevad. Kui meie vallas on veel võrdlemisi turvaline, siis tänu sellele, et me omasid hoiame ja võõrastest kontaktidest hoidume. Teadlased väidavad, et lihtsalt niisama,
tuulega õhku mööda COVID-19 ei levi. Viirus vajab levimiseks
kontakti inimeselt inimesele.
Maskikandmine on üks meede, mida igaüks meist saab enda
ja teiste kaitseks teha. Seda tuleb kanda kõigis avalikes siseruumides. Muret teeb info, et mask puudub sageli maakaupluse külastajal, ka siin, Põlvamaal.
Põlva Vallavalitsuse tõsine palve on, et me kõik ka nüüd,
jõulude ja aastavahetuse ajal, hoiaksime ennast ja oma lähedasi.
Kui kavatsete külastada oma sugulasi või sõpru, leppige kokku,
et hoidute enne kohtumist vähemalt viiel, aga parem kui kaheksal päeval kõigist lähikontaktidest ja nakkusohtlikest paikadest.
Igal juhul ärge väljuge kodust haigena ja hoidke kõikjal distantsi.
Vaktsiin jõuab peagi ka Eestisse ja pagana kahju, kui keegi meist
vahetult enne peab viiruse ohvriks langema.
Rahulikku jõuluaega ja lootusrikast aastavahetust!
Jäägem terveks!
Georg Pelisaar
vallavanem, Põlva valla kriisikomisjoni esimees

Hooned registrisse!
Peatselt saab mööda aasta ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduses määratud tähtajast, mille kohaselt tuli ehitisregistri andmed korrastada
2020. aasta 1. jaanuariks. Tärmini möödumine ei tähenda seda, et ehitisregistrisse
seni veel kandmata hoonete andmeid enam
korrastada ei saaks või asuks omavalitsus
registrisse kandmata hoonete omanikke
karistama. Kõik kinnisvara omanikud,
kes ei jõudnud 1. jaanuariks oma kinnistul asuvaid ehitisregistrisse kanda, saavad
seda jätkuvalt teha. Registrisse tulen kanda hooned, mille ehitisealune pind on üle
20 m2. Oma hoonete kohta saab andmeid
kontrollida ehitisregistri (www.ehr.ee) või
ka Maa-ameti geoportaali kaardirakenduse
veebilehelt (https://geoportaal.maaamet.
ee/est/Kaardirakendused-p2.html). Üle tasub vaadata ka hoone (te) nõukogudeaegsed hooneregistri dokumendid ja kontrollida, kas need on ikka ehitisregistrisse üle
kantud.
Hoonete ehitisregistrisse kandmine ja
korras dokumentatsioon on vajalik eelkõige kinnisvaraomanikule endale. Kinnisvara dokumentatsiooni kontrollivad pangad
siis, kui inimene soovib näiteks kinnisvara

tagatisel või kinnisvara ostuks laenu võtta.
Ehitiste seaduslikkus on oluline ka kindlustusfirmade jaoks. Objektide kontrolli
käigus selgitatakse välja hoone ehitamise
õiguslik alus, ehitisealune pind, ehitise
otstarve, valmimise aeg, ümberehitamise,
laiendamise või lammutamisega seonduv
info.
Kui selgub, et enne 22.07.1995 (enne
planeerimis- ja ehitusseaduse kehtestamist) valminud ja kasutusele võetud hoone andmed puuduvad ehitisregistrist, siis
andmete kandmiseks ehitisregistrisse on
tarvis ehitiste asendiplaani ning jooniseid
(varasem ehitusprojekt või ülemõõtmisjoonised, st põhiplaan korruste kohta 2
vaadet mõõtudega: pikkus, laius kõrgus).
Lisaks tuleb täita vormikohane andmete
esitamise teatis iga hoone kohta. Eluhoone
puhul tuleb esitada ka lisa 1 eluruumi andmetega. Abihoonete kohta tuleb täita ainult
andmete esitamise teatis. Vajalikud blanketid hoonete andmete ehitisregistrisse
kandmiseks leiab Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi kodulehelt https://
www.mkm.ee/et/eesmargid-tegevused/
ehitus-ja-elamumajandus/ehitisregister.
Paljudel hoonetel peab ka olema kasu-

Volikogus ja vallavalitsuses
Vallavalitsuses
Eraldati ettevõtlustoetust osaühingule Kivikaru. Investeeringu
abil luuakse hiljemalt 2021. aasta augustiks kolm uut töökohta.
Otsustati maksta jõulutoetust Põlva valla nelja- ja enamalapseliste perede lastele, toimetulekutoetuse lastega peredele ning
asendushooldusteenusel viibivatele lastele kokku summas 11 820
eurot.
Tee nr 2850108 (Puurmanni tee km 1,562 kuni 2,064, pikkusega 502 m) määrati avalikuks kasutamiseks vastavalt Põlva valla
kasuks sõlmitud isikliku kasutusõiguse lepingutele.
Muudeti 52 katastriüksuse aadressid. Põlva linnas Oja, Maarja ja Järve tänaval olevate katastriüksuste aadressid ei olnud õiges järjestuses ning olid eksitavad; Savi 2a kortermajale puudub
juurdepääs Savi tänavalt; külades, kus on määratud liikluspinnale
nimi, tuleb katastriüksused adresseerida liikluspinna järgi; ühes
külas ei tohi olla katastriüksustel korduvaid aadresse.
Kehtestati Laheda Sotsiaalkeskuse poolt osutatava ööpäevaringse hooldusteenuse maksumuseks ühe teenust saava isiku kohta
730 eurot kalendrikuus. Hind ei sisalda ravimite maksumust.
Volikogus
07.12.2020
Volikogu võttis teadmiseks revisjonikomisjoni kontrollakti
Põlva valla ja Põlva Püha Neitsi Maarja koguduse vahelise maade
vahetuslepingu kohta.
Istungil anti sisse avaldus erakorralise volikogu kokkukutsumiseks ja umbusalduse algatamiseks vallavolikogu esimehele Lennart
Libale.

tusluba/ kasutusteatis. See küsimus tekitab
jätkuvalt segadust. Hoonele, mis on ehitatud enne 1995. aastat ja mille kohta on
ehitisregistris kanne ning mida pole pärast
1995. aastat laiendatud, rekonstrueeritud,
ei ole kasutusluba vaja. Kui maja on pärast
1995. aastat ehitatud, laiendatud või ümber ehitatud, on kasutusluba/kasutusteatis
kohustuslik.
Miks on kasutusluba/kasutusteatis vajalik? Kasutusluba tõendab, et hoone on
ohutu ja seda on turvaline kasutada. Kasutusloata hoone puhul ei pruugi kindlustus
korvata õnnetusjuhtumi kahju. Kasutusluba tagab usaldusväärsuse panga ees, kui
mingil hetkel tekib soov kinnisvara osta
või müüa. Samuti tagab kasutusloa olemasolu kinnisvara müüja jaoks oluliselt
kiiremat müügiprotsessi.
Seega ei tasu lootma jääda „heale õnnele“, et äkki keegi ehitisregistrisse kandmata
hooneid või ebaseaduslikke ehitisi ei märka. Olemasolevate hoonete ehitisregistrisse
kandmiseks ja vajalike lubade taotlemiseks
pöörduda Põlva Vallavalitsusse ehitusspetsialistide poole, et saaksime leida selleks
parima võimaliku mooduse.
Ehitus- ja planeeringuosakond

26.11.2020
Võeti vastu erateede avalikuks kasutamiseks määramise kord.
Eratee avalikuks kasutuseks määramine toimub kokkuleppel tee
omanikuga.Vastava menetluse algatab Põlva Vallavalitsus omal
initsiatiivil või huvitatud isiku taotluse alusel. Eratee avalikuks kasutamiseks määramine ei tähenda kohest tee korda tegemist, vaid
tagab liiklemise võimaluse igaühele. Teede remont lähtub valla
teehoiukavast.
Anti luba Maaelu Edendamise Sihtasutusele Põlva vallas Kärsa külas asuva kinnistu Idapõllu (katastritunnus 11701:005:0207,
pindala 25,33 hektarit) omandamiseks.
Võeti vastu “Koduteenuse osutamise tingimused ja kord” uus
redaktsioon. Koduteenus on sotsiaalteenus, mille eesmärk on täisealise isiku iseseisva ja turvalise toimetuleku tagamine kodustes
tingimustes, säilitades ja parandades tema elukvaliteeti. Koduteenust osutavad Põlva Vallavalitsuse hallatavad asutused Põlva Päevakeskus ja Laheda Sotsiaalkeskus.
Võeti vastu otsus kinnistute vahetustehingu heakskiitmise kohta. Põlva Vallavalitsus võõrandas vahetuslepinguga EELK Põlva
Püha Neitsi Maarja kogudusele Kiuma külas asuva Mikelauri kinnistu ja omandas koguduselt uue administratiivhoone rajamiseks
kinnistu aadressil Maarja tn 2, Põlva linn.
16.12.2020
Volikogu ei võtnud vastu otsust volikogu esimehele umbusalduse avaldamise kohta. Umbusalduse poolt hääletas 8 ning vastu
oli 15 volikogu liiget, 1 volikogu liige jättis hääletamata.
Võeti vastu Põlva valla 2020. aasta neljas lisaeelarve.
I lugemise läbis Põlva Vallavolikogu 16. märtsi 2018. a määruse nr 1-2/30 “Põlva valla põhimäärus” muutmine.
Põlva Teataja
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Algab Rosma-Peri jalg-ja jalgrattatee ehitus
Detsembrikuu keskpaigas alustab Teearu Grupp OÜ RosmaPeri kergliiklustee ehitusega.
Ehitusspetsialist Reio Jüriöö sõnul alustatakse mullatöödega Peri poolsest otsast ja liigutakse Linnamäe teeni. Samaaegselt mullatöödega toimuvad ka tänavavalgustuse kannude ja
elektrikaabli paigaldustööd ning drenaažitööd. Linnamäe tee
mullatööd ja kergliiklustee katendi ehitus on esialgu planeeritud kevadesse.
Rajatava Rosma-Peri jalg- ja jalgrattatee kogupikkus on 4,3
km, millest maanteeamet rahastab 300 meetrise lõigu ehitust.
Tee jätkab olemasolevat Põlva-Rosma kergliiklusteed, kulgedes Linnamäe teelt Rosma kalmistu serva ning edasi VõruPõlva maantee äärde. Meemaste bussipeatuse juurest kulgeb
kergliiklustee Peri külla. Linnamäe teel jääb kergliiklustee 620
meetrisel lõigul segakasutusega teeks.
Kergliiklustee rajatakse projekti „Põlva linna ja Peri piirkonna ühendamiseks Rosma-Peri kergliiklustee rajamine“ raames, mida toetatakse piirkondade konkurentsivõime tugevdamise meetmest Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest
596 252,40 euroga.
Rajatav tänavavalgustusega jalg- ja jalgrattatee aitab tagada
liiklusohutust ning tagab elanikkonnale töökohtade ja avalike
teenuste parema kättesaadavuse. Kergliiklustee ehituse kogumaksumus on 994 134 eurot.

Aasta 2020 on olnud ettevõttele tulemuslik ja jätkusuutlik ning
andnud kindlustunde seatud eesmärkide täitmise kaudu julgelt
minna tulevikku. Tehtu ja saavutatu on loonud ettevõttele stabiilse arengu ja samas ka suurendanud kohustusi ning vastutust teiste
piirkondadega liitumise kaudu.
Suuremad projektid aastal 2020 olid OÜ Vastse-Kuuste Soojus
ühinemine aktsiaseltsiga Põlva Soojus ning Põlva linna Tere piirkonna ja Vabriku-Lao piirkonna soojustorustiku (1 329 m) ehituse
elluviimine. Tere piirkonna tarbijateni jõuab soojus nüüd Vabriku
tänava rekonstrueeritud katlamajast.
Viimase viie aastaga on soojustorustike renoveerimist ja uute
paigaldamist teostatud 6,15 km ulatuses. Aasta 2020 lõpusirgel olles saame kinnitada, et renoveeritud (eelisoleeritud) torustike osakaal Põlva võrgupiirkonnas on ligi 80%.
AS-i Põlva Soojus Põlva kesklinna võrgupiirkond, millele soojust tarnitakse J.Käisi tänava katlamajast, hinnati Eesti Jõujaamade
ja Kaugkütte Ühing poolt Tõhusa Kaugkütte märgise tingimustele
vastavaks. Märgis „Tõhus kaugküte“ omistatakse kaugkütte- või
kaugjahutussüsteemile, milles soojuse või jahutuse tootmiseks kasutatakse vähemalt 50% taastuvenergiat või 50% heitsoojust või
75% koostoodetud soojust või 50% sellise energia ja soojuse kombinatsiooni.
Head lugejad, säilitage rõõm ja rahu, siis jahedus ja kurbus meie
hinge ei mahu. Soojust jõuluaega ja uude aastasse, olge terved!
Tarmo Kirotar
AS Põlva Soojus juhatuse liige

Põlva valla volikogu kiitis septembris 2020 heaks koostöölepingu sõlmimise Euroopa kultuuripealinn Tartu 2024ga. Põlva
vald osaleb seeläbi Eesti 2024. aasta tippsündmuse ettevalmistamises ja läbiviimises. Vald panustab ja saab osa nii Tartu 2024 kultuuriprogrammist, koolitustest kui turistide siia kutsumise nimel
tehtavast turundusest. Kokku teeb Euroopa kultuuripealinna nimel
koostööd 20 Lõuna-Eesti omavalitsust.
Koostöölepingus kinnitavad Tartu linna poolt asutatud sihtasutus Tartu 2024 ja omavalitsused, et Euroopa kultuuripealinn Tartu
2024 viiakse ellu osapoolte igakülgses koostöös ning ühiselt pingutatakse selle nimel, et kõigis omavalitsustes toimuks selle raames unikaalseid sündmusi.
Koostöölepingule lisandub igal aastal sihtasutuse ja iga omavalitsuse vaheline tegevuskava. Aasta lõppedes esitab SA Tartu 2024
vastavale omavalitsusele aruande tegevuskava elluviimise kohta.
Esimesed tegevuskavad koostatakse 2021. aastaks ning esimesed
aruanded 2022. aasta alguseks.
Aasta 2021 on ettevalmistav aasta Euroopa kultuuripealinna
õnnestumiseks Tartus ja Lõuna-Eestis – keskendutakse programmi
ettevalmistustööde, kultuuritöötajate oskuste ja teadmiste tõstmisele kultuuripealinnaks valmistumisel.
Põlvas toimub koostöölepingu sõlmimise sündmus jaanuarikuus 2021. See on avalik sündmus, jälgi reklaami.

Koduste laste kommipakid
Palume lapsevanematel, kelle lapsed on vanuses 1-7-aastat
ja ei käi lasteaias, tulla järele kommipakkidele enne 31. jaanuari 2021 vallavalitsuse sotsiaalosakonda Kesk tn 15, Põlva (E-N
9-16, R 9-12, lõuna 12-12.45).
Palume 2019. ja 2020. aastal sündinud laste vanematel, kes
veel pole kätte saanud vallavalitsuse poolt lapsele kingitavat lusikat, otsida see ära enne 31. jaanuari 2021 vallavalitsuse sotsiaalosakonnast Kesk tn 15, Põlva (E-N 9-16, R 9-12, lõuna 1212.45).
Toidukulutoetus
Ootame 15. jaanuariks 2021 lasteaia toidukulu toetuse taotlusi.
Toidukulutoetus määratakse Põlva valla haldusterritooriumil
asuva lasteaia toidukulu päevamaksumuse täielikuks või osaliseks hüvitamiseks. Toidukulutoetus on sissetulekust sõltuv toetus ning see määratakse isikule, kelle taotlemisele eelnenud kuue
kalendrikuu netosissetulek perekonnaliikme on väiksem kui 350
eurot. Toetus määratakse kuni kaks korda aastas perioodiks 1.
september kuni 31. jaanuar ja 1. veebruar kuni 31. august. Toetus
kantakse lasteasutuse või toitlustaja arveldusarvele.

