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 Aukodaniku nimetus antakse füüsilisele isikule erilise 
austusavaldusena aastatepikkuse töö või tegevuse ja ees-
kuju eest, mis on positiivselt mõjutanud Põlva valla aren-
gut ja tuntust

Aasta tegu on vallavolikogu poolt igal aastal antav 
tunnustus, millega väärtustatakse vallale olulise tähtsusega 
ettevõtmist või sündmust, mis on positiivselt mõjutanud 
valla arengut ja tuntust aasta jooksul. 

Kultuuripreemia kandidaate saab esitada kahes vald-
konnas: 

1) kultuurivaldkonnas kultuuri-, hariduse-, teaduse- või 
loomingu alal;

Põlva Meie Stuudio 
tantsu kool alustas oma 
kümnendat hooaega üli-
võimsalt. 

21. novembril toimus 
Tartu Ülikooli Spordihal-
lis esimene karikaetapp 
„Winter Cup 2015“. Meie 
Stuudio osales viies kate-
goorias ja kõigis saavutati 
esimene koht. 

„Sellist edu poleks us-
kunudki. Tegime kõvasti 
tööd ja nägime vaeva, et 
jõuda poodiumikohtade-
le,” sõnas tantsuõpetaja 
Andre Laine. 

Eriline tänu kuulugu 
siinkohal lavatagusele 
meeskonnale, õmblejatele, 
dekoratsioonide valmista-
jatele ja kõigile abilistele, 
kes nõu ja jõuga esinejatel 
abiks olid ja edukad etteas-
ted võimalikuks tegid. 

Järgmised Estonian 
Dance Organizationi 
võistlused toimuvad 5. 
märtsil Pärnus ja 7.-8. mail 
Tallinnas. Kõikide etappi-
de kokkuvõttes selguvad 
Itaaliasse maailmameistri-
võistlustele pääsejad. 

Meie Stuudio tantsu-
kool on IDO (Internatio-
nal Dance Organization) 
liige 2013. aastast. Eestis 
korraldab IDO võistlu-
si Estonian Dance Or-
ganization (EDO). Aas-
ta jooksul toimub kolm 
võistlust, mille lõpptu-
lemuste pingerea põhjal 
saadetakse kollektiive 
nii Euroopa meistrivõist-
lustele kui ka maailma-
meistrivõistlustele.

Meie Stuudio tantsukool püsib Eesti 
tantsukoolide tipus

Pildil Meie Stuudio täiskasvanute väike trupp, kes võitis oma algrupi tantsuga “Vampires 
Rule The World”. Meie Stuudio foto

Põlva Vallavolikogu ootab ettepanekuid Põlva valla tunnustustele 
Aukodanik, Aasta tegu ja Kultuuripreemia

2) spordivaldkonnas spordi-, tervisedenduse või sportli-
ke eluviiside propageerimise alal.

Kandidaatide esitamise tähtaeg on 31. detsember 
2015. Kirjalikke ettepanekuid koos põhjendusega võib 
esitada igaüks e-posti teel aadressil info@polva.ee või 
tuua Põlva Vallavalitsuse kantseleisse Kesk 15, Põlva.

Tunnustused antakse üle Eesti Vabariigi aastapäevale 
pühendatud vastuvõtul.
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Valdade ühinemisjuttu-
de taustal räägitakse palju 
omavalitsuste võimekusest 
avalike teenuste pakkumi-
sel. Millised need teenused 
täpselt olema peaksid, see 
on seaduste tasemel jätku-
valt üsna ebaselge. Nii pa-
kubki iga linn ja vald just 
neid teenuseid, milleks ta on 
võimeline ja mille osas on 
valimistel valijatelt saadud 
mandaat. Kodanikud aga 
eeldavad, mõned ka nõua-
vad, omavalitsuselt järjest 
rohkem. Viimastel kuudel on 
Põlva vallavalitsus paarilt 
kodanikult saanud mitu üsna 
nõudlikku kirja, millest ka 
järgnevad väljavõtted: 

„Mina olen Põlva mak-
sumaksja ja minu lapsed 
käivad JK Lootos jalgpalli-
trennis. Olles ise klubiga 
lähedalt seotud, olen aru 
saanud, et valla poolt on las-
tel ja lastel vahe sees. Ehk 
siis olete minu raha eest 
toetanud spordikooli bussi 
ostu mitte minu last! Mina 
nõuan oma laste spordi te-
gemise toetust omavalitsu-
selt võrdselt spordikooliga! 
Vastasel juhul registreerin 
oma pere Tartusse ja suure 
käraga. Põlva vallavalitsus 
vihkab väikeseid lapsi, kes 
ei ole spordikooli kasvandi-
kud!!! Muuseas kirjutan ka 
UNICEF´i, milline laste dis-
krimineerimine Põlva vallas 
toimub!!! Kaotage see kura-
di spordikool ära ja kehtesta-
ge võrdne kohtlemine noorte 
spordi toetuses! Palun selgi-
tada mulle, miks mina pean 
maksumaksjana kinni maks-
ma kõik spordikooli kulud ja 
minu laps ei saa sellest mitte 
midagi, kui ta tegeleb oma 
lemmikspordialaga, mis ei 
ole spordikooli ala? Nõuan 
selgitust tungivalt! Mina ei 
ole nõus maksma sellisele 
vallale makse!“

Tegelikult pole siiski Põl-
va Spordikoolil bussi, ehkki 
võiks olla. Põlva on üks oma-
valitsustest, kus valla spor-
dikooli, samuti muusika- ja 
kunstikooli teenus lastele on 
säilinud. Tartus näiteks kao-
tati viimane linna spordikool 
15 aastat tagasi. Põlva valla 
kulu spordile koos hoonete-
ga on 584 400 eurot aastas 
ehk 60 eurot elaniku kohta, 
Tartus on kulu spordile ca 
2,27 miljonit ehk 23,4 eu-
rot elaniku kohta. Jah, Põlva 
Spordikoolis maksab vald 
õpetamise kulu õpilase kohta 

458 eurot aastas, klubides te-
gutsevatele noortele toetust 
vaid 78 eurot aastas. On siis 
klubisport tulemuslikum, 
odavam ja efektiivsem? Kas 
peaksime siis spordikooli 
kaotama? Minu arvamus on, 
et kindlasti mitte. Pealegi 
saab taolise otsuse teha vaid 
volikogu, aga tänase voliko-
gu enamus pole selleks vali-
jatelt mandaati küsinud ega 
saanud. 

Meil on spordikoolis oma 
vallast 285 last. Spordikooli 
pidamine on kallis, aga ome-
ti mitmes paigas kahetse-
takse spordikooli kaotamist 
ning mõnes linnas on see ka 
taas loodud. Oluline on, et 
noored spordiga üldse tege-
leks ja ka saavutuste poole 
pürgiks. Põlvas on seni lei-
tud kompromiss, valitud ee-
lisalad, aga võimaluste piires 
toetatud siiski kõiki noori. 
Spordikoolil on kindel õppe-
kava ning nõutaval tasemel 
treenerid, millega tagatakse 
ka süvendatud spordiõpe ja 
isiksuse areng vastavalt eel-
dustele. Kas aga spordikoo-
lis alasid lisandub, sõltub 
eelkõige laste ja lastevane-
mate huvidest ning tasemel 
treenerite olemasolust. Järg-
misel aastal lisandubki uue 
erialana poiste võrkpall. 

Protestijale tahaks kin-
nitada, et Põlva vallavalit-
sus ja veel vähem vald ehk 
vallarahvas, kelle hulka ka 
Teie kuulute, ei vihka loode-
tavasti kedagi, kõige vähem 
lapsi. Teenused, mida laste-
le seni oleme suutnud pak-
kuda, on mitmete uuringute 
alusel paremad, kui paljudes 
valdades ja isegi suuremates 
linnades. Meil on vallas 145 
peret, kus kasvab kolm või 
enam last. Viimase uudise-
na otsustasime just eelmisel 
vallavalitsuse istungil kõi-
ki neid peresid jõulude eel 
täiendavalt toetada. Soovin 
rahulikku, kurjuseta adven-
diaega meile kõigile.
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Volikogu istungilt
Põlva Vallavolikogu ka-

hekümne üheksas istung 
toimus kolmapäeval, 11. no-
vembril 2015 Põlva Kultuu-
ri- ja Huvikeskuse salongis. 
Osales 18 volikogu liiget.

Võeti vastu uus kodutee-
nuste osutamise tingimused 
ja kord. Senikehtinud korra 
muutmise üheks eesmär-
giks oli lihtsustada teenuse 
määramise korda ning on 
täiendatud ka koduteenuste 
loetelu. Põlva vallas on ko-
duhooldusteenuse osutajaks 
Põlva Päevakeskus, kodu-
hooldustöötajaid on neli. 

Kiideti heaks  “Põlva  
valla  ühisveevärgi  ja -ka-
nalisatsiooni   arendami-
se   kava   aastateks 2015–
2027”  projekt  ning suunati 
see avalikule väljapanekule 
16.11.2015–30.11.2015 Põl-
va valla kodulehel. Avali-
ku väljapaneku kestel on 
igaühel õigus esitada Põlva 
Vallavalitsusele  kirjalikke 
ettepanekuid, kas digitaal-
selt allkirjastatuna e-posti 
aadressile info@polva.ee või 

paberkandjal allkirjastatuna 
aadressile Kesk 15, 63308 
Põlva.

Kehtestati uus Põlva valla 
tunnustusavalduste andmise 
kord, milles on reguleeritud 
ka kultuuripreemia väljaand-
mine. 

Otsustati delegeerida 
uues ühistranspordiseaduses 
sätestatud kohaliku omava-
litsuse pädevusse kuuluvate 
igapäevaste ülesannete la-
hendamine vallavalitsusele.

Tunnistati kehtetuks Põl-
va Vallavolikogu määrused, 
mis  ei ole kooskõlas kehtiva 
õigusega.

Tulenevalt läbiviidud 
riigi hanke tulemustest ning 
seoses vajadusega sõlmi-
da hankeleping valla teede  
talihoolduse  teostamiseks  
perioodil  2015–2017, ot-
sustas volikogu anda Põlva 
Haldusteenistusele loa võtta 
eelarveaastaks 2015–2017 
kohustusi summas kuni 166 
000 eurot.

Otsustati muuta Elamute-
le toetuse määramise korda 

nii, et vallavalitsus saab õi-
guse kuulutada välja ka tei-
ne toetuse taotlusvoor juhul, 
kui 15. maiks esitatud taot-
luste menetlemisel jääb kor-
terelamute toetusvahendeid 
üle. Teave toetuse ja taot-
luse esitamise tähtaja kohta 
avalikustatakse Põlva valla 
kodulehel ja valla infolehes 
Põlva Teataja vähemalt üks 
kalendrikuu enne taotluste 
esitamise tähtaega.

Vallavalitsusele anti luba 
rahaliste kohustuste võtmi-
seks ja Põlva valla e-arvete 
2015–2017 haldusteenuse 
riigihanke välja kuulutami-
seks. Avaliku sektori ko-
hustus vastu võtta e-arveid 
rakendub 2016. aasta II kvar-
talis. 

