Loe järgmisest Koidust
Põlvasse tuuakse vaid üheksa
riigi palgalist töökohta.

Koit
Põlvamaa ajaleht

Nr 32

•

Teisipäev, 20. märts 2018

•

Hind 0,90 eurot

Keskerakondlased pooldavad
jätkuvalt presidendi otsevalimist
Mati Määrits
mati@polvakoit.

Siidrikoda OÜ
jahib parima
toiduaine tiitlit
Eesti Parim Toiduaine 2018
Lõuna-Eesti piirkondlike

väikeettevõtete konkursil
osaleb neliteist toodet, mida
valmistavad Tartus, Tartumaal, Jõgevamaal, Põlvamaal ja Võrumaal tegutse-

ee

Keskerakondlased pooldavad
jätkuvalt presidendi otsevalimist, toonitasid Riigikogu
Keskerakonna fraktsiooni liikmed reedel Põlva Päevakeskuses aset leidnud rahvakohtumisel.

vad firmad.

Eesti Toiduainetööstuse
Liidu edastusel on Põlva-

maalt konkursile tulnud Siidrikoda OÜ oma Mimikri poolmagusa siidriga. Võrumaa
väikeettevõtete au läheb
kaitsma Nopri Talumeierei,
kes esitas konkursile kanepikama kohupiimakreemi.
Ainsa Jõgevamaal tegutseva ettevõttena on aumärgile
konkureerimas Tabiveres tegutsev Juhus OÜ, kes esitas
konkursile oma Kadakase

«Keskerakond on seda meelt,
et presidendi võiks valida
rahvas,» märkis põhiseaduskomisjoni kuuluv Helmut
Hallemaa. Sama mõtet toetas
hiljem Kersti Sarapuu, kes

küll tunnistas, et teised erakonnad seda ideed ei poolda.
Sarapuu ütlusel on fraktsioonis 27 liiget. «Kuna oleme
koalitsioonis, ei saa me paraku kõiki kavandatud seadusi ellu viia, sest peame arvestama ka teistega ning

õlle.
Tartu linnas tegutsevatest
ettevõtetest võistleb LõunaEesti piirkondlike väikeettevõtete parima toote tiitli nimel Müstigue OÜ Pavlova
kama-mustasõstratordi ja sefiiri-mustikakoogiga.
Toiduliidu juhataja Sirje
Potisepa sõnul on ülejäänud

jõudma lõpuks keskpõrandale kokku.»

Riigikogu aseesimehe Enn
Eesmaa kinnitusel on parlamendil tööd üsna palju. «Näiteks arutati läinud nädalal,
kas Eesti hümni on ikka tarvis seadusse kirjutada (vas-

Lõuna-Eesti konkursil osaMati Määritsa fotod

EKRE

fraktsioon

-

M.M.).

Kohtumine

Samuti arutati Eesti keele
tähenduse üle.»
kõik langetatud otsused ei ole

pooled käed. «Ühed tahavad

sajaprotsendiliselt Keskerakonna nägu, «sest meie partneritel on teistsugused näge-

rohkem bussiliine, teised jälle

lemusi kontrollida,» lausus

esindaja.

Kersti Sarapuu.
Heimar Lengi sõnutsi arutas Riigikogu hiljuti riikliku

Helmut Hallemaa rääkis, et

mar Lengi sõnum: «Põlva

vähemalt esialgu õnnestus
ära hoida Riigikogu valimisseaduse muutmine, mille järel oleks suurem osa
Lõuna-Eestist olnud

tähtsusega küsimusena hooldustemaatikat. «Meie eraldame hooldusele 0,6 protsenti
rahvuslikust kogutoodangust, peaksime aga andma
neli protsenti. Peeter Ernits
tegi hiljuti ettepaneku vähendada kaitsekulutusi ja anda
see raha vanadele. Käin ka
ise aeg-ajalt Krootuse hoolde-

üksainus valimisringkond.
Väljasõidul Põlvamaale
külastasid Riigikogu Keskfraktsiooni liikmed järgnevaid kohalikke ettevõtteid:

Alcantra OÜ, Lõuna-Pagarid
AS, Tillu kodukohvik, Põlva

Agro OÜ, Põlva Piim OÜ.
Reede õhtul sõitsid Keskerakonna fraktsiooni esindajad Võrru, kus kogunes ka
valitsus, kus üheskoos

arutati muu hulgas Euroopa
Liidu finantsperspektiivi.

Valimisprogrammi
koostav Keskera-

kond kavatseb üle
Eesti korraldada

101

seks, et regionaalpoliitikat viidaks

ellu erinevate maksude ja investeerin-

gutega, et ettevõtjatel oleks huvi töö-

kohti luua ka siin-

rong juba läinud.»
Lengi küsimuse peale «Kes

nid on häbematult väikesed,»
lisas ta.
Kersti Sarapuu väitel on
valitsus andnud ministritele

Tarmo Tammele ja Jaak
Aabile ülesande, et nad töötaksid välja programmi Ka-

teist on tasuta ühistrans-

gu-Eesti turgutamiseks. «Pole

pordi poolt?» tõusid ligemale

siis imestada, et inimesed lah-

«Nõo vallast on konkursile

külmsuitsulõhega. Kastre
vallas tegutsev FIE Tõnu
Oksa Marjamaa talu esitas

konkursile tervelt viis maitsvat toodet rabarberi-maasikamahla, õuna-astelpajumahla, mustasõstramahla,
maasikatoormoosi metsmaa-

sikatega ja maasikatoormoosi punaste sõstardega. Kambja valla Andre Juustufarm
OÜ jahib tiitlivõitu Andre
Grand Old juustuga. Samuti
on staaþika osalejana taas
tiitlivõidule pretendeerimas
Rõngu Mahl oma arooniamahlaga,» lisas Potisepp.
Koit

kodus üht tuttavat külastamas ning tunnetan seal iga
kord väljapääsmatut olukor-

kohtumist.

Hallemaapeab oluli-

kandis. «Ka pensiolastele alles».
Koidu pärimisele, kas Põlva haigla sünnitusosakonda
on veel võimalik päästa, kostis Lenk: «Paraku on see

et eelhääletus kestaks nädal

tulnud Natty OÜ oma Natty
chia seemnetega maapähklivõiga ning Peetsman OÜ

tasuta sõitu,» tõdes rahva-

mused».

Muusikakool jääb igal juhul

erinevatelt väikeettevõtetelt.

aega ning et paberhäälega
saaks varem antud häält
muuta. Soovime ka topeltserveri loomist, mis võimaldaks hiljem e-hääletuse tu-

Ka Eesmaa tunnistas, et

Aplausiga võeti vastu Hei-

Päevakeskusestoimunudkohtumisel.

Riigikogu Keskfraktsiooni liikmed Kersti Sarapuu, Karin Tammemägi, Helmut Hallemaa, Heimar Lenk ja Enn Eesmaa Põlva

tavasisulise eelnõu esitas

levad tooted pärit Tartumaa

Rahvakoosolekul osalenud olid valdavalt vanemaealised.

kuhu minna, kuidas

kuvad siinsest piirkonnast
ning sünnitusosakonnad tuleb kinni panna. Seni tehtud

likti

uuringud on paraku jäänud
paberile nüüd on aeg hakata
midagi ka ellu viima.»

malikule ohuolukorrale tuleb

-

neid teavitatakse, missugu-

sed peaksid olema varud. Või-

da. Niimoodi edasi minna ei
saa. Igal juhul on mul hea
meel selle üle, et Keskerakond on võimul, sest sellel
erakonnal on inimsõbralikkust rohkem. Vanasti loodeti
inimnäolisele kommunismile,

kaitsekomisjonile pidevalt
meelde, et Eesti riik ei ole
ainult tükk maad, mida on

mõelda kas või ehitusseaduses, et rajatavad teed peaksid
vastu. Tegeleme ka sellega, et
lihtsustada Kaitseliitu astumist, sest mida rohkem meie
kaaskondseid sinna kuulub,
seda teadlikumad nad on.»

vaja kaitsta. «Tsiviilelanikud

Endiselt umbusklikud on

Kõlas koguni vahelehüüe:

keskerakondlased e-hääletuse suhtes. «Pakume välja,

«Loobuge sõjaõhutamisest ja
mõelge pigem inimestele!»

-

Karin Tammemägi peab
oma kohuseks tuletada riigi-

peavad teadma, kuidas käituda juhul, kui satume konf-

Põlva võimuliit
sulges ise Põlva
haigla sünnitusosakonna
Loe 2. lk

loodame, et pärast valimisi
tuleb ka inimnäoline uus valitsus.»
Saalis viibinud vanemaealine seltskond oli neile räägitud jutuga valdavalt päri.

Räpina
Muusikakool elab
hetkel konkursside
tähe all
Loe 5. lk
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Arvamus, uudised

Põlva võimuliit sulges ise Põlva haigla
sünnitusosakonna

Juhtkiri

On kevadet

Põlva haigla sünnitusosa-

Kevad on talve ootuse kõrval meil teine oodatuim
aastaaeg. Esimene peaks tooma valguse, teine
roheluse. Eestis teevad asja keeruliseks üleminekuaastaajad, nagu kevadtalv ja varakevad. Klimaatiline kevad algab aga siis, kui temperatuur
on püsivalt üle viie plusskraadi. Nii ongi vähemalt kevadine pööripäev koos astronoomilise kevade algusega kõige kindlam aeg selle sündmuse
tähistamiseks, olgu siis ilm sel päeval kas plussis
või miinuses. Kevadisest pööripäevast algab kevad: päikesekalendris on jõuludest möödunud

neljandik aastast. Sajandite eest süüdati selle
tähistamiseks Lääne-Euroopas lõkkeid nagu
päikese ja tulega seotud tähtpäevadele kohane.
Eestis on pööripäevaga seotud tavasid kirja
-

pandud tagasihoidlikult, kuid sarnaselt taliharjapäevale on tähistatud mitmekesiselt maarjapäeva, kas või 25. märtsil paastumaarjapäeva.
Maarja populaarsust Eesti aladel on seostatud
eelkristliku maaemaga. Sellest võibki tuleneda
maarjapäevade rohkus eesti rahvakalendris.
Aastas on kaks aega, kus päikest vaadeldes on
hea täpsustada kirja

astronoomilise

kevade algust,
kuid kevad ise ei
hooli kalendrist
ega tähetarkusest.

enda Põlva võimuliidu esindajad. Miks nad tegid otsuse
nii kiiresti? Ei ole võimalik, et

istungil ja kokkuvõte tegelik-

haigekassa või TÜ Kliinikum

kusest on alljärgnev.

saaksid meie inimesi kuidagi

Vallavanem Georg Pelisaar
ütles 23. veebruaril aastapäevaürituse kõnes (vt vallakodulehelt), et sünnitusosakonda ähvardab sulgemine. Seega oli Põlva võimuliidul olukord teada, aga nähtavalt mi-

dagi kahjuks ette ei võetud.
Miks ei hakanud võimuliidu

juhid Igor Taro ja Georg Pelisaarega eesotsas siis sulgemise vastu protestima ja
miks ei antud rahvale ees-

ootavast teada?
Otsust osakond sulgeda ei

tee mitte haigekassa, vaid
Põlva haigla. Haiglat juhatuse tasemel juhib Koit Jostov
(Tuleviku Põlvamaa, IRL),

kuuest nõukogu liikmest
Kliinikumist ja kolm Põlva

mitmel päeval horisondil
samast kohast. Neil päevadel on raske otsustada, millal on täpne pööripäev. Kevadisel ja sügisesel pööripäeval on aga
kahe järjestikuse päeva

päikesetõusude vaadel-

Tellimisindeks 69846
Ilmub 3 korda nädalas T, N ja L
Väljaandja OÜ Põlva Koit
Trükk AS Kroonpress
Levi AS Eesti Post
Jaemüük OÜ Lehepunkt
Toimetus Lao 5, 63308 Põlva Veeb www.polvakoit.ee