Kaire Kalk
arenduse peaspetsialist

Põlva Soojus aastal 2020

Sotsiaalosakonna teated

Oleme pidanud õppima asju
teistmoodi tegema
Lõppev aasta ei ole olnud lihtne, see on olnud erakordne aasta
kõigile. Keerulised olukorrad majanduses ja palju piiranguid ei ole
jätnud kedagi puutumata. Oleme pidanud õppima asju teistmoodi
tegema ja ka olukordi teistmoodi lahendama. 2020. aasta raputas
kogu maailma.
Läksime märtsikuus peaaegu üleöö kõik kodukontoritesse, mis
oli raske. Kindlasti oli palju raskem leida rahulikku kohta töötamiseks, kui terve pere oli korraga kodus ning samal ajal tuli olla
erinevas rollis – lapsevanem, õpetaja, kolleeg, juht. Töötada internetilahenduste vahendusel, kus sotsiaalseid kontaktid kolleegidega
jäid minimaalseks – see on kogemus, mis jääb aastast meelde.
Isiklikult oli uusim kogemus inimeste juhtimine distantsilt ja
samal ajal tunnetada ja tajuda, kuidas neil tegelikult läheb. Alguses
oli selline olukord uudne ja väljakutseid pakkuv. Kui aga koosolekuid on järjest palju ning arvutis peab veetma tunde, siis tuleb
hoida inimeste meeleolu üleval ja toetada, kui tulevad rasked küsimused või keerulised teemad. Aasta näitas, et palju asju saab teha
teistmoodi.
Liikumine on koroonakriisi ajal vaimse ja füüsilise tervise
hoidmiseks väga tähtis ja seetõttu sai liikumiskilomeetreid sellel
aastal kogutud rekordiliselt palju. Rohkem oli aega olla looduses
ning avastada ja märgata erinevaid linnuliike läbi fotokaamera silma.
Praegune aeg on toonud ühiskonda aga liiga palju pingeid.
Miks meie ümber on niipalju sallimatust ja kurjust? On viimane
aeg hakata märkama kaaslastes rohkem positiivset, soovi muuta
inimesed paremaks ja mitte ainult kritiseerida seda, mida keegi valesti teeb. Kuid ühte asja peaks iga päev tegema – hoolima lähedastest ja märkama neid, kes võivad abi vajada.
On jõuluaeg. Me ootame armastuse väljendusi oma kallite
inimeste poolt, oma ümbruskonna poolt, oma valitsejate poolt.
Me kõik ootame mõistmist, märkamist, lugupidamist ja lähedust.
Hoiame üksteist, vaid nii võime loota paremat uut aastat!
Janika Usin
abivallavanem

Info raske ja sügava puudega laste vanematele
Põlva Vallavalitsuselt on võimalik taotleda raske ja sügava
puudega lapse sotsiaalteenuse toetust. Toetust antakse järgmiste
teenuste osutamiseks ning arendamiseks: lapsehoiuteenus, tugiisikuteenus, isikliku abistaja teenus, transporditeenus, lapse rehabilitatsiooniteenus, lapse ja tema perekonna nõustamisteenus,
lapsele eluaseme kohandamine, muud sotsiaalteenused, mis aitavad vähendada raske ja sügava puudega lapse perekonna hoolduskoormust või puudest tulenevat lisavajadust.
2021. aastal on vallavalitsuse poolt kehtestatud toetuse määrad kalendriaastas - raske puudega laps 450 eurot, sügava puudega laps 500 eurot.
Eelarveaasta kasutamata rahaliste vahendite ülejäägi korral
ning juhul kui puudega lapse sotsiaalteenuste vajadus on suurem
kehtestatud toetuse määrast, võib esitada vallavalitsusele täiendavalt toetuse taotluse peale eelarveaasta 1. septembrit.
Taotlus saata e-posti aadressile info@polva.ee või paberkandjal aadressile Kesk tn 15, Põlva 63308. Täpsem info - lastekaitsespetsialist Helena Liiv 5871 7630, helena.liiv@polva.ee
01.01.2021 muutub raske ja sügava puudega laste tugiteenuste (tugiisikuteenus, lapsehoiuteenus, transporditeenus) taotlemise
kord. Teenuse taotlemiseks tuleb puudega lapse vanemal esitada
taotlus vallavalitsuse sotsiaalosakonna lastekaitsespetsialistile.
Täpsem info - lastekaitsespetsialist Helena Liiv 5871 7630,
helena.liiv@polva.ee
Sotsiaalosakond

Lapsevanemate koolitus
“Imelised aastad” järgmisel aastal
Vastse-Kuustes
Põlva vald korraldab juba viiendat korda lapsevanematele,
kelle laps on vanuses 2-8 aastat, vanemluskoolituse „Imelised
aastad“. Laste kasvatamisel võib tekkida olukordi, millega on
keeruline hakkama saada. Antud programm sobib vanematele,
kes vajavad tuge ja soovivad õppida, kuidas laste kasvatamisega
paremini toime tulla.
Programm sobib 2–8-aastaste laste vanematele:
• kes soovivad saada vastuseid lapse kasvatamisel tekkinud küsimustele ja õppida, kuidas paremini toime tulla;
• kelle lastel on esmased käitumisprobleemid, nt kohatine agressiivne käitumine, hüperaktiivsuse ilmingud, hajutatud tähelepanuvõime, valetamine, sõnakuulmatus jne.
Koolitusel õpitakse:
• kuidas arendada last mängu abil;
• kuidas last julgustada ja tunnustada;
• kuidas kehtestada tõhusalt piire ja reegleid;
• kuidas õpetada last tugevate tunnetega toime tulema;
• kuidas lahendada konflikte;
• kuidas tulla toime stressiga.
Vanemlusprogramm “Imelised aastad” alustab oma tegevust jaanuaris 2021 Vastse-Kuuste lasteaias.
Koolitussessioonid toimuvad 16 nädala jooksul üks kord nädalas kaks tundi, kokku 32 tundi. Koolitajateks on Geri KarilaidVidder ja Helen Metsma. Kohapeale on organiseeritud lastehoid
ja pakutakse kerget einet. Koolitus on vanematele tasuta. Koolituse korraldab Tervise Arengu Instituut koostöös kohalike omavalitsustega.
Koolitusele registreerimiseks pöörduge Põlva Vallavalitsuse
lastekaitsespetsialistide poole:
Anneli Masen, tel 504 5530 / 799 9477, anneli. masen@polva.ee
Karin Suur, tel 5302 1668 / 799 9462, karin.suur@polva.ee.

Kortermaja uues kuues. Sireli 3. Foto J. Usin
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Tervise Arengu Instituut kutsub programmiga „Selge“
vähendama alkoholitarvitamist
MTÜ Võluvõru- Võrumaa Rahvaülikool
Projekt nr 2014-2020.3.02.20-0233

Vanemaealiste tööhõivevõime
suurendamine Võru ja Põlva maakonnas
MTÜ� Võ� luvõ� ru- Võ� rumaa Rahvau� likõõl ja MTÜ� Põ� lvamaa Rahvau� likõõl viivad ellu
Eurõõpa Sõtsiaalfõndi põõlt rahastatud prõjekti „Vanemaealiste tõ� õ� hõ� ivevõ� ime
suurendamine Võ� ru ja Põ� lva maakõnnas".
Prõjektiperiõõdil 01.10.2020- 31.03.2023 keskendutakse 55+ ealiste ilma tõ� õ� ta õlevate
inimeste sõtsialiseerumisele, aktiviseerumisele ja tõ� õ� hõ� ivevõ� ime tõ� stmisele. Prõjekti
tegevused õn kõkku pandud kahes maakõnnas suvel teõstatud kaardistuse tulemusel
arvestades sihtru� hma vajadusi, võ� imalusi ja eripa� ra. Nõ� ustamiste, grupitõ� õ� de ja
kõõlituste la� biviimisel la� htutakse õsaleja persõnaalsetest vajadustest. Kõõlitajate ja
nõ� ustajatena õn prõjekti elluviimisse kaasatud va� ga head õma ala spetsialistid ning
prõjekti la� bimisel õn õsaleja pagasis tõ� õ� riistad ja teadmised, millega õma tõ� õ� elu
ta� isva� a� rtuslikult ja� tkata.
Esimeste gruppide tegevused saavad nii Võ� ru- kui Põ� lvamaal alguse 2021 jaanuari
teises põõles ja kestavad õrienteeruvalt mai lõ� puni. Prõjektis õsalemine õn tasuta.
Ta� psem infõ www.võluvõru.eu ja www.pry.ee
Kui tunned, et Sina või Sinu tuttav- lähedane võiks projektiga liituda, siis palume
võtta ühendust!
Kõntaktid:
Prõjektijuht Helle Kivi, tel 5853 1062, e-põst helle@võluvõru.eu
Kõõrdinaatõr Võ� rumaal Annika Kuus- tel +372 5661 1776; e-põst annika@võluvõru.eu
Kõõrdinaatõr Põ� lvamaal Carõlina Lõõg- tel +372 527 8784;
e-põst põlvamaary@gmail.cõm

Jõulukuuse ehtimine läbi aasta
kümnete. ERM ootab ka Sinu lugu
Jõulukuuse kaunistamisele on jätnud jälje nii majanduslik
olukord kui valitsev poliitiline olukord. Kuusepuul on olnud igal
kümnendil oma ehtemood. Viimasel aastatel on pakutud välja aasta moevärvi ja ehtetüüpi. Eesti Rahva Muuseumi kuraator Reet
Piiri on meie kodulehele koostanud uhke albumi oma looga jõuluehetest ning räägib sinna juurde jõulukuuse kaunistamisese traditsioonist läbi aastakümnete.
Üleskutse kõigile jõuluehete armastajatele!
Jaga ERMiga oma lugu:
• Kui võtad välja oma kuuseehted, siis milline neist on kõige
vanem ja kuidas see Sinuni või Su vanavanemateni jõudis?
• Kas on mõni kuuseehe, millega taaskohtumine toob naeratuse
näole? Millega see tunne seotud on?
Kui Sa aga jõulupuud enam ei kaunista ning raatsid oma vanast
jõuluehtest loobuda, siis võta ühendust Eesti Rahva Muuseumiga.
Meie kogudesse mahub veel erilisi jõulukaunistusi.
Lisainfo:
Reet Piiri, ERMi kuraator
Reet.piiri@erm.ee

Tervise Arengu Instituudi (TAI) uus programm „Selge“ kutsub
inimesi üles oma alkoholiga seotud käitumismustreid jälgima ning
tarbitavaid alkoholikoguseid vähendama.
Rahvusvaheline eneseabi programm „Selge“ tugineb tõenduspõhistel teraapiameetoditel ja on mõeldud iseseisvaks kasutamiseks kõigile, kes soovivad oma alkoholitarvitamise harjumust
muuta – tarvitada alkoholi vähem või üldse lõpetada. Paljud inimesed, kes soovivad oma alkoholiprobleemidele abi saada, pole
valmis sellest spetsialistidega rääkima. Internetipõhine programm,
mis on täiesti anonüümne ning tasuta kättesaadav inimesele sobival hetkel, võimaldab tuge pakkuda ka neile. Programmi leiab
veebiaadressilt selge.alkoinfo.ee. Programmi saab kasutada saab
eesti ja vene keeles.
TAI kohandas rahvusvahelise programmi Eesti oludele vastavaks ning viis läbi ka mõju-uuringu, nagu seda on tehtud ka teistes riikidest. Uuring, mis kinnitas, et programm aitab vähendada
tarvitatavaid alkoholi koguseid ning suurendada alkoholivabade
päevade arvu. Uuringu ajal programmiga liitunutest 87 protsenti
olid rahul otsusega programmi kasutada.
TAI avas programmi kõigile tasuta ja anonüümseks kasutamiseks käesoleva aasta kevadel. Praeguseks on programmil juba üle
3000 kasutaja.
„Julgustame programmiga liituma kõiki inimesi, kes tarvitavad
alkoholi – olgu siis tähistamiseks, lõõgastuseks või lohutuseks –,

hoolimata tarvitatavatest kogustest,“ selgitas TAI alkoholi ja tubaka valdkonna juht Anneli Sammel. „Programm aitab alkoholiga
seotud harjumusi paremini tundma õppida ning liikuda vastavalt
enda seatud eesmärkidele selgema elu suunas,“ lisas Sammel.
„Selge“ koosneb kümnest moodulist, mis sisaldavad harjutusi
ja toimetuleku nippe alkoholitarvitamise vähendamiseks kaheksa
nädala jooksul. Toetav kasutuskeskkond võimaldab seada endale
eesmärke, võrrelda neid hiljem tegelikkusega, pidada alkoholitarvitamise päevikut ning kirjutada üles enda kogemusi ja tõhusamaid käitumistavasid.
Vaimse tervise hoidmiseks on oluline, et inimesed sooviksid ja
oskaksid stressirohkel perioodil ilma alkoholita või alkoholi tarvitamist suurendamata toime tulla. Tähtis on meeles pidada, et alkohol on psühhoaktiivne aine, mis suurendab depressiooni, ärevuse,
hirmu ja paanika sümptomeid. Seetõttu peaksid kõik alkoholitarvitajad hoolsalt kaaluma, enne kui tõttavad oma enesetunnet „kiire
lõõgastaja“ abil leevendama. Alkohol ei aita stressiga toime tulla
ei lühikeses ega pikas perspektiivis.
Soovitused, kuidas koduses isolatsioonis ilma alkoholi tarvitamata või tarvitamist suurendamata toime tulla: Kuidas juua vähem
kodus – Alkoinfo.ee
Eneseabiprogrammi „Selge“ rahastab Euroopa Sotsiaalfond
programmist „Kainem ja tervem Eesti“.
Programmiga saab liituda aadressil: selge.alkoinfo.ee

COVID-19 vaktsineerimisest

Ohvriabi pakub toetust
ööpäev läbi

Venemaa ja Ühendkuningriik on
alustanud Covid19 vaktsineerimist,
Euroopa Liit alustab vaktsineerimisega kohe jaanuari alguses. Sellel
teemal on palju küsimusi, millele
vastab Euroopa Komisjoni Eesti
esinduse juht Keit Kasemets
Kas vaktsiin on ikka ohutu?
Covid19 vaktsiin jõuab kasutusse kahtlemata kordades kiiremini kui ükskõik milline vaktsiin varasemalt. See ei tähenda, et
olulisi etappe oleks vahele jäetud ja see poleks ohutu. Vaktsiinide
kvaliteedis ja ohutuses ei tehta ühtegi järeleandmist. ELis on ranged nõuded nii vaktsiinide väljatöötamise kui nende kasutamise
protsesside osas ja neid järgitakse. Kõike on lihtsalt tehtud kordades kiiremini kui tavaliselt:
- Ettevõtetele on lühendatud erinevate uuringuetappide vahele
jäävat aega ja sellega kaasnevat bürokraatiat;
- ELi ja teiste riikide vaktsiini ette ostmine võimaldab ettevõtetel toota kohe rohkem koguseid, tavaliselt alustatakse väikesest
tootmisvõimsusest;
- Euroopa Ravimiamet hakkas vaktsiini kvaliteeti kontrollima
juba selle väljatöötamise protsessi ajal, mitte pärast nagu reeglina
tavaks;
- Heakskiitmisega seotud bürokraatiat on lühendatud. Näiteks
Euroopa Komisjon, kes peab pärast Euroopa Ravimiameti loa andmist lõpliku heakskiidu andma plaanib seda teha tavapärase 67
päeva asemel 3 päevaga.
Miks britid vaktsiini varem kasutama hakkasid?
Britid on kuni selle aasta lõpuni EL siseturul ja neile kehtivad
samad reeglid mis teistele riikidele.
- Varasem kasutamine tuleb sellest, et nad otsustasid kasutada
nn hädaolukorras vaktsiini kasutamise erandit, mis on iseenesest
lubatud kõikidele EL riikidele.
- Hädaolukorras vaktsiini kasutamise erand tähendab, et vaktsiini turule lubamiseks vajalik järelvalve pole tehtud, vaktsiini ei
saa jätkuvalt turul müüa ja seda saab kasutada vaid avalik sektor.
- Vaktsiini välja töötanud ja tootvad ettevõtted on vabastatud
vastutusest ja kahjunõuetest, see kandub hädaolukorras kasutamisel valitsusele.
- Teised EL riigid on koos otsustanud kasutada tingimuslikku
turule lubamise menetlust, mis tagab, et kvaliteedijärelvalve on
täies mahus tehtud ja vastutus ohutuse eest on vaktsiini tootvatel
ettevõtetel.
- Tingimuslik turule lubamine seab ettevõtetele ka palju kohustusi vaktsiini kõrvalmõjude registreerimiseks ja analüüsiks sh
pikaajaliselt. See on eeltingimus täielikuks turule lubamiseks.
Kas Eesti saab vaktsiinile juurdepääsu samaaegaselt teiste
EL riikidega?
- Jah. Euroopa Komisjoni ühishanke raames eelostetud vaktsiinid jagatakse riikide vahel proportsionaalselt ja jõuavad kõikidesse
riikidesse sama hinnaga ja samaaegselt.
- Kuidas ja kui kiiresti doose täpselt kasutatakse on juba iga
riigi vastutada.
Vaktsiini turuletulemisega näeme me Covid19 kriisi lõpu algust. Ühiskondliku immuunsuse tekkeks on vaja vaktsiiniga 6070% kaetust. Kõik vaktsineerima kohe kui see võimalik on!

