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Meie Stuudio tantsijad tõid Põlvasse 
järjekordse maailmameistrivõistluste 
medali – hõbedase

Põlva Muusikakool tähis-
tab 14. oktoobril 2017 kont-
sert-aktusega oma 50. aasta-
päeva. Kooli juubeliks jõudis 
kohale ka kauaoodatud ja 
igatsetud vääriline kingitus 
– uhiuus Estonia kontsertkla-
ver.

„Uus klaver on väga hea 
sametise kõlaga, selle kõla-
lauda toestavad 10 radiaalset 
Šveitsi Alpide kuusepuust 
lõigatud ribi ja suurem osa 
klaverist on valminud käsi-
tööna. Kooli saalis, mis on 
Lõuna-Eesti üks parima kõ-
laga kammersaale, saame 
nüüd pakkuda heatasemelisi 
kontserte ka väga nõudlikule 
publikule,“ rõõmustas kooli 
direktor Ester Liblik.  

Mis saab vanast klaverist? 
Vana klaveri mehhanismid 
on suure koormuse tõttu üp-
ris kulunud. Mis võimalik va-
hetatakse välja ja pilli uueks 
koduks saab kultuurikeskus.

Klaverikomplekti maksu-
mus oli 39 000 eurot. Muu-
sikakooli klaveriostule panid 
õla alla Eesti Muusika koolide 

Meie Stuudio tantsukool Andre Laine juhtimisel tõi tänavatantsu maailmameistrivõistlustelt koju hõbemedalid! 
IDO World StreetDanceShow 2017, kus eestlased osalesid Production kategoorias, toimus 21.-24. septembrini Usti Nad 

Labenis. Osa võttis 1997 tantsijat 16 riigist. Produktsioone hindas 14-liikmeline kõrgetasemeline žürii. 
See on Meie Stuudiole juba teine medal maailmameistrivõistlustelt, eelmine võideti samas kategoorias 2016. aastal 

Sardiinias. 

Põlva Muusikakoolile 50. aastapäevaks
vääriline kingitus

Liit läbi projekti EV100 ühiskingitus “Igale lapsele oma pill”, Tarmo Tamme abil saadud riigiin-
vesteering ja Põlva vallavalitsus.

Esimese kontserdi uuel klaveril annab pianist Johan Randvere juba 23. oktoobril 2017 kell 
18. Tulge kuulama!
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Foto: Taavi Nagel

Septembri algul võõrus-
tasime külalisi, Ukmerge 
rajoonijuhtide delegatsioo-
ni Leedust. Väga vahetud 
ja vahvad inimesed, kellest 
paljudega kohtusime ka 
mais Ukmerges. Taolised 
sõprussidemed rikastavad 
ja tavaliselt mõlemat poolt. 
Leedu haldusreform toimus 
juba aastaid tagasi, riik on 
jagatud kümneks maakon-
naks, maakond omakorda 
linnadeks ja rajoonideks, 
mis ongi väikseimad oma-
valitsusüksused. Meil küll 
kahetasandilist omavalitsust 
pole, aga sealsed rajoonid 
on vaid pisut suuremad kui 
meie tulevased vallad. See-
ga meil on, mida nende teh-
tust õppida või hoopis, mida 
vältida. 

Leedu kolleegidele näi-
tasime meie haiglat, koole, 
lasteaedu ja tööstusettevõt-
teid. Ilmselgelt tekitas kü-
lalistes suurimat heldimust 
Roosi kool ja sealsete töö-
tajate pühendumus. Tean, et 
selle kooli eriline sallivuse 
õhustik ja õpetajate vaimu-
jõud on paljudele kooli kü-
lastajatele ka varem sügava 
mulje jätnud. Aitäh! 

Läheneva õpetajate päe-
va puhul tänan kõiki meie 
koolide ja lasteaedade õpe-
tajaid. Leidke ikka oma töös 
rohkem rõõmu kui pettu-
must! Kuigi Euroopa kesk-
mise õpetaja palgani on meil 
veel pikk maa minna, olgu 
väikseks lohutuseks seegi, 
et Leedu õpetaja teenib pa-
raku veel poole vähem.

Üks aeg saab peagi otsa. 
Neli aastat tagasi ei teadnud 
meist keegi, kuidas linn ja 
vald kokku sulanduvad. Al-
gus oli kahtlemata raske. 
Palju oli umbusku ja usal-
damatust. Täna võin öelda, 
et hästi on läinud. Me oleme 
suutnud teha isegi rohkem, 
kui algul lootsime ja vähe-
malt mina tunnen, et kahest 
omavalitsusest ongi saanud 
ühise hingamisega kogu-
kond. 

Tänan kõiki koalitsioo-
nipartnereid, kellega koos-
töö sujus hästi ja vastastiku-
sel lugupidamisel. Tore oli 
töötada koos vallavalitsuse 
ametnikega, kes kaasa mõt-
lesid ja tööpäeva vajadusel 
pikemaks venitasid. Püüd-
sime koalitsioonipartnerite-

ga viimastel aastatel kõige 
rohkem investeerida teedes-
se kui valla tuiksoontesse ja 
pöörata tähelepanu lastele, 
nende võimalustele. Kau-
geltki kõik teed pole veel 
korras, aga tehtud sai kõik, 
mis plaanitud. Koolihooned 
on meil juba kas uued või 
uuendamise alguses, remon-
ditud on spordihooneid, 
raja tud on mitmeid mängu-
väljakuid. 

Meil on olnud sünni- ja 
koolialguse toetused, tasuta 
koolilõuna, soodsad huvi-
koolide ja lasteaia koha-
tasud. Lastega peredele 
oleme eraldanud ka täienda-
vaid toetusi. 

Eriti hea meel on selle 
üle, et meil on ka lasterik-
kaid peresid, kus üksteisest 
hoolitakse ja kõige kiuste 
väga hästi toime tullakse. 
Töö lastega pole kusagil 
kerge ja mõistagi on laps 
ikka eelkõige oma pere, siis 
alles kooli ja harrastuste 
osas võib-olla ka kogukon-
na nägu. Õnneks on meie 
pered valdavalt aktiivsed ja 
tore näha, et just kogupere 
spordi- ja kultuurisündmus-
tel ollakse ikka olemas. 

Kahjuks jääb aga lapsi 
vähemaks ja see on meie 
kõige suurem murekoht. Tä-
navu kaheksa kuuga sündis 
tulevases Põlva vallas kok-
ku 83 last, umbes samapal-
ju kui kümme aastat tagasi 
Põlva linnas. Kas tõesti pea-
me kunagi hakkama laste-
aedu hooldekodudeks üm-
ber ehitama? 

Nagu neli aastat tagasi, 
ootab meid ees suur hulk 
muutusi ja seda eelkõige 
vallavalitsuse töös. Samas 
on vallavalitsuse eesmär-
giks teha ümberkorraldused 
nõnda, et need toimuksid 
kodanikele võimalikult mär-
kamatult ja valutult. Soovin 
kõigile kena sügist ja vali-
mistel tarka valikut!
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Põlva  Vallavolikogu  esi-
mese  koosseisu  viieküm-
ne  esimene  istung  toimus  
kolmapäeval, 13. septembril 
2017 Põlva Kultuuri- ja Hu-
vikeskuse salongis.

Põlva Vallavolikogu tun-
nistas kehtetuks Tännassil-
ma külas asuva Koogi 13 
kinnistu detailplaneeringu. 
Põlva Vallavolikogu poolt 
2003. aastal kehtestatud de-
tailplaneeringu eesmärgiks 
oli põllumajandusliku toot-
mise arendamiseks mõeldud 
hoonete ja rajatiste ehitami-
ne. Kuna käesoleva ajani ei 
ole detailplaneeringut asutud 
ellu viima, taotles kinnistu 
omanik planeeringu kehte-
tuks tunnistamist.

Muudeti Ahja valla, La-
heda valla, Mooste valla, 
Põlva valla ja Vastse-Kuus-
te valla ühinemislepingut. 
05.07.2017 jõustus kohali-
ku omavalitsuse korralduse 
seaduse muudatus, millega 
sätestati ametnike ja töötaja-
te sotsiaalsed garantiid. Ühi-
nemisleping viidi kooskõlla 
kohaliku omavalitsuse kor-
ralduse seadusega.

Vallavolikogu otsustas 
kinnitada Põlva valla 2017. 
aasta konsolideeritud ma-
jandusaasta aruande audi-
teerijaks FIE Vello Mettise, 
kui soodsaima pakkumuse 
tegija.

Otsustati delegeerida 
omavalitsusüksuste ühiselt 

täidetavad ülesanded maa-
konna arengu kavandamise 
ja selle elluviimise suunami-
se ülesanne, rahvatervise ja 
maakonna turvalisuse vald-
konnas ning maakonna kul-
tuurikorralduse valdkonnas 
alates 01.01.2018 MTÜle 
Põlvamaa Omavalitsuste Liit.

Muudeti Põlva Roosi 
Kooli põhimäärust nii, et 
selles on sätestatud ka koolis 
osutatavad teenused ja nende 
osutamise korraldamine.

Tunnistati kehtetuks 
Põlva Vallavolikogu 8. ap-
rilli 2015. a määrus „Noorte 
projektlaagri pidamise tin-
gimused ja kord“. Muutu-
nud noorsootööseaduse koha-
selt pole vajalik, et kohalikud 

omavalitsused seadustes sä-
testatu kehtivust oma haldus-
territooriumil eraldi otsusega 
kinnitaksid.

Põlva Vallavalitsusel lu-
bati võtta rahalisi kohustusi 
eelarveaastateks 2018−2019 
ning garanteerida omaosalus 
järgmiste projektide elluvii-
miseks: „Põlva Lasketuris-
mikeskuse väljaarendamine“ 
kuni 340 000 eurot ja „Ros-
ma-Peri jalgratta- ja jalgtee 
rajamine“ kuni 160 000 eu-
rot seoses objektide tegeliku 
maksumuse selgumisega.

 Selle vallavolikogu koos-
seisu viimane korraline istung 
toimub 11. oktoobril 2017.
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Volikogu istungilt

ESITA SOOVIAVALDUS LIITUMISEKS KAAS-
AEGSE FIIBEROPTILISE SIDEVÕRGUGA 
Eesti Andmesidevõrk on algatanud koostöös kohalike 

omavalitsustega Tartu, Võru, Põlva ja Valga maakonnas 
projekti „Internet Koju“, mille eesmärk on ühendada vähemalt 

90% potentsiaalsetest tarbijatest ülikiiret internetiühendust 
võimaldava sidevõrguga. Käesoleval aastal toimub maakon-
naüleste projektide ettevalmistamine ja aastatel 2018 – 2020 
projekteerimine ning sidevõrgu ehitus. Lõppeesmärk on, et 
maapiirkonnas elavad inimesed ja tegutsevad ettevõtted 

saavad kasutada digiteenuseid sama kvaliteedi ja hinnatase-
me juures, kui Eesti suurlinnade keskustes.

AVALDUSI SAAB ESITADA http://www.internetkoju.ee/  
VASTUVÕTMISE TÄHTAEG KUNI 31.10.2017

Sooviavalduse esitamine ei ole siduv. Liitumistasu pärast 
ühenduse väljaehitamist on maksimaalselt 150 EUR liitumis-
koha kohta.