Üldtel 799 9450 E-post reklaam@polvakoit.ee Faks 799 5681
Peatoimetaja

Kauno Kõima

Vanemtoimetaja

Aare Lepaste

Kujundustoimetaja,

Anneli Laine

799 9458, 529 6749
kauno@polvakoit.ee
799 9452, 520 1965
aare@polvakoit.ee
799 9456,525 1763
anneli@polvakoit.ee
799 9454, 505 0335

Mati Määrits

Aare Lepaste
Raivo Sihver
Aare Lepaste
Kaja Roomets
Kujundus-küljendus Kaie Kull, Taive Tullus
Keeletoimetus
Jana Kuningas
Reklaamitoimetus
Isis Sihver
reklaam@polvakoit.ee,
Pearaamatupidaja
Tea Sool
tea@polvakoit.ee

799 9452, 520 1965
799 9459, 526 7519
799 9452, 520 1965
5333 9368
799 9456
799 9450, 5300 4289
isis@polvakoit.ee
799 9460, 799 1652
5342 8349

Väljaandes Koit ja selle lisades avaldatud artiklid, fotod ja illustratsioonid on autoriõigustega kaitstud
teosed, mille kasutuse reeglid on sätestatud «Autoriõiguse seaduses», ning nende reprodutseerimine,
tõlkimine, edastamine, levitamine ja teistes väljaannetes avaldamine mis tahes kujul OÜ Põlva Koit
kirjaliku nõusolekuta on
Toimetusel on õigus kaastöid nende selguse huvides toimetada ja
Kaastöid ei tagastata ega

keelatud.

teistsuguse pildi kui asi tegelikkuses toimus, teemat käsitleti ka 16. märtsil volikogu

ringi. Suvisel ja talvisel

rim. Kui pööripäeva päikesetõusu koht kahe tokiga märkida, võib igal aastal leida päikesetõusu
vaadates õige päeva.
Kevadine pööripäev tähistab küll astronoomilise kevade algust, kuid kevad ise ei hooli kalendrist ega tähetarkusest, vaid saabub tasapisi koos
kõrgeneva päevakaare ja tema äratatud kevadmärkidega. Kevadine pööripäev toob kaasa uue
hingamise ja energia. Tänavu saabub kevad täna,
20. märtsil kell 16.15.
Tujukat märtsi ning kevadet!

Majandus
Elu, kirjad
KajaLood

Fakt on aga see, et sünnitusosakonna sulgemise otsuse tegi Põlva haigla nõukogu,
kus pooled liikmed on meie

kolm on Tartu Ülikooli (TÜ)

dav vahe horisondil suu-

kavad
Uudised
Arvamus, kultuur,
haridus, sport

konna sulgemise protsessist
on peamiselt volikogu esimees Igor Taro maalinud

pandud kalendri aastapööripäeval tõuseb päike

Kevadine pööripäev tähistab küll
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Toimetajad: Aare Lepaste, aare@polvakoit.ee, 520 1965; Mati Määrits, mati@polvakoit.ee, 505 0335

lühendada.

retsenseerita. Autori aadressi, isikukoodi ja pangakonto numbrita kaastöid ei
kohustub honoreerima üksnes tellitud kaastöid.
Kaebuste korral pöörduda Koidu toimetusse või Pressinõukogusse (e-post:

honoreerita. Väljaanne

pn@eall.ee, tel 646 3363).

vallast: Anne Nook (Keskerakond), Kairit Numa (Tuleviku Põlvamaa) ja Sirje Tobreluts (sotsiaaldemokraadid),

Kuldar Leis

mõjutada hääletama nii nagu

Põlva vallavolikogu liige

Igor Taro sotsiaalmeedias

seega kõik Põlva tänase või-

liikmed mõjutatavad?
Pärast otsuse avalikkuse
ette tulekut on sünnitusosa-

väidab. Või on meie nõukogu

muliidu osanike esindajad.
Nõukogu otsus sünnitusosakond 1. oktoobril sulgeda on
nõukogu poolt nende häältega tehtud. Eelnevalt oli toimunud haigla üldkoosolek,

kus Põlvat esindab vallavanem. Asju ei pandud paika

ühe nõukogu koosolekuga
nagu seda serveeritakse, vaid
ilmselt on tegemist majanduslike kaalutlustega, sest
haigla sai sünnitusosakonnale kuluva (üle 200 000
euro) raha teistele valdkondadele ümber jagada, seda
tunnistas ka Koit Jostov volikogu istungil. Selles loos on
palju varjatut ja lõpuni me
otsuse tagamaid ei tea, seega
ei ole võimalik hinnata otsuse mõistlikkust.

konna jätkamise toetuseks

poliitilise avalduse teinud
Igor Taro (Tuleviku Põlvamaa, IRL), sõna võtab sotsiaalmeedias Tarmo Tamm
(Keskerakond) ja ERR-is
Georg Pelisaar (Keskerakond), nad kõik on võimuliidus olevate erakondade ko-

haliku piirkonna juhid ja pidid teadma, mis Põlva haiglaga toimub, või tõesti varjati
ka juhtide eest? Ei ole eetiline

süüdistada Tartu Ülikooli
Kliinikumi ja haigekassat

sünnitusosakonna sulgemises, kui meie võimuliiduesindajad on selle otsuse teinud.
Isegi kui nüüd tagantjärele

kisa tulemusel tähtaega

Fakt on see, et sün-

nitusosakonna sulgemise otsuse tegi Põlva haigla nõukogu,
kus pooled liikmed on
meie enda Põlva võimuliidu esindajad.
pikendatakse või midagi
muutub, siis pärast oma inimeste tehtud otsust on ta-

gantjärele igasugune võimuliidu juhtide meedias ülesas-

tumine puhas populism ja
rahva lollitamine, sest võit-

lema sulgemise vastu oleks
tahtmisekorral pidanud enne

otsust. Praegused avaldused
on ainult show poliitilise pro-

fiidi lisamiseks, ilmselt arvestades aasta pärast tulevaid
Riigikogu valimisi ja endale
kui rahva eest võitlejale positiivse kuvandi loomiseks.
Selline Põlva juhtimine ei

ole jätkusuutlik, see on juhtide soolo, mitte meeskonnatöö.

Tuglase sünnikodus Ahjal tähistati
luulepäevaga emakeelepäeva
(Vt ka «42 lasteaialast

sisus-

Liina Kersna

letusega «Loodus».
Vanimate lasteaialaste
grupis sai esikoha 6-aastane
Emili Kaskla, kes luges võrukeelse Jan Rahmani luuletuse

Riigikogu liige,

«Upõrkuuti-kukõrkuuti-

tasid emakeelepäeva luuletusi
lugedes», 15. märtsi Koit)

luulepäeva patroon

vikakaar». Teise koha sai 7aastane Sarah Zopp, kes lu-

Friedebert Tuglase sünnikodus
Ahjal tähistati 14. korda emakeelepäeva Põlvamaa lasteaialaste luulepäevaga, kus osales
42 last kümnest lasteaiast.

ges õpetaja Sirje Jürgensoni

luuletuse «Minu rõõm» ning
kolmanda koha 7-aastane Kei-

tiliis Michelson Ellen Niidu
luuletusega «Eks ole».
Þürii jagas välja ka mitmeid eripreemiaid, mille said
Helery Rammo, Marjete Purask, Mirtel Saare, Marcus

Luulepäeva eesmärk on eesti
keele ja kultuuri väärtustamine lasteluule kaudu,

las-

tele ühistegevuse võimalda-

mine ning eduelamuse tagamine, arvestades laste võimeid ja õpioskusi.

Talupoeg, Kenneth Hani,

Seekordse luulepäeva teema valikul lähtuti põhjamaa

loodusest: aastaaegade vaheldumine ja värviküllus, iseloomulikud ilmastikunähtused, looma-linnuriik, taimeriik, meie ulatuslikud metsad
ja sood, jõed ja järved, inimesed kui looduse osa.

imetloe-

Igal aastal imestan ja
len väikeste inimeste võimekuse üle - lasteaialapsed
vad ilmekalt ja mõtestatult
Rummo, Juhan
Jan
Rahmani
jt luulet.
Liivi,
Iga kord on see elamus, mis
annab kinnitust, et eesti keel
püsib kindlatel alustel.

Paul-Erik

Jät-

kuks vaid õpetajatel jõudu
lastega tegelemise kõrvalt
tegeleda korraldustööga ja
omavalitsusel tarkust

selli-

Mati Määritsa foto
Luulepäevalistele esinesid Ahja lasteaia Illikuku lapsed.

Daniel Rohelpuu, Karl Erich
Hendrikson, Robert Asur ja
Ken Sander Maidla. Lisaks
tunnustati õpetaja Sirje Jürgensoni, kes on laste tarvis

kirjutanud luulepäevale
luuletusi.

päeval esineda. Palusin õpe-

luuletust «Kuu kukkus vette». Teise koha pälvis 4-aastane Ann Unt, kes luges Hei-

lapsele ðokolaadist pliiatsi

seid traditsioone hoida.

Üks laps ei julgenud luule-

Olen kolmandat aastat ürituse patroon. Kinkisin igale

tajal, et ta filmiks turvalises

ki Vilepi luuletuse «Eesti-

keskkonnas lapse esinemise

maa» ning kolmanda koha

ning eripreemiatena Eesti

üles ning saadaks mulle.

samuti 4-aastane Kristofer

Vabariik 100 märke.

Saingi video lapse esinemisega ning panin postiga teele
lohutusauhinna.

Klaos luuletusega «Kadekopsud kapsaaeda» (Erika
Esop).
5-aastaste rühmas sai parima esitluse tiitli Lennart

Konkursil tunnustatud
Lapsed lugesid luuletusi kolmes vanusegrupis: 3-4-aastased, 5-aastased ja 6-7-aas-

Luulepäeval osales kümme
Põlvamaa lasteaeda: Räpina

lasteaed Vikerkaar, Põlva

Kõige pisemate kategoorias

lugedes Juhan Liivi luuletust

sai esikoha 4-aastane Sofia
Lehiste, kes luges Ellen Niidu

«Meri» ning kolmanda koha

lasteaed Lepatriinu, VastseKuuste lasteaed Kaari, Põlva
lasteaed Pihlapuu, Põlva
lasteaed Mesimumm, Mooste
lasteaed Tammetõru, Ahja
lasteaed Illikuku ning Krootuse, Kanepi ja Põlgaste las-

Janelle Virro Velli Virro luu-

teaed.

tased.

Järvela, kes luges Paul-Erik
Rummo lummavat luuletust
«Ole tasa, siis sa kuuled». Teise koha sai Maribel Puusepp,

Koit 20. märts ’18

Majandus

Toimetaja Raivo Sihver, raivo@polvakoit.ee, tel 799 1435, 526 7519
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Värska kuurortravikeskuse sööklast saab restoran
buffee1980-ndatest pärit ruumila-

tub toitlustus-javabaajakes-

se meetmest 45 166 euro suu-

hendusega sööklast saab jaa-

kuse interjöör jaruumilahen-

rust toetust.

nuari alguses alanud remondi

järel moodne

toitlustus-

ja

vabaajakeskus.