Keegi meist ei vali tahtlikult enda teele kannatusi ja ei eelista
vägivaldset elu headele peresuhetele. Rasketes olukordades ei tohi
jääda üksi, alati tuleb valida enda jaoks sobivaim võimalus, kuidas
leida toetust. Abi on olemas isegi siis, kui on tunne, et lähedaste
poole pöörduda ei saa ning tuttavatele rääkida on häbi. Pöörduda
abi ja nõu saamiseks tasub ka siis, kui inimene on meile ehk võõra
kultuurilise taustaga. Eestis on ööpäev läbi avatud tasuta Ohvriabi kriisitelefon 116 006 ja www.palunabi.ee veebinõustamine nii
eesti, vene kui ka inglise keeles. Siinsamas, meie Põlva ohvriabi
pakub abivajajatele tasuta nõustamist, sinna võib pöörduda ka anonüümselt.
Millal pöörduda Ohvriabi poole?
Ohvriabikeskusest saab tuge iga inimene, kellele on põhjustatud kannatusi või tekitatud kahju. Juhtunust rääkimine võib olla
raske, kuid see on vajalik samm olukorrale lahenduse leidmiseks.
Nõustamine ja toetus on tegelikult vaid ühe telefonikõne kaugusel ning pakub lahendusi, kui ollakse langenud süüteo või halva
kohtlemise ohvriks või kogenud füüsilist, vaimset, majanduslikku
või seksuaalset vägivalda. Ohvriabi kriisitelefonilt saab infot enda
õiguste ja abivõimaluste kohta ning abivajaja viiakse kokku õigete
spetsialistidega. Kui inimene ei soovi või ei saa helistada, on võimalik kontakteeruda nõustajaga veebivestluse teel aadressil www.
palunabi.ee.
Meie poole võib pöörduda ka juhul, kui inimene ei ole päris
kindel, kas tema suhtes on kuritegu toime pandud. Nõu saab ka
siis, kui ollakse mures lähedase pärast või tahetakse teist inimest
toetada. Ohvriabitöötaja juures on võimalik taotleda kuriteoohvri
hüvitist ja vajadusel tagatakse kaitse mitmete asutuste koostöös.
Seda tehakse näiteks läbi MARAC meetodi, mille eesmärk on
tuvastada kõrge riskiga lähisuhtevägivalla ohvrid ja kindlustada
nende kaitse mitme asutuse spetsialistide koostöös ning seeläbi
vähendada lähisuhtevägivalda ja selle raskeid tagajärgi.
Naistevastast vägivalda kogenuna saab pöörduda naiste tugikeskusesse, kus aitame vägivallast pääseda ja saavutada iseseisev
toimetulek. Tugikeskuses pakume abivajajale ja vajadusel ka tema
lastele ööpäev läbi turvalist keskkonda, kriisinõustamist ja ajutist
majutust. Veel hindame turvariske, anname esmast õigusabi ja
koostame tegevusplaani, kuidas juhtunuga toime tulla ning turvalisema elu suunas liikuda.
Seksuaalvägivalla kriisiabikeskuses toetame neid, kes on kogenud viimase nädala jooksul seksuaalvägivalda. Võtame abivajaja vastu ka ilma saatekirjata ja samuti ei pea selleks politseisse
pöörduma. Meie spetsialistid on valmis nõustama, soovi korral
läbi vaatama ja võimaliku raseduse eest kaitsma ning pakkuma ennetavat ravi HI-viiruse ja B-hepatiidi vastu. Kõik uuringud ja ravi
on seejuures tasuta.
Ära jää ükskõikseks enda ega teiste suhtes ja tea, et Ohvriabi
spetsialistid on alati abivajaja jaoks olemas.
Raina Kurg
Põlva ohvriabi töötaja
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Rasina aasta

2020 oli Vanakülas lasteaasta

Järjekordne aastaring hakkab täis saama ja aeg on natuke tagasi vaadata. Kohe lõppev aasta on
ilmselt kõigi jaoks olnud ootamatult keeruline ning inimeste elurütmi korralikult segi paisanud. Ka
Rasina külas on olnud tavapärasest vaiksem aeg.
Vabariigi aastapäeval toimus Rasina külaplatsil traditsiooniline lipuheiskamine, mis oli taaskord
hästi korraldatud, rahvarohke ning igati korda läinud üritus. Kahjuks oli see sel aastal ka ainus suurem
üritus, mis meil läbi viia õnnestus.
Rõõmu tunneme ka sel aastal Rasina külakeskuse esisele rajatud korvpalliväljaku üle. Plats on
väga hästi vastu võetud ning tore oli näha, et suvisel ajal leidis see peaaegu igal õhtul kasutust. Pallimänguhuvilisi oli igas vanuses ning lisaks oma küla rahvale oli tulijaid ka kaugemalt ümbruskonnast.
Rasina lippu on sel aastal kõrgel hoidnud meie tublid ja hakkajad käsitöönaised. Tänavu tähistavad
nad viieteistkümnendat tegutsemisaastat Õie Toova juhendamisel. Käsitöötegemise traditsioon Rasinal sai alguse aga veelgi varem, siis, kui Endla Madisson käsitööringi vedama hakkas.
Praegu käivad Rasinal koos väga erinevas vanuses näputöölised, noorim neist on 8-aastane ning
vanim 91-aastane. Käsitööringis osalejate seas on lisaks kohalikele elanikele ka neid, kes hetkel Rasinal ei ela, kuid on küla ja kogukonnaga siiski kuidagi seotud. Meeldiv on tõdeda, et käsitööst huvituvad ning erinevaid tehnikaid õpivad ka noored, nii saavad omakorda nemad tulevikus oma teadmisi
edasi anda ning seeläbi ka traditsioon jätkuda.
Rasina käsitöölised tutvustasid sel aastal oma tegemisi ning müüsid toodangut Kiidjärvel toimunud muusikali „Vana klaver“ etendustel. Hetke plaanide kohaselt toimuvad nimetatud etendused
Kiidjärvel ka järgmisel aastal ning loodetavasti avaneb meie käsitöölistel siis taas võimalus seal oma
kauneid teoseid näidata.
Detsembris avasid käsitöölised oma 15nda tegutsemisaasta puhul näitusmüügi Rasina külakeskuses. Vähemalt üks käsitööringis osalejatest on seal alati kohal ning soovi korral tutvustab lähemalt
näputööliste tegemisi. Näitusel saab näha ning osta sokke, kindaid, mütse ja seelikuid, aga ka teisi
käsitööesemeid, kaunitest ehetest uhkete kaltsuvaipadeni.

Jõulude eel korraldasime Vanaküla raamatukogus ümbruskonna lastele jõulukaartide valmistamise töötoa. Vajalikud materjalid hankis ja näidised valmistas Maarja Prušinski. Huvilisi tuli kokku just
parasjagu, nii et kõigile jätkus piisavalt ruumi, võisime toimetada hajutatult.
Kõige väiksemad panid kaarditoorikule kleepse, värvisid ja kleepisid juba valmis lõigatud kaunistusi. Vanemad lapsed, kel sõrmed juba osavamad, lõikasid ise välja kujundeid, värvisid ja kleepisid
ning valmistasid kaarte iseenda kavandite järgi. Lõppkokkuvõttes tehti palju omanäolisi kaarte, millest on rõõmu nii kaartide tegijatel kui ka jõulusoovide saajatel.
Lõppeva aasta ettevõtmised ja tegevused Vanaküla
raamatukogus ja külakeskuses
olid enamasti suunatud lastele,
sest meie külades – Vanakülas,
Kiisakülas ja Holvandis – on
kasvamas rohkesti erinevas
vanuses lapsi, kellele tegevust
pakkuda.
Jaanuaris kutsusime Põlva
kiirabiarsti Ene Mattuse eelkõige küll lapsevanematele
rääkima väikelaste ohutusest
ja esmaabist. Teema oli huvipakkuv. Vestluse käigus tekkis
kuulajatel mitmeid küsimusi,
millele ka asjalikud vastused
saadi.
Veebruaris korraldasime voolimise töötoa ja avasime ühtlasi näituse „Plastiliinimaailm“. Voolimise töötoas osales nii palju lapsi, et pidime tegutsema lausa kahes vahetuses. Tõdesime, et vaja on
laste jaoks rohkem neid köitvaid tegevusi välja mõelda. Siis aga algas pikk koroona-periood ja kõik
läks pausile. Alles suve lõpus tundsime end taas nii vabalt, et läksime külareisile Sillamäele. Pooled
meie reisihuvilistest olid lapsed. Kõige rohkem meeldis neile Iisaku vaatetorni „vallutamine“, sest
puidust torni otsa ronimine nõudis kõvasti energiat ja jõudu. Meie lapsed olid väga tublid reisisellid!
Ühel sügisesel pühapäeval lugesime lastele ja lastega muinasjutte. Taas oli palju lapsi kokku tulnud, kuulamist, joonistamist ja mängimist jätkus paariks tunniks. Et sügis sunnibki lapsi rohkem
tubaste tegevuste juurde, veetsime ühel pühapäeval aega Mängustaari mängutoas. Terveks hommikupoolikuks jätkus seal toimetamist kõigile, nii neljakuusele Martenile kui ka 12-13-aastastele tüdrukutele-poistele. Tüdrukutele meeldis kõige rohkem tantsutuba, poistele ikka kõikvõimalikud osavusmängud.
Aasta 2020 kujunes Vanakülas lasteaastaks. Nähes aga laste säravaid silmi ja tegutsemistahet, ei
unusta me neid uuelgi aastal.
Urve Grünberg
Foto Maarja Prušinski

Kui erinevad piirangud, mida järgides me peaaegu kogu aasta elama oleme pidanud, on inimestes
palju stressi tekitanud, siis Rasina käsitöönaised ütlevad, et nemad püsivad ikka rõõmsad, sest näputöö maandab kõik tekkinud pinged.
Järgmise aasta suunas vaatame rõõmsalt ja lootusrikkalt. Kõvakatte saab Rasina Asunduse teelõik.
Ettevalmistustööd selleks on juba alanud. Loodame, et ka koroonaviiruse hoog lõpuks raugeb ning
saame järgmisel suvel läbi viia algselt sel aastal toimuma pidanud Rasina kooli kokkutuleku ning
kodukandipäeva. Ehk saame oma rahva ja Põlva valla toetusel kogukonna taas kokku tuua ning üle
pika aja ühe suurema peo pidada.
Soovin teile kodu- ja perekeskset jõuluaega, rahulikku aastalõppu ning edukamat ja rõõmsamat
uut aastat! Püsige terved!
Aare Veetsmann
külavanem

Meie Stuudio kutsub virtuaalsele
tantsulahingule!
Kõikidel tantsukollektiividel on võimalus
end proovile panna ja osaleda VIRTUAALSEL TANTSULAHINGUL 2021.
Uus reaalsus, milles täna elame, on andnud
võimaluse uuteks väljakutseteks, värsketeks
vaadeteks ning edasi liikumiseks. Sestap oleme
ellu kutsunud täiesti uutmoodi lähenemise tantsukoolide ja -stuudiote vaheliseks mõõduvõtmiseks ning tähelepanuväärsete esituste ja loovuse
kroonimiseks.
Kuulutame välja VIRTUAALSE TANTSULAHINGU, millest ootame osa võtma kõiki
tantsukoole ja -stuudioid, kes usuvad, et tants on
suurem kui elu.
VIRTUAALNE TANTSULAHING on veebikeskkonnas peetav tantsuvõistlus, mis võimaldab
tantsu loomist ja esitamist oma kodustuudiost või
kodukandist lahkumata. Erilist rõhku pööratakse tantsijate leidlikkusele ja loovusele teha oma
esitatav kava silmapaistvaks ning meeldejäävaks
järgides seejuures siiski ka hetkel kehtivaid reegleid ja piiranguid, et vältida viiruste levikut.
VIRTUAALNE TANTSULAHING leiab
aset veebikeskkonnas perioodil 4. jaanuar kuni
11. märts 2021, mil iga kahe nädala järel avaldatakse uus teema või ülesanne, mida osalev tantsukool või -stuudio lahendama hakkab.

Esitatavate ülesannete graafik on järgmine:
I tantsulahing 04.01.2021 - 14.01.2021, tööde
esitamise aeg hiljemalt 14.01.21 kell 23.59;
II tantsulahing 18.01.2021 - 28.01.2021, tööde esitamise aeg hiljemalt 28.01.21 kell 23.59;
III tantsulahing 01.02.2021 - 11.02.2021, tööde esitamise aeg hiljemalt 11.02.21 kell 23.59;
IV tantsulahing 15.02.2021 - 25.02.2021, tööde esitamise aeg hiljemalt 25.02.21 kell 23.59;
V tantsulahing 01.03.2021 - 11.03.2021, tööde esitamise aeg hiljemalt 11.03.21 kell 23.59.
Iga tantsulahingu tulemused avalikustatakse
tantsude esitamise tähtaja järgmisel pühapäeval
kell 18. Samal ajal antakse teada ka uue tantsulahingu teema.
Tantsulahingu reeglid ja muu täiendava info
leiab: www.tantsulahing.ee