Martti Rõigas
abivallavanem

Projektitoetuste taotlemise 
tähtaeg läheneb 
Projektitaotluste esitamise tähtaeg on 1. november 2017.

Taotlusi saab esitada esimesel poolaastal (jaanuar – juuni 
2018) Põlva valla haldusterritooriumil toimuvate ürituste kor-
raldamiseks. Sellesse taotlusvooru on oodatud ka 2018. aas-
ta Põlva Päevade raames toimuvate ürituste taotlused. 

Aasta 2018 on EV 100 sünnipäeva aasta. Võimalusel lähtu 
oma ürituse ettevalmistamisel ja korraldamisel juubeliaastast.

Digitaalselt allkirjastatud taotlused saatke e-posti aadressil 
info@polva.ee või tooge paberkandjal vallavalitsusse Kesk 15, 
Põlva. 

Taotlusvorm ning kultuuri-, spordi-, hariduse- ja noorsoo-
tööprojektidele toetuse andmise kord asuvad Põlva valla kodu-
lehel www.polva.ee/kultuur/toetused.

Info:
Eve Sokk, kultuurispetsialist, 799 9489, 514 7682

Jäätmeveost
Põlva Vallavalitsus palub vallakodanikel teada anda prob-

leemidest prügiveoga.
Viimase poole aasta jooksul on olnud Põlva valla halduster-

ritooriumil järjest enam probleeme jäätmeveo teenusega. Kuna 
kõik esile kerkinud juhtumid ei jõua vallavalitsusse, siis Põlva 
Vallavalitsus palub teada anda situatsioonidest, mil jäätmekon-
teiner on jäänud tühjendamata. Palun märkige teates ära põhjus 
(läbimatud teeolud, ees olevad oksad või midagi muud).

 Teade ja tõendusmaterjal (fotod, kirjavahetus Eesti Kesk-
konnateenused AS-iga) saatke aadressile info@polva.ee või 
reelika.raig@polva.ee  1. oktoobriks 2017.

Kogutav teave annab võimaluse kaardistada probleemsed 
kohad ja informeerib vallavalitsust erinevatest juhtumistest. 
Saadud materjali põhjal on võimalik teha järeldusi ning leida 
lahendused koos teenust pakkuva ettevõttega. 

 Info:
Reelika Raig, keskkonnaspetsialist, 799 9486

7.-8. septembrini külastas 
Põlva valda Leedu Vabariigi 
Ukmerge rajooni volikogu 
delegatsioon.

Külalised kohtusid meie 
vallavolikogu liikmetega, 
käisid Põlva haiglas ja päeva-
keskuses, Põlva Kooli Kooli-
maja tee 1 õppehoones, Põlva 
Gümnaasiumis ja Roosi Koo-
lis, käisid ekskursioonil Lao 
tänava tööstuspargis, külas-
tasid ettevõtet Arcwood ning 
osalesid telekonkursi Rahva-
lõõts simmani avalikul sal-
vestusel Mooste Folgikojas.

Ukmerge omavalitsuse 
juht Rolandas Janickas ja 
Põlva vallavanem Georg Pe-
lisaar allkirjastasid omavalit-
suste ühiste kavatsuste pro-
tokolli selle aasta 27. mail. 
Põlva vallavalitsuse ja küla-
vanemate delegatsioon käis 
Ukmerges 2015. aasta keva-
del. 2015. aasta oktoobris kü-
lastasid Põlva valda Ukmerge 
rajooni allasutuste juhid.

Allpool Ukmerge omava-
litsusdelegatsiooni muljeid 
Põlvas käigust. Tõlkis Ilmar 
Vananurm.

Ukmergė rajooni omava-
litsuse esimees Rolandas Ja-
nickas: “Vaimustas kõigi põl-
vakate südamlikkus ja avatus 
ning valmisolek jagada oma 
kogemusi.” 

Omavalitsusjuhi abi Lai-
ma Gambickienė: “Mulle jät-
tis hea mulje see, et kõikjal 
oli kord: tee ääred niidetud, 
suurmajade õuedki korras-
tatud. Veel avaldas muljet, 
et elumajadeni, mis asusid 
eemal suurematest teedest, 
viivad asfalteeritud ja valgus-
tatud teed. Aga kõige rohkem 
jäävad meelde meid saatnud 
südamlikud inimesed. Tä-
name teid sisukalt ja kaunilt 
veedetud aja eest!”

 Ukmerge volikogu liige 
Danutė Užkurėlytė: “Mulle 
avaldas muljet põlvakate sü-

Põlva valda külastas Ukmerge rajooni oma-
valitsuse delegatsioon

damlikkus! Tänu vastuvõtjate 
lahkusele sain programmivä-
liselt külastada üht loomafar-
mi. (Danutė Užkurėlytė on 
ametilt veterinaar). Mulle 
väga meeldis farmi korras 
ümbrus, kõik oli hästi ja aru-
kalt korraldatud. Meeldis vas-
tutustundlik suhtumine loo-
makasvatusse, ilmselt sealt 
algab lehmade produktiivsus. 
Lihtsust ja kokkuhoidlikkust 
märkasin mujalgi.”

Ukmerge volikogu lii-
ge Birutė Žilėnienė: “Mulle 
jättis sügava mulje erivaja-
dustega laste kooli töötajate 

asjatundlikkus ja professio-
naalsus.”

Ukmerge asetäitja Klav-
dija Stepanova: “Omalt poolt 
võin märkida, et ma polnud 
Põlva omavalitsuses mitte 
esimest korda. Alati on mind 
veedelnud teie inimeste sü-
damlikkus ning ametialane 
asjatundlikkus, kompetents, 
armastus oma kodukandi vas-
tu, patriotism.

Erilise mulje jättis aga teie 
uus riigigümnaasium – kaas-
aegne, õppuritele ja ilmselt ka 
õpetajatele mugav paik.”
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Viimane veerg

Suuremad arengud nii 
ettevõtluses kui poliitikas 
lükatakse käima ikka siis, 
kui vahetub meeskond või 
muutub oluliselt keskkond. 
Kohalikud valimised koos 
viie valla ühinemisega uueks 
suuremaks Põlva vallaks an-
nab suurepärase eelduse võt-
ta kaasa vanast kõik parim ja 
ühendada see uute mõtete ja 
tarkusega. Selleks valimegi 
uue meeskonna, kes on väärt 
meie kodukohta edasi aren-
dama. 

Lähemate kuude jooksul 
on selge, kas luuakse eeldu-
sed pikaajalise arengu soo-
dustamiseks või hakkab võit-
lus igaühel oma liivakastis. 
Samas, sõltumata muudatus-
te mastaabist, tavakodanikku 
need väga palju ei  puuduta. 
Haridus-, sotsiaal- ja muud 
igapäevavaldkonnad peavad 
sujuvalt edasi toimima ja kii-
reid muudatusi siin ette võtta 
ei saa.

Mul on olnud väga töine 
neli aastat volikogu juhina. 
Osa sellest on olnud avalik-
kuse ees oma rõõmude ja 
probleemidega, aga suurem 
vaev on nähtud volikogu 
välisel ajal ja sellest nähta-
matust tulemusest on endal 
palju rohkem rahulolu. Tahan 
väga tänada koalitsioonipart-
nerite juhte Georg Pelisaart 
ja Leander Konksu ja meie 
kõigi taga olnud meeskondi, 
kes parimate otsusteni aitasid 
jõuda. Samuti tänan volikogu 
opositsiooni koostöö ja kaa-
samõtlemise eest, eks algu-
saastad olid keerulisemad sa-
mas keeles rääkimiseks, aga 
ju siis me kõik muutusime aja 
jooksul paremaks ja mõistva-
maks. Pikka visiooni vaada-
tes oli Põlva volikogu sar-
nase arusaamaga ja see loob 
hea eelduse ka järgnevaks 
perioodiks. Kõige suuremad 
tänud aga vallavalitsuse töö-
tajatele meist arusaamise eest 
ja loodetavasti suur ja parim 
osa saab Põlva arengule juba 

suuremas vallas kaasa aidata.
Investeeringud tänavate 

ja teede remonti, keskvälja-
kusse ja peatselt ka staadio-
nisse on käima lükatud, need 
viiakse lõpule vaatamata 
võimuvahetusele. Kahe olu-
lise investeeringu: lasketiiru 
ümberehituse ja Rosma-Peri 
kergliiklustee osas on suur 
eeltöö tehtud, jääb oodata 
veel riigipoolset rahastusot-
sust ja loodan, et needki saa-
vad siis plaanitult ellu viidud. 

Vallapoolsetest investee-
ringutest on küll palju juttu 
olnud, aga mulle teeb eriti 
headmeelt põlvakate enda 
initsiatiiv ja eeskuju. Sellist 
hulka kortermajade renovee-
rimist kui Põlvas, pole ilmselt 
kuskil Eestis tehtud! Esimes-
te korterühistute ja nende juh-
tide eeskuju on olnud nakkav.

Tänaseks näeb suur osa 
Põlva korterelamutest suu-
repärane välja ning tähtsam 
välispidisest on kulude kok-
kuhoid tulevikus ja parem 
sisekliima. Aitäh kõigile kor-
teriühistute juhtidele, see on 
tõeline kogukondade juhtimi-
ne olnud.

Igal aastal oktoobris on 
ettevõtlusnädal, seekord 2.-8. 
oktoober. Põlva- ja Võrumaal 
on palju asjalikke üritusi, kus 
enamjaolt on esinemas meie 
kandist pärit, aga mujal tegut-
sevad ettevõtjad. Läbivaks 
teemaks on reSTART, väga 
sobilik teema igaühe jaoks 
kes on valmis muutuma ja 
maailma teistmoodi näge-
ma. Kohtume seal või pärast 
muutumist! Aitäh kõigile!