Aprilli keskel on plaanis
avada Värska kuurortravi-

keskuse uuendatud

buffee-

restoran, mille nimeks saab
Lahe resto. Remondi käigus
uuendatakse ka samas hoones olev vaba aja veetmise ala.
Kuna restorani mõiste on
väga lai, siis on sellest laiast
valikust tehtud otsus liigitada ennast n-ö hotelli restoraniks, kus pakutakse tavali-

selt klientidele

buffet-lauast

või ka osalise teenindusega

hommiku-, lõuna- ja õhtusööki päevamenüü järgi.
«Uuenduste käigus muu-

dus. Restoranis on serveeri-

Toitlustus-

ja vabaajakes-

misalad jagatud «saarekesteks», kus tekivad kuuma-,
külma-ja magustoidu alad,»

kuses oli esialgu kavas re-

rääkis AS-i Värska Sanatoorium juhataja Vello Saar.
Renoveerimistööde käigus

balneoteraapiakeskuse roh-

vahetatakse välja elektri- ja
küttesüsteem, samuti uuendatakse osaliselt ventilatsi-

mont juba 2016. aasta sügi-

sel, mil värskelt oli lõppenud
kem kui kaks miljonit eurot
maksnud arendamine. Et
aga toetus saadi alles kolmandal korral ja sedagi vaid

pooles mahus, sest meetmes

oonisüsteemi ning vee-ja kanalisatsioonitorustikke. Kahe trepitõstukiga lahendatakse liikumispuudega inimeste juurdepääs restorani.

sai raha otsa, tehti otsus

klientide toitlustamineLahe

Kokku maksavad tööd umbes

kohvikus.

alustada töödega 8. jaanuaril.
Töid teostab Kolmeti Ehi-

tus OÜ. Remondi ajal toimub

230 000 eurot. Piiriveere Liider on teinud otsuse, et pärast tööde lõpetamist maks-

AS-i

Triin Päid
Värska Sanatoorium

turundus-ja

kommunikatsioonijuht

takse ettevõtluse arendami-

Foto: Triin Päid

Vello Saar ja toitlustusjuht Kaja Õis renoveeritavas söögisaalis ehk tulevases buffee-restoranis.

Miks Põlva kui keskus täna kiiresti alla käib?
Põlvalased ise näevad ja usu-

Arvamus

vad oma piirkonda kasvava
ja arenevana. Selle tõestu-

seks on näiteks Põlva Tarbijate Ühistu uued investeeringud Maksimarketi
seks piirkonda või uute poodide avamine Ahjal ja Kanepis.
Kui Põlva haigla kuulus
veel kohaliku kogukonna

vaid «reforme» on hiljem
teostatud teisigi.
2000. aastal valmis ka

toomi-

kontrolli alla, otsustati siia
luua tervisekeskus. Valijate
enamus on soovinud ka linna
uut administratiivhoonet uue
keskväljaku äärde, mis kiideti heaks juba ühinemisküsitlustega.
Väljastpoolt kogukonda
suhtumine Põlvasse on aga
teine.Kui otsuseid saavad teha siit piirkonnast Riigikogusse valitud poliitikud, va-

litsusasutused või riigiametid, toimub nende otsustega
hoopis süsteemne Põlva lagundamine.

Nii tuli näiteks IRL-i minister eelmisel aastal välja kavaga viia maakohus Põlvast
üle Võrru. Keskerakondlasest majandusministri
dusalas olevas ARK-is töötati
aga välja plaan Põlva büroo
sulgemiseks. Kellele tegemata kodutöö ja lollile juhusele,
kellele sihiliku tegevusena
viidi ka Setomaa juba
maa koosseisu.
Riigisektorile on kahetsusväärselt järgnemas ka era-

hal-

Võru-

haiglavõrgu koomaletõmbaKaul Nurm
Vabaerakonna juhatuse liige

Sellised võitlused on paraku
kui soov takistada kevadise
jää sulamist, võidud on üksnes näilised. Neid negatiivseid

tendentse ei saada Põlva
jaoks enne pidama, kui pole

asutud tegelema probleemide
tuumaga.
Mu enda juured on Tõrva
kandis Valgamaal ja näen
Valgas toimumas täpselt samu protsesse. Analoogsed
probleemid on ka Jõgeval,
Raplal, Haapsalul, Viljandil,

Rakverel ja Kärdlal.
Asja tuum seisneb nimelt
selles, et juba pikemat aega
tegeleb üks osa ametnikke ja

poliitikuid üle Eesti varjatult
ja võltsilt sellega, et luuakse
uusi «maakondi» tänaste Riigikogu valimisringkondade

piirides. Kuid kas avalikkus
on sellest teadlik, või kas
ühiskond on selles kokku leppinud? Minu arvates mitte.
Vana Võrumaa taastajatest
Esimest korda hakati «Suur-

sektor. Juba eelmisel aastal

Võrumaa» projektist avali-

teatasid Eesti suuremadpangad, et viivad Põlvast ära oma
mehitatud esindused. Selle
aasta alguses tegi sarnase
avalduse Telia, kui teatas, et
paneb poe Põlvas kinni.
Nüüd siis on ilmsiks tulnud jälle üks harukondlik
form, kui Põlva haigla sün-

kult rääkima juba 1998. aas-

re-

nitusosakond soovitakse üle
viia Võrru. Lugesin ka lau-

tal, kui värvikast Tallinna
ärimehest Robert Lepiksonist
sai Võru maavanem. See päädis sellega, et 2000. aastal tuli

ta avalikult valitsuse ette
kavaga koondada kõik riigi-

asutused Põlva, Võru jaValga
maakonnast just Võrru.
Kuigi see projekt otseselt ei
realiseerunud, asuti seda siis-

Koidust, kuidas

ki varjatult teostama haru-

Põlva vallavolikogu esimees
üritab seda probleemi siiski
veel lahendada nn käsitsijuhtimise meetodil. Näiteks
Raplas toimus 2010. aastal
lühiajaliselt sama aktsioon
edukalt, kui kodanikud ise

kondlikult erinevate minis-

päevasest

tulid tänavatele.

miseks nn Taani uuring, mis
nägi ette Põlva, Räpina jaValga haiglates raviteenuste
osutamise koondamise Võrru, teistele Kagu-Eesti haiglatele anti aga soovitus muutuda taastusravikeskusteks
või lausa hooldekodudeks.
Selle projekti elluviimist on
teostatud ka riiklike investeeringutega. Nt Tartu-VõruLuhamaa trassikoridorile on
aastatega ehitatud korralik

rahvusvahelise tähtsusega
põhimaantee, kuigi valdav
osa Tallinnast ja Paldiskist
lähtuvast Vene-suunalisest
maanteetransiidist käib jätkuvalt läbi Põlva Koidula piiripunkti kaudu. Tartust Põlvasse ja sealt edasiVärskasse
ei ole aga tänaseni suudetud
ehitada korralikku maan-

teed.
Võru maavalitsus vedas

aastaid projekti nimega «Kagu-Eesti logistikakeskus»,
mille järgi oleks tulnud ehitada ka Venemaa-suunaline
raudtee-transiidikeskus Võrru. See projekt realiseerus

aastaid hiljem siiski Koidula
piiripunktis, ehk terve mõistus võitis.
Kui Võrru on suunatud pidevalt linna suurimate investeeringuobjektide rahastamiseks Eesti riigieelarve vahendeid (nt spordikeskus, haigla,
koolid), siis Põlva linn on olnud sunnitud aastakümneid
ise laenu võtma selleks, et
linnaobjektid korda saada
(alates järve puhastamisest).
Vana Võrumaa projekti istutamine põlvalaste pähe
käib ka vaimsel tasandil. Nii

teeriumite allasutuste juhti-

ilmub selle ühtset identiteeti

mistasandite koondamisega.
Näiteks 2000. aastal moodustati Põlva ja Võru maksuame-

kinnistav ajaleht Uma Leht
Põlvamaal regulaarselt iga
kodaniku postkasti, sarnast
finantsilist tuge ei ole aga
kuidagi leidnud ajaleht Setomaa, kuna setode värk ei

ti büroode baasil Kagu maksuamet asukohaga Võrus.
Taolisi harukondlikke hiili-

kanna enam sama halduspo-

liitilist eesmärki.
Varjatud plaan
tuli kapist välja
28. juulil 2017. aastal andis
20 aastat järjest Põlvamaalt

Riigikogusse valitud parlamendisaadikIvari Padar Lõunalehele intervjuu, kus ta
ütles esimest korda ka ava-

likult välja selle, mille eest ta
kõik need aastad tegelikult
võidelnud on selleks on vana Võrumaa taastamine.
Lausa kõhedust tekitab tema
seisukoht, et seniste Põlvaja
Võru maakonna valdade baasil tuleks moodustada üks ja
ainus Võru vald, keskusega
Võrus.
-

Padari seisukohti tuleks
täna võtta veelgi tõsisemalt,
kuna tegu oli Riigikogu riigireformi probleemkomisjoni
esimehega, kes kuulus riigireformi sisustavate otsustajatekitsasse ringi. Nende dirigeerimisel valmis näiteks

ka kava asendada maakondades maavalitsuste likvideerimisega kaotatavad töökohad umbes 1000 uue tööko-

haga kohtadel, mida loodeti
saavutada riigiasutuste üm-

berkolimisega Tallinnast
maakondadesse.

Selle reformikava alusel oli
Võrru kavas koondada Kesk-

konnaameti, Keskkonnainspektsiooni ja keskkonnauuringute keskuse 160 töökohta, Põlvasse aga ajutise
iseloomuga Riigimetsa Majandamise Keskuse ja erametsakeskuse 70 töökohta
ning Valka keskkonnaagentuuri ja keskkonnainvesteeringute keskuse 130 töö-

kohta.
Siingi oli tegelikult läbinähtav, et tulevikus püsivamad ja kasvava tähtsusega

riigistruktuurid kavandati
üle viia just Võrru, kõige ebakindlama staatusega või lausa eraõigusliku äriühinguvormis otsustuspädevusega
asutused kavandati aga Põlvasse ja Valka.
Kogu austuse juures ühise
ajaloo ees ei ole täna Võrul

kui keskusel samaväärsetele
keskustele Põlvale ja Valgale
aga enam midagi pakkuda.
Piiratud ressursside tingimustes Võru kui keskuse

arendamine

naabermaakon-

dade tõmbekeskuste arvelt
lõikaks aga kogu Kagu-Eestil
järgmiseks paariks inimpõlveks arengueeldused ära.
Kahetsusväärselt on vana
Võrumaa projekt saanud jätkaja just endise Põlva maavanema näol. Maavanemana
oli ta initsiaator Võrumaaga
ühise ühistranspordikeskuse
loomisel, kuigi Põlvamaa
omavalitsusjuhid soovisid
luua üksnes maakondliku
tähtsusega transpordikeskuse.
Põlva võtab sellega endalt
võimaluse ühendada efektiivselt liidetud valdadega
kiva tagala vaid Põlva kui
keskusega. Tänasel
transpordi hankepoliitikal
võib olla ka see tagajärg, et
liiga suured hanked võivad
sellest sektorist välja lükata
viimasedki kohalikud ühistransporditeenuste pakkujad.
Ka endise maavanema jantlik soolo praegu Põlva uue
haldushoone ümber sobitub
siia mustrisse hästi - milleks
ehitada uus vallamaja, kui
juba
aasta pärast on
tamisel Põlva- ja Võrumaa
valdadest üks uus ühisvald
vallakeskusega Võrus?

tekühis-

asu-
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On olemas alternatiivid
Haldus- ja riigireformiga on
otsustatud de jure
suste kaotamine. De facto
minetavad sellega aga kiiresti
tähenduseka senistes piirides

maavalit-

maakonnad koos senise iden-

titeedi ja jõukeskustega.