Otsustati pikendada täht-
aega ja sõlmida uus leping 
mittetulundusühinguga Tae-
vaskoja RAAMATUKOGU 
kinnistu (registriosa number 
555638/5556, katastritunnus 
61901:001:1138, pindala 
8138  m²) tasuta kasutus-
se andmise kohta tähtajaga 

kuni 31.12.2022.  MTÜ Tae-
vaskoja on seni kinnistut ka-
sutanud heaperemehelikult 
ning on aktiivselt osalenud 
siseriiklikest ja EL program-
midest toetuste taotlemises 
nii külakeskuse kui -platsi 
väljaarendamiseks. Enamike 
programmdokumentide jär-
gi peab aga toetuse taotleja 
olema investeeringuobjekti 
omanik või omama kasutus-
õigust ja avaliku kasutamise 
lepingut investeeringuobjek-
tile vähemalt viieks aastaks 
arvates projekti lõppemisest. 

Esimesel lugemisel oli 
Põlva valla haridusasutuste 
ümberkorraldamise eelnõu. 
Eelnõu suunati komisjoni-
desse ja tuleb teisele luge-
misele järgmisel volikogu 
istungil.

Järgmine vallavolikogu 
istung toimub 9. detsembril 
kell 15 Põlva Kultuuri- ja 
Huvikeskuse salongis.

PT

Põlva Vallavolikogus läbis 11.11.2015 esimese lugemi-
se Põlva valla haridusasutuste ümberkorraldamise eelnõu. 
Siinkohal veelkord lühidalt muudatustest, mis järgnevad ot-
suse vastuvõtmisele.

Tänaseks on teada, et Haridus- ja Teadusministeerium 
asutab Põlvasse riigigümnaasiumi, mis alustab õppetegevust 
1. septembril 2016. Samuti on teada see, et riigigümnaasiu-
mi uus hoone ei valmi õppeaasta alguseks ja kool alustab 
tegevust rendipinnal praeguse Põlva Põhikooli hoones. 

Põlva vallas asutatakse 1. jaanuarist 2016 uus põhikool, 
Põlva Kool, mis alustab õppetegevust 1. septembril 2016. 
Uuel koolil on üks juhtkond, tugispetsialistid õpilaste toe-
tamiseks ning lapsevanemate nõustamiseks, üks õppekava. 
Asutatava põhikooli asukoht on Kesk tn 25 (tegevuse lõpe-
tava Põlva Ühisgümnaasiumi hoone). Koolil on kolm tegut-
semiskohta – Kesk tn 25, Koolimaja tee 1 ja Lina tn 21. 

Mammaste Lasteaed ja Kool korraldatakse ümber selli-
selt, et haridusasutus jätkab tööd lasteaiana alates 1. juulist 
2016. Mammaste Lasteaia ja Kooli kooliõpilased, kes prae-
gu õpivad 1.-4. klassis, saavad 2016/2017 jätkata õppetööd 
samas õppehoones aadressil Koolimaja tee 1. Kooliõpila-
sed, kes õpivad praegu 5. ja 6. klassis jätkavad õpinguid 
aadressil Kesk tn 25. 

Põlva Põhikooli tegevus lõpetatakse 1. juuliks 2016. 
Õpilased, kes praegu õpivad 1. ja 2. klassis, saavad jätka-
ta õppetööd samas koolihoones aadressil Lina tn 21. Samas 
asukohas avatakse vajadusel üks 1. klass selles piirkonnas 
elavatele lastele. Kooliõpilased, kes õpivad praegu 3.-8. 
klassis, jätkavad õpinguid aadressil Kesk tn 25. Kõik õpi-
lased, kes praegu õpivad 9. klassis, on soovi korral oodatud 
õppima riigigümnaasiumisse.

Põlva Ühisgümnaasiumi tegevus lõpetatakse 1. juuliks 
2016. Õpilased, kes praegu õpivad 1. – 8. klassis, saavad 
jätkata õppetööd samas koolihoones aadressil Kesk tn 25. 
Esimest klassi ei avata. Kõik õpilased, kes praegu õpivad 
9. klassis, on soovi korral oodatud õppima riigigümnaasiu-
misse.

Täna koolides töötavate õpetajate ja teiste töötajatega lõ-
petatakse töölepingud vastavalt seadustele. See tähendab, et 
kõik koolitöötajad koondatakse. Kevadel toimuvad konkur-
sid uutesse koolidesse – riigigümnaasium ja uus põhikool 
- koolitöötajate leidmiseks. Nimetatud muudatuste selgita-
miseks on juba toimunud ja toimuvad kohtumised asutuste 
töötajatega, kuhu on kaasatud Töötukassa Põlvamaa osa-
konna esindajad.

 Ümberkorraldused ei puuduta Mammaste Lasteaia ja 
Kooli lasteaiaosa, Põlva lasteaeda “Mesimumm”, Põlva las-

teaeda “Lepatriinu” ega Põlva 
Roosi Kooli.

Asutatav Põlva Kool saab 
olema Põlva valla ainus mu-
nitsipaalkool, kus õppetege-
vus toimub 1.-9. klassini (I-III 
õppeaste). 

Ülalkirjeldatud õppetööd 
puudutavate muudatuste ajali-
se plaani ja kooli personaliga 
tehtavate toimingute kõrval vajab täpsemat selgitamist ka 
ümberkorralduse eesmärk ehk missugune uus olukord ku-
juneb õppimiseks ja õpetamiseks. Muudatuste üheks ees-
märgiks on korraldada õppetööd nii, et kooli ruumikasutus 
ja ülalpidamiskulud oleksid efektiivsemad. Selle kõrval on 
siiski olulisem lähtuda laste vajadustest ja luua tingimused 
õpetajatele nüüdisaegsete õpetamisviiside ja meetodite ra-
kendamiseks.

Loodavasse põhikooli võetakse kaasa head kogemused, 
mis on seni Põlva valla koolides välja kujunenud. See loob 
olukorra, kus Põlva valla lastele on tagatud õpe ühtlase kva-
liteediga, mida võimaldab üks õppekava, millel on selged 
sihid ja mille elluviimisel lähtutakse Põlva valla eripärast.

Õpetajate ühtne meeskond tagab, et õppimises ja õpe-
tamises seatakse ühised eesmärgid ja kujundatakse  ühised 
arusaamad ning tõekspidamised sellest, kuidas parimal vii-
sil pakkuda kõigile valla õpilastele mitmekesiseid võimalusi 
põhihariduse omandamiseks. Siis on ka võimalik mõelda ja 
kavandada, kuidas projektide kaudu suurendada erinevaid 
ressursse - ühelt poolt tuua lisaraha õppetöö mitmekesista-
misse ning teiselt poolt tekitada õpetajate ja lastevanemate 
koostöös uusi häid praktikaid. Usun, et Põlvasse on võima-
lik kujundada põhikool, mille suhtes on usaldus nii lastel 
kui vanematel. 

 Kõik see eeldab õpetajate ja haridusasutuse juhtide 
ning lapsevanemate koostööd ja soovi panustada sellesse, 
et õppe keskkond oleks toetav mitte ainult kooliruumide 
mõistes, vaid ka sotsiaalselt ja vaimselt. Muudatused nõua-
vad aega, kiireid tulemusi oodata ei saa, aga alustama peab 
kohe. Tähtis on, et iga laps Põlva vallas saaks oma võime-
tele vastava hariduse ja tunneks, et kool pakub talle turvali-
sust ja toetab loomulikku õpihimu.

Aigi Tiks
Haridus- ja kultuuriosakonna juhataja

tel 799 9490
e-post aigi.tiks@polva.ee

Kultuuri-ja noorteühingute tegevustoetust saavad taotle-
da noorteühingud noorsootööalaseks huvitegevuseks ja kul-
tuuriühingud rahvakultuuri arendamiseks. 

Sporditoetuste taotlused saab esitada kolmes valdkon-
nas:

1. Noortespordi toetus eraõiguslikele spordiklubidele   
         noorte/laste tegevustoetuseks

2.  Andekate noorsportlaste toetus
3.  Täiskasvanute sporditoetus
Täpsemad toetuste tingimused ja taotluste vormid asuvad 

Põlva valla kodulehel http://www.polva.ee/kultuur-toetused

Eve Sokk
kultuurispetsialist
514 7682; 799 9489 
eve.sokk@polva.ee

Kultuuri- ja noorteühingute 
tegevustoetuste ja sporditoetuste taotluste 

esitamise tähtaeg on 
1. detsember 2015

Vaataks taas 
kaugemale ette

Olen maikuust saati seo-
tud Tartu Ülikooliga, kus 
ettevõtjana on mu rolliks 
panna suuremale koostööle 
ülikooli teadlased ja ette-
võtjad ning lisaks utsitada 
tudengite hulgas ettevõtlus-
vaimu läbi erinevate semi-
naride ja võistluste. Ülikooli 
sees on tohutu potentsiaal, 
mida nutikad ettevõtjad või 
organisatsioonid saaksid 
oma arenguks ära kasuta-
da. Mõnikord on vaja vahe-
le vaid tõlget, et osapooled 
üksteisest aru saaks. Kõige 
hämmastavam on see, et eri-
ti aktiivselt suhtlevad täna 
teadlastega need, kes algul 
kahtlesid, kas  ülikoolil just 
neile ikka midagi pakkuda 
on. Põlva on ülikoolile nii 
lähedal, mõelge oma võima-
luste üle.

Tartu linn ja Teaduspark 
töötasid välja Lõuna-Eesti 
nutika spetsialiseerumise 
kava, teisisõnu Lõuna-Eesti 
arengu suunad. Selle aru-
telul olid Tartu juhtidele ja 
ülikoolide rektoritele lisaks 
kutsutud ka Lõuna-Eesti 
maakondade esindajad. Mul 
jäi mulje, et Põlva(maa) oli 
üks aktiivsemaid kaasamõt-
lejaid ja tegutseda tahtjaid. 
Seda suunda peame kind-
lasti jätkama, sest Tartuga 
koos arenemine on ka meie 
arengu võti. Tartu kesklinna 
on koondunud 2000 IT töö-
kohta, kevadeks saab valmis 
demokeskus ettevõtetele ja 
süsteemne töö äsja loodud 
firmade toetamisel on ees-
kujuks ühe piirkonna juhti-
mise mudelist.

Aga millest meie aja-
kirjandus hoopis rohkem 
räägib? Sellest, et vaja on 
teha haldusreform ja see 
veereb kui kuum kartul ning 
jõutud pole veel kuhugi. 
Kumab läbi kaks teemat: 
enne kui reeglid päris pai-
gas pole, ei taha keegi sel-
geid samme teha ja teiseks 
see, et mõeldakse pigem 
enese positsiooni mitte aga 

piirkonna tervikliku arengu 
peale. Minu lootus on see, 
et lähikuudel jõutakse siiski 
üksikisiku tasandilt lõpuks 
pikema visiooni kokkulep-
pimiseni, sest väiksena või 
väikeste kogumina pole me 
jätkusuutlikud.

Mis veel avalikkuses 
domineerib? Simson ja Sa-
visaar. Kas Eesti arvukaim 
erakond suudab juhtimis-
se õigel ajal pöörde tuua? 
Muidugi suudab, aga ma ei 
mõista, kuidas kampaania 
käigus oma võimu säilitami-
se nimel meedias nii isiklike 
solvanguteni minnakse ja 
kuidas uus juht alates det-
sembrist tema avalike mus-
tajatega veel koostööd teha 
suudab? Aga võib-olla ma ei 
saagi siinkohal kõigest aru.