Euroopa kohvikupäevad koolides
Põlva vallavalitsuses töötab
kolmandat aastat üle-euroopalise infovõrgustiku Europe Direct
teabekeskus. Teabekeskuse põhiülesandeks on edastada kohalikule
elanikkonnale informatsiooni Euroopa Liitu puudutavates küsimustes ja nõustada vajaliku info leidmisel. Korraldame ka erinevaid
Euroopa Liidu teemalisi üritusi.
2020. aastal korraldasime Euroopa kohvikupäevad kõigis Põlva valla koolides. Sel päeval oli
koolilõunaks mõne Euroopa riigi rahvustoit. Noorte lemmikuks
olid tšilli-sidruni spagetid ja pasta bolognese. Põnev oli maitsta ka
Kreeka läätsesuppi ja Rootsi havrebollarit! Suur tänu kõikide koolide kokkadele, kes ideega kaasa
tulid!
Kohvikupäeval
pakkusime
noortele võimalust saada uusi teadmisi või olemasolevaid kasutada
lühiviktoriinidel nii Euroopa keelte, toidukultuuri kui keskkonna
teemal. Koos perega sai vastata ka
veebiviktoriini küsimustele ning
osaleda Europe Direct seljakoti
loosimisel.
Põlvamaa ettevõtjatele toimus
inspiratsioonipäev, kus tutvustasime Euroopa Liidu struktuurifondide toel valminud objekte
piirkonnas. Tutvusime Arcwoodi
investeeringute ja Võru Tehnopargiga.
Europe Direct Põlvamaa teabekeskus osales Põlvas laste jooksupäeval, Europe Direct Eesti
teabekeskuste veebibingomängus,
maikuises Euroopa päeva veebiviktoriinis ja ka keeltepäeva viktoriinil.
Septembrikuus toimus kolme
maakonna omavalitsuste kommu-

nikatsioonispetsialistidele Põlva, Võru ja Valga teabekeskuste
poolt korraldatud reis Läänemaale, kus tutvusime Lääne maakonna kommunikatsiooni juhtimise ja käimasolevate arendustegevustega.
Europe Direct Põlvamaa teabekeskuse tegemisi saad jälgida meie Facebooki lehel EuropeDirectPolvamaa.
Annely Eesmaa
Europe Direct Põlva teabekeskuse juhataja
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Põlva
Keskraamatukogus
PÕLVA
• Jõululoterii-allegri 21.–22.
detsembrini lasteteeninduses.
Väikesed ja suured on oodatud
loosiga küsimusi tõmbama ja
neile vastama. Küsimused pole
rasked ja auhinnakommid kuuluvad asja juurde.
• Eesti Koostöö Kogu rändnäituse „Kodukoha kompass“
avamine 6. jaanuaril kell 15.
Väikelinnades rändav näitus
vaatab linnaruumi ja inimeste
heaolu vahelisi seoseid ning
kutsub kohalikku kogukonda
ise looma head elukeskkonda.
Näitusega on kaasas ka praktiline ja kaasav kompass-ketas,
mis annab võimaluse erinevate
küsimuste abil hinnata kodukoha avalikku ruumi ja alustada ruumiteemalisi arutelusid.
Näituse koostasid Teele Pehk ja
Elo Kiivet. Toetavad Kultuuriministeerium ja Eesti Kultuurkapital. Näitus on avatud 31.
jaanuarini.
• Anne Sirgu akvarellid 3. jaanuarini lugemissaalis. Väljas
on Põlva lähiümbruse ja VõruKubija vaated.
• Inglid Helje Põvvati kogust 7.
jaanuarini näitusevitriinis.
• Jõuluvärsside konkursile laekunud luuletused 1. detsembrist 3. jaanuarini lugemissaalis.
Samas valik küünlaid ja küünlajalgu erakogudest ning raamatukogust.
• Jaan Kaplinski 80. sünnipäevale pühendatud raamatunäitus
„Aeg see voolamine…“ 11.
jaanuarist 13. veebruarini näitusevitriinis.
AHJA RAAMATUKOGU ja
TUGLASE MUUSEUM
• Ilon Wiklandile pühendatud
kohvernäituse „Pikk-pikk teekond“ tutvustamine 14.–15.
jaanuarini. Viie kohvri põhjal
avaneb tore ülevaade maailmakuulsa raamatuillustraatori, ka
ise lasteraamatuid kirjutanud
Rootsis elava eestlanna elu- ja
loometeest.
• Harrastuskunstnik Irina Retkova maalinäitus „Sinilindu
püüdmas…“ 23. novembrist
15. jaanuarini raamatukogus.
• Kalle Mälbergi näitus „Perävalla kuningriigi maalikogu“
7. detsembrist 15. jaanuarini
muuseumis. Avatud raamatukogu lahtiolekuaegadel.
• Virtin Sohvi varakambri kingiabi muuseumis pakub huvitavaid ja praktilisi kingitusi,
mida on tore kinkida ja mõnus
saada.
• Ahja käsitööringi Tegusad
Totsid tarbekäsitöö näitus
„Sooja südamega“ 18. jaanuarist 27. veebruarini muuseumis.
• Muuseumi käsitöötuba 7., 21.
ja 28. jaanuaril kell 18. Juhendaja Kaire Luksepp
HIMMASTE
• Laste lugemispäev 5., 12.,
19. ja 26. jaanuaril kell 17.
• Laste joonistuspäev 8., 15.,
22. ja 29. jaanuaril kell 17.
• Käsitööring 18. jaanuaril kell
17.30. Juhendaja Merike Verev.
KIIDJÄRVE
• Jõulu- ja talvejuttude lugemine raamatukogu jõulunurgas 22. detsembrini (pühapäevast neljapäevani) kell 14–16.

Samas on võimalik tutvuda
raamatukogu
2020.
aasta
kroonikaga sõnas ja pildis.
Hubase jõulunurga kujundas
Ahja Kooli kunstiõpetaja Karin
Pikk.
• Aastaalguse teisipäevak täiskasvanutele 26. jaanuaril kell
14-16.
KIUMA
• Neljapäevaklubi (kirjandusklubi) neljapäeviti kell 11 (alates 7. jaanuarist).
TAEVASKOJA
• Käsitööring neljapäeviti kell
14 (alates 14. jaanuarist).
• Anne Sirgu akvarellinäitus
11. jaanuarist 27. veebruarini.
TILSI
• Meisterdamine lastele 5. jaanuaril kell 14.
• Voolimine lastele 7. jaanuaril
kell 14.
• Ettelugemine lastele 12. ja
26. jaanuaril kell 14 Lugemisisu programmi raames.
• Ilon Wiklandile pühendatud
kohvernäituse „Pikk-pikk teekond“ tutvustamine 18.-19.
jaanuarini.
• Kirjandusklubi „Mis uudist?“
täiskasvanutele 28. jaanuaril
kell 12.
• Raivo Sihveri fotonäitus
„Hetki Põlva päevadest“ 30.
detsembrini.
• Irina Retkova maalinäitus
„Sinilindu püüdmas…“ 18. jaanuarist 5. märtsini.
VANAKÜLA
• Lastepühapäev 31. jaanuaril
kell 12.
• Tõnu Rebase näitus „Puutöö
läbi aastate“ 15. novembrist 30.
detsembrini.
• Silvia Sinijärve fotonäitus
„Sügis metsas“ 10. jaanuarist
28. veebruarini.
VASTSE-KUUSTE
• Ilon Wiklandile pühendatud
kohvernäituse „Pikk-pikk teekond“ tutvustamine 11.-13.
jaanuarini.
• Lugemis- ja nuputamistund
lastele 6. ja 20. jaanuaril kell
15.
• Lugemisisu teematunnid algklassiõpilastele ja lasteaialastele kokkuleppel õpetajatega.
Traditsiooniline jõulukuu käsitöö näitusmüük 30. detsembrini. Meie näituselt leiate südamesoojusega valmistatud kauni
jõulukingi.
• Taevaskoja raamatukogu käsitööringi näitus „Puurõngapildid“ 5. jaanuarist 5. veebruarini.
Palun jälgige ka jooksvat infot
www.raamat.polva.ee ja www.
kultuurikava.ee, sest kavas
võib ette tulla muudatusi. Palun kandke raamatukoguüritustel maske!
Raamatukogude juures tegutsevate ringide töö on kuni 4. jaanuarini peatatud.
Palun kandke raamatukogu
üritustel maske!

Jõuluvärsivõistlus keskraamatukogus
Novembri algul jõuluvärsivõistlust välja kuulutades ei julgenud loota, et see nii osavõturohkeks kujuneb. Kuu aega hiljem
selgusid toredad arvud: 43 luuletust 38 autorilt. Raamatukogu oli
riukalik, nõudes tingimata kolme sõna kasutamist: kelk, habe ja
hommikumantel. Sõnad võisid muidugi olla nii käändes kui murdes. Viimase üle on väga hea meel, sest laekus vahvaid tekste võru
ja setu keeles. Põlva Kooli eesti keele ja kirjanduse õpetaja Maarika Asi-Lang, kes tänuväärselt tõi võistlusele 18 õpilase (5.c ja 5.d)
luuletused, kõneles, et algul need sõnad veidi ehmatasid lapsi,
aga siis hakati jõuludega seotud sõnu laiemalt kirja panema ja
luulesoon avanes. Kiitust väärib ka Räpina Noortekeskuse töötaja
Kristel Zovo, kes saatis võistlusele kolme Räpina Ühisgümnaasiumis õppiva noormehe värsid.
Osalejate hulgas on Põlva juurtega inimesi Tallinnast ja Saaremaalt. Teave võistluse kohta jõudis nendeni FB vahendusel. Sotsiaalmeedial on kindlasti roll kodukohatunde hoidmisel.
Enamasti kirjutati riimilist luulet, vabavärssi on väga vähe.
Kas see on nüüd seotud sellega, et hommikumantel riimub sõnaga
hantel, aga jõuluvana kujutatakse enamasti energilise ja sportlikuna ning tema võimalikele pahedele peaaegu ei vihjata. Ühes

Jõulupäeva hommik
Ärkan, silmad unekalkvel,
lehviks nagu hommikumantel,
justkui paistaks valge habe...
samm on pikk, kuid üsna
kabe...
Kes käib, kes käib meie toas,
võõras kolab kelle loal?
Kadund kelk ja kadund kott kas see on va karuott?
Hõõrun silmi, ärkan veidi,
piilun ringi unekleidis,
vaatan - see on vanaisa,
kes on toomas kingilisa.
Maiu Laanberg ja Hedvig
***
Hommikumantel
on suur ja lai,
see eile värske pesu sai.
Pliidi ääres praen omletti,
ning raadio saatel
tantsin balletti.
Istun sohval ja silitan habet,
vaatan, kuidas väljas
sajab rahet.
Nii väga tahaks valget ja
pehmet lund,
sest kelk on liiga pikalt
maganud suveund!
Andry Must,
Räpina ÜG 12. klass

***
Ärkab habemega mees –
selga hommikumantel,
kätte raske hantel.
Trenni tegema sa pead,
kui lumes rasket kelku vead.
Põder Rudolf,
kes muidu kelgu ees,
on nüüd kodus
köha-nohu sees!
Tal ju polnud linnas käies
maski ees.
Karlis Rehemets
Põlva Kool, 5.c klass
Jõuluvana jõulupäev
Habemega jõuluvana
läks välja kelgutama.
Kelk tal ammu ukse ees,
mees veel ise peegli ees.
Hommikumantel ikka seljas.
Jõuluvana lund veidi pelgas!
Kui läks välja, kukkus lumme
ja vajus sügavasti unne.
Õhtul ta nüüd üles ärkas,
kella vanataat siis vaatas.
Oi, kui paha lugu see –
kingid pakkimata veel!
Jõuluvana ukse ees,
kingid kilekoti sees.
Aveelia Kommer
Põlva Kool, 5.d klass

luuletuses on jõuluvana natuke lumekartlik. Küll aga peljatakse
tänavust keerulist aastat silmas pidades, kas jõuluvana üldse kohale jõuab, sest piiriületamisega on raskusi. Küllap ta ikka jõuab!
Meeleolult on luuletused erinevad – humoorikatest väga lüürilisteni ja nagu juba eespool märgitud, leidub viiteid viiruselegi.
Kõik osavõtjad väärivad kiidusõnu, aga kuna tegu on võistlusega, valis raamatukoguhoidjatest koosnev žürii (nende hulgas Tartu
kolleeg) välja autorid, kelle looming rohkem silma jäi. Täiskasvanud: Kaida Kund, Triinu Laan, Katrin Mets, Anne Mägi, Mati
Määrits, Maria Rahasepp, Rainer Rahasepp, Annika Veetsmann.
Ema ja lapse ühistöö: Hedvig (9) ja Maiu Laanberg.
Õpilased: Aveelia Kommer, Samuel Linnus, Aveli Loeg, Katalina Masen, Silver Oja, Karlis Rehemets, Berit Vasser (kõik Põlvast), Andry Must (Räpinast).
Raamatukogu võtab nimetatutega ühendust. Kõiki võistlusele
laekunud värsse saab 3. jaanuarini lugeda keskraamatukogu lugemissaalis. Veelkord suur tänu kõigile värsiseppadele ja jätkuvat
loomeindu!
Põlva Keskraamatukogu

Külmä hummogu räpp

Hommikumantel talveöös

Hummok mäntlit nõud,
ja külm tükk tarrõ.
Ilm raadiost tarrõ jõud –
om olõk nii hõrrõ.

Hommikumantel talveöös
lehvimas uljalt,
sest päkapikk töös.
Kelk küll paraku tulutu.
Ka habe ei rinnuni ulatu.
Mati Määrits

R: Haara hummogumäntli,
kaku kõrvuni mütsu,
tõmba jalga karupüksü,
nõsta nukast sõs hantli’
ja naka võim-lõ-ma!
Pliiditulõ helk
and lämmind ja luutust,
välän trepi pääl kelk
ni heng uut muutust.
R: Haara hummogumäntli,
kaku kõrvuni mütsu,
tõmba jalga karupüksü,
nõsta nukast sõs hantli’
ja naka võim-lõ-ma!
Vildi’ tõmba nüüd jalga
inämb külmä ei pelgä.
Tuu kelk om jo hopõn
sõitõn härmän om hapõn.
Triinu Laan

***
Joulu` piagi´ ussõ iih
latsõ uutva´ pässäpikkõ
hummõgu kaesõ´ sussi sisse
kas pässäpiko´ omma käünu´
imä, esä õks hoolõlisõ
õt pässäpiko´ saas´si tulla´
hüvvä kraami poodin külländ
hüvvi latsi meeleh peetäs.
Taivataat vast puistas lummõ´
õt maa ja mõtsa valgõs´
saas´si
kelk jo uut õt vällä tuvvas´
väigä ikäv keldreh olla.
Joulumiis uut hoolõga
hummogumäntlit kergütäs´
vaia´ otsi hapõn, vildi
kiräga kinda, mütsülotu.
Kelgu keldrest vällä tuu´
kingikoti pääle sääd
rõõmsal meelel tiile lätt´
latsõkõisi suuvi täüt.
Rahasepä Maria

Eesti rahvajutu ja digikultuuriaasta Kiidjärve raamatukogus
Aastaid on Kiidjärve raamatukogus tegutsenud klubi Teisipäevalised, kes korra kuus
käivad koos arutamas loetu ja päevateemade
üle. Selle aasta algul tekkis mõte tutvustada
igal kuul rahvajutuaasta raamatut ja lugeda
sealt üksteisele ette.
Raamatukogu fuajeesse oli kujundatud
väikese rahvajutu lugemise nurgake vaatega
järvele. Sinna olid kogutud kõik teemaraamatud ja lugejad said mõnusalt uutes tigutoolides
raamatuid uurida. Popimad kogumikud olid
„Marjakobar ja teisi setu muinasjutte“, „Puujalaga katk“, „Tark mees taskus“, “Kilplaste
lood” ja „Sõsara sõrmeluud“.
Rahvajutuaasta sai ka digikultuuriaastaga ühendatud. Ajal, kui lugejad ei saanud
raamatukogu külastada, kolisime rahvajuttudega Facebooki. Igal teisipäeval tervitas lugejaid Kiidjärve Raamatukogu – Seltsimaja
Facebooki lehel üks etteloetud rahvajutt (need
on ka järelkuulatavad – vaadatavad).
Krista Pikk
Kiidjärve raamatukoguhoidja

Teisipäevalised. Foto K. Pikk
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Aasta 2020 raamatukogudes:
digikultuuri ja eesti rahvajutu aasta

Mõlemad osutusid väga asjakohasteks, sest
digikultuuri aastaks see aasta tõepoolest kujunes.
Meie raamatukogude IT-vahendite uuendamise
ning uute vahendite ja mooduste kasutuselevõtu
kinkis see erakorraline aasta küll ja kasuks tuleb
see meile kõigile.
Eesti rahvajutu aasta eesmärgiks oli tutvustada eesti rahvajutte ja allikaid, kust neid leida.
Raamatukoguhoidjate abiga rännati rahvajutumaastikel ja tõdeti, et vanad jutud on kõnekad ka
tänapäeval.
Eriolukord tõi raamatukogudele kaasa kontaktivaba teeninduse. Suur tänu, tublid ja kannatlikud lugejad, kes te kevadtalvel palju-palju
raamatuid läbi lugesite!
Arvan, et see aasta oli väga vajalike õppetundide aasta. Me kõik saime teada midagi ka iseenda kohta - kes me oleme, mis meid liigutab, mis
meid hirmutab, millised on meie taluvuse piirid,
kas me meeldime iseendile…
Tänan südamest meie raamatukogupere aasta
jooksul tehtu eest! Soovin meile tarkust, tasakaalu ja hingesoojust!
Kati Maidla
Põlva Keskraamatukogu direktor