Põlvalaste esimene

ees-

märk peaks seega olema Põlva kui piirkondliku keskuse
säilitaminekoos kõikide riigi
regionaalse juhtimistasandi
funktsioonidega. Põlva (nagu ka Võru, Valga ja Jõgeva)
ainus sisuline tõmbekeskus
on Tartu. Tartus on selliseid
infrastruktuure ning avalikke ja erateenuseid (kliinikum, ülikoolid, teatrid, len-

nujaam, jaekaubandusstruk-

tuur jms), mida näiteks Võrul
pakkuda ei ole ning sinna
jätkuvalt kahaneva elanikkonna japiiratud ressursside
tingimustes kunagi ka ei tule.
Kuulun seega nende inimeste hulka, kelle hinnangul
Põlva kui keskuse areng
oleks paremini tagatud, kui
vana Võrumaa asemel võetaks eesmärgiks taastada
1952. aastast Valga-, Võru-,
ja Jõgevamaa
Põlva-,
baasil moodustatud Tartu
maakond. Nõukogulikus kõnepruugis kutsuti sellist
moodustist oblastiks, täna
oleks sellest üle võtta aga

Tartu-

idee reformi ulatusest regio-

naalse keskusena.
Esimene märk regionaalse
tasandi koostööst Tartuga
saab selgemaks, kui me
me, milliseks kujuneb Valga,
Võru ja Põlva haiglate
vik Tartu Ülikooli Kliinikumi

näetule-

struktuuriüksusena kas sel-

le sees teostatakse vana Võ-

rumaad või vastastikku

ka-

sulikku võrgustumist Tartuga. Viimane peaks aga tagama ka Põlva haigla püsimajäämise kohalike elanike vajadusi ja rahalisi võimalusi

arvestaval viisil.
Tänane lahendus Põlva
haigla sünnitusosakonna
gemiseks on paraku esimene

sul-

märk, et ka kliinikumi struktuuri on hetkel sisse istutatud vana Võrumaa
se kontseptsioon. Ma ei pea
seda õigeks japõlvalaste
vel saaks seda veel muuta.
Põlvalased peaksid seega
endale aru andma, et nende
linna kui piirkondliku
bekeskuse pikk perspektiiv
otsustatakse praegu ära
binetivaikuses sündivate poliitiliste otsuste ja riigireformi varjatud kavaga, mida
tõukavad sh siit piirkonnast
Riigikokku valitud isikud.
See ei tohiks aga nii olla.
Selle üle peaks saama rahvas
põhjalikult arutada, kui mitte enne, siis uue Riigikogu valimiste kampaania ajal ja
sused tuleks teha 2019. aasta
märtsikuu valimiste järgselt.

taastami-

sur-

tõmka-

ot-
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Räpina vald oli Peipsi talimängudel edukas
osalejad on enamastikesken-

Räpina vald on aastaid
olnud edukas talimängudel osaleja, oleme sageli
kandnud ka korraldaja
rolli. Seekordsed talimängud korraldati 10.
märtsil Peipsiääre vallas
Pala asulas ja selle lähiümbruses.

dunud võistlemisele.
Kavas oli kaksteist ala.

Suusatamises saime kolmanda koha, rahvastepallis esimese koha, kalapüügis olime
teised, reeveos kolmandad,
tõukekelgusõidus viiendad,
indiacas, viissuusakus ja kabes kolmandad, mälumängus
ja juhtkonnavõistluses esi-

mesed, ergomeetri võistluses

Etteruttavalt pean ütlema, et
ka seekordsed talimängud
ostusid meile edukaks. Mängudest võtsid osa viie valla
esindused: Peipsiääre, Mustvee, Tartu, Setomaa ja Räpina. Võitis Peipsiääre vald,
Räpina valla esindus saavutas teise ja kolmanda koha
sai Setomaa vald.

ja males taas teised.
Meie vallast oli osalenuid
kõigist piirkondadest ja erinevas vanuses. Noored võtsid
rohkem mõõtu kiirust ja vas-

tupidavust nõudvatel aladel,
natuke vanemad võtsid osa

aladest, mis kellelegi meelepärane.

Uudist kirjutama asudes
kaalusin, kas kirjutada üles
kõigi osalenute ja abistanute

Ilmaolud olid võistlusteks
lausa suurepärased ja korraldajad olid näinud palju vaeva. Kogu päev kulus sportlikult, sõbralikult suheldes ja
toredat seltskonda nautides.
Vahelduseks aeti natuke ka
tööjuttu ja saadi mehine lõu-

nimed või piirduda lühikese

ülevaatliku jutuga. Otsustasin kirjutada lühidalt, sest
kaasalöönuid oli tõesti palju.
Tänan Räpina valla esin-

dust, organiseerijaid, treene-

nasöök Pala kooli sööklast.
Kuna osalesin ise kahel
võistlusel, oli aega ka teiste
tegevustele pilku peale visata. Inimesi võistlemas vaadata on huvitav.

Jaano Junsoni foto

Talimängud võitis Peipsiääre vald, Räpina valla esindus saavutas teise koha ja kolmanda koha sai Setomaa vald.

Kui ma vahetevahel astun
läbi näiteks Veriora noortekast või käin mõnes huvirin-

gis, kuulen, kuidas juhendajad õpetavad lapsi kaotusega
leppima, tundma rõõmu nii

reid, vanemaid ja kõiki, kes
meie heale tulemusele kaasa

võistlushasart tabab pealtvõidust kui kaotusest.
Hoolimata vanusest ei ole vaatajaid teinekord isegi tukaotusega leppimine kerge ja gevamalt kui osalejaid, sest

aitasid. Uute võitudeni.
Enel

Liin

Räpina vallavanem

Orienteerumishooaeg on peagi algamas
Orienteerumine on nagu mä-

punktist vaheldumas meele-

Orienteerumisklubi Põlva Kobras
kutsub orienteerumiskoolitusele
Koolitus koosneb kahest osast: reedel, 29. märtsil kell

heitega. Kord proovinuna ja

teooria; laupäeval, 30. märtsil kell

gironimine

-

pidev võistlus

iseendaga, entusiasm leitud

http://tervisespordikeskus.ee/
Osavõtutasu viis eurot saab kanda klubi (Orienteerumisklubi
Põlva Kobras) arvele
Swedbank EE772200001120074588
SEB EE241010402009464002
Eelregistreerimine 27. märtsini aadressil okkobras@-

nuna on raske loobuda. See
on elustiil ja mõtteviis, mille
puhul erinevalt armastusest
pole ohtu, et see üle läheb.
Teiste spordialadega võrreldes on orienteerumisel rida
eeliseid, mis teevad sellerah-

gmail.com

Info Nikolai Järveoja, tel 503 4368

vaspordialana kõigile sobivaks. Metsaraja vaheldus,
kontrollpunktide otsimise

NB! Teisipäeval, 10. aprillil kell 18 on võimalus osaleda Põlva
orienteerumisteisipäevakute http://kobras.polvamaa.ee/
teisipaevakud/kalender/ 1. etapil koos juhendajaga Kiidjärve

emotsionaalsus ja leidmise

kaardil (Koorvere ja Kiidjärve vahelises metsas).

võlu muudavad jooksu füüsilise pinge märkamatuks,
hoides keha ja vaimu värs-

inimesele väga olulist mo-

ked. Tervisesportlasele sobib

orienteerumine veel selle
poolest, et metsas pole ergusunniksid üleliia pingutama

17-19

õpe looduses
Koolitus toimub Mammaste Tervisespordikeskuses

kirjeldatud tundeid koge-

tavaid pealtvaatajaid, kes

10-12 praktiline

OK Põlva Kobras foto
Orienteerumine sobib

kõigile soost, east ja seisundist olenemata.

või kehva jooksuvormi hä-

mõne üllatuse oma lokaalse

benema.

iluga, tihti tuleb ette toredaid

Orienteerumise külgetõm-

metsakohtumisi. Ei ole kaht-

bejõud ei tulene ainult loodusest, kuigi seda ei saa alahinnata. Pea iga maastik pakub

lust, niisugused vahetud kontaktid loodusega tõstavad
toonust ja värskendavad

vaimu.

vaid meelelahutuslik kont-

Ent orienteerumine poleks
pooltki seda, miks me seda
hindame, kui orienteerumine

rollpunktide otsing maastikul. Sellepärast ongi orienteerumise üks suurem võlu
asjaolu, et selles on äärmiselt
õnnestunult ühendatudkaks

ei sisaldaks endas võistluspinget ja kogu mäng oleks

menti: loomingulise ja
sportliku eneseteostamise
võimalus, mis seejuures on

kättesaadavad eranditult kõigile soost, east ja seisundist
olenemata.

õnnestub, kui keegi rikub
kontrollpunkti sisustuse.
Enne hooaja algust korraldab OK Põlva Kobras orien-

väldi põllu- ja metsakultuu-

teerumiskoolituse.
Kas tahaksid metsas orienteeruda, kuid kardad, et eksid
ära ja kaarti ka hästi ei tunne? Tule siis koolitusele ja saa
oskus ning tore harrastus
kogu eluks.

ride tallamist. Võistlus eba-

Nikolai Järveoja

Orienteerumisvõistlus toi-

mub maastikul, millel on
alati omanik. Arvesta sellega,

Politsei soovitab autojuhtidel kontrollida tervisetõendi kehtivust
Sel aastal on politsei üle Eesti

liiklusjärelevalve käigus kokku puutunud umbes 200 au-

tojuhiga, kelle tervisetõend
on kaotanud kehtivuse ning
sellega ühes on kaotanud
kehtivuse ka nende juhiluba.

Politsei tuletab meelde, et

tervisetõend, samuti peab sõidukil olema tehtud tehnoülevaatus ja liikluskindlustus.
Tervisetõendi kehtivust
saab iga inimene kontrollida

Maanteeameti kodulehel.
Sealt leiabka juhised tervise-

tõendi uuendamiseks. Selleks

sõidukijuhil peavad kehtima

tuleb digilugu.ee patsiendi-

ühekorraga nii juhiluba kui

portaalis täita tervisedekla-

ratsioon ja minna perearsti

ja juhiluba ei pruugi olla sa-

vastuvõtule.

ma kehtivusajaga. Kui tervisetõendil ei ole märgitud keh-

Kehtivusajad
võivad olla erinevad
Tervisetõendit tuleks kind-

lasti kontrollida neil, kes on
viimase kümne aasta jooksul
juhiluba vahetanud. Tasub
tähelepanna, et tervisetõend

inimesel 15 päeva aega vastulause esitamiseks ning kui ta
selle aja vältel oma dokumen-

tivuse lõppu, kehtib tervise-

did korda teeb, võib politsei

tõend niisamakaua kui juhi-

menetluse lõpetada ja seaduses ette nähtud rahatrahvi
määramata jätta.
Kerly Virk
Politsei- ja Piirivalveameti

luba. Aegunud tervisetõendiga autojuht on seaduse sil-

mis juhtimisõiguseta juht,
kelle puhul politsei alustab
menetlust. Üldmenetluses on

pressiesindaja

Tänavu on politsei kõigil kontrollitud autojuhtide seast

avastanud autojuhte, kelle
tervisetõend ei kehti:
Jõgevamaa: 10 autojuhti
Põlvamaa:
1 autojuht
Tartumaa:
27 autojuhti
9 autojuhti
Valgamaa:
Viljandimaa: 5 autojuhti
Võrumaa:
6 autojuhti
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Räpina Muusikakool elab
hetkel konkursside tähe all
Reedel, 16. märtsil toimus
Tartu II Muusikakoolis vaba-