Ukmerge delegatsioon vastuvõtjatega. Esireas keskel Georg Pelisaar ja Rolandas Janickas. Foto eraarhiivist.
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Detailplaneeringud
• Põlva Vallavalitsuse 30.08.2017 
korraldusega nr 2-3/429 algatati 
Põlva linnas asuva Jaama tn 71a 
katastriüksuse detailplaneering. 
Planeeringuala suuruseks on ca 5300 
m2. Detailplaneeringu koostamise 
eesmärgiks on soov rajada katastri-
üksusele laohoone. Planeeringu üles-
andeks on määrata katastriüksusele 
ehitusõigus, hoonestusala ning arhi-
tektuurinõuded sobiva hoone rajami-
seks. Lahendada tuleb vajaliku taristu 
rajamine ning keskkonnatingimused. 
Olemasolevad juurdepääsud säilivad. 
• Põlva Vallavolikogu 13.09.2017 otsu-
sega nr 1-3/34 tunnistati kehtetuks  
Põlva Vallavolikogu 30. jaanuari 2003. 
a otsusega nr 21 “Detailplaneerin-
gu kehtestamine” kehtestatud Põlva 
vallas Tännassilma külas asuva 
Koogi 13 kinnistu (katastritunnus 
61901:003:0171) detailplaneering. 
Detailplaneeringu eesmärgiks oli põl-
lumajandusliku tootmise arendami-
seks mõeldud hoonete ja rajatiste ehi-
tamine. Planeeringuala suurus oli ca 
3,5 ha. Detailplaneeringu kehtetuks 
tunnistamise aluseks oli katastriük-
suse omaniku esitatud avaldus ning 
asjaolu, et planeeringut ei hakatud 5 
aasta jooksul ellu viima. 
Rohkem infot www.polva.ee

PÕLVA VALLA VALIMISJAOSKONNAD

Jaoskond nr 1: hääletusruum asub Põlva Vallavalitsuses 
Kesk tn 15, Põlva linn. 
Piirid: Põlva linna haldusterritoorium

Hääletada saab:
• eelhääletamise päevadel 09.-11.10.2017 kella 12.-20.00
• valimispäeval 15.10.2017 kella 9.-20.00 

Lisaks toimub:
• maakonnakeskuses eelhääletamine sõltumatult elukohast     
5.-8.10.2017 kella 12-20.00
• hääletamine valija asukohas, haiglas ja ööpäevases hoolekan-
deasutuses 9.-11.10.2017 kella 9.-20.00 (taotlusi saab esitada 
11. oktoobri kella 14.00-ni)
• hääletamine valijatele, kelle elukoha andmed on kantud rah-
vastikuregistrisse valla täpsusega.
Kontakt 5887 4083

Jaoskond nr 2: hääletusruum asub Keldrikaela tee 2, Mam-
maste külas.
Piirid: Aarna küla, Kiuma küla, Kähri küla, Mammaste küla, 
Puskaru küla, Puuri küla, Tännassilma küla
Hääletada saab:
• eelhääletamise päevadel 09.-11.10.2017 kella 12-20.00
• valimispäeval 15.10.2017 kella 9-20.00
Kontakt 5887 4086

Jaoskond nr 3: hääletusruum asub Himmaste Külakeskuses, 
Keskuse tee 6/2, Himmaste külas.
Piirid: Adiste küla, Eoste küla, Himmaste küla, Holvandi küla, 
Miiaste küla, Nooritsmetsa küla, Orajõe küla, Soesaare küla, 
Taevaskoja küla, Valgesoo küla, Vanaküla küla
Hääletada saab:
• eelhääletamise päevadel 09.-11.10.2017 kella 12-20.00
• valimispäeval 15.10.2017 kella 9-20.00
Kontakt 5887 4088

Jaoskond nr 4: hääletusruum asub Peri Külakeskuses Peri 
külas.
Piirid: Andre küla, Lutsu küla, Meemaste küla, Metste küla, 
Partsi küla, Peri küla, Rosma küla, Tromsi küla, Uibujärve küla
Hääletada saab:
• eelhääletamise päevadel 09.-11.10.2017 kella 12-20.00
• valimispäeval 15.10.2017 kella 9-20.00
Kontakt 5887 4092

Kodus hääletamine

Kui Te ei saa terviseseisundi või muu mõjuva põhjuse tõttu 
hääletada valimispäeval hääletamisruumis, võite Te taotleda 
hääletamist kodus. Kodus hääletamisega samal viisil korralda-
takse hääletamist ka sama valimisjaoskonna valijate nimekirja 
kantud valijatele, kes viibivad selle valimisjaoskonna piirides 
asuvas haiglas või ööpäevases hoolekandeasutuses.
Kodus hääletamiseks peate esitama kirjaliku taotluse vallava-
litsusele või jaoskonnakomisjonile hiljemalt 15.10.2017 kell 
14.00. Kodus hääletamise taotlus peab sisaldama valija nime, 
isikukoodi, aadressi, sidevahendi numbrit ja kodus hääletami-
se põhjust (näiteks: terviseseisund, kõrge iga, rasked teeolud, 
transpordivõimaluste puudumine). Taotlus saadetakse vallava-
litsuse või elukohajärgse jaoskonnakomisjoni aadressil või toi-
metatakse kohale muul viisil. Taotluse võite esitada ka telefoni 
teel elukohajärgsele jaoskonnakomisjonile valimispäeval kella 
9.00-st kuni 14.00-ni. 

Vastavalt Vabariigi Valitsuse 26. jaanuari 2017 määrusele nr 
21 moodustub 15. oktoobril 2017 volikogu valimise tulemus-
te välja kuulutamisest Ahja valla, Laheda valla, Mooste valla, 
Põlva valla ja Vastse-Kuuste valla ühinemisel uus omavalitsus-
üksus - Põlva vald.

Valimised toimuvad ühes valimisringkonnas, valimisringkonna 
number on 1. Volikogu liikmete ja mandaatide arv valimisring-
konnas on 27.

Kohaliku omavalitsuse volikogu valimised  2017

Eesti Keskerakond

 nr 101 TARMO TAMM
nr 102 ANNE NOOK
nr 103 GEORG PELISAAR
nr 104 JANIKA USIN
nr 105 HEIMAR LENK
nr 106 EVE NEEMSALU
nr 107 ANTS VÄÄRSI
nr 108 LIILIA RAIK
nr 109 ANDRE LAINE
nr 110 ESTER TUIKSOO
nr 111 ROMET OONE
nr 112 HELLE VIRT-LENK
nr 113 KOIT NOOK
nr 114 HANNA-GRETE
           RÜÜTLI
nr 115 TARVI-KARLOS JENS
nr 116 EVELI POST
nr 117 ERIK VALDMAA
nr 118 ANDU HANSON
nr 119 EVE SALUNDI
nr 120 TARMO KIROTAR
nr 121 ANU MÕTSAR
nr 122 ARVO SARAPUU
nr 123 ESTER LIBLIK
nr 124 REIN KÄSK
nr 125 IRJA SUVISILD
nr 126 TOIVO NARUSBEK
nr 127 ENELI MOORAST
nr 128 JÜRI SAAN
nr 129 KÜLLI OTS
nr 130 AIVO KAHAR
nr 131 ÜLLE SILLAMÄE
nr 132 KALLE KALDMÄE
nr 133 ANNE 
           REINHOLD-SEENE
nr 134 AIVAR ARAKAS
nr 135 EVE JÕGEVA
nr 136 VIRKO TINT
nr 137 VAIKE LAUR
nr 138 ATS KAHAR
nr 139 KAJA PUUSTA
nr 140 HELMO MERTENS
nr 141 GREETE KÄSI
nr 142 TARVO ASUR
nr 143 TIIA JOHANSON
nr 144 RAINAR RAUDSEPP
nr 145 SIGRID AVALD
nr 146 VAMBOLA 
           KOLBAKOV
nr 147 EINO KUIVALAINEN
nr 148 TOOMAS LILLO
 

Tuleviku Põlvamaa 
valimisliit

 nr 149 IGOR TARO
nr 150 OLEV ELMIK
nr 151 AHTI HÜTT
nr 152 KOIT JOSTOV
nr 153 KATRIN JÕGEVA
nr 154 LEIDA KELLO
nr 155 KATI KONGO
nr 156 VALLE KUKLASE
nr 157 MAIT KUUSIK
nr 158 REY LAAS
nr 159 ANDRES LEHESTIK
nr 160 EGLE LIHTSA
nr 161 TIIU LINNAS
nr 162 RAUL LUSTI
nr 163 MARGO MITT
nr 164 JAANO MÄGI
nr 165 TEELE NIGOLA
nr 166 KAIRIT NUMA
nr 167 MAIK-KARL PEHK

nr 168 JAANUS PRÜKK
nr 169 RAINER RAHASEPP
nr 170 REIN RANDAM
nr 171 TIINA SAAGO
nr 172 KRISTA SILDOJA
nr 173 JANNO SIMSO
nr 174 ARNE TILK
nr 175 KALMER TINT
nr 176 TAAVI TOBRELUTS
nr 177 ÜLLAR VANA
nr 178 TUULI VÕSA
nr 179 KAIDO ÕUNAPUU
 

Eesti Reformierakond
nr 180 KULDAR LEIS
nr 181 MARTTI RÕIGAS
nr 182 LENNART LIBA
nr 183 ÜLO NEEDO
nr 184 UUNO SIITOJA
nr 185 LIIVI MARAN
nr 186 ALO SAVI
nr 187 AET OLLE
nr 188 MADIS PÜTT
nr 189 INGE KALLE
nr 190 JANNO RÜÜTLE
nr 191 KERLI KOOR
nr 192 MARKO AVIKSON
nr 193 KATRIN PEIL
nr 194 KAIDER LUTSAR
nr 195 AVELI ASBER
nr 196 NIKOLAI JÄRVEOJA
nr 197 MALL KÕPP
nr 198 RAIVO EENSAAR
nr 199 TIINA PIKK
nr 200 RASMUS KORK
nr 201 EVELI NAUMANIS
nr 202 AGO NEEMSALU
nr 203 JAAN KOORT
nr 204 THEA EENSAAR
nr 205 REIN KRUUS
nr 206 EVER KIHHO
nr 207 MATI LEET
nr 208 KUUNO REBANE
nr 209 MAI NIGUL
nr 210 JAANIS VÕSU
nr 211 KAUPO KASKLA
nr 212 TAAVI HERNITS
nr 213 ULLA-MAIA TIMMO
nr 214 ÜLO PLAKSO
nr 215 ANDRES VIJAR
 

Valimisliit Põlva Areng

 nr 216 LEANDER KONKS
nr 217 MARKO LIBLIK
nr 218 AARE VEETSMANN
nr 219 PRIIT SOOSAAR
nr 220 RENO OLLE
nr 221 RAGNER LÕBU
nr 223 INDREK MARIPUU
nr 224 RENE KINTSIRAUD
nr 225 ESTON VARUSK
nr 226 JAANUS SIBUL
nr 227 MANIVALD 
           PAULSON
nr 228 IVAR KURG
nr 229 MEELIS HAINSOO
nr 230 ROOMET RATTUS
nr 231 AIMAR TEEVER
nr 232 AIVAR TIGASON
nr 233 MEELIS MADISSON
nr 234 TIINA LÄNKUR
nr 235 TAMUR TENSING
nr 236 PEETER ÄNILANE
nr 237 MARET SALONEN

nr 238 MEELIS LUSTE
nr 239 JAAN KONKS
nr 240 IIVE KÕIMA
nr 241 KADRI PLATO
nr 242 ANDRE 
           SAMMALKIVI
nr 243 AHTI KÄÄRIK
nr 244 RAUL LUKK
nr 245 MONIKA TAMM
 

Eesti Konservatiivne 
Rahvaerakond
 
nr 246 INDREK KÄO
nr 247 AARE RULL
nr 248 AIMAR PARTS
nr 249 ANDRES KANGRO
nr 250 ARMIN HEINASTE
nr 251 GAIUS GIL
nr 252 IGOR RATTUS
nr 253 JANNO PAAS
nr 254 KALJU PAALMAN
nr 255 KRISTEL BLAUHUT
nr 256 MARTIN KÜLA
nr 257 RAIVO RISTIMÄE
nr 258 TIIU OJASAAR
nr 259 TOOMAS LEPPIK
nr 260 TUNNE PIIPER
nr 261 ÜLLE JENS
nr 262 ÜLO KIVISILD
 