2020. aasta Põlva Päevakeskuses
Meenutades lahkuvat aastat, pean ütlema, et nii ebaõiglast ja karmi aastat ei mäletagi, kus me kõik oleme pidanud suuremal või vähemal määral hirmu tundma. Ühtepidi riik on hoidnud oma rahvast
ja ka eakaid, aga teistpidi loonud ka palju kitsendusi seoses koroona
pandeemiaga. Õnneks on eakal inimesel nii palju elutarkust ja elukogemusi küll, et see 2020.aasta selja taha jätta ja lootusrikkalt uuele
aastale vastu minna.
Päevakeskuse huviringide tegevus katkes kevadel päeva pealt,
kui kuulutati välja riigis eriolukord ja ära jäid ka kõik juba planeeritud üritused, millest oli nii kahju.
Õnneks on häid meenutusi ka: Vastlapäeva käisime tähistamas
Inara Luigase vanavalgõ kohvitarõn, nautides imehäid omavalmistatud pelmeene. Meile korraldati ägedaid võistlusi ja Inara pillimängu
saatel võeti tantski üles. Meeleolukal naistepäevakontserdil esinesid
päevakeskuse tantsijad ja lauljad. Ester Libliku juhitud segakoori
mehed üllatasid meid etteastega, mis kedagi külmaks ei jätnud ning
rõõmu tõi kõigile Henrik Hinrikus oma pillimängu ja kõlava lauluhäälega. Selle aasta tavapärane kevadpidu koos käsitöö- ja kunstinäitusega jäi eriolukorra tõttu ära. Õnneks saime septembris varakult
alustada jälle ravivõimlemise ja teiste huviringidega. Vanavanemate
päeva tähistamiseks võtsime ette ühissõidu Varbusele, kus maanteemuuseum korraldas vanavanemate päeva puhul mitmeid huvitavaid
töötubasid, ekskursioone ja külgkorvidega mootorrataste kokkutuleku. Eakate päeva tähistasime päevakeskuses juba taas koroonast
tulenevaid reegleid jälgides. Nauditava kontserdiga esines ansambel
Oravapoisid Oravalt, kes kutsus kaasa laulma ja pani kõigil jala tatsuma, nii et lõpuks võeti tantski üles. Üllatusesinejad olid Lustakad
vanaemad Leevilt, kes võtsid parodeerida naljakaid seiku elust enesest. Paraku jäigi see meil viimaseks ürituseks, sest detsembrisse

plaanitud jõulupidu ei toimunud ja viimasedki vaprad huviringilised
lõpetasid detsembriks tegevuse.
Projekti “Väärtustades eakust” raames jõudsime ellu viia vaid
väikse osa tegevusi: 23. septembril toimus dementsuse koolitus
kõigile Põlvamaa koduhooldustöötajatele Värskas, osales 16 töötajat ja koolituse viis läbi TK Täienduskeskus OÜ ning 2. detsembril oli Põlva valla koduhooldustöötajatele päästeameti ohutusalane
infopäev. Jõudsime korraldada eakate arvuti- ja internetiõppe Põlva
Kooli arvutiklassis sügisesel koolivaheajal, juhendaja oli sama kooli
haridustehnoloog Daily Tensing. Tagasisidelehtede järgi jäädi koolitusega rahule ning teadmised arvutimaailmast said paljudele selgemaks. Oktoobris toimus veel Vambola Olli loeng pärimisõigusest ja
sellega seonduvast. Ülejäänud projektitegevused loodame ellu viia
uuel aastal, millest rahvarohkeima, üle Põlvamaalise “Vanavanemate
festivali” planeerime juba maikuusse.
Lahkuv aasta on toonud palju lisatööd ja väljakutseid juurde
meile kõigile, ka üksi kodusolevatele eakatele. Tänu ja sügava kummarduse on ära teeninud päevakeskuse tublid koduhooldustöötajad
ja sotsiaalmajade perenaised, sest neil tuli teenindada kliente igapäevaselt ja hästi, ka eriolukorra ajal!
Ma tänan kõiki päevakeskuse töötajaid, ka meie toredaid ringijuhte, tänu kellele on maja täitunud alati rõõmsameelsete ja särasilmsete eakatega ning tänu teile suudame jätkata aina paremini ka
uuel aastal! Olgu me kõik hoitud! Rahulikku jõuluaega ja uuel aastal
seljatame kõik koos koroona pandeemia igal juhul!
NB! Põlva Päevakeskuses saab endiselt lugeda ajalehti, pesu pesta, duši all käia jne, aga palun registreerige ette tel 517 7822.
Anne Nook
Põlva Päevakeskuse juhataja

Sügisesed kohtumised
Vastse-Kuuste raamatukogus
Raamatukogupäevade ajal oktoobrikuus oli meie noortel
võimalus kohtuda kodukandi kirjaniku Astrid Hiisjärvega ning
täiskasvanute külaliseks oli kirjanik ja kirjastaja Heli Künnapas.
Tublide noorte suvelugejate kohtumine lugemiskoer Nepsuga oli
väga emotsionaalne. Kohtumisi kirjanikega ja raamatukogupäevade ürituste korraldamist toestas Eesti Kultuurkapitali Põlvamaa
ekspertgrupp.
Novembrikuus olid külas kirjanik Markus Saksatamm ja karikaturist ning Mürakarude koomiksi autor Urmas Nemvalts.
Markus Saksatamme kommentaar kohtumise kohta meie lastega:
„Vastse-Kuustes elavad väga otsekohesed lapsed: kui mõni põrunud kirjanik ikka väidab, et õppis enne kirjutama ja alles seejärel
lugema ning oma esimese raamatu kirjutas ta 2-aastasena, siis öeldakse kohe ära, et ta on valevorst. Ja ägedale kunstnikule öeldakse, et ta on äge kunstnik“.
Novembrisse mahtus veel jutu- ja luuleõhtu „Viska jõkke
pähklikoor!“, millesse süvenesime koos kava kokkupanija ja esitaja Külli Volmeriga. Kutsusime jutu- ja luulesõbrad kogukonnamajja küdeva kamina ette, sest Külli jutustatud rahvajutud, kaunis
ning sügava sisuga Betti Alveri poeem „Pähklikoor“ ja hingedekuu lihtsalt vajasid taustaks elusat tuld.

Üleriigiline laste lugemisprogramm „Lugemisisu“ 5–10aastastele lastele tõi Vastse-Kuuste raamatukokku kohaliku kooli 1.4. klassi õpilased ning lasteaia Kaari lapsed. Praeguseks on meie
raamatukogus programmiga liitunud 40 last ja peetud on mõned
teematunnid. Loodetavasti ei pea tundidega uuesti Zoomi kolima
nagu seda kevadel tegime.
Mall Kõpp
Vastse-Kuuste raamatukoguhoidja

Mis mahtus meie aastasse?
Naisteklubi Kolmapäev aasta algas Eesti
Vabariigile kingituseks mõeldud koolitusruumi ja õppeköögi ruumide avamisega ning
seda sündmust jäädvustava tunnusplaadi kinnitamisega Vastse-Kuuste kogukonnamaja
seinale. Sellel tähtsal päeval oli meie õppeköök veel ilma mööblita ja vajalike seadmeteta. Lubasime kõigile, et kutsume nad sisustatud kööki vaatama aprillikuus, naisteklubi
25. sünnipäeval.
Veebruaris saigi meie õppeköök mööbli
ja seadmed. Alustasime ka loometubade korraldamisega. Sõbrapäeva eelõhtul kutsusime
kõiki sõpru Andre Maakeri kaminakontserdile. Märtsi alguses toimus meie koolitusruumis lauamängude tutvustusõhtu.
Aeg tüüris kenasti ning tegusalt sünnipäeva suunas ja siis… algas koroonaviirusest
tingitud eriolukord. Juubelisünnipäeva pidamine jäi ära. Kevadlaat jäi ära. Kolm kuud ei
saanud üldse kokkusaamisi korraldada.
Suvel proovisime aga ära jäänud kohtumised tasa teha: korraldasime pikniku, osalesime oma kodukohvikutega Vastse-Kuuste
aleviku päeval ja Põlva valla kodukohvikute
päevadel, jõudsime isegi Aegna saarel käia.
Septembri alguses pidasime ära ka naisteklubi juubeli ja ühes sellega avasime kodukogukonnale oma lõplikult valmis saanud
õppeköögi uksed. Pidu algas Toomas ja Tauri
Anni kontserdiga, meie Lennart pakkus õppeköögi pliidil keedetud maitsvat seljankat,
pidulikult lõikasime lahti juubelitordi. Töötas käsitöö õpituba, kus valmistati helkurkiile
ning lapsed said sõita Kirsi Ponitalu ponide-

Naisteklubi liikmed kogukonna köögi avamisel. Foto Mall Kõpp
ga. Septembris hakkasid ka taas toimuma
loometoad.
Oktoobris toimus kamina ees luule ja
lugude õhtu muusika saatel – külas Janno
Puusepp ja Anne-Mai Tevahi. Oktoobrist
novembrisse viis meid unetervise koolitus
– juba hajutatult. Tervisliku toitumise koolituse olimegi sunnitud lükkama järgmisse
aastasse.
Sügise hakul alanud loometoad toimu-

sid detsembri alguseni. Traditsiooniline jõulupidu jäi ära, aga… küllap saame järgmisel
aastal kõik ärajäänu tasa teha.
Lõppeva aasta tegemisi on toetanud
LEADER-programm, kohaliku omaalgatuse programm, Põlva vald ja Eesti Kultuurkapitali Põlvamaa ekspertgrupp – aitäh!
Mall Kõpp
naisteklubi Kolmapäev

2020. aasta on olnud eriline ka lõõtsapealinna jaoks. Olime
sunnitud edasi lükkama väga oodatud 10. Harmoonika peo. Loodetavasti saame seda üheskoos pidada 16.-17. juulil 2021 Intsikurmus. Praegu on plaan seda tähistada kahe kontserdiga, millest ühel saavad rohkem lavaaega noorema põlvkonna esinejad ja
laupäevaõhtune kontsert on juubelihõnguliselt nii tagasi- kui ka
tulevikku vaatav!
Kuigi avalikke lõõtsasündmusi on 2020. aastal toimunud
üksikuid, siis seda lünka on jõudsalt täitnud YouTube’i kanal
RAHVALÕÕTS PLUS, kus 1., 2., ja 3. jaanuaril 2021. a. kell
19.30 tuleb näitamisele rohkem kui 60lt Eesti lõõtspillimängijalt mõnus SOOVIKONTSERT Sinule. Esinejate ja lugude lühitutvustus ja valimine toimub MTÜ Rahvalõõtsa Facebooki lehel
https://www.facebook.com/rahvaloots/.
Austava lõõtsapealinna tiitli saamisest möödub 2021. aastal
kuus aastat ja seda plaanime tähistada lõõtsasündmusega laupäeval, 16. jaanuaril 2021 Mooste Folgikojas algusega kell 17. Kui
covid-19 viiruse levik püsib jätkuvalt kõrge ja Vabariigi Valitsuse
kehtestatud piirangud sündmust korraldada ei luba, siis jääb üritus plaanitud kuupäeval ära ja lükkub edasi. Anname muutustest
teada.
Lõõtsamees Henrik
Hinrikuse ühe kümnendi
lemmiklood on jõudnud
plaadile, kus leiab nii
ehedat lõõtsamuusikat,
mitmehäälset laulu kui
energilist ansamblimängu.
MTÜ Rahvalõõts 2020
MTÜ Põlva Lõõtsaklubi
Põlva vald
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Mooste Mõisakooli Väärtuste festival
Juba kolmandat aastat tähistame trimestri lõppu teistmoodi. Selle aastal otsustasime oma kooli väärtusi rohkem esile
tõsta ja korraldasime 25. novembril “Väärtuste festivali”, mille eesmärgiks oli viia kõikide õpilasteni teadmine, et Mooste
mõisakool on salliv, toetav, märkav, turvaline ning igaühe tervist väärtustav kool.
Päeva alustasime kogu kooli hommikutunniga folgikojas,
kus pärast päeva sissejuhatust saime ühiselt nautida meelelahutuslikku ja teaduslikku Psühhobussi teatrietendust, saime
teada, kuidas aju meiega trikitab ja kuidas me võime asjadest
täiesti erinevalt aru saada. Lisaks räägiti, kuidas tõhusalt õppida. Seejärel jätkus päev õpitubades. Iga klass sai osa viiest
eriilmelisest töötoast. Kokku toimus päeva jooksul 14 erinevat
õpituba, millest viie autorid olid õpetajad ning ühe töötoa viisid läbi 7. klassi õpilased. Ülejäänud töötubade läbiviimiseks
olime kutsunud külalised.
Hooliva klassi töötoas õpiti 7. klassi eestvedamisel üksteisega arvestama ja tegema koostööd. Politseinikud Aliis Udras
ja Maarja Punak viisid läbi vestlusringid teemadel “Märka
ohtu” ja “Suurim julgus”, mille raames said õpilased arutleda,
kuidas märgata internetist ja mujal varitsevaid ohtusid, kuidas
end nende eest kaitsta ning kuidas ennetada ja peatada kiusamist. Töötukassa käsitles III kooliastme õpilastega teemasid
“Turvaline sina internetis” ja “Hea inimese kalliskivid”. Õpilased said teada, millal pöörduda töötukassasse, räägiti interneti mõjust meie valikutele, õpiti tundma ennast ja leidma üles
enda väärtuslikud omadused, millega särada nagu kalliskivi.
Meediasüst viis 6.-9. klasside õpilastele läbi töötoa “Mina
kasutan meediat, mitte meedia mind”. Õpilastele tutvustati,
kuidas hoida ennast virtuaalmaailmas, kuidas vältida küberkiusamise ohvriks sattumist ja kui palju saab igaüks ära teha,
et keegi teine ei peaks küberkiusamise all kannatama. Räägiti,
mida räägivad meie sotsiaalmeedia kontod meist endist, millist
kuvandit välja anname koolidele, kuhu soovime õppima minna või siis ka tulevastele tööandjatele. Mooste Noortekeskuse
eestvedamisel meisterdati ingleid, millega kaunistati koolimaja jõuludeks. 1. klassi õpilased said lendu lasta oma loovuse

ning luua ise muusikat. 6. klassi õpilased tegid samal ajal teaduskatseid “Värvide sümfoonia” töötoas. Töötoas “Terita taipu” õpiti mängima erinevaid lauamänge. Õpilaste sõnul oli aga
kõige vahvam hea tuju tund, mille viis läbi Kristina Musto,
kes tutvustas õpilastele hoogsat muusikalist trummipulkadega
treeningut nimega Pound. Lisaks liikumist ja koordinatsiooni
treenivale Poundile orienteeruti mõisapargis ning otsiti pärimuslikke aardeid mõisa häärberist.
Ka vahetunnid olid meil seekord erilisemad. Juba hommikul ootas õpilasi folgikoja eesruumis kuum tee ja maitsvad
hommikuvõileivad, töötubade vahepeal oli samas võimalus
end kosutada tervisliku energiapausiga.
5.-9. klassi õpilastele toimus folgikojas ka Euroopa keelte
kohvik. Õpilased said vastata huvitavatele küsimustele, nuputada ja võita auhindu. Kogu koolipere lõunasöök oli sel päeval
pühendatud Euroopa päevale. Kokk Kristel oli meile valmistanud lõunasöögiks härrasmeeste toidu pasta Bolognese ja rootsipärase salati. Samuti andsime panuse noorsootöö nädalasse
#looniseomaelu. Võtsime osa tantsuaktsioonist ja tantsisime
üheskoos tantsuhiid Märt Agu kokku pandud üheminutilise
tantsukava järgi. Selleks harjutati peaaegu kaks nädalat igas
tantsuvahetunnis.
Põnev koolipäev lõppes esimese trimestri tänusõnade ja
tunnistuste jagamisega ning sünnipäevaliste õnnitlemisega.
Folgikoja ees kiideti ja tänati hea ja väga hea õppeedukusega õpilasi. Kooliperele jagati ka trükivärsket koolilehte Terav
Pliiats. Selleks, et õpilased ikka ohutult kooli ja kodu vahel
liikleksid, said kõik kooli õpilased ja töötajad endale kingiks
Mooste mõisakooli helkuri.
Väärtuste festivalist jäi kõlama sõnum, et kui mina tunnen ennast hästi, siis suudan ma panna hästi tundma ka teised
inimesed enda ümber. Meie sisemised hoiakud ja väärtused
mängivad rolli selles, millise elu enda ümber loome. Vähem
tähtsad ei ole füüsiline aktiivsus ja tervislik toitumine.
Teistmoodi koolipäeva “Väärtuste festival” läbiviimist rahastasid Haridus- ja Teadusministeerium ja Eesti Õpilasesinduste Liit. Sügav kummardus ja tänusõnad SA Mooste Mõisale, kes andsid meile folgikoda kasutada, Meelis Hainsoole, kes
sättis paika heli- ja valgustehnika, kõigile töötubade läbiviijatele ja abilistele päeva õnnestumise eest.
Väärtuste festivali korraldustoimkond