Piirisild ja Daan Zekker
Marili ja Daan on varemgi
kitarrikonkursil osalenud,
kuid Birgit asus meie muusikakooli õppima alles kuus
kuud tagasi ning visa harjutamise tulemusena osales ta
juba II vanuserühma konkursil. Superhea tulemus.
Harjutamine teebki meistriks.
Käesoleval nädalal asuvad
Valgas Räpina Muusikakooli
au kaitsma noored ja tublid
akordionistid Miriam Metsanurm, Georg Neimann (õpetaja Ave Astel) ja Matfei Razik (õpetaja Juta Püvi). Edu
kitarrikonkursil

riikliku konkursi «Parim
noor instrumentalist 2018»
kogu Lõuna-Eestit hõlmav
voor, milles osales kaks Räpina Muusikakooli õpilast:
Kristjan Rannaste (II vanusegrupp, ksülofon ja soolotrumm) ja Reno Kokmann
(III vanusegrupp, soolotrumm, ksülofon ja marimba,
konga, tuulekell ja raid
(taldrik)). Mõlemad tublid
noormehed õpivad väga järjekindla ning pühendunud
õpetaja Küllike Männikukäe
all ning häid tulemusi ei tulnudki kaua oodata. Reno, kes
on eelnevatel aastatel mitmel
konkursil väga edukalt esinenud, saavutas I koha ning
sõidab 8. aprillil Raplasse,

kus toimub lõppvoor.
Reno osaleb ka H. Elleri
nim Tartu Muusikakooli
läbiviidavas tulevikumuusikute programmis. Sellega
seoses võtab Reno kaks korda kuus ette reisi Tartusse,
et ammutada veel nõuandeid
ning inspiratsiooni õpetaja
Heigo Rosinalt, kes oli üks
«Klassikatähtede» esimese
hooaja finalistidest.
Kristjan, kes osales konkursil esmakordselt, esines
samuti hästi ning talle omis-

osalenud,

neile.

Foto Marika Klimberg-Hyötyläise erakogust
Reno Kokmann võitis vabariikliku konkursi «Parim noor instrumentali2s0t18»Lõuna-Eesti vo rusoma vanusegrupis esikoha
ja sõidab aprillis Raplasse, kus toimub lõppvoor.
tati diplom. Mõlema noormehe kontsertmeister oli
tina Võrk, muusikakooli klaveriõpetaja, kes ka ise astub
kontsertidel sageli üles soolopianistina. Soovime kõigile
asjaosalistele palju õnne ning
hoiame Renole finaalis
vasti pöialt.
Kiidan muusikakooli noori

Mar-

kõ-

kitarriõpetajaid Ilmars Priedet ja Meelis Hainsood, kes
hoolimata oma lühikesest
õpetajastaaþist saatsid

kon-

kursile kolm õpilast. Õpetaja
Ilmars töötab meie koolis

alles kuus kuud ning õpetaja
Meelis teist aastat. Tublid
õpilased, kes konkursil osalesid, on Birgit Pihlap, Marili

Alati särav Minna Emilia
Vürst osales Võrus toimunud
viiulikonkursil, kus ta saavutas I vanusegrupi A-kategoorias II koha (esimest kohta
välja ei antud). Minnal seisab
25. märtsil ees osalemine
lõppkonkursil Nõmme Muusikakoolis. Ta esitab seal
suurvormist 2. osa, mis tähendab, et ta kvalifitseerub
A-kategooriasse. Minna õpetaja on Räpina Muusikakoolis 5. aastat töötav Alari Kalvik, kontsertmeistrina astus
üles taas Martina Võrk. Pöidlad pihku!

Klimberg-Hyötyläinen
Räpina Muusikakooli direktor

Marika

Lapiti võistlejad Olid edukad. Pärnumaal Paikusel
toimusid kadettide (U17) Eesti meistrivõistlused vab ma dKlueshak. alus -5kg kro nit meistriks Han o

Käärik. Pronksid said kaela Markus Kriiskütt (-80 kg) ja Rudolf
Pragi

(-92

Elar Hani tekst ja foto

Lootose naiskond võitis
Allegro Cup juubeliturniiri
Põlvas Lootospargis mängiti

koosseisus Kärt Hüdsi, Ka-

18. märtsil kümnendat aastat

tariina Kinnunen, Kristel
Kotkas, Kristin Kukli, Keidi
Käis, Ave-Lii Laas, Lisethe
Lanno, Getter Lepp, Johanna
Luik, Keitlyn Metsmaa, Indra-Liz Nemvalts, Karina Piirimaa, Karmen Piirimaa, Katrin Piirimaa, Keiju Planken,
Kirta Talgre. Naiskonna tree-

järjest Allegro Cup jalgpalli-

turniir. Naiskondadele mõeldud 10. juubeliturniiril osa-

lesid lisaks FC Lootosele FC
Elva, Viljandi JK Tulevik/
Suure-Jaani Ühendnaiskond
ja Tartu JK Tammeka II.
Turniiri võitjaks tuli kaks
võitu ja viigi teinud korral-

Tammeka II.

Põlva naiskond mängis

Meistriliiga vaheturniiril

mulkide väravavaht Rasmus

kohtusid 15. märtsil Coop
Põlva ja Viljandi HC, kus
hoolimata noorte põlvalaste

kuid teisel poolajal keeras

Põlval seekord vastu võtta

keegi ennustada, et kordus-

kaotus 27:30 (16:14).

kohtumisel tuleb vastu võtta
kaotus 27:29 (16:15).
«Midagi positiivset ei ole
mängu kohta öelda. Pallikaotused, valesöödud, kaitsesse
tagasi ei jõutud,» oli Henri
Sillaste kokkuvõte mängust.

«Noored tegid korraliku
partii. Lõpptulemus on normaalne ja mäng ise oli ka

mitmekesine,» andis Kalmer

Korduskohtumine pakkus
erinevaid emotsioone nii

Musting esmase hinnangu.
Kui saalis olnud publik sai
kaasa elada noorte edule nii
esimesel poolajal kui ka teise
poolaja alguses, siis 40.
nutil hakkas mängu kulg
muutuma. Alfred Timmo
nis 42. mänguminutil kolmandakaheminutilise
tusega punase kaardi ning
eemaldati mängust. Coop
va vahetusmeeste pingilt ei
ole Timmole väärilist
dusmeest võtta. Samuti mõjutas mängu käiku

mi-

mängijatele, treeneritele kui
ka saali tulnud publikule.
Ergutati mängijaid võitlema
ja näidati nii rahulolu kui rahulolematust mängu käigu
suhtes.
«Ei saa mänguga rahul
olla. Kui esimene poolaeg oli

tee-

karisPõl-

asen-

veel enam-vähem normaalne,
Helin Potteri foto
Põlva Serviti mängujuht Anatoli Chezlov (palliga) võitles meeskonna eest nii kaitses kui rünnakul
ning viskas meeskonna parimana kümme väravat.
andis omapoolse hinnangu

Kaotusest hoolimata tagas

Põlva Serviti ainukese Eesti

Korduskohtumises

panus-

tasid Anatoli Chezlov 10,
Henri Sillaste 5, Carl-Eric
Uibo 4, Henri Hiiend, Hendrik Varul, Kristjan Muuga 2,
Sander Sarapuu ja Roman
Aizatullov 1 väravaga.

klubina edasipääsu Balti liiga

finaalturniirile.

14.-

Finaalturniir peetakse
15. aprillini Põlvas Mesikäpa
hallis, kus poolfinaalis läheb
Põlva Serviti vastamisi ZTR
Zaporozhyega.

JK Lootos pressiteenistus

Coop Põlva jäi Viljandile alla
südist võitlusest tuli Coop

peatreener Kalmer Musting.

Turniiri tulemused JKLootos

FC Elva naisi. Neljas oli JK kodulehel www.fclootos.ee

Kui Põlva Serviti nädal tagasi Balti liiga veerandfinaali
esimeses kohtumises HC
Kehra Horizon Pulp&Paperit
ülekaalukalt võitis, ei osanud

kuigi korraliku tehnilise
praagiga, siis suutsime mängu seisu enda kasuks hoida.
Teisel poolajal asi ei paranenud ning tunda oli vastase
värskust ja tahet võidelda.
Olime läbivalt hädas vastase
kiirrünnakutega, mida meie
valesöödud ka soosisid ning
millega me ise vastata eriti ei
suutnud. Kahjuks ei realiseerinud kõik mehed end mängus enda taseme kohaselt,
mistõttu oli mäng kahvatu,»

ner on Kaido Kukli.

dajate FC Lootos, kes edestas
Tulevik/Suure-jaani ÜN ja

Serviti kaotas Kehrale, kuid
edenes Balti liiga finaalturniirile

kg).

finaalmeistri-

Kuid enne Balti liiga
turniiri jätkab Põlva Serviti
mängudega koduse
liiga vaheturniiril ja kohtub
kolmapäeval, 21. märtsil kell
19 oma järelkasvumeeskonna Coop Põlvaga Mesikäpa

hallis.
Helin Potter

meeskon-

Ots eriti silma ei paistnud,
Ots värava kinni. Ja eks meil

tekkis väsimus ning tunda
andis ka noorte mängijate kogemuse puudus võrreldes vastase kogenud mängijatega.
Rõõmustab, et eritiesimesel
poolajal oli praaki vähe ning
paistsime silma hea realiseerimisega. Teisel poolajal ei
suutnud me kahjuks sama
sooritusega jätkata. Ka vis-

kelemineku kohad ei olnud
kõige paremad ja jäi puudu
täpsusest,» võttis Musting
võiduvõimalustega mängu

kokku.
Pingelises mängus panus-

tasid värvatega Mathias
Rebane 6, Andreas Rikken 5,
Tõnis Kase, Priit Jõks, Markel Veiko 4, Mihkel Muld 3,
Alfred Timmo 1.
Coop Põlval on veel enne

nale määratud kuus kaheminutilist karistust, mistõttu
mängiti 60-minutilises män-

veerandfinaali jäänud kaks
tugevat mängu. Järgmisel
kahel nädalal kohtutakse nii

gust 12 minutit vähemuses.
«Noorte panusest jäi väheseks, mängu võitmiseks peab
panus kogu mängus olema
suurem. Kui Mathias Rebase
panus oli hea, siis Alfred Timmolt ja Tõnis Kaselt ootasin
enamat. Kohati oli nende sooritus nõrk. Esimesel poolajal

Põlva Serviti kui ka HC Kehra Horizon Pulp&Paperiga,
millest noor meeskond loo-

dab hankida maksimaalse
tulu. Meeskonnas toimuvad
juba tõsised ettevalmistused
veerandfinaaliks.
Helin Potter
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KajaLood

Gripihaige 50 eurot
lendas trepikoja katusele

Hommikul talves, õhtul juba kevades
Laulusalmgi ütleb, «et kevade on sala tulnud». Hommikul tööle
minnes on veel talv ja õhtul astud kodu poole juba kevades. Mis
sest, et tuul on vinge ja kevade märke annab otsida. Nad on
olemas siiski. Märtsikuu taevas on sootuks midagi muud kui
ruaris. Päikesel on meeletu jõud ja inimestel D-vitamiin igapäevaselt tasuta ja omast käest võtta. Muuseas, kasu on ka sellest,
kui lasta päikesel näkku paista, aga targad räägivad, et
nism omastab D-vitamiini kõige paremini nii, kui keerata peopesad ülespoole ning lasta päikesel silitada randmete sisekülgi.
Vanasti, kui ei olnud veel nutiseadmeid ega sotsiaalvõrgustikku, kirjutati SMS-id salmikutesse. See oli küll tüdrukute pärusmaa ning hoogustus kevadeti, kui kooliaasta viimasesse
veerandisse jõudis. Salmik sarnanes tänapäevase Facebookiga
sel moel, et see kulges «sõbralisti» koondunute vahel. Ja üks
lemmikfraas oli «Vaata alati päikese poole, siis jäävad varjud

Alati ei lähe viirushaigus kolme päevaga mööda. Nii seekord minuga juhtus.
Neljanda päeva hommikul
oleks vaja olnud apteeki minna ja toidupoest mõned sidrunid koju tuua. Palavik

veeborga-

oskuste õpetamise

juhendaja väljaõpe pooleli.
Kuid kõigil oli võrdne

võima-

lus panustada selle nimel, et
tugiõpilasliikumine saaks
anda veel tugevama sõnumi
ja panuse haridusmaastikul.