Sotsiaaldemokraatlik 
Erakond
 
nr 263 SIRJE TOBRELUTS
nr 264 INARA LUIGAS
nr 265 AHTI BLEIVE
nr 266 MARJU MARGA
nr 267 TIMO VARIK
nr 268 EVA TASSO
nr 269 ANTI RÜÜTLI
nr 270 JUTA OTSA
nr 271 INDREK SARAPUU
nr 272 AINIKA MÄGI
nr 273 OLEV VEBERSON
nr 274 KATRIN OHAKAS
nr 275 KAIDO KAHA
nr 276 AINA KETS
nr 277 PEETER TIGAS
nr 278 HELDI KANARIK
nr 279 ELAR EDESI
nr 280 KÜLLI VARDJA
nr 281 PEETER AAS
nr 282 ELE VAINO
nr 283 KAUPO LUTSAR
nr 284 KARINA KENK
nr 285 EUGEN KOLBAKOV
nr 286 EHA KAHA
nr 287 JÜRI VARIK
nr 288 HELDIN PUNGA
nr 289 KAINO VALS
nr 290 JANA SAAREP
nr 291 TAIMAR JAASKA
nr 292 REENA TIGAS
nr 293 KATRIN VIILU
nr 294 AARE KALLAS

 
Üksikkandidaat
 
nr 295 MARTIN LAINE

Kandidaatide koondnimekiri 

Põlva valla 
valimiskomisjoni 
kontaktandmed:

Kesk tn 15, Põlva linn
tel 799 9472

mob 514 7690, 527 0096
e-post info@polva.ee

www.polva.ee/valimised

PEA MEELES:
• Hääletada saavad kõik vähemalt 16-aastased alaliselt Ees-
tis elavad inimesed, kelle elukoht Eesti rahvastikuregistri 
järgi asub Põlva vallas.
• Valimisjaoskonda minnes võtke kindlasti kaasa isikut tõen-
dav dokument.
• Iga valija hääletab ise ja oma hääleõigust ei saa kellelegi 
teisele loovutada ka volikirja alusel.

Reedel, 6. oktoobril kell 13 
toimub TSENTRIS 

Võrumaa foorum ettevõtluse 
arengu võimalustest 

omavalitsustes.
Kohal on erakondade, omavalit-
suste ja  arendusorganisatsioo-
nide esindajad ning ettevõtjad. 
Arutelu on Võrumaa baasil, aga 
puudutab kogu Kagu-Eestit. 

Vaata otseülekannet veebis 
www.tsenter.ee või www.polva.ee

Põlva valla üld-
planeeringu avalikus-
tamise tulemused

Põlva Vallavalitsus teatab 
Põlva valla üldplaneeringu ja 
planeeringule koostatud kesk-
konnamõju strateegilise hinda-
mise (KSH) aruande avalikus-
tamise tulemustest.

Avaliku väljapaneku jook-
sul laekus Põlva Vallavalitsu-
sele 13 kirjalikku pöördumist, 
millest 2 sisaldasid vastuväi-
teid. Ettepanekud olid pea-
miselt tehtud planeeringula-
henduse täpsustamiseks (nt 
sooviti täpsustada varasemat 
seisukohta; sooviti täpsustada 
üldplaneeringuga kavandata-
vaid ehitustingimusi) või täien-
damiseks (nt tehti ettepanekuid 
reserveeritud ruumikasutuse 
osas). Vastuväited olid esitatud 
reserveeritud ruumikasutuse 
kohta – sooviti kaevandamist 
lubava tootmisala lisamist 
Himmaste küla territooriumile. 
Kirjalikes pöördumistes esines 
ka 7 selgitustaotlust. KSH aru-
andele sisulisi ettepanekuid ei 
tehtud.

Kõikidele kirjalikele pöör-
dumistele esitab Põlva Vallava-
litsus arutelu järgselt täienda-
tud seisukohad. Avalikustamise 
tulemusena arvesse võetud et-
tepanekud ei muuda vastuvõe-
tud Põlva valla üldplaneeringu 
põhilahendust.

Esitatud ettepanekute ja 
vastuväidetega ning avalikus-
tamise tulemustega saab tutvu-
da Põlva valla veebilehel http://
www.polva.ee/algatatud-yld-
planeering või tööaegadel Põl-
va valla ehitus- ja planeerimis-
osakonnas (Võru tn 1, Põlva 
linn).

PT



Johannese Kool Rosmal ootab 
beebisid tundi

Septembris alustas Johan-
nese koolis Rosmal oma teist 
hooaega beebide kool. Toreda 
uudisena tuli sel õppeaastal 
Kohaliku omaalgatuse prog-
rammi toetus, mis saadi bee-
bikoolile vahendite hankimise 
jaoks. Lapsi rõõmustavad nüüd 
uued võimlemispallid, liumägi, 
pillid, kangad ja muud toredad 
liikumis ja mänguvahendid.

 Tunnid toimuvad kaks korda nädalas kolmapäeviti (suuremad 
beebid) ja neljapäeviti (väiksemad beebid). Suuremate laste jaoks 
mõeldud tunnid on mängulised ja liikuvad, tunnid on üles ehita-
tud arvestades lapse loomulikku liikumisvajadust ja huvi maail-
ma avastamisel. Väiksemate beebide tunnid on jälle rahulikud ja 
vaiksed, keskendutakse värskete ilmakodanike silitamisele, mas-
seerimisele ja õrna laulu saatel võimlemisele, samuti saavad väik-
se võimlemise ka emad. Beebitunnid ongi mõeldud ka emadele, 
see on hea võimalus kodust välja tulla, teisi emasid kohata, juttu 
puhuda, sõpru leida ja koos oma väikeste päikeste edusammude 
üle rõõmustada. 

 Esimestes tundides oli uudistajaid ja mängijaid rohkelt. Suur 
tänu kõigile väikestele ja suurtele osalejatele ja uute kohtumisteni 
beebitunnis, ikka kolmapäeviti ja neljapäeviti!

Lähem info tundide kohta: liisa.parimuskool@gmail.com

Põlva Teataja • September 20174                                

Just sellise nimega kirjutas Pihlapuu lasteaed Sihtasutuse-
le Innove projektitaotluse, et taotleda vahendeid alushariduse 
parimate praktikate jagamise õpiürituse korraldamiseks. Prog-
rammi „Koolimeeskondade ühine õppimine haridusuuenduste 
rakendumiseks“ ning „Õpetajate ja koolijuhtide professionaal-
se arengu toetamine“ raames, mille rahastamist toetab Euroo-
pa Sotsiaalfond ja Eesti riik, otsisime võimalusi kogu lasteaia 
meeskonnaga jagada oma teadmisi ja kogemusi ning tutvuda 
ka Saaremaa lasteaedade tegemistega. Ootuse ühisteks ettevõt-
miseks ning meeskonna- ja koostöö võimaluste mitmekesista-
miseks, tõid töötajad välja arenguvestlustel. Projektitaotlus sai 
positiivse vastuse ja lasteaed Pihlapuu alushariduse jagamise 
õpiüritust toetati 1610 euroga. 

Miks just Saaremaa lasteaiad? 
Varasemalt oleme  korraldanud kogemus- ja õppepäevi 

maakonna lasteaedade õpetajatele, koostöös Võru Instituudiga 
keelepesa metoodikat kasutavatele õpetajatele ning ülevabarii-
giliselt Hea Alguse õpetajatele. 

Lähtudes sellest, et 2016 oli merekultuuri ja 2017 on las-
te- ja noortekultuuri aasta ning 2018 on kultuuripärandi aasta, 
soovisime Saaremaa kolleegidega jagada mõtteid pärimuskul-
tuuri kasutamise võimalustest lasteaedade õppe- ja kasvatuste-
gevuses ning uurida parimaid praktikaid lasteaias meeskonna-
töö ja tööaja korraldamisest.  Koostööläbirääkimisi alustasime 
Saaremaa maavalitsuse haridusnõuniku Raivo Peetersiga, kes 
koostöös lasteaedade direktorite ainesektsiooni juhiga Riina 
Saarega aitasid leida koostööpartnereid. Nõusoleku koostööks 
andsid Ida-Niidu ja Ristiku lasteaiad.

Mida oleme meie Pihlapuu lasteaias teinud? 
Lasteaias tegutseb keelepesa rühm, kus võru keelt räägi-

takse vähemalt ühel päeval nädalas. Võru keele ja kultuuri 
olulisust oleme väärtustanud erinevate ülemajaliste ettevõt-
mistega. Esmakordselt tähistasime lasteaias võru keele nädalat  
novembris 2014 ning siis toimus ka Latsiaia Uma pido. 2016.a 
võrukeele nädala raames toimus Tõnõ uma pido, kus võrukeel-
sete ülesastumistega esinesid lasteaia kõikide rühmade lapsed. 
Töötajad esinesid võrukeelse laulu ja tantsudega, peo põimis 
tervikuks Vanderselli meeskonna esitatud võrukeelne näidend. 
Märtsis, 2017 toimus Võru Instituudi keelepesa-metoodikat ra-
kendavatele õpetajatele koolituspäev.

Kuna toetuse andmise eesmärk oli toetada koolimeeskon-
dade koostööd ja ühist õppimist, et aidata kaasa ühise õppimise 
kultuuri saamisele osaks haridusasutuste organisatsioonikul-
tuurist, kaasava hariduse põhimõtete rakendumisele ja kohali-
ke kogukondade teadlikkuse suurendamisele haridusvaldkonna 
suundumustest ja valikutest, püstitasime alushariduse parimate 
praktikate jagamise õpiüritusele järgmised eesmärgid: 

1. Mitmekesistunud on pärimuskultuuri rakendamise  või-
malused õppe- ja kasvatustöös. 

2. Põlva Lasteaed Pihlapuu töötajad väärtustavad koostööd 
ja meeskonnatööd ning on kursis alusharidusmaastikul toimu-
vate muutuste ja lasteaedades kasutatavate parima praktika 
näidetega.

2.1.Asutuse töötajad tegutsevad  ühisest eesmärgist lähtu-
des, et luua parimad tingimused lapse arengu toetamiseks.

Koolitus- ja kogemuste vahetamise õppereis sai teoks 
käesoleva aasta 16.-18. augustini. 

Pihlapuust osalesid õpiüritusel nii õpetajad, tugispetsialistid, 
õpetaja abid, abi- ja köögipersonal – kokku 32 töötajat. Lapse 
arengu toetamine haridusasutuses on tervikprotsess, kus aren-
gukeskkonnaks tingimuste loomisel on iga töötaja võtmetäht-
susega. Õpiüritusega soovisime toetada meeskonnaterviklikku 
lähenemisviisi ning pakkuda võimalusi üksteiselt õppida ning 
samas soodustada töötajate panustamise- ja koostöövõimalusi, 
kaasates neid asutuse organisatsioonikultuuri arendamisse.

Lisaks alushariduse parimate jagamise koostöökohtumistele 
Ida-Niidu ja Ristiku lasteaias, toimus õpiürituse raames Pih-
lapuu töötajatele ka kaks koolitust. Koolitaja Viigi Viil rääkis 
teemal „Laste liikumisaktiivsus ja liikumise seosed õpi- ning 
kooliedukusega“. Saaremaa kodukandi haridusnõunik Reet 
Viira jagas kogemusi pärimuskultuurist ja paikkonna inimeste 
kaasamise võimalustest.