Lõppu veel kaks tulevi-
kumõtet ja üleskutse. Esi-
teks, üsna pea tuleb aeg, 
kus mehed enam Soome 
kõrgema palga järele ehi-
tajaks ei kipu, vaid lähevad 
hoopis tööle Ida-Virumaale 
ning perede rõõmuks on ko-
dusviibimine siis tihedam. 
Teiseks, Pariisi sündmuste 
taustal on Euroopa suurriik 
Saksamaa oma väärtushin-
nangutes suures segaduses 
ja tavaliste sakslaste muutuv 
arusaam võib Euroopas suu-
re muudatuse teha. Eestile 
või igaühele meist ei pruugi 
see meeldida.

Üleskutse on aga see, et 
kui teist keegi on või tunneb 
ambitsioonikat juhti, kes 
huvitub robootikast, räägib 
inglise keelt ja tahab Põlvat 
maailmakaardile viia, siis 
võtku ühendust.

Põlva valla haridusasutuste 
ümberkorraldamine
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Toimusid strateegiapäevad 
alkoholimüüjatele

Terve Eesti Sihtasutus koostöös Põlva vallavalitsusega 
viis 3. ja 10. novembril Põlvas läbi strateegiapäevad alko-
holi jaemüüjatele, mille käigus jagati uusi teadmisi ning 
praktilisi oskusi alkoholist tingitud olukordade, sealhulgas 
ka keeruliste ja konfliktsete situatsioonide lahendamiseks.

Meeldiv oli tõdeda, et huvi strateegiapäevadel osalemi-
se kohta oli suur. See näitab, et teema olulisust mõistetakse 
ning selles soovitakse saada nii uusi teadmisi kui kogemusi.

Koos arutleti selle üle, mida peaksime alkoholist teadma, 
mida saavad müügikohad ja teenindajad alkoholiproblee-
mide ennetamiseks ette võtta ning kuidas kujundada Põlvas 
tervemat alkoholikultuuri.

Strateegiapäevadel osalesid alkoholi jaemüügiga tege-
levate kaupluste, ööklubide ja tanklate juhatajad ja müü-
jad. 

Kohaliku akoholipoliitika töögrupp

Põlva vallas on kokku 75 erineva nimega ühissõidu-
kipeatust. Vallavalitsus on saanud 11.08.2015 Sisemi-
nisteeriumilt kirja, kus juhitakse tähelepanu vajadusele 
eesti keele nõuetele mittevastavate või asukoha suhtes 
eksitavate peatuste ümbernimetamist. 

Põlva Vallavalitsus leidis, et enamus peatuste nime-
sid võivad jäävad samaks. Siiski on peatusi, mille nime 
muutmisega vallavalitsus nõustub. 

Põlva vallavalitsus on koostanud bussipeatuste  ni-
metuste muutmise eelnõu, mis on täismahus avaldatud 
Põlva valla kodulehel www.polva.ee/bussipeatused ja 
samuti saab eelnõuga tutvuda Põlva valla raamatukogu-
des.

Ühissõidukite peatuste nimede määramisel peab ar-
vestama, et nimi ei tohi maakonna piires korduda. Nii 
näiteks ei saanud Põlva linnas uuele peatusele nimeks 
panna varem planeeritud „Roosi“ vaid „Roosimäe“.  

Ühissõidukipeatuste nimesid kinnitav määrus jõustub    
1. jaanuaril 2016. Vallavalitsus palub elanike mõistvat 
suhtumist, kuna muutuvate peatuste nimede vahetamine 

Kui senini on isikliku abivahendi kaardi vajajatele väl-
jastanud maavalitsuse sotsiaalosakond, siis alates 1. jaa-
nuarist 2016 võtab uute isikliku abivahendi kaardi (IAK) 
taotlusi vastu Sotsiaalkindlustusamet (edaspidi SKA). Sa-
muti hakkab Sotsiaalkindlustusamet vajadusel väljastama 
kaardi duplikaate. 

Kehtiva IAK omanik pöördub abivahendi saamiseks otse 
abivahendeid müüva või üüriva ettevõtte poole. 

Alates 2016. aastast ei ole maakondlikke piiranguid abi-
vahendeid müüva või üüriva ettevõtte valimisel. Abivahendi 
saamiseks on inimesele õigus pöörduda enda poolt valitud abi-
vahendeid pakkuva ettevõtte poole, kellega SKA on sõlminud 
lepingud. Info ettevõtetest on kättesaadav SKA kodulehel ala-
tes 01.01.2016. 

Täiendavat infot abivahendite süsteemi kohta saab infotele-
fonilt 16106 või www.sotsiaalkindlustusamet.ee  

Allikas: Sotsiaalkindlustusamet

Uuendatud teenuslepingud
Põlva Vallavalitsuse 06.05.2015 otsusega nr 2-3/267 

määrati uued aadressid Ehitajate, Lina, Kooli ja Piiri tänava 
piirkondades. Sellest lähtuvalt on Põlva Vesi AS uuendanud 
nimetatud piirkondade teenuslepinguid. Uuendatud tee-
nuslepingu ühe eksemplari palume allkirjastatult tagastada 
kaaskirjas märgitud kuupäevaks. Täname kõiki kliente, kes 
on lepingu juba tagastanud.

Liikumisest sanitaarkaitsealal
Põlva Veetöötlusjaama (Toominga 2a) lähedal asuval 

kinnistul (kat nr 61901:002:0020; Intsikurmu parklast järg-
mine sissesõit paremale) paikneb 4 puurkaevu. Puurkaevu-
de ümber on veehaarde sanitaarkaitseala, kus veeomaduste 
halvenemise vältimiseks ning veehaarderajatiste kaitsmi-
seks kitsendatakse tegevust ja piiratakse liikumist. Sanitaar-
kaitsealal võivad viibida ainult need inimesed, kes täidavad 
keskkonnajärelevalve ja tervisekaitse, veehaarderajatiste 

Muutuvad mõned bussipeatuste 
nimed

postidel võtab tõenäoliselt natukene aega ja mingi aeg 
võib peatuses olla kirjas veel vana nimi.

Uus nimi  Vana nimi  Küla
Kiisa   Holvandi küla  Holvandi
Juudakäpa  Kiuma tee  Kähri
Rihemõtsa  Metsa   Partsi
Perämõtsa  Aarna   Puuri
Põlva keskus  Keskus   Põlva
Põlva raudteejaam Põlva rongijaam Põlva
Põlva raudteejaam Raudteejaam  Põlva
Oru   Õpilastele  Rosma
Tromsi tee  Tromsi   Tromsi
Tromsi   Tromsi küla  Tromsi
Kiriku   Kähri           Tännassilma

Kõigil elanikel on võimalik avaldada arvamust antud 
eelnõus esitatud nimede kohta kuni 9. detsembrini kirjali-
kult Põlva Vallavalitsusele, Kesk 15 või  e-posti teel 
info@polva.ee

Talihooldust korraldab Põlva valla avalikult kasutata-
vatel teedel, erateedel ning linna territooriumil riigihanke 
võitnud AS Teede  REV- 2. 

• Et lumetõrjetööd sujuksid tõrgeteta ning vältimaks tehni-
ka lõhkumist ja kraavi vajumist, palume erateede omanikel 
tähistada kinnistul paiknevad teeservad, mahasõidud, truu-
bid, ülesõidukohad (nt tokkidega, mille otsad on värvitud 
või helkurpaelaga seotud). 

• Tähistada ka teeservades olevad väiksemad puud, põõ-
sad, kivid, aiad jms, mis võivad tõrjetööde käigus kannatada 
saada või tehnikat lõhkuda. Märgistamata objektide kahjus-
tumisel kannab kulud eratee omanik. 

• Teeservadest tuleks võsa ja ülekasvanud puud piirata vä-
hemalt 3,5 m kõrguselt, et hoida ära lumetõrjetehnika kah-
justamine. 

• Vald ei korralda lumelükkamist ega muud talihooldust 
erateedel juhul, kui teele on paigaldatud sõitu keelav liiklus-

AS Põlva Vesi teated

märk (märk nr 311) või sissesõitu keelav liiklusmärk (märk 
nr 331) või mõni muu edasisõitu keelav liiklusmärk või ta-
kistus. Teavitussilt ERATEE ei ole sissesõitu keelav märk. 
Palume liiklusmärgid eemaldada või märkidele peale panna 
kilekott, et teostataks lumelükkamist. 

• Linnas palume lumesaju ajal sõidukeid tänava äärde mit-
te parkida, sest see takistab oluliselt lumetõrjetöid.

Kohalikud maanteed vabastatakse lumest 12 h jooksul 
ja erateed 24 h jooksul. Hooldustsüklit alustatakse viivita-
matult pärast lumesaju või tuisu lõppu või lumesaju korral 
alates lumekihi kriitilise paksuse saavutamisest.

Probleemide korral ja tagasiside andmiseks helistada:
AS Teede REV-2 kontaktisikule Oliver Mältonile telefonil 
5330 0074, Põlva Haldusteenistuse juhatajale Rein Kambe-
rile telefonil 5560 1587 või vallavalitsuse majandusspetsia-
listile Aigi Jänesele telefonil 5305 0774.

Teede talihooldus Põlva vallas

• Põlva valla eakate jõulupidu toimub 8. detsembril 2015 
algusega kell 13.00 Põlva Kultuurikeskuses. 

• Põlva valla koduste laste jõulupeod toimuvad 15. det-
sembril 2015.a.  Täpse info peo toimumise koha ja -kellaaja 
kohta saab pere teada koju saadetavalt kutselt.

• 2015. a. maksab Põlva Vallavalitsus jõulutoetust nei-
le vanaduspensioniealistele eakatele, kelle sissetulekud 
(pension, tervisekahjustuse hüvitis, töötasu) ühes kuus on 
väiksemad kui 321 eurot. Toetuse taotlemiseks palume 
pöörduda vallavalitsuse sotsiaalosakonda (Kesk 15, tel 799 
9473, 799 9496) andmete kontrollimiseks ning taotluse vor-
mistamiseks. Taotlusi võetakse vastu 16. novembrist kuni 
15. detsembrini. Toetus makstakse välja peale taotluste esi-
tamise lõpptähtaega. 

 
Kuidas alkohol mõjub aju arengule?

Inimese aju areneb kuni 25. eluaastani, otsustava tähtsusega 
on siinjuures 12.–25. eluaastad. Alkoholi mürgine toime kahjustab 
närvirakke, eriti kahjulikult mõjub alkohol otsmiku- ja oimusaga-
ra piirkonnale, mis areneb teismeeas kõige rohkem. 

Aju otsmikusagar vastutab keskendumise, otsuste langetamise, 
valikute ja enesekontrolli, aga ka emotsioonide, motivatsiooni ja 
sihipärase käitumise eest. See osa ajust teeb läbi olulise arengu 
22.–25. eluaastani. See tähendab, et noorelt alkoholi tarvitamine 
kahjustab võimet endale ise piire seada ja võtta vastu läbimõeldud 
otsuseid.

Lisaks kahjustab alkoholi tarvitamine oimusagarat, mis vastu-
tab ohuolukordades käitumise ning mälu ja õppimisvõime eest. Ka 
see aju osa areneb välja teismeea jooksul. Alkoholi tarvitamine 
selles eas kahjustab võimet õpitut meelde jätta, hinnata tekkinud 
ohu suurust ja sobivat reaktsiooni olukorrale.

Alkoholitarvitaja aju
Pildil on kõrvuti kahe 15-aastase ajud. Esimene neist alkoholi 

ei tarvita, teine on teinud seda 12. eluaastast. Punased ja roosad 
laigud näitavad, milliseid ajupiirkondi üks või teine kasutab kes-
kendumist nõudva ülesande lahendamisel ja õpitu meenutamisel. 
Alkoholitarvitaja aju on kahjustunud (pildil vaid vähesed roosad 
laigud),. Tema aju ei suuda sama tulemuslikult toimida ja seetõttu 
on tema võimekus ülesannet sooritada oluliselt madalam.