TORE supervisioonidel te-

õhtutun-

hakse alati hiliste
dideni tööd. Esimese koolituspäeva kella üheksaks olid

juhendajate koolis edasitoimetamise motivatsioon

tolmust puhtaks raputatud
ja supervisiooni esimene

etapp läbitud.

Supervisioon

noortele. Kohapeal tuli ühel juhendajal mõte
nimetada kõi-

ke seda, mida
TORE teeb,
mõistega «süda-

pealt kiusamise või suunatakse sinnakõik käitumissaama».

ringi käivitamine koolis pi-

devus mängib olu-

noorte käitumisest, kes selles

vad laagrid, kon-

dajate supervisioonid

Superviisor Ester Väljaots
kasutas seekord metoodikat,
kus küsimused tundusid ana-

ja koolitused, mis tähendab,
et noorteühingu juhatus hoolib oma juhendajatest ega

lüüsi mõttes täiesti tavapärased: mis on hästi, mida saaks
paremini, mida muuta või

jäta neid üksi.

teisiti teha, millest alustame.
Samas ülesehitus ja viis,
kuidas mõtteid kirja pandi ja
kokkuvõtteid tehti, tekitas
kõigis osalenutes suure teadmatuse kuhu see lõpuks
välja viib.

ma kõige sellega, mida saaks
paremini teha. Üsna ehmatav, aga paljudes koolides ei

-

Esimese päeva lõpuks

kaardistasime üheskoos selle, mis TORE-s on hästi. Peamine väärtus ühingus on inimesed, kes on võtnud oma südameasjaks sotsiaalsete

Tegelikult on ühe TORE

Noorteühingul on
tugev logo ja sümboolika ning järjepilist rolli. Toimu-

Teisel päeval supervisioon
jätkus ja tuli hakata tegele-

toetata väga noorteühingu
tegevust või nimetatakse
seda «mõttetuks tiluliluks».

Mitmed koolijuhid arvavad,
et õpilastega on niigi kõik
korras ja TORE liikumist po-

kaajaline protsess ja esialgu
saab tulemusi näha nende

jõudnudki. Nagu noor luik

nas Tartus. Kolmest sõbra-

liugles see õhus kümmekond
sekundit ja maandus siis trepikoja katusel, selle väikese

sotsiaalsete oskuste õpetamise ja
õppimise kaudu ühiskonnas hästi
toimetulevate ja sallivate kodanike

MTÜ NÜ TORE missioon on suurendada
koolides (ühiskonnas) nende ini-meste
hulka, kes kanna-vad ja levitavad inimsõbralikku, õppimist ja õpetamist soodustavat, suhtlusjulgust ja -oskust arendavat,
vaimset ja füüsilist vägivalda taunivat,
üksteist toetavat ja erine-vusi sallivat ning

kujundaja;
koolide oluline partner koolikeskkonna
muutmisel inimsõbralikuks ja sallivaks;
partner teistele sarnaste eesmärkidega
liikumistele ja organisatsioonidele.
•

•

koostööle orienteeritud mõtteviisi.

Vaatepilt oli meelierutav.
Ent kuidas edasi? Mõte hak-

kis ja lükkasin akna kinni.
Naabrinaine, sale ja lüheldane 70-aastane proua, oli välgukiirusel trepikojas.

Enne kui mina korteri ukse

väikesesse sulguriga kilekot-

hüppas ta aknalauale, sealt

ti. Et kui minek, võtab naabrinaine selle minu ukse tagant, et mitte minult nakkust

uljast sammuja käes see õh-

edasi trepikoja katusele. Paar
kutõusnud kilekott oli. «Ma

külge saada.

käin nüüd apteegis ära!»

Ja siis ta helistas: ta ei hakka minu ukse taha tulema,
visaku ma raha koos nimekirjaga aknast alla, ta püüab
kinni. No mis see teiselt kor-

Käiski.

ruselt siis ikka nii väga visata on. On ennegi visatud.
Tegin köögiakna lahti, tuul
puhus kardina hoobilt purjeks. Naabrinaine ootas käsi

Küüslaugulõhn
tappis
naistepäevalilled

ise suudaks aidata oma

silmaga ära nähtud. Sel nais-

kaasõpilast, tuleb talle anda
aega, sest tema enda väärtushinnangute paikaloksumine
on järjepidev töö iseendaga.
Koolituse lõpuks olime üht-

Siit moraal: ärge usaldage
kilekotte! Oleks päris lõbus
olnud, kui see oleks raha ja
kirjaga maandunud mõne
kõrgemal korrusel asuva
korteri akna taga. Ega ikka
lähe ja ei koputa võõra ukse
taga.
Sandra Otsus

naisi meeles, poeg käis lõuna

se meeskonnana jõudnud
nelja tohutusuure sektor-

diagrammi kaudu konkreetsete lahendusteni. Ja õnneks
nii, et igaüks meist sõnastas

lilli. Töökollektiivis peeti
ajal kodus ja tõi lillekimbu.
Ikka väga tore, kui kord
aastaski saad naisena tunda.

Tuli siis mees õhtul koju,
temalgi lilled. Sättisin kõik

ilusti vaasi ja läksin trenni.
Paar tundi hiljem koju

tardusin

oma panuse.

jõudnud,

TORE jätkab oma traditsioonide, toredate juhendajate ja südameharidusega,
tuues igapäevaselt kooli positiivseid väärtusi. Ka Põlva

uksel. Terve elamine

Kool annab endast parima.

Elust enesest
rünnak haihtunud ja lilledki
tõstsid pead.
Kati Roo

tepäeval kingiti mulle ilusaid

oli küüslaugulõhna
täis. Mees oli

seda jälle tei-

Halastage ka skodanike peale!
Sõidan pidevalt liinibussidega ja ausalt öeldes, on mul
süda täis. Kõige hullem on
lugu linnaliinibussides, peamiselt küll Tartus, kui korraga on bussis suur kogum
eakaid inimesi.
Kui kiire poleks, astuksin
bussist välja. Pole õhku,

mida hingata.
Küülauk, küüslauk ja veel

nud. Küsib

siis

õilis-

hing süütu
Veronika Grigorjev
Põlva Kooli TORE ringi

juhendaja

häälega,

TORE arendab
kolme suunda koolis
tugiõpilaste endi
toimetulek;
sõbraks ja kaaslaseks
olemine (abi)
eakaaslastele;
õpilaste ja täiskasvanute
vaheline koostöö.
•

•

•

kord küüslauk.
Kas tõesti pole
võimalik küüs-

et

kuidas ma küll
aru saan, et ta
on keelatud ainet tarbinud.

Igatahes oli küüslauku nii

•

ne suuremat õhulendu.

rahatähe koos kirjakestega

Nüüd siis on ka see asi oma

Koolides, kus TORE tegutseb, arvatakse tihti, et selle
olemasolu likvideerib päeva-

TORE missioon

serva taha see pidama jäi.

Ehk väikeseks peatuseks en-

lahti sain ja koridori astusin,
oli temal suur koridoriaken
lahti kangutatud, oravana

ringis osalevad. Et aga noor

le vaja.

TORE visioon on olla

Ma viskasin. Pakike võttis

raskustega õpilased «terveks

meharidus».

verentsid, juhen-

õpilasliikumisega tegelenud

tiibadesse ning maapinnale ei

-

16.-17. märtsini osalesid TORE
juhendajad, koolitajad, juhatuse liikmed ja tegevjuht
kevadisel supervisioonil
«Leia eesmärk, ressursid
leitakse». Lisaks tavapärasele isikliku ja tööalase
võimekuse suurendamisele
ning sisemise tasakaalu
leidmisele keskenduti seekord rohkem TORE tulevikusihtide seadmisele.

algusest peale, mõnel alles

meetri kaugusel, tegin paar

Jäi naabrinaine. Kes oli
poolelt sõnalt nõus kohe
kraabib auto jäästpuhtaks ja
käib apteegis ära. Kirjutasin
kahele kleepsule, mida apteegist osta, mida poest tuua.
Väiksemat raha oli kõigest
10 eurikut, aga seda oli häbematult vähe. Panin 50-eurose

TORE juhendajate töine
nädalavahetus Võsul

se kilekoti ümber suurema
ning sidusin sõlme veel peale.

kontrollhelistamist kodulin-

abiks polnud seegi, et pühapäeval vastu ööd on ta Eestis
tagasi. Hea mees, kes lubab.

Kaja Roomets

õieli ja kamandas: «Viska!».
Igaks juhuks keerasin väik-

pärast meetrist langust õhu

piga siruli, kolmas Soomes ja

kindlasti muutub.
Ilusat kevadet!

Elu koomika

püsis kui kleebitult 38,5 peal.
Hing võdises, samm tudises.
Pereliikmed kõik 50 kilo-

hingest kaks ise kodus gri-

seljataha.»
Aga minul salmikut polnud. Esiteks seetõttu, et poolvasakukäelisena oli mul kohutav käekiri. Nii kohutav, et üks klassiõde
pärast minu tehtud sissekannet salmikusse pidi ühe näitleja pildi
sellele õnnetule leheküljele kleepima. Ja teised tüdrukud mulle
edaspidi oma salmikuid täiendamiseks ei andnudki. Mingil põhjusel see mind eriti ei kurvastanudki.
Päikese poole tasub vaadata, kuid alati ei jää varjud seljataha.
See ülesvõte on tehtud mõned nädalad tagasi. Päike siras taevas
ja varjud jäid kõndijatest ettepoole. Astudes kevadesse olukord

Võsule oli tulnud 18 TORE
pisikuga nakatunud inimest
üle Eesti - mõni neist on tugi-
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Reporter Kaja Roomets, kaja@polvakoit.ee, tel 5333 9368

laugust loobuda,
kui on bussi peale minek. Või

tehakse seda meelega, et

palju söödud, et selle lõhn oli

kaasreisijad sinust kauge-

laeni ja lilledki longus. Tul-

male hoiaksid. Tipptundidel

pidel ja nartsissidel polnud
veel väga viga, aga roosid olid
õnnetud. Mees oma süüd ei

matu, siis on reisijaid palju.

tunnistanud. Lihtsalt treh-

on see aga suhteliselt või-

Kui teaksin, et mind kuulda võetaks, siis paluksin har-

vasid kehvad lilled olema.

dalt palun maiustage küüs-

Tuulutasin elamist ja olin
nii tige, et ei nõustunud isegi
ðampust avama. Joogu, kui

lauguga siis, kui olete kodus

-

tagasi. Ma väga tänan ja kül-

lap veel paljudki.

tahab. Mees ei tahtnud. Hom-

mikuks oli suurem gaasi-

Heleri

Meil ja mujal
AS-i Põlva Haigla tasuta nõustamisteenused:
noorte nõustamine E kell
16.30-18 naistenõuandlas,
tel 799 9131; suitsetamisest
loobumise nõustamine N
kell 8-12 nahahaiguste kabinetis, tel 799 9164; toitumisnõustamine R13-15 endises tervisetoas, tel 799
9171. Etteregistreerimine
registratuuri telefonidel

799 9199 või 799 9198.