ProgeTiigri tulevikutegijad Põlvamaal 2020
ProgeTiigri tulevikutegijate õpilasüritus toimus sellel aastal juba kolmandat korda. Ajavahemikus 21. september kuni 20. november oli kõigil
lasteaedadel ja koolidel võimalus ennast proovile
panna ning lahendada programmeerimise, robootika, digikunsti ja digiohutuse teemalisi ülesandeid.
Kahe kuu jooksul lõi tegevustes kaasa ligikaudu
11 550 õpilast 180 haridusasutusest üle Eesti.
Ühtlasi märgiti kõik tegevused juba kaheksandat
korda toimuva üleeuroopalise programmeerimisnädala Code Week kaardile (www.codeweek.eu).
Rahvusvahelises arvestuses saavutas Eesti 83 osaleva riigi hulgast oma 664 tegevusega Poola järel
väärika II koha. Kõigi ProgeTiigri tulevikutegijate õpilasüritustel osalenud haridusasutuste vahel
loositi välja ka põnevaid auhindu ning loosiõnn
naeratas Põlva Jakobi Koolile, kes on peagi kolme
Sphero Bolt roboti võrra rikkam.
Põlvamaal oli Progetiigri nõustaja eestvedamisel ProgeTiigri tulevikutegijate ja Code Week
programmeerimisnädala raames toimunud tegevustesse kaasatud 430 inimest. Toimus vanavanemate perepäev Põlva Jakobi Koolis (41 osalejat),
koolitus „LEGO Spike robotid liiklemas liiklusmattidel“ Võru- ja Põlvamaa haridusasutustele
MTÜ NutiVõluris (9 osalejat), 10 õpituba erinevates Põlvamaa koolides ja lasteaedades (209
osalejat), ProgeTiigri tulevikutegijate õpilasüritus
Põlvamaal “Pikslikunst isale” (58 osalejat) ja üleeestiline Kahoot 24 tunni väljakutse vol 1 ja vol
2 (113 osalejat). ÕPITOAD 29. septembril ja 06.
oktoobril toimusid Põlva Lasteaias Pihlapuu koolieelikutele õpitoad „Digiteisipäev - mTinyga!“
mTiny on armas pandakujuline robot, mis on
spetsiaalselt loodud väikestele lastele. Lisaks robotile kuuluvad komplekti juhtpliiats, juturaamat,
36 koodikarti, 24-osaline matt, lipuvars ja lipud
ning 4 tegevuskaarti. Õpitubades tutvusid lapsed
mTiny roboti välimusega ja juhtpliiatsi liikumisega. Seejärel mängisid nad muusika tegevuskaardil
klaverit, arutlesid emotsiooniga seotud koodide
üle ning lahendasid õpetaja etteütlemise järgi lihtsamaid programmeerimist nõudvaid ülesandeid.
Viimaks tegutsesid lapsed iseseisvalt juturaamatu
järgi koodi kirjutamisega.
Sarnase sisuga õpituba „Üks tore päev koos
mTinyga!“ leidis aset ka 8. oktoobril Tilsi Lasteaias Muumioru, kus lisaks koolieelikutele olid
kaasatud ka nooremad lapsed. Kuna uus robot
mTiny võeti laste ja õpetajate poolt väga hästi vastu, siis 13. ja 20. oktoobril toimusid Põlva Lasteaias Pihlapuu jätkuõpitoad „Digiteisipäev mTiny-

Põlva Lasteaed Lepatriinu lapsed tutvuvad
Qobo robotiga. Foto M. Kirbits

Põlva Jakobi Kooli õpilaste värvikirevad muusikamatid Sphero Specdrums sõrmustele.
Foto M. Kirbits
ga - Liiklus on põnev!“. Seekord tutvusid lapsed
lähemalt mTiny erinevate rollidega (politsei ja
kiirabi) ning ehitasid juturaamatu järgi põnevaid
teid ja linnasid.
30. septembril ja 5. oktoobril toimusid Põlva
Jakobi Koolis õpitoad „Muusikapäev - tarbijast
loojaks!“, kus õpilased katsetasid esmakordselt
Sphero Specdrums sõrmuseid ja mängumatti. Tegemist on mobiilirakenduse abil juhitavate sõrmustega, mis aitavad muuta värvid muusikaks.
Põnevaks muudab asja see, et mängumati asemel
võib muusika tegemiseks puudutada sõrmustega
oma riideid, joonistusi või ükskõik milliseid objekte.
3. klassi matemaatika tunnis lahendasid õpilased rühmatööna ära korrutustabeli töölehte, kus oli
peidus “Õnne soovime sul” laulu mängimise kood.
3. klassi eesti keele tunnis mängisid õpilased Sõnasõda, kus lisaks sõnade tahvlile kirjutamisele
tuli neid ka Sphero Specdrums sõrmuste abil teisele võistkonnale ette mängida. 2.-3. klassi kunstiõpetuse tundides meisterdasid õpilased Sphero
Specdrums sõrmustele omanäolise muusikamati.
Muusikaõpetuse tunnis said õpilased kordamööda väikestes rühmades harjutada muusikapalade
“Ood rõõmule” (Euroopa hümn), “Kui sul tuju
hea” või “Õnne soovime sul” noodi järgi mängi-

mist. Lisaks oli õpilastel võimalus nii noodi järgi
kui ise mõeldud muusikapalasid kogu klassile ükshaaval või üheskoos esitada. Tore oli see, et lisaks
muusika tegemisele, läks tunnis lahti ka kõva tantsu vihtumine. Suured ja südamlikud tänud Andres
Sirelile firmast Insplay / Rekato OÜ, kes neid imelisi sõrmuseid meile kasutamiseks laenutas.
14. oktoobril toimus Põlva Koolis õpituba
„Seadmeteta programmeerimine“. Alati ei pea
selleks, et programmeerimist õppida, kasutama roboteid või nutiseadmeid. Algoritmilist mõtlemist
saab toetada ka täiesti ilma tehniliste vahendite
olemasoluta. Kui üks rühm pidas topislahingut,
harjutas teine rühm jalanõudest valminud rajal
programmeerimist ning kolmas rühm täitis arvutamise töölehte. Mängude täpsem kirjeldus on leitav
aadressilt https://bit.ly/Tiiger2020.
28. oktoobril ja 16. novembril toimusid Põlva
Lasteaias Lepatriinu õpitoad „Nutikas tigu Qobo“.
Qobo on tore teokujuline robot, kes kõhu peale pai
saades hakkab lõbusalt naerma. Lisaks robotile
kuuluvad komplekti alusmatt, 30 käsukaarti ja juhend. Katsetasime, millised on Qobo roboti jaoks
mõeldud käsud ning moodustasime erinevaid käsuridasid. Eriti populaarseks osutus käsk, millel
Qobo hakkas muusikat mängima ning kõik lapsed
tõusid püsti ja asusid rõõmsalt tantsima.

ÕPILASÜRITUS „PIKSLIKUNST ISALE“
30. oktoobrist kuni 18. novembrini toimus Põlvamaal õpilasüritus „Pikslikunst isale“, mille eesmärk oli pikslikunsti kasutades meisterdada isadepäevaks kaarte. Valmis kaartidest tuli teha foto ja
postitada see Põlvamaa ProgeTiigrite Facebooki
gruppi. Kavandi tegemiseks võis kasutada www.
pixilart.com keskkonda.
Kokku osales õpilasüritusel 53 last ja 5 õpetajat. Mooste Lasteaed Tammetõru oli esindatud
kolme rühmaga. Lapsi juhendasid õpetajad Piia
Peets, Laura Bendt ja Maike Paabut. Põlva Jakobi
Koolist võtsid õpetaja Tiina Vasseri ja Anar Ruubeli juhendamisel osa kõik kooli õpilased. Sellel
korral juhtus nii, et toredaid ProgeTiigri auhindu
(puhve, vilkuvaid helkureid ja võlupliiatseid) jagus kõigile. Lisaks sai iga rühm/klass endale toreda raamatu „Jänku-Juss ja robootika“. Suur tänu
ka Põlva Spordikoolile, kes toetas omaltpoolt
kõiki aktiivseid õpetajaid ujula ja sauna külastuse
kinkekaardiga. Eriti tore oli see, et kõik auhinnad
jõudsid haridusasutustesse juba loosimisele järgneval päeval ning neid ei tulnudki pikalt oodata.
Kokkuvõtvalt võib öelda, et ProgeTiigri tulevikutegijate õpilasüritused pakkusid sellel aastal
palju uusi kogemusi ning põnevaid ideid, kuidas
robootika ja programmeerimisega jätkata. Suur
aitäh kõigile haridusasutustele, kes ettevõtmistes
kaasa lõid. Mul oli teiega väga tore! Nendel aga,
kes soovivad kõigis toimunud tegevustest rohkem
teada saada, tasub liituda Facebooki grupiga Põlvamaa ProgeTiigrid. Olete väga oodatud!
Merlin Kirbits

ProgeTiigri piirkondlik nõustaja
Põlva-, Võru- ja Valgamaal
Code Week programmeerimisnädala
mentorõpetaja Eestis
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Põlva Inseneride Liit tunnustas reaalainete olümpiaadide võitjaid
Põlva Inseneride Liit (PIL) alustas tegevust 22. märtsil 1989. aastal ja oli esimene regionaalne inseneride ühendus Eestimaal ja on ka
tänasel ajal ainuke regionaalne inseneride ühendus 10. detsembril
1988. aastal asutatud Eesti Inseneride Liidu liikmeskonnas.
PIL-is on kokku 48 erinevatest valdkondadest pärit inseneri.
Alates 2017. aastast on PIL-i presidendiks Mikk Mehilane, kes oli
ka PIL-i asutamise eestvedaja ja aastatel 1989 – 1994. PIL-i esimeseks presidendiks
13. aprillil 2017 moodustas PIL ka noortekogu, mis tänaseks on
kasvanud 8-liikmeliseks ja seda juhib AS Põlva Vesi juhataja Kristo
Kivisaar. Ka parimate reaalainete tunnustamise idee pärineb noortesektsiooni eestvedajalt Kristo Kivisaarelt, kes leidis ka tunnustamist
väärivate õpilaste premeerimiseks toetajad.
Kuna insenerivaldkondade aluseks on hea reaalainete tundmine,
siis hoogustamaks õpilaste huvi reaalainete põhjalikuma omandamise vastu, pidas PIL vajalikuks hakata tunnustama maakonna koolides
8.- 12. klassi parimaid reaalainete tundjaid 2019/2020. õppeaasta tulemuste põhjal. PIL leidis maakonna koolidest kokku 12 õpilast,
keda tunnustada PIL-i tänukirja, väikese motiveeriva preemia ja PIL
30. sünnipäevale pühendatud raamatukesega.
2. detsembril toimus PIL presidendi Mikk Mehilase ja seda
olulist sündmust jäädvustaja osalusel tänukirjade ja preemiate üleandmine. Tänukirjade üleandmisel pööras ta PIL-i president Mikk
Mehilane erilist tähelepanu noortesektsiooni aktiivsele tegevusele ja
insenerikutse propageerimisele Põlvamaa koolides, eesmärgiga motiveerida noori rohkem tähelepanu pöörama just reaalainete põhjalikumale omandamisele, mis on aluseks insenerikutse omandamisel.
PIL-i tänukirja ja preemia said kevadel:
8. klassi lõpetanud Lilian Hindrikson, kes oli edukas füüsika,
matemaatika ja keemia aineolümpiaadil
8. klassi lõpetanud Kaur Kenk, kes oli edukas füüsika ja keemia
aineolümpiaadil.
9. klassi lõpetanud Leo-Martin Pala, kes oli edukas füüsika, keemia ja matemaatika aineolümpiaadil.
9. klassi lõpetanud Maara Parhomenko, kes oli edukas füüsika aineolümpiaadil. Kahjuks ei saanud ta objektiivsetel põhjustel osaleda
tunnustuste kätte andmise üritusel.

PIL-i tunnustuse pälvinud õpilased vasakult: gümnaasiumi
direktor Alo Savi, Reelika Kärbla, Karily Klaus ja Johanna
Johanson

Põlva koolis tunnustuse pälvinud õpilased Lilian Hindrikson,
Leo-Martin Pala ja Kaur Kenk koos kooli direktori Koit Noogi ja PIL presidendi Mikk Mehilasega

Tänukirja saanud õpilaste tulevikuvaadetest jäi eriliselt meelde
Lilian Hindriksoni tulevikunägemus, lai silmaring, väga positiivne suhtumine reaalainete põhjalikumasse omandmisse, aga ka juba
tema tuntus pianistina.
Kooli direktor Koit Nooki tunnen juba ammustest aegadest kui
väga pühendunud, laia silmaringi ja tulevikku suunatud tegevusega
koolijuhti. Seda kõike sain kuulda ka õpilastele tunnustuste üleandmise järel.
4. detsembril toimunud Mooste kooli parimate tunnustamisel pühendas PIL-i juhatuse liige Ülo Needo enim tähelepanu just sellele,
et kõrgkoolides inseneriteadmised omandanud noored ei unustaks
kodukanti ning leiaksid võimaluse oma teadmiste ja oskuste rakendamiseks just kodukandis. Meeldiv oli kuulda, et PIL-i tänukirja ja
preemia pälvinud kevadel 9. klassi lõpetanud ja matemaatika aineolümpiaadil edukas olnud Markus Habo oli leidnud endale meelepärase teedeehituse eriala, kus on juba hakkama saanud ka esimese

3D projektiga, mis on leidnud ka praktilist kasutamist. Üllatas ka
Markuse nooruke vend, kes kinnitas, et ka tema õpib kindlasti inseneriks. Mainimata ei saa ka jätta Mooste Põhikooli direktori Ave Kikase suhtumist PIL-i algatusse ja lubadust anda endast parim koolis
reaalainete õpetamisele kaasaaitamisel
8. detsembril sai teoks Põlva Gümnaasiumi reaalainete olümpiaadidel edukalt esinenud õpilaste ja nende juhendaja tunnustamine. Enne tänukirjade ja preemiate kätte andmist andis PIL-i noorteühenduse eestvedaja Kristo Kivisaar lühikese ülevaate eelkõige
noorteühenduse tegevsest. Olulisemaks tegevuseks pidas ta enamuses koolides läbiviidud infopäevi, kus kajastati põhjalikumalt insenerikutse omandamise vajalikkust ja võlu.
PIL-i tänukirja ja preemia pälvisid Põlva Gümnaasiumis:
Karily Klaus, kes oli edukas keemia aineolümpiaadil
Reelika Kärbla, kes oli edukas keemia aineolümpiaadil
Johanna Johanson, kes oli edukas keemia ja matemaatika aineolümpiaadil
Viivi Ansi – juhendaja-õpetaja. Kuna Viivi Ansi ei saanud osaleda tunnustamisüritusel, siis võttis tema tänukirja ja preemia vastu
direktor Alo Savi.
Nii tänukirja saanud õpilased kui kooli direktor olid meeldivalt
üllatunud PIL-i taolisest tegevusest ja pidasid vajalikuks, et PIL ka
edaspidi leiaks võimalusi parimate reaalainete tundjaid. Põlva Inseneride Liit tänab ka toetajaid, kelleks on Inseneribüroo Telora, Keskkonnalahenduste OÜ, RTV Ehitus OÜ, ehitusettevõte HVK OÜ ja
PIL-i asutajaliige Ants Veskioja.
Jüri Varik
volitatud mehaanikainsener,
PIL- liige 1989. aastast
Autori fotod

Vasakul: PIL-i noorteühenduse eestvedaja Kristo Kivisaar tänukirja ja
preemiat üle andmas Põlva Gümnaasiumi õpilasele Johanna Johanson,
kes oli edukas keemia ja matemaatika olümpiaadil.
Parempoolsel pildil: PIL-i juhatuse
liige Ülo Needo tänukirja ja preemiat
andmas kevadel Mooste kooli 9. klassi lõpetanud Markus Habole, kes oli
edukas matemaatika olümpiaadil.