Tekst ja pilt noored.alkoinfo.ee

• Raske ja sügava puudega Põlva valla laste (18.a. k.a.) 
vanematel palume pöörduda sotsiaalosakonda ühekord-
se toetuse taotluse vormistamiseks. Taotluse saab saata ka 
e-kirjaga aadressile klarica.topper@polva.ee . Palume taot-
lus vormistada hiljemalt 15. detsembriks. Hiljem laekunud 
taotlusi ei ole kahjuks võimalik rahuldada.

• Keskmise puudega lastele jätab päkapikk kommipakid val-
lavalitsuse sotsiaalosakonda. Neile saavad lapsed või nende 
vanemad järgi tulla peale 3. detsembrit. 

teenindamise ja veeseirega seotud tööülesandeid.
Kuigi kinnistu sissesõidul on vastav märgistus olemas, 

on AS Põlva Vesi töötajad korduvalt näinud kõrvaliste isi-
kute viibimist nimetatud kinnistul, sagedamini on näha koe-
raomanikke koeri jalutamas.

Palume koeraomanikel mitte jalutada eelnevalt ni-
metatud puurkaevude kinnistul. Ühtlasi juhime tähele-
panu, et Põlva vallas kehtiva „Koerte ja kasside pidamise 
eeskirja“ kohaselt on loomaomaniku kohtustus koristada 
avalikust kohast oma looma tekitatud reostus.

Näitude teatamisest
Palume teatada veearvesti näidud lepingus kokkulepitud 

ajal (iga kuu viimaseks tööpäevaks). 
Näitu saab edastada:
telefoni teel 799 6813
e-posti teel info@polvavesi.ee või 
AS Põlva Vesi kodulehel www.polvavesi.ee.

Sotsiaalosakonna teated:

Muutub isiklike abivahendite 
teenuse korraldus
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Noortekonverentsil Lahe 
Koolipäev

Tunnustus Põlva õpetajale

Juba iga-aastaseks traditsiooniks kujunenud noortekon-
verents “Lahe Koolipäev” sai toimuma ka sel aastal, tänavu 
19. novembril Nokia kontserdimajas. 

Sündmus tõi õpilasteni võimaluse kuulata kord aastas 
edukate Eesti inimeste elulugusid ja nõuandeid. Sel korral 
said õpilased ettekujutuse näiteks ettevõtjate Priit ja Peeter 
Rebase, Viljandi kultuuriakadeemia lektori Sergei Drõgini, 
välisministri Marina Kaljuranna, epeevehkleja Erika Kirpu 
ja näitleja Mart Müürisepa lugudest. Eeltoodud inimesed ja 
paljud teised jagasid kogemusi omaenese tee leidmisest ja 
oma elu pöördepunktidest. 

Külalisesinejad olid väga erineva taustaga ja seetõttu kõ-
netasid publikut erinevalt. Ka meie leidsime endale sobiva-
te vaadetega inimesed ja panime nende öeldu kõrva taha. 
Usume, et seda tegid ka ülejäänud 12 osalejat Põlvast, kes 
said sellest lahedast üritusest osa võtta tänu Põlva Avatud 
Noortekeskusele ja Põlva Ühisgümnaasiumile. Eriline tänu 
ka ürituse korraldajatele.

Liis Urman ja Maris Lutsar

Mammaste Lasteaia 
ja Kooli eTwinningu pro-
jekt „Europe on a string“ 
pälvis Euroopa kvalitee-
dimärgi. Projekt toimus 
2013-2015 õppeaastal ja 
selle tuumaks olid koha-
likud nukud ning nuku-
teater. Projekti üldiseks 
eesmärgiks oli kohalike 
nukkude abil arendada 
laste kujutlusvõimet ja 
loovust. Projekti eestve-

Kultuurikatlas toimus 6. novembril eTwinningu                   
10. sünnipäev, kus tunnustati tublimaid tvinnijaid. 

Parimate õpetajate seas tunnustati aktiivse projektitöö 
eest Põlva õpetajat Aimi Jõesalu, kes on aastate jooksul 
läbi viinud 31 projekti, saanud nende eest Eestis kahel kor-
ral esikohad ja viiel korral jõudnud kümne parima hulka, 
saanud 13 rahvuslikku kvaliteedimärki ja 7 Euroopa kvali-
teedimärki. 

Allikas: www.koolielu.ee

Põlva Põhikooli lähi-
ümbrus annab võimaluse 
treenida värskes õhus las-
te vaimu ja keha käsikäes. 
Üheks näiteks on orientee-
rumissport, kus tuleb la-
hendada loodusmaastiku ja 
rajameistri poolt püstitatud 
ülesanded ning samal ajal 
kiiresti joosta. Orienteeru-
mine õpetab iseseisvalt ot-
sustama, eriti oluline on see 
areneva noore puhul. 

Möödunud kevadel te-
gime koostöös orienteeru-
misklubiga Põlva Kobras 
algust orienteerumisspordi-
ga. Rajale läksid kõik 4.-9. 
klassi õpilased. Eesmärgiks 
seadsime orienteerumis-
spordi propageerimise, mis 
toetab vaimset, füüsilist ja 
tervislikku elustiili. Lisaks 
oli soov rühmategevuse 
kaudu arendada sotsiaalseid 
toimetulekuoskusi - vastu-
tustunnet, meeskonnatööd, 
ajakasutust, vastupidavust, 
jne. Pealegi õpetab sport 

väärikalt võitma ja kaotama.
Paljud õpilased said va-

jalike võistlusvahenditega 
rajale minna esimest korda. 

Palju oli põnevust ja 
hasarti. Enamus tulid taga-
si rahuloluga. Ainult üks 
võistkond lagunes teel, sest 
ei jõutud ühisele kokkulep-
pele. See päev oli suurepä-
rane – julgelt mitme pingis 
istutud õppepäeva eest. Li-
saks oli kevadel kõigile ees-
kujuks meie kooli 9. klassi 
noormees, Siim Helmoja, 
kes võttis möödunud keva-
del vastu Kadrioru lossis 
Evelin Ilveselt noore sport-
lase preemia. Siimul tööta-
vad  jalad ja pea koos ning 
arvata võib, et just orien-
teerumine toetab tema väga 
edukat õppetööd.

Isadepäeval otsustasime 
haarata põnevasse orientee-
rumisse ka lapsevanemad.  
Pidasime silmas perekondi, 
et tugevdada kooli, laste ja 
vanemate suhteid. Enne lä-

Õppetöö, sport ja lõbu käivad 
käsikäes

Mammaste kooli projekt pälvis Euroopa 
kvaliteedimärgi

dajateks Eestis olid Taavi 
Ohakas, Merlin Kirbits 
ja Kristi Mäeots. Suured 
tänud kõigile õpetajatele 
ja õpilastele, kes projekti 
oma panuse andsid! 

Kvaliteedimärk on 
kindlaks tõestuseks õpeta-
jatele ja koolidele eTwin-
ningu tegevuste kõrge 
kvaliteedi kohta. Õpilas-
tele on see innustus nen-
de jõupingutuste eest ja 

koolile tervikuna kinnitab 
see märk avalikult nende 
pühendumust kvaliteedile 
ning avatusele Euroopa 
koostöös.

eTwinningu minipro-
jekt “Jäätis” toimus Mam-
maste Lasteaia ja Kooli 1. b 
ja Põltsamaa Ühisgümnaa-
siumi 1. b klasside vahel 
26.-30.10.2015. Projektis 
osales kokku 38 õpilast ja 
4 õpetajat. “Jäätise” pro-
jekti eesmärgiks oli saada 
läbi erinevate tegevus-
te teadmisi jäätise kohta. 
Projekti käigus uuriti, kui-
das jäätist teha ning klassi 
jäätise eelistusi, tehti ise 
jäätist, meisterdati jäätise 
paberitest loovtöid, viidi 
läbi videokonverents part-
nerkooli õpilastega ning 
kirjutati ühiselt jäätise 
teemaline luuletus. Rõõ-
sast koorest, kondentspii-
mast, šokolaadi tükkidest, 

maasikatest ja mustikatest 
valmis 1. klassi õpilaste 
osava käe all poole tunni-
ga suurepärane maius. Ise 
tehtud jäätis maitses hoo-
pis teistmoodi kui poes, 
kohe palju-palju paremini. 
Loovtööks jäätisepaberi-
te kogumisse panustasid 
terve kooli õpilased ja 
õpetajad. Suur ja südam-
lik tänu neile. Oli huvitav 
jäätisepaberid prügikasti 
viskamise asemel hoopis 
kokku koguda ning loovu-
sel lennata lasta. Projekti 
võib kokku võtta sõnadega 
elevus, lust, rõõm isetege-
misest ja koostööst. 

 
Mammaste Lasteaia ja 

Kooli 1. B klassi õpetaja 
Marit Mäealu ja 

pikapäevarühma kas-
vataja Merlin Kirbits

M. Kirbitsa foto

Põlva orkester leidis tee 
läti publiku südamesse

Põlva Muusikakooli keelpilliorkester Riivo Jõgi juhatusel 
osales 6.-7. novembril Daugavpilsis toimunud II Läti Orkestri-
te Assotsiatsiooni festivalil ja võitis publiku südame. Põlva or-
kestri esinemine võeti vastu marulise aplausiga, mis ei tahtnud 
lõppeda.

Festivalil osales 16 sümfoonia- ja kammerorkestrit üle Läti-
maa ja külalisena Eestist Põlva muusikakooli keelpilliorkester, 
kes esindas Eesti Sümfooniaorkestrite Liitu. Põlvakate etteaste 
oli kõrgetasemeline ja pälvis palju kiidusõnu ka kohalikelt diri-
gentidelt.

Eesti Sümfooniaorkestrite Liidu juhatuse esimees Jüri-Ruut 
Kangur märgib: „Põlva orkester on alati silma paistnud huvi-
tavate, stiilsete ja noortele jõukohaste kontsert kavade ning in-
telligentse ja veenva esitusega. Nii ka seekord. Põlva orkestri 
paindlik musitseerimine, puhas toon ja hea koosmäng leidsid tee 
läti publiku südamesse.“  

Põlva Muusikakool
Fotol on Põlva Muusikakooli keelpilliorkester musitsee-

rimas koos superstaar Jüri Pootsmanniga Põlva Kultuuri- ja 
Huvikeskuse hooaja avakontserdil, kus orkestri ülesastumine 

samuti publiku tulise aplausi osaliseks sai.

henevat orienteerumismän-
gu harjutasid just noorema 
kooliastme õpilased erine-
vates metsatukkades koos 
õpetaja Kalle Ojasooga. 

Üllatus oli suur, kui 
5. novembri õhtupimedu-
ses täitus kooliesine suure 
hulga rahvaga. Rajale oli 
minemas koguni 62 võist-
konda - need olid meie las-
te pered. Enne aga pöördus 
rahva poole kooli direktor, 
Arvo Sarapuu, kes õnnitles 
läheneva tähtpäeva puhul 
isasid ja märkis ära, et tema 
pika tööstaaži juures ei ole 
sellist erilist õhtupoolikut 
siin koolimaja juures veel 
olnud. Kohustuslik oli tulla 
sportlikus riietuses ja kaasa 
võtta taskulamp. Nii ka toi-
miti.