Uueks õppeaastaks plaane tehes pidasime oluliseks võru 
keele nädala tähistamist novembris ning veebruaris uurime Ees-
timaa vägilastega - Kalevipoeg, Suur Tõll seotud lugusid.  Et 
ka Saaremaa lasteaedade lapsed saaksid tutvuda võru keelega, 
viisime neile külakostiks Piltsõnastu latsilõ, ABC kiräoppuse ja 
raamatu „Suur tütrik ja Pirhonen“ ning CD plaadid võrkeelsete 
laulude ja laulumängudega. 

Innustame lasteaedasid kasutama projektidest lisavahendite 
taotlemise võimalusi, seda enam, et toetatakse õpiüritusi, mis 
võimaldavad kogu haridusasutuse meeskonnana kogemuste va-
hetamist. 

Toimunud alushariduse parimate praktikate õpiüritust ana-
lüüsides, tõid töötajad välja järgmist: 
• Sain uusi ideid lasteaia ürituste korraldamisel, samuti oli väga 
häid näiteid õpikeskkonna kujundamisest.
• Kuidas EV 100 raames siduda pärimuskultuuri ja õppekava 
ühtseks tervikuks, rakendades teemakuude süsteemi.
• Ida -Niidu lasteaia kiusamisvaba programmiga liitumisest, 
huvitavast õueväljaku ja nutika saali kasutamisviisist. Ristiku 
lasteaias paelus õppetöös kasutatav folkloor - Suure Tõllu le-
gendid ja rändamine nende radadel.
• Lasteaedade töökorralduses on oluline osa meeskonnatööl ja 
meeskonnakoolitusel.
• Hea võrdlus, kuidas erinevad lasteaiad toimivad ja töötavad.
• Valikuvabadus ja tahe õppida headest kogemustest peab ole-
ma meis endis.
• Meeskonnana koos samal õpiüritustel olles saab peale koo-
litusi kohe arutada kuuldut, nähtut ning koosolemisest tekivad 
ühised arusaamad, toredad hetked, mis motiveerivad edasi töö-
tama.
• Õpiüritusel kohtusid kolme suurema lasteaia spetsialistid ja 
jagada ning arutada oli nii meeskonnatöökogemusi, toitlustus-
teenuse korraldamise iseärasusi, õueatraktsioonide vajalikkust 
ja kasutusvõimalusi. Aeg õpiüritusel tiksus meeletu kiirusega.

• Inimesed said suhelda omavahel majast väljaspool ja koh-
tuda erinevate lasteaiaõpetajatega Saaremaal ning vahetada 
ideid ja kontakte.

Kaire Hääl
Põlva Lasteaed Pihlapuu

direktor

Miikaeli etendus Rosma Koolimaja 
õuel

28. septembri õhtupimeduses, algusega kl 19.15 kõmise-
vad Rosma kooliõuel trummid ja loidavad laternatuled. Kunin-
gas ja Kuninganna peavad oma uhke õukonnaga viimast pidu, 
enne kui kohutav Draakon tuleb Printsessi järele ... Nagu ikka, 
on pimeduse jõududele olemas vastasjõud, neid kehastab tae-
vane rüütel Miikael. Etendus on kaasaelamiseks kõigile.

Lepatriinude mängud 
Mesimummidega 

Põlva lasteaed Lepatriinu on üks lasteaedadest, kes sai 
kevadel toimunud ProgeTiigri seadmete taotlusvoorust 2017 
toetust. Toetusrahade eest soetati lasteaeda kuus Bee-Bot prog-
rammeeritavat ja taaslaetavat Mesimummi - põrandarobotit 
koos laadimisalusega ja erinevaid õppematte. Nüüdseks on 
seadmed lahti pakitud ning hakkab aktiivne kasutuselevõtt.

Esimesed katsetajad olid Hõbetriinude rühm, kes panid 
oma oskused ja teadmised proovile mängus “R ja seenelkäik”. 
Lapsed võtsid robotid hästi vastu ja huvi tundub suur. Kõik 
Hõbetriinud on nüüdseks saanud robotiga tutvuda ja selle 
programmeerimist järgi proovida. Septembri lõpus toimuvad 
sisekoolitused kõigile õpetajatele ja õpetaja abidele ning see-
järel võetakse vahvad kollased robotid kasutusele ka teistes 
rühmades. Kuna järgmisel aastal hakkavad koolides õpilased 
tegutsema uuenenud informaatika ainekava järgi, mis hõlmab 
endas esimeses kooliastmes ka robootikat, on väga hea meel 
tõdeda, et ettevalmistused selleks käivad juba lasteaia tasandil. 

Merlin Kirbits
ProgeTiigri maakondlik nõustaja Põlvamaal
Karin Kopli (pildi autor)
Lepatriinu lasteaia Hõbetriinude rühma õpetaja

Kaemi, mis Saaremaa latsiaidun tetäs

Foto: Monika Hüppanen

Foto: Maret Pedoksaar
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Eesti Lastefondi Põlva tugirühm
aktiivsus- ja tähelepanuhäirega laste 

vanematele ja õpetajatele
ATH tugirühm annab võimaluse kohtuda inimestel, kellel on ATH 
sümptomitega laps kodus, koolis või lasteaias. Tugirühma kok-
kusaamisele võib tulla iga õpetaja või lapsevanem, kes tunneb, et 
vajab abi või toetust probleemse käitumisega laste puhul või kes 
soovib ise oma kogemusi selles vallas jagada.
ATH tugirühm on alati avatud uutele liikmetele ja grupis võib osa-
leda nii kaua, kui selleks on vajadust.  Tugirühmas osalemine on 
tasuta ning eelneva registreerimiseta. 
4. oktoober  kell  17.00
Kuidas lapsel koolis või lasteaias läheb? Koostöö õpetajate ja  pe-
reliikmetega.
13. oktoober kell 17.00 
ATH lapse edu võti- kord ja planeerimine.
1. november kell 17.00 Lapsevanem ja ATH laps. Kuidas säilita-
da lähedasi ja sooje suhteid?
6. detsember  kell 17.00 Õppimine kodus ja koolis. Anname 
ATH lapsele rohkem vastutust.
3. jaanuar kell 17.00 ATH lapse toit. Käitumine söögilauas.
7. veebruar kell 17.00 ATH lapse suhtlusringkond ja lähedased 
sõbrad. Kuidas aidata kaotusvalu puhul?
7. märts kell 17.00 Vanemate toetamine - kuidas tulla toime  stres-
si ja pingetega, mida ATH lapse vanemaks olemine kaasa  toob.
4. aprill kell 17.00 Koostöö ATH last toetavate huvigruppide va-
hel. Vanavanemate toetus.
2. mai  kell 17.00 ATH lapse puhkuse ja vaba aja planeerimine.
Kokkusaamised kestavad 1,5 -2 tundi ning  toimuvad:
Põlvamaa Rajaleidja Keskuses, Metsa 1, Põlva linnas.

Tugirühma juhid Karin Simso (tel 5536758) ja 
Heli Leet (tel 5040576).

Sellel aastal juba 20-ndat korda toimunud GLOBE* su-
velaager-ekspeditsioon leidis aset 7.-9. augustil Elvas Tar-
tumaa Tervisespordikeskuses. Põlva õpilased on osalenud 
kuuel korral. Tänavu pääsesid laagrisse Põlva Koolist Kris-
tin Käo, Merit Lutsar ja Isabel Brigita Rebane. Põlva Güm-
naasiumist osalesid Rutt Kahre ja Laura Koitsaar. Nendele 
oli see juba neljas laagrisuvi. 

Miks peaks üldse minema GLOBE laagrisse? See on hea 
võimalus koostööks teiste koolide sarnaste huvidega õpilas-
tega. Saab uusi kogemusi, teadmisi, sõpru, on avastamist, 
on meelelahutust ja puhkust. Kõike parasjagu.

Elvas oli kohal õpilasi 21-st Eestimaa koolist, kes aktiiv-
selt osalevad GLOBE programmis ja teevad igapäevaseid 
keskkonna vaatlusi. Keskkonna Investeeringute Keskus 
toetab gümnaasiumi õpilaste osalemist, põhikooli õpilastele 
peab GLOBE Eesti ise leidma rahastaja. GLOBE Eesti tege-
vuste suurimad toetajad on Haridus- ja Teadusministeerium 
ja Ameerika Ühendriikide Suursaatkond, seetõttu on laagri 
avamisel ka alati Ameerika Ühendriikide saatkonna esinda-
ja. Õpilasele maksab laagri koht sümboolselt 25 eurot, Põl-
va Kool on alati tasunud oma õpilaste osavõtumaksu.

Laagris on juba aastatega välja kujunenud programm. 
Esimesel päeval on õppesessioonid, kus õpilased saavad va-
lida, mida uurida. Valikus on veetaimed, -loomad, taimkate, 
muld, veekeemia, GPS jt õpitoad. Juhendajateks on ülikoo-
lide õppejõud jt  oma ala asjatundjad. Teisel päeval toimub 
õppeekspeditsioon, kus õpilased on jaotatud rühmadesse ja 
minnakse ümbruskonnast andmeid koguma ning mõõtmisi 
teostama ette antud teemal koos juhendajaga. Kasutatakse 
eelmisel päeval omandatud teadmisi ja juhendajate käe all 
valmib uurimistöö ettekanne, mis esitatakse viimase päeva 
hommikul. Laagri lõbusamaks pooleks on rühmade isete-

Põlva noored GLOBE suvelaagris Elvas

gevuslikud lühinäidendid (sellel aastal tuli teha GLOBE-ile 
reklaam), diskoõhtu ja GLOBE mängud, kus rühmad võist-
levad nutikate ülesannete lahendamises. Näiteks: kuidas 
mõõta ära maastikul olev nöör, mis on seotud suvaliselt üm-
ber puude; kes korjab ja nimetab kõige rohkem taimi ette 
antud alal aja peale;  kes saab kõige happelisema lahuse käe-
pärast olevate looduslike vahenditega jne.

Laager lõppeb rühmade autasustamise ja tordi söömise-
ga. Kõik, kes on laagri pisiku külge saanud, tahavad sinna 
ikka ja jälle tagasi.

GLOBE* (Global Learning and Observations to Benefit 
Environment) on ülemaailmne alg-, põhi- ja keskkooli õpi-
lastele mõeldud uurimuslikku õpet ja praktilisi tegevusi pak-
kuv keskkonnasuunitlusega haridus- ja teadusprogramm.

Inga Tiivoja
laagris õpilasi saatnud Põlva Kooli GLOBE õpetaja

Kes veel ei tea, siis Põlva Kultuuri- ja Huvikeskuse IV 
korrusele on tekkinud avar ja valgusküllane ruum, milles 
septembrikuus üleval nauditav näitus. 