Põlva Jakobi Kooli tegemisi

Meie Lepatriinu
2020. aasta oli lasteaed Lepatriinu perele põnev ja teguderohke: rõõmus juubeliaasta,
koroonaga kohanemise aasta,
hoovilusti aasta.
Ühise joonena läbib kõiki
tegevusi meie tunne. Lepatriinu
täiskasvanud tunnevad end ühtse perena, hindavad ühtekuuluvust, õlgõla tunnetust, hindavad oma kuuluvust „Lepatriinu
meie“ hulka.

Õppeaasta sündmused ja
tegevused olid omapärased, toredad, meeldejäävad ja kollektiivi liitvad.
Kui täiskasvanul on lasteaias hea, siis on kindel, et ka
lastel on hea – turvaline, põnev,
huvitavate tegutsemistega. Ülihea kokkuvõtte möödunud aastast saab kodulehte http://www.
lepatriinu.ee/sirvides, ka lasteaia FB-s hulkudes: ballitantsu-

de õhtu Mesikäpas, koolisaatmisaktus individuaalselt igale
perele koos tordiga, vanematega meisterdamised: õueköök,
autoköök, seiklusrada asfaldil,
motikas, tasakaalurada sõimeaias, pallikanal; pereõhtud
pimedas, hoovilust ja matkad,
tervist edendav töökoht ja võit
konkursil „Hakkame liikuma“,
mis tõi meie lasteaeda siseterviseraja. Põnevad on olnud
jõulukuu tegemised õues.
Mööduvasse aastasse jääb
osavõtt mitmetest konkurssidest ja ise nende korraldamine.

Jakobi Kool tähistab jõule teist korda. Kool püüab kõige muu hulgas lastele eluks kaasa anda ka
teadmise, et nõrgemate aitaja saab ise tugevamaks. Nii võtsime juba eelmisel aastal nõuks jõulude eel
omavahel kingituste jagamise asemel teha ühiselt mõni hea tegu teistele. Sel advendiajal valmistasime
jõulukaardid Leevi Hooldekodu elanikele ja panime kokku toredad kingitused Võru Loomade Varjupaigale. Märgata, hoolida ja aidata – neid väärtusi püüab kool ikka rõhutada.
Foto ja tekst Ariana Eerits
Oktoobris külastas Jakobi kool KIK projekti raames Pokumaad, kus osaleti programmis “Saame
pokudega sõbraks”. Saadi teada nii mõndagi pokudest, metsast kui ka krattidest. Pokudekujulises
hoones sai tutvust teha Edgar Valteri isiku ja loominguga Päev oli vahva ja kindlasti nii mõnegi hinge
jäi soovike külastada seda paika metsade vahel uuesti.
Foto ja tekst Anne-Ly Roos

Meie viimane ettevõtmine oli
Põlvamaa lasteaedade loovtööde näitus „Päkapikud piiluvad“, kuhu saabus lausa 91
loovtööd maakonna 9 lasteaia
17 rühmast.
See aasta on olnud kuidagi
eriti kokkuhoidev. Kevadise
karantiini ajal saime eriti aru,
kui tähtis on meile meie oma
lasteaed – töökoht ja stabiilne
töötasu, kuuluvus kollektiivi,
ja lapsed – rõõmu ja energiaallikad.
Meie kõigi nimel on hea
meel tänada lasteaia pidajat –

keerulisele ajale vaatamata on
meil töökohad, kärpimata kuutöötasud.
Kurvaks teeb ainult see,
et selle jõulu ajal pole tunda „meiet“ vallas, volikogus.
Emotsioonid liiguvad mürgiste lainetena ka allasutustesse.
Maja ilma seal töötavate inimeste ühtsuse ja „meieta“ on
lihtsalt külm ja tühi ehitis.
Soovime, et poliitilistes
mängudes ei unustataks põlvalase motot „ Põlva - parim paik
põlvest põlve“.

Jõulurahu meile kõigile!
Veera Kutser
Lasteaed Lepatriinu õppejuht
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Eestimaa Spordiliit Jõud valis
Aasta tegijaid 2020

Mai Nigul. Foto erakogust
Traditsiooniliselt tunnustatakse Eestimaa Spordiliidu Jõud
aasta tegijaid kolmes maakondlikus kategoorias: noortetreener,
kohaliku spordielu edendaja ja piirkondlik spordisündmus.
Põlvamaalt pälvisid tunnustuse mitmeid edukaid noori jalgpallureid üles kasvatanud noortetreener Avo Jakovits; aktiivne VastseKuuste Spordiklubi Känguru eestvedaja ja kohaliku korvpallielu
hing Mai Nigul (avafoto, erakogust); piirkonna spordisündmuse
– dartsisarja Laheda Nädalamäng korraldamise tunnustuse võtavad vastu Laheda Spordiklubi eestvedajad Olev Veberson ja Davis
Kostõgov.
Palju õnne ja kordaminekuid!
Allikas: Eestimaa Spordiliit Jõud
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Põlva ja Pihkva orienteerumisklubid
teevad koostööd
Orienteerumine on väga paljudele tuttav spordiala. Orienteerumispäevakud on aastatega muutunud järjest populaarsemaks
ja orienteerumist harrastavaid inimesi tuleb ikka järjest juurde.
Sportlike eluviiside juurde pöördumine on toonud paljusid just
kaardiga vabas õhus aega veetma.
Orienteerumine kui rahvaspordi ala on vägagi tuntud ka kõikides meie naaberriikides, kaasa arvatud Venemaal. Pihkva orienteerumisklubiga seovad OK Kobrast pikaajalised sõprussuhted.
Aeg-ajalt on käinud väiksemad delegatsioonid naabrite juures
võistlustel ja ühiselt on nii mõnelgi korral hooajale joon alla tõmmatud. Samas ei ole viimasel ajal läbikäimine olnud just ülemäära
tihe.
Käesoleva aasta alguses tekkis klubidel idee, et koostööd võiks
süvendada ja üksteisega paremini tuttavaks saada. Jõuti otsusele
korraldada ühised treeninglaagrid ja jõudu katsuda ka teineteise
korraldatavatel võistlustel. Erinevate tegevuste teostamiseks esitati aasta alguses ühiselt taotlus Eesti-Vene piiriülese koostöö programmi ja suvel saabus otsus projekti heakskiitmise kohta. Projekti
lepinguni jõuti detsembri alguses. Koostööprojekt algab plaanide
kohaselt 1. jaanuaril 2021 ja kestab aasta lõpuni. Projekti olulisemateks eesmärkideks on klubide koostöö parandamine, inimeste
füüsilise aktiivsuse tõstmine programmiga hõlmatud alal (LõunaEesti ja Pihkva oblast) ning üksteisele kogemuste jagamine.

Põlva maakonna spordiaasta 2020 paremad selgunud
poja (203 häält, Põlva Laskespordiklubi) ja orienteeruja August
Jakobsoni ( 150 häält, OK Põlva Kobras) ees.
Naisseenioride arvestus pandi paika orienteerujate-klubikaaslannade vahel. Eelmise aasta teine Maret Vaher edestas tänavu
eelmise aasta paremat, Saima Värtoni 31 häälega, 374 vs 343 (mõlemad OK Põlva Kobras).
Aasta meesseenioride kategoorias oli kandidaate kõige enam
– kuus. Tiitli pälvib tarmukas triatlonist ja jooksuharrastaja Ilmar
Tagel (242 häält), järgnevad orienteeerujad Tõnu Nurm (119 häält)
ja Antti Roose (103 häält, mõlemad OK Põlva Kobras).

Põlva Spordikooli teated
Seoses Vabariigi Valitsuse poolt 10.12.2020 kehtestatud täiendavate meetmete ja piirangutega COVID-19 haiguse leviku tõkestamiseks hakkavad alates 14.12.2020 Põlva Spordikooli hallatavates hoonetes kehtima täiendavad piirangud.
Uus 3 – Põlva Spordikeskus
¤ Ujula ja saunad jäävad avatuks. Jätkuvalt järgime 50% täituvust ning paneme inimestele südamele, et kogu kompleksis tuleb
järgida 2+2 reeglit.
¤ Palume ujulat ja saunu külastada maksimaalselt 2 tundi korraga, et võimaldada päeva jooksul võimalikult paljudele huvilistele turvalist spaakogemust.
¤ Jõusaal jääb avatuks etteregistreerimisega. Jõusaali lubame
korraga vaid ühe treenija, erandjuhul sportlase koos juhendajaga.
Juhendajal on treeningu ajal maski kandmine kohustuslik.
¤ Jõusaali ühe kasutuskorra pikkuseks on 75 minutit. Jõusaali
saab end registreerida Uus 3 administratsioonis või telefonitsi 799
4576.
¤ 11.12.2020 seisuga soetatud jõusaali kuukaartidel pikendame kehtivust. Alates 12.12.2020 kuni piirangute lõpuni kuukaarte
ei müüda. Soovitame aktiivsematel treenijatel soetada sel perioodil 10x-kaardi või tasuda iga külastuse eest eraldi.
¤ Jõusaalis on olemas spetsiaalsed desinfitseerimisvahendid.
Palume enne ja pärast seadmete kasutamist desinfitseerida pingid
ja seadmete käepidemed.
¤ Aeroobikasaalis, jõusaalis ja ujulas toimuvad rühmatreeningud on alates 14.12.2020 tühistatud kuni piirangute kehtivuse
lõpuni.
Metsa 7
Metsa tänava saun jääb avatuks. Saunapäev on jätkuvalt jagatud kolme ossa, et tagada külaliste hajutatus.
Mammaste Tervisespordikeskus
Teenindame kliente ühekaupa. Maja lahtiolekuaegadel palume
administraatori kutsumiseks helistada uksekella.
Haigusnähtude ilmnemisel palume püsida kodus ning võtta
ühendust oma perearstiga!
Püsime terved ning spordime turvaliselt!

Projekt sisaldab ka mitmeid väiksemaid investeeringuid. Soetatakse mõlemale osapoolele orienteerumiseks vajalikke vahendeid
ja kaetakse orienteerumiskaartidega mõned siiani kaardistamata
alad. Projekti tuumaks on aga kahe klubi ühised treeninglaagrid
ja võistlustel osalemine. Treeninglaagritest üks toimub plaanide
kohaselt järgmise aasta suvel Venemaal ja teine Eestis. Laagrites
on võimalik orienteerujatel üksteisega lähemalt tuttavaks saada ja
omavahel kogemusi jagada. Lisaks on planeeritud ka vastastikune osalemine võistlustel. Kopra klubi esindajad osalevad Pihkvas
Aleksander Nevski nimelisel orienteerumisvõistlusel ja Pihkva
klubi esindajad meie traditsioonilisel Koprakarikal.
Kui veel mõni aeg tagasi oli tõsiseid kahtluseid, et kas sellisel
kujul projekti ikka ellu viia saab, siis viimased uudised vaktsineerimise võimaluste kohta annavad lootust, et kõik tegevused on siiski järgmisel aastal võimalik planeeritud kujul ellu viia. Igal juhul
on Kopra klubil ees huvitav ja vaheldusrikas aasta.
Ahti Bleive
OK Põlva Kobras juhatuse liige

Maakonna Aasta sportlane meeste tiitli nelja kandidaadi hulgast pälvis tänavu Eesti maratonijooksu meistrivõistlustel 2. koha
saavutanud Raido Mitt (fotol, 302 häält, OK Põlva Kobras), kes
võrdväärselt hästi jookseb nii kaardiga kui kaardita. Teisele kohale hääletati indiacamängija Timo Varik (198 häält, Põlva Indiacaklubi) ja kolmandale laskesportlane Argo Kurg (138 häält, Põlva
Laskespordiklubi).
Aasta sportlane naiste tiitliga pärjatakse Lorely Kõrvel (OK
Põlva Kobras), kelle häältesaak 413 andis talle sellel aastal võidu
Ave-Liis Laasi (304 häält, Põlva Jalgpalliklubi Lootos) ees.

Aasta võistkond (väike) arvestuses hääletati võitjaks OK Põlva Kobras teatejooksu N14/16 võistkond (229 häält) koosseisus
Karoliina Kets, Triin Neeno, Geteli Hanni. 227 häält kogus Põlva Indiaca Klubi rannaindiaca segavõistkond koosseisus Anari
Lannajärv, Timo Varik, Mikko Jušin, Arti Unt. Kolmandaks platseerus Põlva Laskespordiklubi püstoli võistkond - Argo Kurg, Erki
Sillakivi, Mihkel Kasemets - 120 häälega
Aasta võistkond (seeniorid) – tiitli pälvib OK Põlva Kobras
teatejooksu M35/40 võistkond (375 häält) koosseisus Sander
Vaher, Silver Eensaar, Arti Albert. Võrkpalliklubi VOLLY M65+
meeskond kogus 342 häält.
Aasta võistkond on Põlva Jalgpalliklubi LOOTOS naiskond Imbi Hoop, Kärt Hüdsi, Kristin Kukli, Keidi Käis, Ave-Lii Laas,
Lisethe Lanno, Ita Lillo, Anette Laureen Linnuste, Helene Lumi,
Keitlyn Metsmaa, Indra Liz Nemvalts, Karina Piirimaa, Karmen Piirimaa, Katrin Piirimaa, Birgit Rammo, Kati-Karoli Silla,
Aiki Suits, Marianne Veberson, treenerid Kaido-Meinhard Kukli,
Indrek Käo.
Aasta treener on jalgpallitreener Kaido-Meinhard Kukli (223
häält), kellel järgnevad orienteerumistreenerid Nikolai Järveoja
(212 häält) ja Kalle Ojasoo (152 häält).

Aasta paremaks neidude arvestuses tunnistati orienteeruja
Johanna Laanoja (320 häält, OK Põlva Kobras). Talle järgnesid
Kärt Hüdsi (276 häält, Põlva Jalgpalliklubi Lootos) ja Geteli Hanni (121 häält, OK Põlva Kobras).

Perekond Rinne, Riina Rinna ja Toomas Päkk ning nende lapsed Alfred (13), Miialii (9) ja Melinda (5) tunnistati Põlva Maakonna Spordiliidu juhatuse poolt Põlvamaa 2020.aasta sportlikumaks perekonnaks. Aasta 2020 spordisõbra tiitliga tunnustatakse
COOP Põlva Tarbijate Ühistu.