Orienteerumises kasuta-
takse märgete tegemiseks ja 
ajavõtuks spetsiaalset näpu 
otsa käivat kiipi. OK Kob-
ras oli rajale üles seadnud 
10 kontrollpunkti, millest 

tuli üles leida 6. Enne starti 
jagas klubi president Niko-
lai Järveoja õpetusi algaja-
tele ja tutvustas rajakaarti. 
Nüüd saabus hetk, kus pal-
jud lapsed said toeks olla 
oma vanematele ja meelde 
tuletada koolis õpitut.

Võistluse muutis veel 
huvitavamaks bingo, kuna 
selle alusel loositi auhin-
nad. Igal kontrollpunktil oli 
oma punktide väärtus, mida 
eelnevalt ei teadnud mitte 
keegi. Siin oli vaja õnne ja 
mingil määral ka väledaid 
jalgu. Esimesena hüüdis 
bingo meie kooli hooleko-
gu esimees Maarit Gondiu 
pere. Auhindadeks olid sü-
gisandidega täidetud pur-
gid, mille  panid välja põhi-
kooli naisõpetajad.  

Silme ees on meil juba 
uued sihid. Valmimas on põ-
hikooli kaart siseorienteeru-
miseks, mis annab põnevust 
majakorruste, treppide ja 
klassiruumide näol. Jääme 
veel sel õppeaastal ootama 
põnevusega  uusi väljakut-
seid orienteerumisalal.

Veel mõni tähelepanek: 
Kobrase president märkas, 
et  Põlva vallas on suur 
reserv täiskasvanute koo-
litamisel sellel põneval ja 
tervislikul spordialal ning 
Kalle Ojasoo ei tea ühtegi 
rumalat orieteerumissport-
last. 

Kokkuvõttes läks isade-
päevale pühendatud õhtu 
korda. Kogeti midagi uut, 
kinnistati õpitut ning koos-
olemise rõõm oli peamine. 

Reet Külaots
Põlva Põhikooli 

huvijuht
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Põlva Ühisgümnaasium 
on liitunud MTÜ Noorte-
ühingu TORE (Tugiõpilaste 
Oma Ring Eestis) mees-
konnaga. Käesoleva aasta 
aprillis, mais ja septembris 
osales meie kooli TORE 
grupp baaskoolitustel Pilist-
veres. Kokku 9 päeva (144 
akadeemilist tundi) kestnud 
väga töömahukatel koolitus-
päevadel käisid lisaks alla-
kirjutanud spetsialistidele ka 
praegused 7. klassi õpilased 
Elisabeth Koor, Anete Saar 
ja Kristiin Kalle. 

Koos Keila Kooli, Pal-
diski Põhikooli ja Tallinna 
Merekalda Kooli meeskon-
dadega arutlesime igapäeva-
elu olulistel teemadel: edu ja 
ebaedu; konflikt; hea ja halb 
laps; „ei“-ütlemine. Samuti 
rääkisime empaatiavõime ja 
kuulamisoskuste arendami-
sest, koolielu probleemide 
määratlemisest ja klassifit-
seerimisest. Koolitustel läh-
tuti mitteformaalse õppimi-
se põhimõtetest. Mängude, 
arutelude, praktiliste tööde, 
rollimängude ja loovtööde 
kaudu oli koolitajate ees-
märk kutsuda osalejates esi-

le teatud muutusi hoiakute 
ning väärtuste kujunemi-
ses. Samuti peeti koolitusel 
oluliseks arendada olulisi 
sotsiaalseid oskusi tugiõpi-
lastegevuse elluviimiseks 
koolikeskkonnas.

TORE = jagamine
Täna saame rõõmustada 

selle üle, et Põlva ÜG 5-liik-
meline TOREkate grupp on 
hakanud aktiivselt tööle: 
oleme leidnud endale uued 
TOREdad noored, kelle kau-
du TORE pisikut koolis levi-
tada, teinud ära proovitunni, 
osalenud ühel konkursil ja 
edukalt läbinud esimese 
ametliku ringitunni. 

TORE liikumine ei tä-
henda ainult kord nädalas 
ringis kohtumist, mängimist 
ja koolitustel õpitu enda-
le jätmist. TORE ring saab 
ühel hetkel kohaks, kus are-
neda ja kasvada koos teiste-
ga, saada uusi sõpru ja tunda 
rõõmu ühistest ettevõtmis-
test. Nii otsisime meiegi  
läbi klassijuhatajatundide ja 
sõprade-tuttavate uusi liik-
meid 6. – 9. klasside õpilaste 
seast, et jagada kõike seda, 

mida koolitusel õppisime. 

Oleme lihtsalt 
TOREdad

Esiteks arvame, et Põlva 
Ühisgümnaasium on erili-
ne, kuna oleme ainuke kool 
maakonnas, kus on TORE. 
Teiseks oleme uhked selle 
üle, et esindasime oma kooli 
šefi koolitordi valmistamise 
võistlusel. Septembri lõpus 
päris viimasel koolitusel 
koos olles tuli mõte, et võik-
sime TOREkatena osaleda 
mõnel konkursil või võistlu-
sel.  Ja nagu tellitult kuulutas 
Selver välja koogitegemise 
võistluse. Pole kuulnudki? 
Aga meie osalesime ja olime 
oma tulemusega väga rahul. 
Maitses ka hästi…

 TORE  tunnid
5. novembril toimus esi-

mene kokkusaamine, kus 
tutvustasime TORE reegleid 
ja eesmärke. Esialgsest koh-
metusest ja teineteise mit-
tetundmisest saime üle ni-
memängudega. Mängisime 
ka „põlvepatsumängu“ ning 
proovisime TORE kohaselt 
oma mõtteid ja emotsioone 
jagada. Tund möödus lenna-
tes ja küsimusele peale „kes 
järgmine kord tuleb?“ tõst-
sid käe kõik 9 osalenut. 

12. novembril täpselt kell 
15.00 oli kohal 10 TORE-
dalt ärevat inimest, mõne 
aja pärast liitus veel 2. Kuna 
võrreldes eelmise nädalaga 
oli lisandunud uusi huvilisi, 
siis tutvustasime veelkord 
TORE eesmärke. Loomu-
likult tuli uuesti meelde tu-
letada eelmisel neljapäeval 
juba selgeks saanud nimed 
ja meelde jätta uued. Ni-
memängud nõudsid parajalt 

tähelepanelikkust ja kaasa-
mõtlemist. Samuti tuli iga-
ühel ületada väikene ärevus 
ja tutvustada iseennast kaas-
lastele. TOREle kohaselt 
ikka mänguliselt ja lõbusalt. 
Aga kõige selle kõrval tegi-
me ka tööd: kaardistasime 
oma raskused, ootused ja as-
jad, mida oskame kõige pa-
remini ja saame jagada teis-
tega. Kõik selle pakkisime 
suurde joonistatud kohvrisse 
ja see kohver jääb meiega, 
et vajadusel sealt midagi va-
jalikku välja võtta. Esimest 
ringitundi jäi lõpetama eriti 
lõbus autoportree joonista-
mine.

TORE ring pole 
tavaline ring

TORE ring erineb teistest 
ringitundidest selle poolest, 
et ametlikult on tegemist 
koolitusega. See tähendab 
seda, et kõik ringitöös osale-
nud õpilased saavad lõpuks 
ka tunnistuse. 

Tore, kui koolis on 
TORE!

Monika Riba, 
PÜG sotsiaalpedagoog

Veronika Grigorjev, 
PÜG eripedagoog

TORE – 
Tugiõpilaste Oma Ring Eestis

Meil on väga palju ärksaid inimesi, kes tegutsevad eri-
nevates kultuuriühingutes ning seltsingutes paljudes vald-
kondades erinevate huvialadega. Põlva vald toetab oma 
eelarvest ühingute tegevust kas aastatoetusena või ürituste 
põhiselt. Kuna me ei soovi oma arvamusi ja hinnanguid 
pelgalt taotluste ja paberite põhjal kujundada, siis võttis 
vallavalitsus eesmärgiks 2015/2016 hooajal külastada kõi-
kide ühingute tegutsemist ka kohapeal. 

Toimunud kohtumised on olnud toredad ja meeldejää-
vad. Oleme arutlenud erinevatel teemadel, aga peamiselt 
Põlva vallaga seotud elust-olust. Tähtsaks kõneaineks on 
kohtumistel olnud, kuidas toimib valla ja kolmanda sek-
tori koostöö, millised on toetuste taotlemise võimalused, 
kuidas käib aruannete esitamine, milliseid reklaami- ja tu-
runduskanaleid saab koostöös vallaga kasutada ja nii edasi 
ja nii edasi.

Oleme juba külastanud seltsingut Rukkilill Kähri selt-
simajas savitööde päeval, MTÜ Väärt Värk vana mööbli 
restaureerimiskoolitust ja MTÜ Mammaste Hääd Alosta-
jad savist kingituste valmistamise töötuba. Sellel aastal on 
plaanis külastada veel teisigi kultuuriühinguid. 

Tänan vahvate kohtumiste ja tükikese kodusoojuse eest 
ning soovin tegutsemistahet edasiseks!

Janika Usin
abivallavanem

Külas Põlva valla kultuuri-
ühingutel ja seltsingutel

Vana mööbli restaureerimisel huvilisi jätkub. Foto Janika Usin

Seltsingus Rukkilill tehti hoolsalt savitööd. Foto Tiia Johanson

Ka Mammaste Hääd Alostajad alustasid hooaega savitöödega. 
Foto Janika Usin

Seekordne konkurss  Põl-
va Ühisgümnaasiumis oli juba  
viieteistkümnes,   juhtmõtteks  
ikka  noorte  luule ja proo-
sa kaudu eluväärtuste juurde 
suunamine.  

 Enne kui noored etlejad 
7. novembril esinema  asusid, 
andis žürii esimees Ivika Hein 
konkursi algatajale ja kaua-
aegsele peakorraldajale Tiia 
Ojanurmele üle Eesti Harras-
tusteatrite Liidu tänukirja. 

Juba kümme aastat  osa-
levad konkursil lisaks  Põlva-
maa õpilastele ka noored etle-
jad üle Eesti, seekord Tartust, 
Kohtla-Järvelt ja Viljandist. 
Tänavu astus üles rekordarv 
õpilasi (37), nooremas vanu-
seastmes (4.–6. klass) oli osa-
lejaid koguni 18! Konkursil 
tuleb traditsiooniliselt (peast) 
esitada luuletus ja proosapala, 

Etluskonkursil “Tahan Sulle öelda“ esinesid hästi 
Põlva valla koolide õpilased

alati on oodatud õpilasoma-
looming.  

Nooremate seas saavutas 
esikoha Mammaste Lasteaia 
ja Kooli 4.a klassi õpilane  
Kaur Kenk,  juhendaja Maar-
ja-Liis Valle. Mitmeplaanilise 
esituse preemia pälvis Põlva 
Ühisgümnaasiumi 5. klassi 
õpilane Sirelin Petersell Imbi 
Vendi juhendamisel.  Keskmi-
ses vanuseastmes (7.–9. klass) 
jagas Viljandi neiu  Katarina 
Merily Reimandiga  esikohta 
Põlva Ühisgümnaasiumi 9. 
klassi  õpilane Jessike Koort, 
keda juhendas Viive Rät-
sep. Gümnaasiumiarvestuses 
tuli kolmandaks sama kooli        
10. klassi noormees Patrick 
Laansalu Maia Punaku juhen-
damisel. Publiku lemmikuks 
valiti Kaur Kenk. Jessike, 
Patrick ja Kaur on kutsutud 

Põlvamaad esindama õpila-
setlejate riigikonkursile 2016. 
aasta veebruaris. 