“Sarvikud ja valge vares” pakub vaatajale osakest Põlva 
Kunstikooli vilistlase Yyhely Hälvini graafikaloomingust – 
seekord on tehnikatest esindatud kuivnõel ja monotüüpia. 
Vaatajale on eksponeeritud suuremamõõtmelised graafilised 
lehed ning 12-osaline seeria. 

Kuna suuremale enamusele vaatajatest on graafika teh-
nilised nüansid hoomamatud, palusin kunstnikul endal pisut 
selgitada seekordse näitusega seonduvat.

Palun kirjelda oma monotüüpia tehnikat. 
Monotüüpiat tehakse nii, et siledale pinnale näiteks plek-

siklaasile maalitakse kujutis või pühitakse vajalikest koh-
tadest värv ära - need kohad jäävad hiljem pildil heledaks. 
Siis asetatakse paber pleksiklaasile ja lastakse trükipressi 
alt läbi. Nii kantakse kujutis paberile. Reeglina saab tõm-
miseid teha vaid üks, sellest ka nimi monotüüpia. tegemist 
siis harvaesineva tehnikaga. Mulle meeldivad väga Edgar 
Valteri monotüüpiad näiteks ja tänu nendele tekkis mõte ka 
ise proovida. 

Milline graafikatehnika sulle kõige paremini istub? 
Ja miks üldse graafika? Kuidas sa selleni jõudsid? Mee-
nub, et väiksena mulle need guašši ja õlipastelli tööd üldse 
ei meeldinud, üks mäkerdamine, kuidagi nagu ei hallanud 
minu käsi seda meediumit. Seevastu joonistada, akvarell ja 
tušš meeldis väga. Graafikatehnikatest rääkides siis minu 
piirid järjest avarduvad ja väga põnev on katsetada millegi 
sellisega, mida enne teinud pole. Näiteks see monotüüpia. 
Sisuliselt on tegemist paradoksaalsel kombel maali ja graa-
fika vahepealse asjaga. Nõnda nagu ühed on koerainimesed, 
teised kassi omad, ühed Windowsi ja teised Maci, siis on 
ka ühed rohkem nagu maalijad ja teised graafikud. Nii laias 
laastus, jämedalt üldistades siis. Võib öelda, et graafika on 
ka vahest isegi veel õudsam mäkerdamine, aga seal tuleb 
juurde see maagiline tehniline element, mis annab kogu 
sellele trükiprotsessile võlu*. Ehk siis masinad ja kunst 
üheskoos. Ma arvan et pole juhuslik, et nii mõnigi teadlane 
on valinud loometee, loovusel ja teadusel on paljugi ühist. 
Mind on väga sügavasti kunagi köitnud ka fotograafia ja 
bioloogia, siis ma julgen arvata tean mida räägin.

12 väiksemamõõtmelist tööd sel näitusel on seeria – 

millest ajendatult see sündis? Kas on raske olla olemas? 
Kuidas endaga leppida? Mu tööd on tegelikult minu enda 
jaoks kõik üks, mine tea ehk isegi lõppematu seeria. Aga 
kui nende tosina kohta miskit ütelda, siis nad moodustavad 
tõepoolest kompaktsema terviku. Sattusin juhuslikult ühe 
magistritöö otsa, mis kõneles naislibahuntidest läbi kuns-
tiajaloo. Animism iseenesest on juba koopainimestest saati 
laialdane temaatika. Tegelikult on nii, et mina küll arvan, 
et kunsti puhul on seda algset idee-idu läbematult raske tu-
vastada. Üks asi tuleb siit ja teine sealt, tuhat meeleolu veel 
otsa ja moodustub põimuv seeneniidistik ja kõik see mudru 
viibki järjest kasvades lõpuks teose, pildini. Tundub isegi 
kergelt mõttetu sealt hakata välja otsima seda iva, sest seda 
ühte ja ainust põhjust ei pruugi eksisteeridagi. Või kuidas 
kiskuda väja midagi millestki, mis on moodustanud ühtse 
terviku? 

* viide - ”Laste loovus ja kujutlusvõime. Mäng ja selle 
osa lapse psüühilises arengus” lk 114-115, Lev Võgotski 

Yyhely Hälvin on lõpetanud Põlva Ühisgümnaasiumi 
2012,  2012-1016 EKA bakalaureuse kraad, cum laude, ani-
matsioonis alates 2016 TLÜ ja EKA kunstiõpetaja magistri 
ühisõppekava alusel.

            Anne Prangel 
Põlva Kunstikooli direktor

Lasteaiaõpetajatel tõusis 
palk

Põlva vallavolikogu on kehtestanud koolieelse lasteasu-
tuse ja huvikooli täistööajaga töötajate töötasu uued alam-
määrad.

Lasteaiaõpetajatel on 1. septembrist 2017 palga alammäär 
vähemalt 840 eurot, so 80% üldhariduskooli õpetaja töötasu 
alammäärast; 2018. aasta 1. jaanuarist vähemalt 85%, mis 
on arvestusliku prognoosi kohaselt 940 eurot ja 2019. aasta 
1. jaanuarist vähemalt 90% ning magistrikraadiga või selle-
ga võrdsustatud kvalifikatsiooniga lasteaiaõpetajal vähemalt 
100% üldhariduskooli õpetaja töötasu alammäärast.

Huvikooli töötajate töötasude alammäärad muutuvad ala-
tes 2018. aasta 1. jaanuarist.

Põlva Muusikakooli ja Põlva Kunstikooli õpetaja tööta-
su alammääraks saab kõrgharidusega õpetajal 890 eurot ja 
kõrgharidusest madalama haridustasemega õpetajal 840 eu-
rot.

Põlva Spordikooli treeneri töötasu alammäär täistööajaga 
töötamisel on treeneril 890 eurot, vanemtreeneril 960 eurot 
ja meistertreeneril 1050 eurot.

Janika Usin
abivallavanem

Yyhely Hälvini näitus “Sarvikud ja valge 
vares” kultuurikeskuse trepigaleriis

Põlva Spordikool avab 
laskesuusatamise eriala 

Alates 1. oktoobrist 2017  alustab spordikoolis tegevust las-
kesuusatamise spordiala. Senini tegutseti spordiklubi Serviti 
juures ja vastavalt  taotlusele, hoolekogu otsusele ja vallava-
litsuse korraldusele antakse uuele erialale võimalus arendada 
lapsi ja noori juba kinnitatud õppekava alusel Põlva Spordi-
koolis. Treeneriks on Marek Parksepp. Laskesuusatamise eri-
alal alustab üks treeninggrupp, kuhu võetakse vastu lapsi alates 
8. eluaastast.

Janika Usin
abivallavanem

Kalle Metsoja foto

Merit Lutsar ekspeditsioonil võrakatvust mõõtmas. Foto eraarhiivist
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Põlva Keskraamatukogus

Põlvas 
• Kontsertmõtisklus „Rännak rõõmu allikale“ 16. oktoobril 
kell 12 raamatukogu saalis. Robert Jürjendal (kitarrid), Jaan 
Tammsalu (sõnad ja mõtted).  Toetab Eesti Kultuurkapital. 
• Seto muinasjututund lastele 18. oktoobril kell 14 lastetee-
ninduses. Jutustaja Maria Rahasepp. 
• Ettelugemispäev „Kõik loevad kõigile“ 20. oktoobril laste-
teeninduses (ette loetakse kogu päeva jooksul).
• Otsimismäng „Pilt ja sõna“ 26. ja 27. oktoobril lasteteenin-
duses.
• Jututund „Mina ka“ 28. oktoobril kell 11 lasteteeninduses. 
• Kanepis elava udmurdi kunstniku Zoya Lebedeva suur graa-
fikanäitus lugemissaalis 15. oktoobrini.
NB! Remonditöödega seoses võivad keskraamatukogu ürituste 
toimumiskohad muutuda. Palun jälgige infot Põlva Keskraa-
matukogu kodulehelt www.polva.raamat.ee, vallavalitsuse ko-
dulehelt www.polva.ee ja Koidust.
 
Himmaste
• Laste lugemispäevad  5. ja 27. oktoobril kell 17. 
• Väärikate pärastlõuna „Tasakaal eakate elus“ 6. oktoobril 
kell  12. Kokkutulnuid tervitab külavanem Andres Vijar. Külas 
on Hiina meditsiini asjatundja ja loodusterapeut Irja Suvisild.  
Kohvilaud. 
• Mängude õhtu lastele 20. oktoobril kell 16. Eestvedaja Han-
na-Grete Rüütli Põlva Avatud Noortekeskusest.  
• Käsitööringi kokkusaamine  9. ja 23. oktoobril kell 18.

Kiuma
• Neljapäevaklubi (kirjandusklubi) kokkusaamine neljapäevi-
ti kell 11.

Peri
• Koolivaheaeg „Kohtume raamatukogus!“ 21.–29. oktoob-
rini. Osaleda saab raamatutega seotud nuputamisülesannetes, 
ristsõnade lahendamises ja viktoriinis.
• Velsker Aili Urm räägib 23. oktoobril kell 18 peavaludest. 
• Sulbi Külateatri etendus „Kae, kus pandse plõnni!“  6. no-
vembril kell 18.30.

Taevaskoja
• Arutelu kahe viimase aasta eesti kirjanduse üle 12. ok-
toobril kell 14. Seltsingu Vesipapp  liikmed ootavad ka teisi 
huvilisi.  
• Kohviõhtu „Hoiame nahka“ 27. oktoobril  kell 18. Naha 
tervishoiust ja hooldusest räägib Eda Mudalomp. 
• Kristiina Malmi loodusfotod 31. oktoobrini. 
• Käsitööringi kokkusaamine neljapäeviti kell 13.

Vanaküla
• Lemmikloomapäev  8. oktoobril kell 14. Külas  on väike-
loomaarst Mari Zõbin.  Juttu tuleb lemmikloomade pidamisest, 
hooldamisest, tervisest, haiguste ennetamisest, ravist  ja  pal-
just muust. Küsimuste-vastuste ringis jagatakse  häid nõuan-
deid. Teemakohase  kirjanduse väljapanek. 
• Väino Kõrtsi maalinäitus 31. oktoobrini.
• Põlva Kunstikooli õpilaste keraamilised skulptuurid raa-
matukogu-külakeskuse õuealal. Juhendaja Mart Vester. 

Tartu Rahvaülikool viib ellu projekti 
Õpi-, koostöö- ja suhtlemisoskuste 

arendamine Ida-, Lääne- ja Lõuna-Eestis

Selle raames toimub 48-tunnine koolitus Põlvas, 
mis koosneb 3 moodulist: õpioskuste, suhtlemisoskuste 

ja koostööoskuste arendamine. 

Sihtgrupp: mõeldud inimestele, kes pole ammu midagi 
õppinud (elukestvas õppes osalenud): 

majanduslikult mitteaktiivsed elanikud, töövõimetuspen-
sionärid; 20-34-aastased madala haridustasemega 

hõivatud inimesed; 35-64-aastased majanduslikult mit-
teaktiivsed madala haridustasemega elanikud; vähemalt 

50-aastased hõivatud; madala haridustasemega väikelaste-
vanemad; vähe tasustatud ametikohtadel töötavad 

kõrgharidusega inimesed
Koolitus toimub: 10. oktoober - 9. november 2017, 

teisipäev ja neljapäev kl 10.30 - 15.00.
Koolitus on tasuta.