Reklaamide ja kuulutuste vastuvõtt toimetuses (Lao 5, Põlva) E-R kell 8-15. Reklaamitoimetaja Isis Sihver. Tel 799 9450, 5300 4289,
faks 799 5681, e-post: reklaam@polvakoit.ee, isis@polvakoit.ee Kodulehekülg: http://www.polvakoit.ee/reklaam.html,
http://www.polvakoit.ee/koit_files/reklaam.pdf Koit ilmub kolm korda nädalas: T, N, L. Laupäevase Koidu vahel Tele Raadio Kava.

Euroopa Liidus on enim leitud ohtlikke mänguasju
Värskelt avaldatud ülevaade näitab, et Euroopa Liidu
liikmesriigid on mullu vahetanud infot 2201 ohtliku

toote kohta, millest

suuri-

ma osa moodustavad män-

guasjad ja mootorsõidukid.
Eesti on kõige enam teavi-

tanud siin avastatud ohtli-

Eesti Vabariigi 100.

Põlva kultuurikeskuses.
Klaveripalasid astronoomiahuvilise helilooja Ur-

kest rõivastest, jalatsitest
ja kosmeetikatoodetest.
Tarbija üks põhiõigustest
on nõuda ja saada oma elule, tervisele ja varale ohutuid tooteid, mis on üks
peamine prioriteet kogu
Euroopa Liidus.
riikide j ärelevalveasutused
vahetavad ohtlike kaupade
kohta infot selleks loodud
süsteemis RAPEX (Rapid
Alert System for dangerous
products), et
kistada ohtlike toodete levikut liidu siseturul ja need
kiirelt turult kõrvaldada.
Euroopa Komisjoni äsja
valminud 2017. aasta kok-

sünnipäevale pühen-

datud raamatunäitus
«Maa, mis hoidnud on
meid» 26. märtsini Põlva
Keskraamatukogu näitu-

sevitriinis.

Kontsert «Kevadele
vastu» 20. märtsil kell 18
Põlva Muusikakoolis. Esinevad viiuli ja vioola õpila-

sed. Tasuta.

Kontsert «Tähistaeva
legendid» 22. märtsil kell 13

7

ta. Viis enamteavitatava
toote kategooriat on mänguasjad (29 protsenti),
mootorsõidukid (20 protsenti) rõivad/tekstiiltooted/
moeesemed (12 protsenti),
elektrilised tarvikud ja
seadmed (kuus protsenti)
ja lapsehooldustooted (viis
protsenti).

Eesti turult tuvastati

ohtlikud tooted on turult

moeehete (nikli sisaldus)

eemaldatud.

kohta.

Eesti turul 20-25 ohtlikku
toodet aastas
Eesti edastatud teadete arv
on aastate jooksul olnud
stabiilne, püsides 20-25 too-

grupid on samuti jäänud

tootest tulenevad ohud).

samaks, muutunud on vaid

Teave Euroopa Liidu
turult avastatud ohtlikest
toodetest on kättesaadav
kõigile ning sellega saab
tutvuda Euroopa Komisjoni veebis. Tarbijakaitseamet soovitab nii ettevõtjatel, kes tarbekaupade
müügiga tegelevad, kui ka
tarbijatel antud leheküljel

Probleemsete toodete

te ümber. 2017. aastal

tea-

vitas Eesti RAPEX-i kaudu

tüülfumaraadi)

24 meie turult avastatud
ohtlikust tootest: üheksa
teadet rõivaste jajalatsite (kroom VI

dus. Samamoodi on mänguasjade puhul rohkem
avastatud nõuetele mitte-

Liikmes-

non-food

ta-

liik-

telt riikidelt lae-

mas Sisaski «Tähistaeva

kuvõttest nähtub, et

tsüklist» esitavad Heino

mesriigid on mullu vaheta-

margiesinduste kaudu puu-

Elleri ja Põlva Muusika-

nud teavet 2201 toote koh-

duse kõrvaldamisele, teised

Mootorisõidukid kutsuti

sisaldus,
siis nüüd kroom VI sisal-

vastavust keemiliste ainete
sisalduse, eriti ftalaatide

oleva infoga end kursis hoi-

osas.

tutvuda siis, kui ost soori-

RAPEX avaldab info
nädalaülevaadetena
RAPEX-süsteemi kaudu

teiskunud teadete põhjal 124 toodet, millest
103 puudutas mootorsõidukeid, kaheksa lapsehooldustooteid, kuus mänguasju ning muid tooteid
seitse.

probleemkohad ühe või teise tootegrupi osas. Näiteks
kui varem oli jalatsite puhul probleem DMF-i (dime-

li number vms, fotod toote
kohta, teavitav riik, rakendatavad meetmed ning

da. Eriti oluline on infoga
tatakse e-kaubanduses
ning väljaspool Euroopa
Liitu asuvast veebipoest.

Tarbijakaitseamet

teavitatud toodete kohta

avaldatakse info RAPEX-i
sisaldus), kaheksa teadet
kosmeetikatoodete (keelatud ainete sisaldus ning
mikrobioloogilised
jad), viis teadet mänguasjade (ftalaadid, väikeste osade eraldumine, helirõhutugevus) ning kaks teadet

näita-

koduleheküljel kord näda-

Rohkem teavet

las nädalaülevaadetena.

Loe Euroopa Komisjoni
lehelt, mis on RAPEX ja

Nädalaülevaates avalda-

takse ohtlikuks osutunud
ja piirangutega hõlmatud
toodete peamised andmed
(toote nimetus, identifit-

seerimise kood EAN, mude-

•

kuidas see toimib.
RAPEX-i info Tarbijakaitseameti lehel.
•

Ohutuse rubriik tarbijakaitseameti veebis.
•

kooli õpilased. Tähtkujude
legende Kreeka mütoloogia

ainetel esitab Jüri Aarma.
Rännak tähistaevas, tähed
ja tähtkujud suurel kinoekraanil. Piletitega.

Aasta keeletegu on Enn Ernitsa artiklikogumik
2017. aasta keeleteokon-

Suhkruhaigete seltsi
üldkoosolek ning koo-

litus «Uni meie sõber»
-

22. märtsil kell 14 Põlva

Päevakeskuses. Lektor
Põlva haigla ülemarst Margit Rikka.

Väljasõit. Põlvamaa SHS
sõidab 23. märtsil Värska
Veekeskusse Täpsem info ja
reg 5690 8680.

Koorilaulu õhtu «Otsin
Õnne» 24. märtsil kell 16
Räpina Aianduskooli saalis
Richard Ritsingu 115. sünniaastapäeva auks.

Mälestushetk ja küünalde süütamine 25.
märtsil kell 12 Võru raudteejaama ja kell 14 Veriora
raudteejaama juures. Kõik
1941-1952 küüditatud ja

külalised on oodatud. Info
510 2242.

Doonoripäev 26. märtsil
kell 10-13 Põlva haiglas.

kursil võitis peaauhinna
Enn Ernitsa artiklikogumik «Sõna haaval. Emakee-

lest tehiskeelteni». Rahvaauhinna pälvis Tartu Jaan
Poska Gümnaasiumi õpilaste loodud klassi-Instagram, kus ilusas ja korrektses eesti keeles kajastatakse põnevaid üritusi.
Haridus-ja teadusminister Mailis Reps tänas Türi
Ühisgümnaasiumis toimu-

nud aktusel eesti keele
hoidjaid ja arendajaid ning
soovis keeletegusat tulevikku. «Tunnustame neid, kes
vaid miljonilise rahvakillu
emakeele hoidmisel ja
arendamisel on midagi tähelepanuväärset ja kul-

tuuriväärtuslikku korda
saatnud,» ütles Reps.
Peaauhinna pälvinud
Enn Ernitsa kogumik «Sõna haaval. Emakeelest tehiskeelteni»koondab auto-

ri olulisemaid kirjutisi keeleteaduslikel teemadel, mil-

küljeline teos sisaldab valikut 1972.-2015. aastatel

avaldatud artiklitest. Kogumiku autor, Eesti Maaülikooli kauaaegne õppejõud ja Emakeele Seltsi auliige Enn Ernits on harukordne isik Eesti kultuuriloos. Ehkki hariduselt ja
ametilt loomaarstiteadlane
ja -õppejõud, on ta viimastel kümnenditel olnud silmapaistev eesti ja soomeugri keeleajaloo ja keelega
seotud kultuuriloo uurija.
Þürii, kuhu kuulusid taas-

iseseisvunud Eesti haridusja teadusministrid, otsustas tõsta esile veel kahte
keeletegu: Vikerraadio
emakeelepäeva etteütlust
ning «Eesti-mari sõnaraa-

matut».

E-etteütlus
Kümme aastat tagasi 277
osalenuga alustanud Vi-

kerraadio e-etteütlus on

sioon ja emakeelepäeva üks
olulisemaid sündmusi.
Paljud koolid on e-etteütluse võtnud oma emakeelepäeva tähistamise programmi, samuti kirjutatakse e-etteütlust ühiselt töökollekiivides ja sõpruskon-

dades. E-etteütluse tekstid
on humoorikad ja meelde-

jäävad ning juhivad tähelepanu levinud veaohtlikele
kohtadele, mis just praegu
on keelespetsialistidele silma jäänud.

Sugulaskeele sõnaraamat
«Eesti-mari sõnaraamat»
avab sugulaskeele kõnelejatele tee eesti keele juurde.
Veebisõnastik on abiks nii
keeleõppijatele kui ka tõlkijatele ja sisaldab umbes

kümme tuhat märksõna.

Keeleteo konkursiga tunnustatakse tegusid, mis tõstavad eesti keele tuntust ja mainet, väärtustavad eesti keele
õpetamist, õppimist ja oskamist, soodustavad eesti keele
•

kasutamist ja staatuse kindlustamist ning edendavad
ti keele talletamist ja uurimist.

sugulaskeelte sõnastike
sarja.

Rahvas valis võitjaks
klassi-Instagrami
Rahvahääletuse võitis Tartu JaanPoska Gümnaasiu-

ees-

Aasta keeleteokonkursil antakse välja kaks auhinda: peaauhind ja rahvaauhind. Peaauhinna otsustavad taasiseseisvunud Eesti haridus- ja teadusministrid, rahvaauhind
•

selgitatakse avaliku hääletuse teel.
Rahvahääletusel osalenuid oli tänavu 3507. Kokku anti
4815 häält hääletada võis ka mitme keeleteo poolt.
•

-

Rahvahääletuse võitis klassi-Instagram «Roostikurebased» 699 häälega. Järgnesid seitsme tundesõnagaT-särgid
•

600 häälega, «Sörulase aabits» 406 häälega, Vikerraadio
emakeelepäeva e-etteütlus 10, mis kogus 356 häält, ning
miljon eestikeelset Vikipeedia-artiklit aastaks 2020, mis

sai 280 häält.
2017. aasta keeleteo tiitlile kandideeris 23 mullust keeletegu.
•

•

Keeleteo auhind anti tänavu välja 12. korda, laureaatide

väljakuulutamine on osa emakeelepäeva tähistamisest.
Keeleteokonkurssi korraldavad haridus- ja teadusministeerium, Emakeele Selts ja Eesti Emakeeleõpetajate Selts.
•

Sõnaraamat kuulub Eesti

Keele Instituudi väikeste

kasvanud tuntud ja ooda-

tud ettevõtmiseks, kus tu-

Taustainfo

klassikor-

mi õpilaste loodud
Instagram «Roostikurebased», kus ilusas ja
rektses eesti keeles kajastatakse põnevaid üritusi.
Kõik postituste tekstid on
kontrollitud eki.ee

õigekeelsussõnaraamatu
kasutus ning eesti keele

reeglid. Õpilased peavad
postituste õigekeelsuse

Õppepäev 26. märtsil kell
11 Põlva Päevakeskuses
reumaühingu liikmetele ja
huvilistele. Aiandusspetsialist Tiina Paasiku loeng
«Köögiviljade ja maitsetai-

Tallink kingib 24. veebruaril sündinud lastele 100 merereisi

mede kasvatamisest

väike-

aias ja kasvuhoones».