Toredale päevale kirjan-
duse mõjuväljas  lisasid lõõt-
sapealinnale kohaselt  värvi  
lõõtspillimängijad Kristin 
Semm ja Mart Kirotar. 

Konkurssi toetasid Ees-
ti Kultuurkapitali Põlvamaa 
ekspertgrupp, Põlvamaa Oma-
valitsuste Liit, Eesti Harrastus-
teatrite Liit ja Põlva Ühisgüm-
naasium. 

Lähemalt saab konkursi 
kohta lugeda Põlvamaa por-
taalist www.polvamaa.ee ja 
12. novembri ajalehest Koit.

Külli Ots
žürii liige

 
Annika Ladva fotol 

on Patrick Laansalu 
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Põlva Keskraamatukogus
PÕLVAS: 

• Jõululoterii-allegrii 21. ja 22. detsembril lasteosakonnas. 
• Põlvamaa lasteaialaste näitus „Loomisrõõm: loodus-
likest ja taaskasutusmaterjalidest pillid“ 1. detsembrist                        
15. jaanuarini lasteosakonnas. Näituse koostasid  Mammas-
te Lasteaia- ja Kooli lasteaiaõpetajad Malle Adamson ja Tii-
na Tomingas. 
• Põlva Kunstikooli õpilaste valmistatud  vilditud sussid       
5. detsembrist 25. jaanuarini näitusevitriinis. Juhendajad 
Anneli Oru ja Anne Prangel. Lisaks  teemakohane kirjandus.
• Kalligraafilised plakatid kirjakunstnik Villu Tootsi sulest  
10. detsembrist 31. jaanuarini lugemissaalis.

HIMMASTES:
• Laste lugemisõhtud 4. ja  12. detsembril kell 17.
• Väärikate õhtu 11. detsembril kell 17. Külas on pillimees 
Toomas Jalajas.
• Raamatunäitus „Jõuaks need jõulud juba tulla“ 1.–30. det-
sembrini. 

PERIL:
• Raamatunäitus „Eesti luule täna“ 13. novembrist 11. det-
sembrini 

30. oktoobril valitses 
Põlva Ühisgümnaasiumi 
raamatukogus pidulik õhk-
kond. Raamatukogu kaua-
aegsele juhatajale Tiia Oja-
nurmele tulid tema viimasel 

ATH tugirühm annab võimaluse kohtuda inimestel, kel-
lel on ATH sümptomitega laps kodus, koolis või lasteaias. 
Rühmas pakutakse nõu ja tuge eelkõige kuulamise ja mõist-
misega, räägitakse  enda kogemustest ning leitakse koos la-
hendusi erinevatele muredele. 

ATH tugirühm on alati avatud uutele liikmetele ja grupis 
võib osaleda nii kaua, kui selleks on vajadust.  Tugirühmas 
osalemine on tasuta ning eelneva registreerimiseta. 

Põlva tugirühma sihtgrupp on lasteaia- ja algkooliealis-
te laste vanemad ning õpetajad. Kokkusaamised kestavad 
1,5 -2 tundi ning  toimuvad Põlvamaa Rajaleidja Keskuses, 
Metsa 1, Põlva linnas.

Põlva Päevakeskuse üritused:
• 30. novembril kell 13 Põlva meespensionäride kohtu-
mine riigikogulase Meelis Mälbergiga.
• 15. detsembril kell 14 päevakeskuse jõulukontsert. 
Esinevad Külvi Paide laululapsed, Kaido Kaha ja Hei-
no Tartes, Põlva Seeniorkoor, päevakeskuse kantri- ja 
seenior tantsijad.

Udused hommikud ja pimedad õhtud panevad mõtlema sü-
gisesele hingedeajale. Novembri alguse pühapäeval kogunes 
väike huviliste ring Vanaküla raamatukokku, et kaasa elada 
mõtetele ja tunnetele, mida erinevad luuletajad oma loomingus 
on väljendanud. Luuletused oli valinud ja kandis kuulajaile ette 
Helje Põvvat. M. Snuiti „Hingelind“ tekitas rohkesti mõtteid 
ning arutlusainet. Miks mitte kallistada oma lähedasi ja nei-
le hoolivust näidata, et nii iseenda kui ka lähedaste hingelind 
saaks kasvada ja kosuda, et saaks inimest rõõmustada!

Isadepäeva teemaga sobisid hästi Contra luuletused. Need 
tõid muige näole, kuid panid samas ka elu üle järele mõtlema.

Kohvilauas jätkus jututeemasid kauemaks. Tehti plaane 
alanud hooajaks, leiti, et ühiseid lugemishetki võiks edaspidigi 
korraldada.

Urve Grünberg

   Oktoobrikuised tegemised Peri raamatukogus:

Ettelugemispäeval 20. oktoobril lugesid ka Peri raa-
matukogus noored üksteisele isevalitud raamatust ette ja 
käisid üheskoos turnimas Lättemaa seiklusrajal. Suured 
tänud vahva ronimispäeva eest perekond Timmermannile 
ja Põlva Vallavalitsusele! Fotod tegi Kati Maidla

Hingedeaja mõttehetk Vanaküla 
raamatukogus

Tänati Tiia  Ojanurme 
tööpäeval tänu ja tunnustust 
jagama kolleegid koolist. 
Kolleegide soojad sõnad ja 
head soovid muutsid koos-
viibimise meeleolukaks ja 
meeldejäävaks.

Tiia alustas tööd koo-
liraamatukogu juhatajana 
1974. aastal, aastakümneid 
on ta olnud ka Põlvamaa 
kooliraamatukoguhoidjate 
ainesektsiooni juht. Tiia on 
olnud särav,  väga pädev, 
süsteemne  ja  koostööaldis 
raamatukoguhoidja. 

Pikaajalise töö eest koo-

liraamatukogus pälvis Tiia 
Ojanurm tänukirjad Põlva 
maavanemalt, Põlva valla-
vanemalt, Eesti Raamatu-
koguhoidjate Ühingult ning 
Põlva Keskraamatukogult. 
Tunnustust on Tiiale osaks 
saanud ka varem: aastal 
2011 valis Eesti Raamatu-
koguhoidjate Ühingu juha-
tus ta aasta kooliraamatuko-
guhoidjaks.

Aastate jooksul on koo-
liraamatukogu algatusel 
toimunud palju toredaid 
õpilasüritusi. Tiia eestvõttel 

on etluskonkurss, mis alg-
selt toimus kooliraamatu-
koguhoidjate ainesektsiooni 
ja Põlva Ühisgümnaasiumi  
ülemaakonnalise  üritusena, 
kasvanud ülevabariigiliseks 
etluskonkursiks “Tahan Sul-
le öelda.“

Soovime Tiiale õnnelik-
ku ja sisukat väljateenitud 
puhkust!

Põlva Ühisgümnaasiumi 
raamatukogu 

Eesti Lastefondi Põlva tugirühm aktiivsus- ja tähele-
panuhäirega (ATH) laste vanematele ja õpetajatele

2. detsember  kell 17 -  ATH laps ja õppimine. Kooli, kodu 
ja lasteaia koostöö.
6. jaanuar kell 17 - ATH laps ja olukorrad väljaspool kodu 
ning kooli.
3. veebruar kell 17 - ATH lapse toit. Käitumine söögilauas.
2. märts kell 17 - ATH lapse vennad/ õed/ vanavanemad.
6. aprill kell 17 - ATH lapse impulsiivsus ja agressiivsus. 
Enesehinnang ja motivatsioon. 
11. mai  kell 17 - ATH lapse puhkuse ja vaba aja planeeri-
mine.

Tugirühma juhid Karin Simso (tel 553 6758) ja 
Heli Leet (tel 504 0576)

Alates 16.12.2015 viiakse Põlva vallas postiteenuste 
osutamine üle Himmaste postkontorist Taevaskoja Turismi- 
ja Puhkekeskusesse. Postiteenuse osutamise ümberkorralda-
misel on AS Eesti Postile esmatähtis tagada piirkonna elani-
kele jätkuvalt lihtne ja mugav postiteenuste kättesaadavus.

Himmaste postkontori viimane tööpäev on 18.12.2015. 
Valla elanikele saadetakse info uuest postiasutusest postkas-
ti. Infokiri sisaldab olulist teavet Eesti Posti teenustest, mida 
on võimalik valla elanikel kasutada lisaks postipunktile.

Postipunkti aadress: Taevaskoja Postipunkt, Taevaskoja 
Puhkekeskuse Seminarimaja, Neitsikoopa tee 10, Taevasko-
ja küla, Põlva vald, 63202 Põlva maakond

Lahtiolekuajad E-R 10:00-14:00; L,P suletud.
Postipunkt osutab edaspidi järgnevaid postiteenuseid:

1. kirisaadetise edastamine liht-, täht- ja väärtsaadetisena 
kaaluga kuni 2 kilogrammi (sisemaine ja rahvusvaheline);
2. postipaki edastamine täht- ja väärtsaadetisena kaaluga 
kuni 20 kilogrammi (sisemaine ja rahvusvaheline);
3. maksete vastuvõtt;
4. ajakirjandustellimuste vastuvõtt;
5. postimaksevahendite, postikaupade müük.

Samas pakume võimalust kasutada Eesti Posti teenuseid 
elu- või asukohast lahkumata tellides kirjakandja koju või 
ettevõttesse koha peale. Elu- või asukohas osutab kirjakand-
ja järgnevaid teenuseid:

1. kirisaadetise edastamine liht-, täht- ja väärtsaadetisena 
kaaluga kuni 2 kilogrammi (sisemaine ja rahvusvaheline);
2. postipaki edastamine täht- ja väärtsaadetisena kaaluga 
kuni 20 kilogrammi (sisemaine ja rahvusvaheline);
3. rahakaartide saatmine;
4. ajakirjandustellimuste vormistamine;
5. maksete vastuvõtt;
6. pensionide väljamaksmine;
7. postimaksevahendite müük.

Kirjakandja saab koju tellida:
1. AS Eesti Posti Klienditeeninduskeskuse vahendusel tele-
fonil 661 6616 või e-posti aadressil info@omniva.ee. 
Tellimusi võetakse vastu esmaspäevast laupäevani kella 
9.00-18.00
2. Eesti Posti kodulehelt www.omniva.ee 
3. Kutsekaardiga (vajadusel edastame näidise), millel tuleb 
täita tühjad väljad ja postitada kirjakasti.

Kirjakandja koju tellimise teenus on kaugemal kui 5 km 
elavatele, asuvatele klientidele  tasuta, maksta tuleb ainult 
postiteenuste ja neile kehtestatud teenustasude eest. Kirja-
kandja tuleb Teie juurde 3 päeva jooksul alates tellimuse 
kättesaamise päevast.

Lea Rämmeld
Jaevõrgu projektide osakonna juht

AS Eesti Post

AS Eesti Post sulgeb Himmaste postkontori ja avab Taevaskojas 
postipunkti

Põlva Puuetega Inimeste Koja ja seltside 
jõulupeod:

• 3. detsember kell 12 Põlvamaa Puuetega Inimeste 
Koja jõulupidu Põlva Kultuuri-ja Huvikeskuses. Peaesi-
neja Hanna-Liina Võsa.
• 17. detsember kell 13.30 Põlva Reumaühingu jõulu-
pidu Põlva Kultuurikeskuse kohvikus
• 19. detsember Põlvamaa Kutsehaigete jõulupidu Peri 
keskuses
• 20. detsember kell 12.00 Põlva Invaühingu ja Põlva-
maa Vaegkuuljate Ühingu jõulupidu Põlva Kultuurikes-
kuse kohvikus
• 22. detsember Põlvamaa Puuetega Inimeste Koja 
klientide jõulupidu Peri keskuses
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Sporditulemusi
KIRIKUTEATED

EELK Põlva Maarja kogudus
Armulauaga jumalateenistus igal pühapäeval kell 11 Maarja 
kirikus. Missa järel kirikukohv vana pastoraadi saalis, laste-
le sealsamas ka pühapäevakool.