Lisainfo ja registreerumine:
www.rahvaylikool.ee,  

ena@rahvaylikool.ee või tel 5348 6443



Põlva Teataja • September 2017 7

Sporditulemused

KIRIKUTEATED:
EELK Põlva Maarja koguduses:
• Igal pühapäeval kell 10 kirikus roosipärja palvus. Kell 11 
püha missa (jumalateenistus armulauaga). Pärast missat kiri-
kukohv.
• 8. oktoobril lõikustänupüha.
• 18. oktoobril luukapäeva missa kell 12.
• Sügisene leerikursus algab pühapäeval, 8. oktoobril. Info ja 
registreerimine kohapeal või e-postiga toomas.nigola@eelk.
ee.
Jooksev info koguduses toimuva kohta leidub Põlva Maarja 
koguduse Facebooki-lehel ja kodulehel. Kirik on avatud E-R 
9-13 ning P 10-11. Muudel aegadel kokkuleppel kantseleiga
EKOK Põlva Püha Peetri koguduses:
• jumalateenistused igal kolmapäeval kell 10 ja  pühapäeval 
kell 11

10. septembril toimunud Põlva valla vanavanemate kontsert 
Põlva Kultuuri- ja Huvikeskuses lõi rõõmsa ja kaasakiskuva 
meeleolu kohe algul, kui üles astus Põlva Muusikakooli kapell 
Heino Tartese juhendamisel. Henrik Hinrikus ja Kaido Kaha 
ürituse juhtidena ning esinejatena olid ääretult toredad ning 
andsid endast parima, kutsudes rahvast saalis kaasagi laulma. 
Suured kiidusõnad on ära teeninud ilusate tantsude eest kõik 
kontserdil üles astunud esinejad: Meie Stuudio tantsurühmad 
Andre Laine juhendamisel, tantsurühmad Värten ja Põlva 
Memmed. Nostalgilised laulud kõlasid Tõnis Tartese ja Hen-
rik Hinrikuse esituses eriti kaunilt ning kõik see kokku tuletas 
meelde noorusaja ja lapsepõlve kõigile saalisolijatele. 

Põlva vallavalitsuse  üleskutse, mis kutsus tunnustama va-
navanemaid, kandis vilja ja tänu sellele oli kontserdi lõpp eriti 
pidulik ja südamlik. 

Lapsed ja lapselapsed esitasid Põlva Vallavalitsuse-
le tunnustamiseks tublid vanavanemad: Rutt Lepassoni, 
Marju Abeli, Mati ja Pärja Sillaste, Leander Konksu, Rii-
na Kikase, Helme ja Jaanus Lippu ning Kaja Hindriksoni.  

14 . septembril toimus Põlva linna staadionil kogupereüritus 
MEHED RAJALE, mille eesmärk oli propageerida tervislikke 
eluviise ja motiveerida terviseriske vähendavat käitumist. Es-
makordselt oli meestele suunatud üritusele kaasatud kogu pere, 
ka naised ja lapsed. Kokku osales üritusel 127 inimest, neist 78 
meest ja 49 naist. 

Tegevuspunktides saadi teadmisi tervisliku eluvii-si kohta, 
tuli lahendada ülesandeid või tegeleda mõne sportliku etteaste-
ga. Intsikurmu radadele läksid tegevuspunkte täitma enamasti 
meesterahvad, mõ-ned julgemad õrnema soo esindajad tegid 
samuti raja läbi. Iga osaleja või meeskond sai kätte orienteeru-
miskaardi, milles oli märgitud tegevuspunktide asukohad. 

Orienteerumispunkte oli kokku üheksa ja nendes korralda-
sid tegevusi tervisenõukogu liikmete organisatsioonid: Kesk-
konnainspektsioon õpetas jäätmeid sorteerima; Maanteeamet 
oli väljas vigursõidu rajaga; Päästeamet tuleohutuse instrueeri-
misega; Politsei- ja Piirivalveamet turvalise teekonna meelde-
tuletusega; Eesti Punane Rist elustamise õpetusega; Kaitseliit 
täpsuslaskmisega. Tervisenõukogu liikmetest panustas Peeter 
Sibul täpsussaagimise punktis ja Janika Usina meeskond in-
diaca mänguga. Marion Kull  korraldas discgolfi tegevuspunk-
ti. Kõik orienteerumispunktid  olid väga põnevad, õpetlikud, 
võistlusvaimu tekitavad ja täis liikumist.

Pere teistel liikmetel oli võimalus minna rajale kaasa elama 
või osa saada linna staadionil teistest erinevatest tegevustest. 
Kohapeal sai külastada kiikingu ja slacline õpituba.  Tervisetel-
ki vedasid AS Põlva Haiglast Margit Rikka ja Aili Tilgre, kus 
sai mõõta vererõhku, rasvaprotsenti, küsida tervisealast nõu 
ja saada teadmisi õigest suuhügieenist. Abiks olid Põlva kooli 
õpilasesinduse ja TORE programmi noored koos juhendajatega 
(Annika Ladva, Veronika Grigorjev), kes viisid läbi WildEsti 
mängu turniire ja olid liikumistegevuste eestvedajaks. Lapsi 
naerutas TORE elevant. Nele Valss ja Hanna-Grete Rüütli ava-
tud noortekeskusest korraldasid täpsusviske võistlust ja pakku-
sid joonistamistelgis lastele tegevusi. Maamehe golfi tutvustas 
Karin Sepp. Kampaania raames „Septembris ei joo“ sai teadmi-
si alkoholi mõjust ja selle kahjulikkusest, mida juhendas Tiina 
Jaanimägi. „Kuulitõuke“ tegevust viis läbi Reet Külaots, mis 
pakkus külastajatele palju põnevust ja nalja. Punktis selgus, et 

Tunnustati vanavanemaid
Põlva vallavanem Georg Pelisaar tänas tunnustamiseks esita-
tud vanaemasid ja vanaisasid nende jagatud hoole ja armas-
tuse eest tänukirja ja kingitusega.  Kaja Hindrikson sai vallalt 
lisaks erikingituse, sooja ja imepehme lambanaha, sest tema 
lapselaps Marianne oli kirjutanud väga pika motivatsioonikirja 
oma vanaemast, miks just tema väärib märkamist ja tunnustust. 
Väike lõik tema kirjast: „Minu tubli vanaema jääb oma panuse 
juures alati tagasihoidlikuks, seepärast soovin, et ta saaks tun-
nustatud, kuna see on vähim, mis ma tema tehtu märkamiseks 
ja tunnustamiseks teha saan. Ta väärib seda väga! Ta on meie 
pere nurgakivi, tähtsam, kui ehk oskame ette kujutada.“ 

Kontserdi eesmärgiks oli tunnustada ja teha kummardus ea-
katele nende panuse eest kodu ja perekonda, väärtustades põlv-
kondade sidusust. Aitäh kõigile selle toreda ürituse eest! Üritu-
se toetajad: Põlva Vallavalitsus, Põlva Kultuuri- ja Huvikeskus, 
Põlva Päevakeskus ja Põlva Kolmanda Nooruse Rahvakool.

Anne Nook 
Põlva Päevakeskuse juhataja

• Eesti meistrivõistlused orienteerumise tavarajal ja teate-
jooksudes peeti nädalavahetusel (2.-3.sept.) Lääne-Virumaal, 
Lasila looduskaitseala põneval maastikul, mis oli tehniliselt 
väga keeruline Eesti tippudelegi. Maksma panid ennast need, 
kes suutsid hoida oma kiirust ja orienteerumist kontrolli all 
ning sel moel vältida suuri vigu. 
Meie edukamad olid: N16 II koht Johanna Laanoja, III koht 
Anete Saar, 4. koht Lorely Kõrvel; N18 5. koht Birgit Russka 
ja 6. koht Laura-Liis Kütt; M14 II koht Samuel Kolsar; M16 5. 
koht Aleksander Kepler; M18 6. koht Villu Serv.
Teatejooksude medelivõitjad: N14-16 klassis II koht koossei-
sus Johanna Laanoja, Anete Saar, Lorely Kõrvel; M14-16 klas-
sis II koht koosseisus Martin Erik Maripuu, Dainis Männiste, 
Aleksander Kepler: M18-20 klassis III koht koosseisus Kevin 
Jaaska, Kristofer Pähklepa, Villu Serv.
• 16. -17. septembril 2017 toimus Leedus Panevezyses iga-aas-
tane sügisene käsipalliturniir, kust võtsid taaskord edukalt 
osa ka Põlva noored käsipallurid, kokku nelja võistkonnaga 
vanuserühmades 1999, 2001, 2003 ja 2005. 
Noormehed vanuserühmas 1999 saavutas I koha. Võistkond 
mängis koosseisus: Mathias Rebane, Alfred Timmo, Taniel 
Sermat, Tõnis Kase, Keiro Peeter Kottisse, Sander Nemvalts, 
Christofer Viilop, Kevin Klaus, Marken Järv, Tarmo Veskema 
ja Jaanus Peeter Rüütli, treener Kalmer Musting.
Noormehed vanuserühmas 2001 saavutas I koha. Võistkond 
mängis koosseisus: Raimond-Eric Jaanus, Ranar Pügi, Fred-
Eric Kärblane, Kris-Norman Lavrikov, Robin-Sulev Mah-
lakas, Nikita Ossimov, Gabriel Villako, Priit Luuk-Luuken, 
Ken-Martti Holberg, Tanel Kaimar Ritsman, treenerid Kalmer 
Musting ja Rein Suvi.
Noormehed vanusrühmas 2003 saavutas III koha. Võistkond 
mängis koosseisus: Kermo Saksing, Sten-Silver Tigason, Lau-
ri Land, Mihkel Maspanov, Taavi Vool, Andero Viljus, Lex 
Trevor Parman, Hendrik Kink, Kevin Tühis, Randel Matthias 
Lepp, Kevin Pütt, Karl Markus Kannel, Joonas Vassiljev, tree-
nerid Rein Suvi ja Kalmer Musting.
Noormehed vanusrühmas 2005 saavutasid II koha. Võistkond 
mängis koosseisus: Martin Veiko, Andero Hääl, Reio Käht, 
Dravol Paalman, Alar Mattus, Aron Saarna, Marten Hinn, 
Hendrik Bleive, Kaspar Karolin, treener Kalmer Musting.
• Teisel katsel toimunud Eesti meistrivõistlustel öises 
suundorienteerumises Palmse lähedal saadi neli medalit. (4. 
septembril toimuma pidanud võistlus jäeti väga tugeva tormi 
tõttu ära). Kuldmedali võitis  N16 klassis  koolinoorte maail-
mameister Johanna Laanoja. Samas klassis hõbemedal Lorely 
Kõrvelile.  Pronksmedali võitsid Aleksander Kepler M16 klas-
sis ja Birgit Russka N18 klassis 

Põlva Spordikool 

Mehed rajale üritust sai nautida kogu pere

kuuliks oli õhupall, mida tuli täis puhuda ja käed üles tõstetuna 
lendu lasta. Selgitati välja parim „kuulitõukaja“. Kaitseliidust 
Aile Vals oli väljas meeskonnamängudega „Labürint“ ja „Kat-
juša laadimine“. Mängud valmistasid huvitunutele kerget när-
vikõdi ja hasarti. Droonidega filmis tegevusi Päästeamet.