Noormeestest hääletati võitjaks maadleja Hanno Käärik (221
häält, Põlva Maadlusklubi Lapiti) laskursportlase Kristjan Koosa-

Ingrid Muuga
Põlva Maakonna Spordiliidu peasekretär

Sporditulemused
• Detsembri teisel nädalavahetusel Mesikäpa hallis toimunud noormeeste käsipalli karikavõistlustel B-klassis (sünniaastaga 2004 ja
nooremad) said Põlva Spordikooli noored II koha.
Karikavõistlused oli sel korral teistmoodi. Algselt registreeris
turniirile kümme võistkonda, kuid erinevatel põhjustel jäid koguni
pooled võistkonnad kõrvale ning karikavõitja selgitati viie võistkonna – Põlva Spordikooli, HC Pärnu/Paikuse, HC Tallas/Aruküla
SK, HC Viimsi ja Tallinna Käsipalliakadeemia vahel.
Võistkonna parimaks mängijaks valiti Randel Matthias Lepp,
turniiri parim mängija oli Karl Markus Kannel.
Põlva Spordikool mängis koosseisus: Reio Kähr, Andero Hääl,
Andreas Paabut, Aron Saarna, Henry Jõesalu, Hendrik Kink, Kevin Tühis, Martin Veiko, Reno Ostra, Andero Viljus, Kevin Pütt,
Joonas Vassiljev, Randel Matthias Lepp, Karl Markus Kannel.
Võistkonna treener Kalmer Musting.
Põlva Spordikool

Kobrase jõulupüsirada avatud
15.12- 03.01.2021
Kobrase jõulupüsirajal saab osaleda teisipäevast 15. detsembrist kuni pühapäeva 3. jaanuarini.
Raja optimaalne pikkus kõigi 15 kontrollpunkti läbimisel on
9 km. Raja algus Taevaskojas raudtee lähedal, Lättekoja kohviku
juurest. Saab alustada ka Laari piknikukohast. Maastik on kuiv ja
ilusa männimetsaga.
Kaardi saate välja trükkida klubi kodulehelt https://kobras.
polvamaa.ee/. Kellel paljundamise võimalust pole, teatage oma
soovist okkobras@gmail.com ja teile sobiv kaart jäetakse klubi
trepikotta Käisi 11.
Võimalik läbida ka Moborada.
Ilusat jõuluaega teile kõigile ja kohtume taas uuel aastal meie
klubi üritustel.
OK Põlva Kobras
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T 19. jaanuar kell 19.00 KUIDAS MINUST SAI HAPKOMAH. Ugala Teater . Ühe allakäigu lugu
On aeg rääkida narkosõltuvusest ausalt ja ilustamata. Ja
mis kõige tähtsam – kartmatult. Lavastus “Kuidas minust
sai HAPKOMAH” põhineb samanimelisel raamatul, milles
sisalduvad lood narkosõltuvusest Eestis jahmatasid tuhandeid lugejaid juba siis, kui need ilmusid järjejutuna portaalis Nihilist.fm. Autor pseudonüümiga HAPKOMAH rääkis
brutaalse detailitäpsusega sellisest Eestist, mida keegi meist
ei taha tunda, kuid mis ometi varitseb siinsamas kõrval:
kõrvalkorteris, kõrvaltoas, kõrvalistmel. Kroonik HAPKOMAH seab meid fakti ette: see kõik on reaalne. See juhtub
meiega siin ja praegu. “Ilusamaks see ei lähe. Kaugemale
küll,” ütleb 2016. a ilmunud raamatu eessõna. Etendusele
järgneb vestlusring koos spetsialistidega Viljandi haiglast ja
politseist.
Lavastaja Vallo Kirs, dramaturg Jim Ashilevi
Laval TÜ VKA teatrikunsti 13. lennu tudengid Rainer Elhi,
Mihkel Kuusk, Ruuben-Joosua Palu, Miika Pihlak, Karmel
Naudre, Maria Paiste ja Marion Tammet
Etendus ühes vaatuses 1h ja 25 min (koos vestlusringiga
2h).
Pilet: 16€ /13€ müügil Piletilevis, Piletimaailmas, Põlva
Vallavalitsuse kassas ja enne etendust kohapeal. Etendust
toetab Eesti Rahvakultuuri Keskus etenduskunstide programmist “Teater maal”.
N 28. jaanuar kell 19.00 ESTONIAN VOICES.
2021. aasta tervituskontsert.
Eesti armastatuim vokaalansambel Estonian Voices asutati
2010. aastal. Ansambel sündis Euroopa Kultuuripealinn
Tallinn 2011 ja Jazzkaare ühise ettevõtmisena.
Kuuikus laulavad Mikk Dede, Rasmus Erismaa, Maria Väli,
Mirjam Dede, Aare Külama ja Kadri Voorand, kes on grupi
loominguline liider ja enamasti ka lauluseadete autor.
Läbi aastate on vokaalkuuik osalenud erinevates koostööprojektides, teiste hulgas selliste artistidega nagu Take 6,
The New York Voices, Bobby McFerrin, Accent, NOËP,
Lenna Kuurmaa, Ruja, Curly Strings, ERSO jpt.
Ansambli debüütalbum “Ole hea” pälvis Eesti Muusika
auhindade 2015 Aasta Parima Jazzalbumi tiitli. 2016. aastal
valiti Estonian Voices parimaks jazzansambliks. 2018. aasta
sügisel ilmus vokaalkuuiku teine album “Taat läks lolliks”.
Värske album pälvis ka Eesti Muusikaauhindade Aasta
Parima Jazzalbumi tiitli 2018.
Pilet 10€ 8€ müügil Piletilevis ja tund enne kontserdi algust
kohapeal.
*KINOKAVA leitav Põlva Kultuuri- ja Huvikeskuse
kodulehelt: www.kultuurikeskus.ee
Kontserdile, teatrietendusele või kinno tulles palume kanda
maski! Haigena palume jääda koju.

Vana-Koiolas
.

Vana-Koiola Rahvamaja soovib kõigile perekeskseid
jõulupühi ning rahulikku 2020. aasta lõppu!
2021. aasta esimeste sündmuste kohta meie majas saab infot meie
facebooki lehelt https://www.facebook.com/vanakoiolarahvamaja
ning polva.ee lehelt sündmuste kalendrist.
Püsigem terved! Hoidkem enda ja oma lähedaste tervist!

Moostes
L 9. jaanuaril 2021 kell 11.00 Koolivaheaja lautenniseturniir
Sisse pääs tagumisest uksest.
Info ja registreerimine tel 515 5008 Margus Petersell
L 16. jaanuaril 2021 kell 15.00 Helmekuu pidu
Tantsuks mängib ansambel „Tulivesi“, rahvast naerutavad Lustakad vanaemad Leevilt. Kaetud kohvilaud
Info ja registreerimine: tel 516 0656, Maret Aruoja
N 28. jaanuar il2021 kell 16.00 Mooste Mõisakooli õpilaste
Mini playback show. Info tel 522 6681 Airi Lehemets

Mooste Folgikojas
22.12 kell 19.00 Elina Nechayeva Pühadeturnee 2020
20.01 kell 19.00 Rakvere Teatri etendus “Kõike head, vana
toriseja”
Ära jäävad:
26.12 Lauri Saatpalu, Marko Matvere ja Jaan Sööt
‘’Lõuad 2’’
30.12 Koit Toome, Uku Suviste ja Jaagup Tuisk ‘’Jõulukontserdid’’

Rändnäitus „Kodukoha kompass“ kutsub põlvalasi märkama
oma linnaruumi ning kaasa rääkima elukeskkonna
parandamises
Eesti Koostöö Kogu avab 6. jaanuaril kell 15 Põlva Keskraamatukogus näituse „Kodukoha kompass“. Väikelinnades
rändavnäitus vaatab linnaruumi ja inimeste heaolu vahelisi
seoseid ning kutsub kohalikku kogukonda väiksemate ja suuremate sekkumistega ise looma head elukeskkonda.
Näitus tõukub sel suvel ilmunud Eesti inimarengu aruandest
2019/2020 „Linnastunud ühiskonna ruumilised valikud“ ja uurib,
mis teeb ühest ruumist (linnast, linnaosast, külast, tänavast, keskväljakust) meeldiva paiga, kus inimesed soovivad olla. Kuidas
ruum, milles viibime, mõjutab meie tervist, heaolu ja õnnetunnet
aga ka piirkonna seltsielu, majandust ja atraktiivsust.
Näitusega on kaasas ka praktiline ja kaasav kompass-ketas, mis
annab kohalikele võimaluse erinevate küsimuste abil hinnata kodukoha avalikku ruumi ja alustada ruumiteemalisi arutelusid.
„Meie eesmärk on võimestada Põlva elanikke mõtlema oma
kodukoha avaliku ruumi peale. Märkama enda vajadusi ruumis,
linna häid aga ka parandamist vajavaid kohti. Aktiivne avatud
suhtlus kogukonna ja linna vahel loob suuremat hoolimist, kodanikuinitsiatiivi ja paigaidentiteeti. See on kasulik nii linnale kui
inimesele,” lisas Tilga. Näituse kuraator on Kairi Tilga, autorid urbanistid Teele Pehk ja Elo Kiivet.
„Kodukoha kompass“ rändab aastaga ümber Eesti, peatudes
kaheteistkümnes väikelinna keskraamatukogus. Soovime sellise
näitusekohtade valiku kaudu juhtida tähelepanu raamatukogude
aina kasvavale sotsiaalsele rollile avalikus ruumis.
Näitus on toimunud Paides, Rakveres ja Narvas. Põlva jääb
näitus 31. jaanuarini 2021.
Näitust korraldab Eesti Koostöö Kogu ja toetab Eesti Kultuuriministeerium ning Kultuurkapital.
Kairi Tilga
Eesti Koostöö Kogu juhataja

Vastse-Kuustes
K 6. jaanuar kell 13.00 Kino lastele: “LasseMaia detektiivibüroo”. Ühel pimedal ja vihmasel õhtul jookseb üks tüdruk
lastekodust ära. Ta otsib üles detektiivide paari Lasse ja Maia
ja palub nende abi. Tüdruku nimi on Klara ja ta on eluks ajaks
vangi pandud rongiröövli Ferdinand Franssoni tütar. Nüüd on
tal vaja abi, et tõestada oma isa süütust. Kinopilet 4 ja 3 eurot
R 15. jaanuar kell 19.00 Kinoõhtu. Film “ Hüvasti, vanaaasta”. Seda, et aasta lõpp ning uue algus on imede sündimise
ja soovide täitumise aeg, usuvad ka kõige suuremad skeptikud.
Ärimees ja koduperenaine, taksojuht ja meestes pettunud noor
naine, sekretär ja stilist, režissöör ja kasvataja – igal ühel neist
on oma uus aasta. Kinopilet 4 ja 3 eurot
T 19. jaanuar kell 18.00 Käsitöötuba. Meisterduste täpsem
info kultuurimaja kodulehelt www.vkk.ee. Osalustasu 2 eurot
L 23. jaanuar kell 18 Vastse-Kuuste Kultuurimaja näite
ringi esietendus: Paul Pinna naljamäng “Äi Vissuverest”.
Laval mängivad: Elle Must, Alina Vals, Heli Henn, Sirli Puri,
Kuulo Kade, Lembit Rätsep, Rait Niinemägi, Tõnu Lumi, Lille
Piir. Teatripilet 5 eurot. Lastele kümnenda eluaastani tasuta.
Seoses pandeemiast tulenevate piirangutega võib esietendus
lükkuda veebruari kuusse. Info tel. 5693 7848.
E 25. jaanuar kell 19.00 Kokkamine Kõivokõste naistega.
Teeme kolme erinevat tainast ja küpsetame neist koduküpsiseid. Osalustasu 2 eurot
Kultuurimaja ja üritusi külastades
palume kasutada maske!
Ürituste toimumine sõltub Eesti Valitsuse otsustest seoses koroonaviiruse COVID19 levikuga, palume jälgida infot!

Vastse-Kuuste kogukonnamaja
11. jaanuaril kell 18.30 naisteklubi Kolmapäev koolitusruumis tervisliku toitumise koolituse 1. õpiõhtu. Järgmised
õpiõhtud 1. veebruaril ja 1. märtsil samal kellaajal. Koolituse
viivad läbi toitumisterapeut Triin Muiste ja funktsionaalse
toitumise terapeut Annely Soots. Kohtade arv piiratud, vajalik
registreerimine tel 501 3954. Toetab kohaliku omaalgatuse
programm. Osavõtupanuse kohta info registreerimisel.
17. ja 31. jaanuaril kell 15-18 naisteklubi Kolmapäev
loometuba. Tegevuste kohta jälgige reklaami naisteklubi
Facebooki- ja kodulehel.
Koolituste ja loometubade toimumine sõltub COVID-19
haigust põhjustava koroonaviiruse levikust ning selle tõkestamiseks kehtestatud piirangutest.

KIRIKUTEATED
EELK Põlva Maarja kogudus
• Jumalateenistus igal pühapäeval algusega kell 11.
Võimalik kaasa elada ka veebiülekande vahendusel.
• 17.12 kell 18 piiblitund “Jumala leping ja Paabeli torn”
• 24.12 Kirik on külastajatele avatud kell 11-19. Võimalus
kuulda jõuluevangeeliumi lugemist ja jõululaule (ca 20 minutit).
Kell 17 algab varem salvestatud jõuluõhtu jumalateenistuse
ülekanne koguduse kanalitel Facebookis ja YouTube’is.
• 25.12 kell 11 Kristuse sündimise püha missa
• 31.12 kell 17 Vana-aastaõhtu missa
Pühapäevakooli tunnid ja kirikukohvid jäävad kuni käesoleva
aasta lõpuni viiruseohuga seoses ära.
Jooksev info ja lingid veebiülekannete vaatamiseks:
polva.eelk.ee.
EELK Võnnu Jakobi kogudus
24.12 kell 14:00 ja 16:00 püha jõuluõhtu
25.12 kell 11:00 1. jõulupüha armulauaga
31.12 kell 16:00 vana-aastaõhtu armulauaga
NB!
* Kirikus kehtib maskikandmise kohustus ja 2+2 reegel
* Üle 200 inimese korraga hoonesse ei lasta.
* Jõuluõhtul on kaks teenistust ja sisenetakse eri ustest.
* Teenistused on lühendatud korraga.
* Olukord võib muutuda tulenevalt haiguspuhangust.
Mooste Baptistikogudus
• Igal pühapäeval kell 11 jumalateenistus.
• Laste pühapäevakool 1. ja 3. pühapäeval jumalateenistuste ajal.
• Jõulupüha jumalateenistus 24.12 kell 11.
Lähem info kodulehel: mooste.ekklesia.ee
EAÕK Kähri kogudus
Jõuluõhtu teenistus on 24. detsembril 17.00.
Põlva Elu Sõna Kogudus
• Koguduse koosolek pühapäeviti kell 11:30 Võru tn. 23, Põlva
Põlva Püha Peetri kogudus
• jumalateenistused igal pühapäeval ja kolmapäeval kell 11
• 24. detsembril kell 16 jõuluõhtu jumalateenistus
• 25. detsembril kell 13 I jõulupüha jumalateenistus
• 31.12 vana-aastaõhtu jumalateenistus kell 16.
• 01.01.2021 uusaasta jumalateenistus kell 13.
Kogudustes palutakse kanda kaitsemaske!
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Elli Lainoja
1919-2020
Lisette Patrason
1929-2020

Ostame talumaja koos
metsa või põllumaaga.
Hooned võivad vajada
põhjalikku remonti.
Telefon 5666 9006

Elanike arv
seisuga 01.11.2020
mehi 6730
naisi 6956
kokku 13 686
Ajavahemikul
20.11.2020 – 13.12.2020
sündis Põlva vallas
6 tüdrukut ja 4 poissi

Selver laiendas kojuveoteenuse ka
Põlvamaale
Teenuse saamiseks
logi Partnerkaardiga
kliendina e-Selverisse või alusta ostmist
külalisena.
Kojuvedu Põlvamaal
toimub E, K, L

Argadi Kanarik
1929-2020
Aili Verev
1941-2020

Manivald Kriiva
1956-2020
Sulev Arund
1957-2020

ANTSU TAKSO

Peeter Jõgeva
1960-2020
Hillar Jaansoo
1964-2020

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

Invatakso,
eakate teenindus.
Liikumispuudega inimeste
transport
kanderaami või ratastooliga.
Vajadusel haige
saatmine.
Taksoteenus kuni 8 inimest
Tel 5750 2977 toimub
või
Teleesilinastus
27. detsembril 2020
antsutakso@gmail.com
ETV 2 kanalil kell 15.00

Jaanuarikuu juubilarid,
kes ei soovi äramärkimist
ajalehes, palume sellest teada
anda hiljemalt 15. jaanuariks
tel 799 9499

Telli kõik vajalik kirjade
ja kingituste saatmiseks,
otse oma postkasti.

› pood.omniva.ee