Püha jõuluõhtu jumalateenistus 24. detsembril kell 17.
Esimese jõulupüha missa 25. detsembril kell 11. 
Teise jõulupüha, esimärter Stefanose päeva ehk tehvanipäe-
va missa 26. detsembril kell 11 kirikus.
Vana-aastaõhtu missa kirikus 31. detsembril kell 17.

EKOK Põlva Püha Peetri kogudus:
• Jumalateenistused igal pühapäeval kell 11 ja igal kolma-
päeval kell 10
• Püha jõuluõhtu jumalateenistus 24. detsembril kell 16
• Esimese jõulupüha jumalateenistus 25. detsembril kell 13
• Vana-aasta jumalateenistus 31. detsembril kell 16
• Uusaasta jumalateenistus 1. jaanuaril kell 13

• 24. oktoobril toimus Rakkes maadlusvõistluse Nub-
lust Nabiks IV etapp, mis oli edukas Põlva noortele.Kuni  
38kg kehakaalus saavutas Karmo Mõtus I koha, 42kg keha-
kaalus Hanno Käärik I koha, 59kg kehakaalus Silver Känna 
I koha, 73kg kehakaalus Markus Kriiskütt 4. koha ja +73kg 
Rudolf Pragi I koha. Maadlejate treener on Elar Hani. 

• 29.-30. oktoobril osalesid meie käsipallurid Lätis 
Ulbrokas rahvusvahelisel turniiril. Põlva 1999 poiste võist-
kond võitis 26:20 Leedu noortekoondist, 29:20 Leedu klubi 
Pasvalyst, 26:16 Läti noortekoondist ja 30:22 Läti klubi Ulb-
rokat. 

Põlva 1999 koosseis: Tõnis Kase, Marken Järv, Martti 
Vaino, Keiro-Peeter Kottisse, Laur Lilleoja, Sven Hallap, Ra-
nar Pügi ja Fred-Eric Kärblane.

Põlva 2000 koondis võitis samuti kõik mängud. Järjekor-
ras alistati Leedu noortekoondis 32:21, Pasvalys 30:20, Läti 
noortekoondis väga pingelises mängus 24:21 ja 32:17 Läti 
klubi Ulbroka. Põlva 2000 mängis koosseisus Mathias Re-
bane, Alfred Timmo, Cristofer Viilop, Kristo Toom, Kevin 
Klaus, Raimond-Eric Jaanus, Karl Kannik, Taniel Sermat ja 
Sander Nemvalts.

Turniiri võitjaks tuli tänu paremale väravate vahele Põl-
va 2000, teiseks Põlva 1999 ja kolmandaks platseerus Leedu 
2000 noortekoondis. Mõlema võistkonna treener on Kalmer 
Musting.

Viis Põlva Spordikooli  käsipallivõistkonda osales 6.-8.
novembril Soomes rahvusvahelisel käsipalliturniiril Ak-
tia Cup. 1999-2000 poiste vanuseklassis osales 10 meeskon-
da. Põlvakad võitsid alagrupis Riihimäen Cocks -2 10:5, eda-
si AIFK -2 20:13, Helsingi Dickenit 16:14 ja HIFK-i 14:11. 
Poolfinaalis alistati 14:10 Vantaa Atlas 14:10 ja finaalis 17:11 
uuesti HIFK. Põlva Spordikooli meeskond mängis koossei-
sus Tõnis Kase, Sven Hallap, Martti Vaino, Keiro-Peeter 
Kottisse, Laur Lilleoja, Eedi Jäger, Alfred Timmo, Mathias 
Rebane, Christofer Viilop, Kevin Klaus, Karl Kannik, Taniel 
Sermat, Kristo Toom, Sander Nemvalts ja Tarmo Veskemaa, 
treener Kalmer Musting

2001 poiste vanuseklassis alustasid Põlva poisid võiduga 
24:11 Helsingi Dickeni üle, kuid seejärel kaotati 7:10 AIFK-
le. Edasi naasti edulainele: alistati 25:14 Akilles ja 27:10 
KyiF. Poolfinaalis alistati korraldajate Vantaa Atlas 16:14, 
kuid finaalis alistuti  kodusele konkurendile Aruküla SK-le 
kõige napimalt 12:13. Põlvakate koosseis: Raimond-Eric 
Jaanus, Ranar Pügi, Nikita Ossimov, Kris-Norman Lavrikov, 
Fred-Eric Kärblane, Roland Kund, Priit Luuk-Luuken, Kermo 
Saksing ja Erko Vanahunt, treener Kalmer Musting.

2004 poiste võistkonna käekäik turniiril oli põnevaim, kui 
alguses alistati Dicken -2  18:6, AIFK 17:9, HC Tallinn 20:7, 
HIFK 18:10 ja Grankulla IFK 20:12, siis poolfinaalis ülitasa-
vägises mängus võeti napp 15:14 võit KYIF-i üle. Finaal oli 

Alates 1. oktoobrist jõus-
tus uus ühistranspordiseadus 
(ÜTS), mis tõi kaasa oluli-
si muudatusi taksoteenuste 
valdkonnas nii kohalikele 
omavalitsustele kui taksojuh-
tidele. Selguse huvides toon 
kõik olulisemad muudatused 
eraldi punktidena välja.

ÜTS § 77 lõike 1 kohaselt 
tuleb kõik taksoveolubade ja 
sõidukikaartide andmed kan-
da majandustegevuse regist-
risse (MTR).

Taksoveoload ja sõiduki-
kaardid väljastatakse tähtaja-
tult, kui taotleja ei soovi seda 
määratud tähtajaks (§ 61 lõi-
ked 1 ja 2). Taksoveoload ja 
sõidukikaardid on elektrooni-
lised ning neid paberil enam 
ei väljastata. Seni väljastatud 
taksoveoload ja sõidukikaar-
did kehtivad nendel märgitud 
tähtaja lõpuni. Juhime tähele-
panu asjaolule, et uue korra 
kohaselt väljastatav sõiduki-
kaart kehtib siiski kuni varem 
tähtajaliselt väljastatud takso-
veoloa tähtaja lõpuni.

Taksoveo teenuse osutaja 
ei ole enam seotud oma regist-
rijärgse asukoha aadressiga ja 
võib taotleda taksoveoluba ja 

Olulised muudatused taksoveos
sõidukikaarti kõigist nendest 
valla- ja linnavalitsustest, 
mille territooriumil ta soovib 
teenust osutada (§ 55 lõige 1). 
Kui taksoveo teenust soovi-
takse osutada erinevates ko-
halikes omavalitsustes, tuleb 
arvestada kõikide kohalike 
omavalitsuste poolt kehtes-
tatud lisanõuetega, näiteks 
kohaliku omavalitsuse poolt 
kehtestatud sõidualustustasu, 
sõidukilomeetritasu ja ajatasu 
kõrgeima lubatava määraga.

Muudatused taksojuhtidele
1. Nüüdsest peab igal takso-

juhil olema valla- või linna-
valitsuse poolt, kelle territoo-
riumil soovitakse taksoveo 
teenust osutada, väljastatud 
teenindajakaart. Siiski võib 
alates 1. oktoobrist kuue kuu 
jooksul taksoveol sõidukiju-
hina töötada ka isik, kellele ei 
ole antud teenindajakaarti.

2. Seni vedaja poolt tak-
sojuhile väljastatud teenin-
dajakaardi asemel tuleb see 
taotleda vastavast valla- või 
linnavalitsusest. Sama kehtib 
ka juba seni valla- või linna-
valitsusest väljastatud teenin-
dajakaartide kohta.

3. Teenindajakaardi andmed 
kantakse ühistranspordire-
gistrisse ja dokument väljas-
tatakse taksojuhile ka paber-
kandjal või muul materjalil 
(näiteks plastik).

4. Ühistranspordiregistris 
genereeritakse iga taksojuhi 
kohta unikaalne tähekombi-
natsioon, mille järgi on teenu-
se tarbijal või kontrollorganil 
võimalus kontrollida konk-
reetse taksojuhi õigust osuta-
da taksoveoteenust.

5. Teenindajakaarti saab 
taotleda sõidukijuht, kes

5.1 omab kehtivat vähemalt 
B-1 kategooria mootorsõidu-
ki juhtimisõigust;

5.2 on läbinud taksojuhi 
ametikoolituse ja omab vas-
tavat tunnistust;

5.3 oskab eesti keelt vähe-
malt B-1 tasemel, mida tu-
leb tõendada kas eesti keele 
tasemeeksami sooritamise 
tasemetunnistusega või do-
kumendiga selle kohta, et 
taotleja on omandanud eesti 
keeles kas põhihariduse, üld-
keskhariduse, põhihariduse 
baasil kutsehariduse, põhiha-
riduse baasil keskerihariduse 
või kõrghariduse;

5.4 omab head mainet, st 
ei oma karistatust vastavalt 
ühistranspordiseaduse § 57 
lõikele 2.

6. Taksoveol võib sõitjaid 
teenindada väljaspool teenin-
duspiirkonda üksnes juhul, 
kui sõitja tellib takso välja-
poole teeninduspiirkonda ja 
soovib sõita vahetult teenin-
duspiirkonda, samuti siis, kui 
sõitja soovib sõita teenindus-
piirkonnast väljaspool asu-
vasse sihtkohta. Pärast sõitja 
teenindamise lõpetamist väl-
jaspool teeninduspiirkonda, 
ei või seal uue sõitja teenin-
damist alustada, välja arvatud 
juhul, kui see toimub viivi-
tamata pärast eelmise sõitja 
teenindamise lõpetamist ja 
sõitja soovib sõita vahetult 
teeninduspiirkonda.

7. Kui taksovedu ei teostata, 
peab sõidukilt olema eemal-
datud plafoon. Kui plafoon 
on eemaldamata, loetakse, et 
sõidukijuht teostab taksove-
du.

Mihkel Loide
Majandus- ja kommuni-
katsiooniministeeriumi

avalike suhete nõunik

veel tasavägisem ja siin läks võitja selgitamiseks vaja lausa 
kuldse värava reegli kasutamist. Õnnelikeks võitjateks osutu-
sid Põlva poisid tulemusega 9:8, koosseis: Karl Markus Kan-
nel, Andero Viljus, Randel-Matthias Lepp, Kevin Tühis, Joo-
nas Vassiljev, Hendrik Kink, Kevin Pütt, Reno Ostra ja Tauri 
Vijar, treener Kalmer Musting.

2005 poisid olid seekord turniiril väge täis ja alistasid 14:0 
HC Tallinna, 17:11 Dickeni, 30:4 Grankulla IFK, 24:2 Atlase 
ja viigistasid Karja BK-46 12:12. Seejärel võideti uuesti pool-
finaalis Dickeni 18:2 ja finaalis AIFK 19:13. Koosseis: Dravol 
Paalmann, Alar Mattus, Hendrik Bleive, Aron Saarna, Indrek 
Niinepuu, Reio Kähr, Andero Hääl, Kaspar Karolin, Robert 
Ainsoo ja Marten Hinn, treener Kalmer Musting.