Ürituse lõpetuseks koguneti staadionile, kus esinesid MEIE 
STUUDIO tantsurühmad ning Põlva Naiskodukaitse poolt pa-
kuti osalejatele sooja suppi.

Päev lõppes loosiauhindade loosimisega. Parim võit oli loo-
mulikult see, et saadi lähemale tervele ellusuhtumisele ja ühes-
koos nautida tegusemist. 

Kaire Zopp
maakonna tervisedenduse ja spordi peaspetsialist 

HUVIRINGID PÄEVA-
KESKUSES 2017/2018 
ALUSTAVAD NII:

 22. september kell 9, 10 ja 
kell 11 ravivõimlemine- ju-
hendaja Hanna-Grete Rüüt-
li.
28. september kell 11.00 
laulmine – juhendaja Ester 
Liblik
2. oktoober kell 10 käsitöö-
ring – juhendaja Merle Põl-
luveer
3. oktoober kell 13 kuns-
tiring – juhendaja Epp 
Metsaluik
5. oktoober kell 11.30 selts-
konnatants – juhendaja Hel-
je Põvvat
10. oktoober kell 13 kantri-
tants – Ene Risttee
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Põlva vallas 
on seisuga 
01.08.2017

9494 elanikku:
mehi 4527
naisi 4967

90
Helene Karss

Põlva linn
Eha Vissov

Mammaste küla
Valentine Adamson

Mammaste küla

85
Helve Sokk
Põlva linn

Linda Kindsigo
Tännassilma küla

Odo Kurvits
Mammaste küla

80
Salme Paabut

Põlva linn
Elvi Laansalu

Põlva linn
Ljubov Fenge

Põlva linn

75
Ilmar Toomiste

Adiste küla
Helgi Adamson

Põlva linn
Raivo Kallas

Põlva linn
Kalju Aasmets

Põlva linn
Tiiu Jurjev
Põlva linn

Elvi Hindrikson
Põlva linn

Valve Toom
Himmaste küla

Tiiu Toss
Põlva linn
Kaie Sokk
Põlva linn

Henn Nõgel
Põlva linn

Juhan Härma
Põlva linn

70
Harald Saks
Metste küla

Aavo Pindmaa
Põlva linn

Virve Vares
Põlva linn

Mati Konna
Põlva linn
Agu Saava
Põlva linn

Edgar Keerd
Soesaare küla

Evi Viin
Põlva linn

Oktoobrikuu juubilarid, kes 
ei soovi äramärkimist 

ajalehes, palume sellest 
teada anda hiljemalt 

15. oktoobriks 
tel 799 9499

Kinos:

Põlva Kultuuri- ja Huvikeskuses:

Ajavahemikul 
25.08.2017-21.09.2017 

sündis Põlva vallas 
2 tüdrukut ja 1 poiss.

Õnnitleme!

N 28.09 kl 18 Komöödia, seiklus „KINGSMAN: KULDNE RING“
              kl 20.30 Draama, õudus „SEE“
P 01.10 kl 18 Animatsioon „LEGO NINJAGO FILM“
              kl 20 Draama, romantika „TULBIPALAVIK“
K 04.10 kl 18  Animatsioon „LEGO NINJAGO FILM“
              kl 20 Draama, romantika „TULBIPALAVIK“
N 05.10 kl 18 Animatsioon „LEGO NINJAGO FILM“
              kl 20 Draama, romantika „TULBIPALAVIK“
R 06.10 kl 18 Komöödia, draama „MINU NÄOGA ONU“
              kl 20.30 Märul, põnevik „TREENITUD TAPMA“ 
P 08.10 kl 18 Komöödia, draama „MINU NÄOGA ONU“
             kl 20.30 Märul, põnevik „TREENITUD TAPMA“  
N12.10 kl 18 Märul, põnevik „TREENITUD TAPMA“ 
             kl  20.30 Komöödia, draama „MINU NÄOGA ONU“
R 13.10 kl 18 Komöödia, romantika „PARIIS VÕIB OODATA“
              kl 20 Märul, ulmefilm, põnevik „BLADE RUNNER 2049“
P 15.10 kl 18 Komöödia, romantika „PARIIS VÕIB OODATA“ 
             kl 20 Märul, ulmefilm, põnevik „BLADE RUNNER 2049“
N 19.10 kl 18 Märul, ulmefilm, põnevik „BLADE RUNNER 2049“
             kl 21 Komöödia, romantika „PARIIS VÕIB OODATA“
R 20.10 kl 18 Draama „KETI LÕPP“
             kl 20 Märul, põnevik „VÕÕRAMAALANE“
P 22.10 kl 18 Draama „KETI LÕPP“
             kl 20 Märul, põnevik „VÕÕRAMAALANE“
N 26.10 kl 18 Märul, põnevik „VÕÕRAMAALANE“
              kl 20.30 Draama „KETI LÕPP“
P 29.10 kl 18 Seiklus, animatsioon „LUMEINIMESE POEG“
             kl 20 Märul, ulmefilm, põnevik „MAGNETTORM“
T 31.10 kl 18 Seiklus, animatsioon „LUMEINIMESE POEG“
              kl 20 Märul, ulmefilm, põnevik „MAGNETTORM“

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

Septembris
R 29.09 kl 19 Hooaja avakontsert - IVO LINNA. Kaastegev Põlva  
  Muusikakooli keelpilliorkester, dirigent RIIVO JÕGI. 
Esitusele tulevad Ivo Linna  kuumimad hitid. Piletid eelmüügis Põlva Val-
lavalitsuse kassas 12 €/10 €. Kohapeal kõigile 15 €
Oktoobris
T 03.10 kl 19 Komöödiateatri etendus „HOLLIWOODI   
  FILMITÄHED“. Pilet 15 /13 €
Piletid eelmüügis Piletilevis, Piletimaailmas ja Põlva Vallavalitsuse kas-
sas (tel 799 9480) Osades: Katrin Karisma ja Helgi Sallo. Pühendatud 
Katrin Karisma 70. juubelile.
N 05.10 kl 11 Muusikaline muinasjutt „PETJA JA  HUNT“. 
  Pilet 3 €.  Piletite eelmüük Põlva Vallavalitsuse kas-
sas. Etendus pajatab loo Petjast, tema sõpradest ja kurjast hundist. 
Põnevaks muudabki etenduse see, et tegelaskujudeks on puhkpillid ja 
elavad varjud. Aga et kõik oleks arusaadav, siis on kohal ka muinasjutu-
vestja. Etendus kestab 45 min. Pille tutvustav etendus on suunatud eel-
kõige lasteaia vanema rühma lastest kuni 4. klassi õpilasteni.
K 11.10 kl 11-13.30 Laste ja täiskasvanute hooaja riiete (uued riided 
  Soomest), jalanõude ja kottide laomüük
L 14.10 kl 16 Põlva Muusikakooli 50. aastapäevale
  pühendatud kontsert-aktus
P 15.10 kl 17 Klubi KUUKIIR puhkeõhtu. Pilet 5 €,/ 3 €    
T 17.10 kl 19 Hõimupäevade kontsert koos tantsuklubiga.
Üleriigiise hõimunädala raames annab Põlva Kultuurikeskuses kontser-
di Eestisse külla tulnud soome-ugri folkloorirühm, kes tutvustab oma 
kombeid, laule, rahvamuusikat. Lisaks külalistele saab kontserdil näha 
ka seto ja eesti folkloorirühmi.  Kontserdile järgneb ühine seto ja teiste 
soome-ugri rahvaste tantsude õppimine ja ühistantsimine. 
Sissepääs prii.  Pidu laudadega. Kaasa võib võtta meelepärast teelauale. 
Korraldajad: Põlva Seto Selts ja Rahvakultuuri Keskus
K 18.10 kl 11  Viljandi Laste- ja Noorteteater Reky etendus   
  “KUNKSMOOR JA KAPTEN TRUMM“. 
Pilet 7 €. Piletite eelmüük Põlva Vallavalitsuse kassas. Soovituslik 5 kuni 
12 aastastele. Etenduse pikkus umbes 1 tund 
K 25.10 kl 19 Endla Teatri etendus „VALGED HETEROMEHED“.  
  Pilet 15 €, /13 €. Piletid eelmüügis Piletilevis, Pileti-
maailmas ja Põlva Vallavalitsuse kassas (tel 799 9480) Tõsine komöödia
Osades Ago Anderson, Meelis Rämmeld, Sepo Seeman ja Raivo Rüütel 
(külalisena)
Mänguline tögamine, sõbralikud maadlusmatšid, kiirtoit televiisori ees, 
plastikkuusk ning arvutimängud – sellised on jõulud ühes tavalises mees-
peres, mille isa on hiljuti lesestunud, üks keskealistest poegadest naisest 
lahutanud, teine tagasi lapsepõlvekoju kolinud ning kolmanda arusaam 
püsisuhtest tähendab kaht kuud sama naisega.
R 27.10 kl 21  DND plaadi „Kõikide haiguste ravi“ esitlus un-
dergroundis. Erikülaline SIBYL VANE. Pilet 8 €
Tartust pärit, kuid vahepeal 12 aastat Inglismaal tegutsenud DND, on 
kodumaal tagasi olnud juba viis aastat. Bänd lubas UNDERGROUNDI 
kaasa võtta uue albumi nii CD versioonis kui kolmes erinevas toonis vi-
nüülidel, mida kõike on võimalik oma plaadikogusse soetada.
DND-le UNDERGROUNDIS ekundeerib Sibyl Vane, alternatiivroki, bluusi 
ja popi piirimail seiklev bänd, mille liidriks on naiskitarrist, laulja ja heli-
looja Helena Randlaht. Tema unikaalne melanhoolse kõlapildiga looming 
ja karismaatiline lavaolek on avaldanud muljet kriitikutele ja publikule nii 
Eestis kui ka naaberriikides. 

                    Info tel 799 8230, www.kultuurikeskus.ee

HIMMASTE KÜLA 
ARENGUKAVA 
UUENDAMINE

Himmaste  on algatanud 
küla arengukava uuendami-
se ja seoses sellega toimub 

üldkoosolek:

esmaspäeval, 9. okt. 2017, 
algusega 18.00 

Himmaste Külakeskuses.
Täpsem info Himmaste 

raamatukogust, 
MTÜ Himmaste  FB-lehelt 

või 
tel 503 6856.

Himmaste külavanem 
Andres Vijar

Orajõe küla üldkoosolekul 
13. septembril 2017 valiti ko-
gukonna poolt uueks külavane-
maks Ariana Eerits.

Endine pikaaegne külava-
nem Mati Sillaste loobus kü-
lavanema kohast ning soovis 
ameti üle anda nooremale põlv-
konnale.

Soovime Orajõe külavane-
male palju ideid ja energiat ning 
kogukonnale head ja aktiivset 
koostööd uue külavanemaga.

Orajõe külal on uus 
külavanem

Fotol endine külavanem Mati Sil-
laste ja uus külavanem Ariana Ee-
rits