1999-2000 tudrukute võistkond alistas kvalifikatsioonis 
Atlase 15:8, HIFK Dami 16:7, Kyifi 14:12 ja mängis viiki hi-
lisema võitja  Diceniga 12:12. Pronksimängus võideti Atlas 
16:12. Võistkonda kuulusid Teele Utsal, Maarja Kongi, Tuu-
li Ilus, Rutt Kahre, Merylin Lill, Anhelika Lodeson, Greete 
Märtson, Laura Noormets, Salme Rein, Selma Rein, Liisa 
Teppo, Gendra Vahtra, treener Maie Utt.

13.-15. novembril 2015 toimusid Põlvas selle aasta Ees-
ti karikavõistlused käsipallis noormeeste B- ja D-vanuse-
klassidele. B-vanuseklass mängi Mesikäpa Hallis. Põlva 
Spordikooli võistkond võitis oma alagrupi, poolfinaalis alis-
tati HC Kehra 35:16 ja finaalis Viljandi Spordikool 22:18. 
Võitjateks tulid Keiro Peeter Kottisse, Tõnis Kase, Martti Vai-
no, Marken Järv, Kevin Kalus, Sven Hallap, Taniel Sermat, 
Chris tofer Viilop, Eedi Jäger, Mathias Rebane, Alfred Timmo, 
Sander Nemvalts, Kristo Toom, Karl Kannik, Laur Lilleoja, 
treener Kalmer Musting. Turniiri parimaks mängijaks valiti 
Tõnis Kase, Põlva võistkonna parimaks Alfred Timmo.

D-vanusklass mängis spordikeskuses. Üksteist meeskonda 
oli jagatud kahte alagruppi. Põlva Spordikool oli esindatud 
2 võistkonnaga. Põlva Spordikooli esimene võistkond võitis 
alagrupis kõik mängud suure ülekaaluga. Poolfinaalis võideti 
Põlva spordikooli teist võistkonda ja finaalis Viljandi Spordi-
kooli. Karikavõitjateks tulid Kermo Saksing, Reno Meriroos, 
Sten-Silver Tigas, Markus Lina, Karl Oliver Kurusk, Bruno 
Ojatamm, Mihkel Maspanov, Lauri Land, Markus Leesalu, 
treener Rein Suvi.

Turniiri parimaks mängijaks valiti Kermo Saksing, Põlva 
Spordikool 1 võistkonna parim oli Mihkel Maspanov. Tubli 
oli ka meie teine võistkond (kaks aastat nooremad), saavuta-
des 4. koha. Põlva Spordikool 2 võistkonna parim mängija oli 
Andero Viljus.

Tüdrukute B-vanuseklassi karikavõistlused toimusid Kah-
ras. Põlva Spordikooli võistkond saavutas II koha. Mängiti 
koosseisus Teele Utsal, Rutt Kahre, Selma Rein, Merilyn Lill, 
Anhelika Lodeson, Maarja Kongi, Greete Märtson, Gendra 
Vahtra, Tuuli Ilus, Laura Noormets, Liisa Teppo, Salme Rein, 
Kristi Lodeson, treener Maie Utt. Turniiri parimaks mängi-
jaks valiti Teele Utsal.

Põlva Spordikool
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Põlva vallas on seisuga 
01.11.2015

9754 elanikku:
mehi 4686
naisi 5068

Maailmal su jaoks 
palju uut on ja imelist,
Maailmal väga vaja on 

last sinunimelist …

Põlva Kultuuri- ja Huvikeskuses:

Õnnitleme 
vanemaid!

Veli Pettai
26.10.2015
Põlva linn

Markus Härma
05.11.2015

Mammaste küla

Gitte Kivisild
05.11.2015
Põlva linn

Mia Mirell Sügis
05.11.2015
Põlva linn

Johanna Vares
09.11.2015
Põlva linn

90
Rudolf Ojala

Põlva linn
Gerta Näppi

Põlva linn
85

Armi Paulus
Põlva linn
Pärja Orti
Põlva linn
Silvia Kiik
Põlva linn

80
Laine Kuklase

Adiste küla
Jalo Puustusmaa
Mammaste küla
Kalju Lutsar
Rosma küla

Malle Viljaste
Põlva linn

Tähe Haljasmägi
Põlva linn

Elde-Meida 
Puustusmaa

Mammaste küla
Boriss Žarov

Põlva linn
Laine Sintonen

Põlva linn
75

Matti Kurvits
Põlva linn
Aino Seli

Mammaste küla
Hele Pallo
Põlva linn

Malle Vaher
Põlva linn

70
Asta Säinast

Peri küla
Evi Soodla

Tännassilma küla
Raivo Rosin

Põlva linn
Uno Aav
Põlva linn

Galina Mets
Põlva linn

Detsembrikuu juubilaridel,
kes ei soovi äramärkimist

ajalehes, palume sellest teada 
anda hiljemalt 
10. detsembriks

tel 799 9499

Õnnitleme 
novembrikuu 

juubilare!

Kinos:
N 26.11 kl 18 Komöödia, thriller „TAPA OMA SÕBRAD“
              kl 20.30 Action, ulme „NÄLJAMÄNGUD: PILAPASKNÄÄR. 2“
P 29.11 kl 16 Seiklus, thriller „MUST ALPINIST“ (Eesti 2015)
             kl 18.30 Draama, triller „SPIOONIDE SILD“
T 01.12 kl 18 Seiklus, thriller „MUST ALPINIST“ (Eesti 2015)
              kl 20.30 Draama, triller „SPIOONIDE SILD“
N 03.12 kl 18 Draama, triller „SPIOONIDE SILD“
              kl 21 Seiklus, thriller „MUST ALPINIST“ (Eesti 2015)
P 06.12 kl 16 Animatsioon, fantaasia „VÄIKE PRINTS“
             kl 18.30  Draama, kriminull „SALADUS NENDE SILMADES“
E 07.12 kl 18 Animatsioon, fantaasia „VÄIKE PRINTS“
             kl  20.30 Draama, kriminull „SALADUS NENDE SILMADES“
N 10.12 kl 18 Animatsioon, fantaasia „VÄIKE PRINTS“
              kl 20.30 Draama, kriminull „SALADUS NENDE SILMADES“
L 12.12 kl 10 Eesti keelde dubleeritud koguperefilm 
  „KRIBINAL-KRABINAL KINGIJAHILE“. 
  Pileti hind kõigile 2.50€
L 12.12 kl 11.30 Eesti keelde dubleeritud koguperefilm 
  „OPERATSIOON ARKTIKA“ Pileti hind kõigile 2.50€
P 20.12 kl 16 Õudus, fantaasias„JÕULUTONT KRAMPUS“
              kl 18.30 Action „STAR WARS: JÕUD TÄRKAB“
E 21.12 kl 18  Õudus, fantaasia „JÕULUTONT KRAMPUS“
              kl 20.30 Action,  „STAR WARS: JÕUD TÄRKAB“
T 22.12 kl 18  Action „STAR WARS: JÕUD TÄRKAB“
              kl 21 Õudus, fantaasias„JÕULUTONT KRAMPUS“

Kino piletiinfo: 
täispilet: 4 €, sooduspilet (lapsed kuni 12. a., õpilased, üliõpilased ja pen-
sionärid vastava dokumendi esitamisel) 2.50 €, 3D prillid 1 €

Andre küla 
koosolek 

toimub 
3. detsembril kell 18

endises Peri koolimajas.

Päevakorras arengukava 
ülevaatamine ja 

jooksvad küsimused.

Lisainfo: 
külavanem 

Roomet Rattus 
tel 529 9547

Novembris
N 26.11 kl 9  Põlvamaa koolinoorte tantsupäev
R 27.11 kl 11 Viljandi Laste- ja Noorteteater Reky 
etendus „MAŠAKE JA KOLM KARU“ Lev Tolstoi las-
teraamatu „Kolm karu“ ainetel. Pilet 5.50. Piletite eelmüük 
Põlva  Vallavalitsuse kassas.
R 27.11 kl 19 Hannes Võrno ja Peeter Oja roadshow 
“EESTI 99”. Täispilet 15 €, sooduspilet 13 €. Piletite eel-
müük Piletilevis. Peaosades: Hannes Võrno ja Peeter Oja. 
Külalisena: Jaan Pehk. 
P 29.11 kl 16 I advent. Põlva jõulukuuse tulede süütami-
ne keskpargis ja kl 16.30 kontsert Põlva Muusikakoolis. 

Detsembris
N 03.12 kl 12 Põlvamaa Puuetega Inimeste Koja advendi-
kontsert
P 06.12 kl 16 Kontsert sarjast „Moodsad mehed muu-
sikas“ – Arvo Pärt ja Veljo Tormis. Esinevad E STuudio 
kammerkoor, noortekoor ja lastekoor. Dirigendid Küllike       
Joosing, Elisa Sakarias ja Külli Lokko. Kaastegev Johan 
Randvere. Tasuta!
T 08.12 kl 13  Põlva valla eakate jõulupidu
K 09.12 kl 13 Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia jõu-
lukontsert SÜMFOONILINE JÕULUGRUUV Tasuta!
L 12.12 kl 9 JÕULULAAT
P 13.12 kl 16 Autorikontsert „Vaid üks kord aastas…“ 
Andres Määri jõululauludest. 
K 16.12 kl 13 Rakvere Teatri etendus „LUMEHELBE-
KE“. Pilet 8 €. Piletite eelmüük Põlva Vallavalitsuse kassas
K 16.12 kl 19 Rakvere Teatri etendus „MUST 
PRINTS“. Pilet 13 €, sooduspilet 11 €
R 18.12 kl 19  Põlva Ühisgümnaasiumi jõulupidu
P 20.12 kl 17 Klubi KUUKIIR puhkeõhtu
L 26.12 kl 17  E STuudio AASTALÕPUKONTSERT.  
Piletite eelmüük Piletilevis, Piletimaailmas ja Põlva vallava-
litsuse kassas.
T 29.12 kl 19 AASTALÕPUKONTSERT. Henri Zibo 
akordionil. Klaaspärlimäng Sinfonietta. Dirigent Andres 
Mustonen. Pilet 9/7 € müügil Põlva Vallavalitsuse kassa.
K 30.12 kl 20 AASTALÕPUPIDU. Tantsuks mängib ans 
HELLAD VELLED, meeleolu loovad ROLF ROOSALU,  
Sissy & tantsutrupp „Grandis“, fakiir riskishow + balans 
show. Õhtut juhib HENRIK NORMANN. Keskööl suur ilu-
tulestik! Avatud on puhvetid. 
Piletid eelmüügis Piletilevis ja Põlva Vallavalitsuse kassas 
kuni 30. novembrini hinnaga 20 €, kuni 29. detsembrini 25 € 
ja 30. detsembril 30 €.

16. jaanuaril 2015 kell 19.15
Põlva Kultuuri- ja Huvikeskuses
kontsert AVATUD LÕÕTSAD
Kontserdil toimub telekonkursi Rahvalõõts finaal, mis 
läheb otse-eetrisse telesaatena.
Piletid 5 / 3 eurot müügil Põlva Vallavalitsuse kassas
alates 15. detsembrist

Põlva Muusikakoolis 
teisipäeval, 1. detsembril kell 17
kontsert Meeleolumuusikat kahel kitarril
Siim Kartau ja Sulo Kiivit
Pilet 3/2 eurot