Näituse «Martin Kang-

ro ja Räpina leib» ava-

mine 26. märtsil kell 14
Räpina Koduloo- ja Aiandusmuuseumis.

Kauno Kõima
isis@polvakoit.ee

handed inimesed oma keeSellest on saanud tradit-

Tallink kingib kõigile va-

last, nendest 13poissi ja 12

bariigi sajandal juubelisünnipäeval Eestis sündinud lastele ja nende peredele kokku 100 merereisi.
Tallinki Eesti-Soome ja
Eesti-Rootsi liinidel saavad
juubelilapsed koos pereliikmetega pere peale kokku
neli tasuta reisi.
Eesti sajandal sünnipäeval tuli Eestis ilmale 25

tüdrukut, kellest igaühele
kingib Tallink neli tasuta
merereisi. Merereisiks on
päevapilet Helsingisse või
kruiis Stockholmi merevaatega kajutis ning see on
kehtiv aastani 2036 ehk

kuni lapse 18-aastaseks
saamiseni.
«Meri on Eesti ja meie
rahva jaoks olnud aasta-

sadade jooksul väga olulise
tähendusega. Selle kinnis-

lehekül-

jel, et õpilastele jääkskülge

Tallink palub piletite kät-

dades soovime teha oma-

tesaamiseks sünnipäevalaste peredel võtta ühendust aadressil communi-

poolse sümboolse kingituse

cations@tallink.ee, saates

tamiseks ka uutes põlvkonkõikidele nendele tüdrukutele ja poistele, kes sündisid täpselt sada aastat hiljem kui Eesti Vabariik,»
sõnas Tallink Grupi kommunikatsioonijuht Katri
Link.

oma ees-ja perekonnanime,

kontaktandmed ning fotokoopia dokumendist, mis
tõestab lapse sünnikuupäeva.

oKõ, imetajd:
T

Kauno

kauno@plvit.e,

tel

529

6749;
Isis

Sihver,

reklam@povit.,

tel

799

9450,

530
4289

Haridus-ja

teadusministeerium

kasvanule ja kahele alla
18-aastasele lapsele.

AS -ile Tallink Grupp
kuulub 16 laeva ning firma
sõidab Tallinki ja Silja
Line’i kaubamärkide all

kuuel erineval laevaliinil.
Gruppannab tööd ligi 7000
inimesele ning teenindab
aastas 9,5 miljonit reisijat.

Igal merereisil kehtib
pakkumine kahele täis-

teave

kontrolli väga tähtsaks.

lest suurel osal on ka laiem
kultuuriline taust ja tähendus. Üle seitsmesajalehe-

leoskuse proovile panevad.

Uudise,

Tallink Grupi pressiteade

Koit
20.

märts

’18

8

’18

OSTAME METSAKINNISTUID,
KASVAVAT METSA JA METSAMATERJALI.
PAKUME VEO-JA RAIETEENUST.
AS Lemeks Põlva, tel 502 1666, 799 1474

Ost

märts

Ostan PALKI, PABERIPUUD (3 m),
KÜTTEPUUD, METSAKINNISTUID ja RAIEÕIGUST. Teen metsaveoautoga teenust. Tel 5620 8897.

Koit

OÜ Estest PR ostab METSAja PÕLLUMAAD. Tel 504 5215,
514 5215, info@est-land.ee

20.

Andres.Hainsoo@lemeks.ee

Lähemalt meist: www.lemeks.ee

Müük
surmateadete ning kaastundeavalduste,
mälestuskuulutuste ja tänuavalduste
avaldamise hinnakiri 4. aprillist 2016

Müün 24. märtsil Räpina turul
saaremaa LAMBA-MERINO-KOERAVILLALÕNGA. Erinevad värvid.
Müüa ehituslikku SAEMATERJALI
ja KÜTTEPINDE. Tel 510 0441.

•

Müüa EHITUSLIKKU SAEMATERJALI ja KÜTTEPINDE. 5354 4323.
Müüa EHITUSLIKKU SAEMATERJALI, SERVAMATA LAUDA,
TERRASSI-, VOODRI-ja
PÕRANDALAUDA. Pikkused
m. Laudade värvimine.
Vedu tasuta. Tel 528 2268.

Teenus
www.vaatevinkel.ee

Soodne FEKAALIVEDU. 5382 8791.

KÜTTEPUUD. Tel 527 4075.

Parim HIND, telli mind!
FEKAALIVEDU. Välikäimla rent.
Tel 525 6254, www.tommirent.ee

Müüa kuivi pakitud KÜTTEKLOTSE ja KAMINAPUID,
PELLETEID ning PUIDUBRIKETTI alusel. Vedu tasuta.
Tel 433 3130, 523 8503.

OHTLIKE PUUDE RAIE. 5810 8597.
OHTLIKE PUUDE LANGETAMINE.
Tel 505 4983, www.ohtlik.ee

Müüa märga HALUPUUD.
Tel 5656 2777.

KÜTTEPUID, KLOTSE,
PLIIDIPUID ja KAMINAPUID.
Vedu tasuta. Tel 5620 8897.

Töö

PELLETID kojutoomisega. 526 6673.
AS GoBus vajab Põlva bussijaama
KORISTAJAT. Info 522 8030.

Muud

Mooste Farmerid OÜ pakub tööd
lihaveise farmi ÖÖVALVURTRAKTORISTILE. CV palun saata
kavastupold@gmail.com
Info tel 522 6496.

KAARDID ENNUSTAVAD 24 H.
Tel 900 1727, ennustus.ee

Mistulema peab see tuleb. Kellel saab otsa aeg see läheb.
Minnes võtab ta lambist tule ja süütab taevasse tähe.
-

GENADI (Heino) PRUSS
20.06.1939-16.03.2018.
Ärasaatmine 21. märtsil kell 14 kodust.

kultsed

Reklam,

Leinajad

GENADI PRUSSI
mälestab ja avaldab kaastunnet abikaasale ja lastele peredega
Einar perega.

Avaldame kaastunnet
Veerale lastega kalli abikaasa, isa ja vanaisa
GENADI PRUSSI
kaotuse puhul.

Ahto ja Silvi peredega,
Mihkel ja Lea

Mälestame endist ansamblikaaslast

IVI KOOSAT
ja avaldame kaastunnet
lähedastele.
Naisansambel Sügiskuld

Käesolevast nädalast kehtestab Maanteeamet riigiteedele
massipiiranguid, et hoida ära teede kahjustusi.
«Kuna ilmaolud on muutunud kevadiseks ning teede
kandevõime on sulamisperioodi tõttu nõrgenenud, tuleb
rakendada massipiiranguid, et vältida suuremaid kahjustusi teedel,» lausus Maanteeameti hooldeosakonna
juhataja Rainer Kuldmaa. «Selleks et metsaveokid saaksid tööd teha, jätame võimaluse veoste tegemiseks õhtul
ja öösel kella 19-st hommikul kella 9-ni nendel teedel,
mille kandevõime seda võimaldab. Võimalus kehtib senikaua, kuni püsivad miinuskraadid ja tee on tahenenud.»
Veoste tegemiseks peab vedajal olema vastav luba.
Operatiivset infot kehtestatud massipiirangutest on
võimalik saada maanteeinfo lühinumbrilt 1510 või aadressilt http://tarktee.mnt.ee/ Selleks tuleb valida paremast
ülanurgast «Massipiirangud» ning klikkida lisainfo saamiseks veoauto ikoonidele. Massipiiranguga teelõigud
on kaardil tähistatud paksu tumekollase joonega.
Eespool nimetatud vedajad peavad loa saamiseks saatma taotluse e-postiga aadressile veoluba@mnt.ee
Vajaliku blanketi leiab Maanteeameti kodulehelt https:/
/www.mnt.ee/et/ametist/blanketid liikluskorralduse
blankettide juurest.
Maanteeamet jälgib olukorda riigiteedel tähelepanelikult

ning kui teede kandevõime on taastunud, tühistatakse ka
massipiirangud. Maanteeamet ootab liiklejatelt mõistvat
suhtumist ja palub kehtestatud piirangutest kinni pidada.
Maanteeamet

-

Teatame sügavakurbusega, et on lahkunud
meie kallis abikaasa, isa ja vanaisa

Kallist onu

42x33 mm 12 €
88x33 mm, 42x70 mm 24 €
134x33 mm, 42x107 mm 36
88x70 mm 48 €

Riigiteedel kehtivad massipiirangud

ALLAHINDLUSED VENEMAA
VIISATEENUSTELE. Vaatevinkel,
tel 662 1978, 508 6861.
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Surmateated

Südamlik kaastunne
Veerale ja lastele peredega
kalli abikaasa, isa ja vanaisa
HEINO PRUSSI
kaotuse puhul.
Olli perega,
Endel ja Maimu

Avaldame kaastunnet Tiiu
Jalajasele ema
EHA VISSE
surma puhul.

AS Põlva Haigla

Töökas ja sõbralik oli Su hing,
puhkama, puhkamakutsuti

Sind.

Avaldame sügavat kaastunnet Veerale ja lastele peredega kalli abikaasa ja isa
GENADI PRUSS
surma puhul.
Salme, Sirje, Eevi,
Ilme ja Silvi

Sügav kaastunne omastele
isa ja venna

PAUL JÄRVEMÄGI
surma puhul.

abikaasaga,
Allan ja Külli

Raivo

Südamlik kaastunne lähedastele kalli
GENADI PRUSSI
kaotuse puhul.
Fenita, Maia, Villem,

Kati ning Viljar, Meelis,
Liisija Roome peredega

Südamlik kaastunne
Urmasele perega kalli
venna

Südamlik kaastunne
Klairele ema

HELDUR MEITUSE
surma puhul.

surma puhul.

Südamlik kaastunne
Klaire perele ja teistele
lähedastele kalli

IVI KOOSA
kaotuse puhul.
Maie ja Andres

kaastundeavaldused, mälestuskuulutused
ja tänuavaldused
-

-

eraisikule
42x33 mm 14,40 €
88x33 mm, 42x70 mm 28,80 €
134x33 mm, 42x107 mm 43,20
88x70 mm 57,60 €
firmale
42x33 mm 16,80 €
88x33 mm, 42x70 mm 33,60 €
134x33 mm, 42x107 mm 50,40
88x70 mm 67,20 €

Klassikaaslased
Saverna kooli päevilt

Südamlik kaastunne Esterile ja lastele
peredega kalli

IVI KOOSA
kaotuse puhul.
Perek Hiir, Kelner, Kõiv, Kongo, Leius
ja Viive

€

€

•

Foto müügihind 3,30

•

Nekroloogi tekstiruumi üks rida kahel veerul 0,90 €

€

Kõik hinnad on esitatud koos käibemaksuga.
Info: tel 799 9450, 5300 4289 (E-R kell 8-15)
e-post: reklaam@polvakoit.ee

Unehõlma emasüda vajus,
mälestused helged maha jäid...

LUULE ERMEL

Südamlik kaastunne

Ingritile perekonnaga kalli
ema ja vanaema
LUULE ERMELI
surma puhul.
Mälestavad
naabrid Malle ja Eha.

Mälestab ja avaldab kaastunnet omastele
perekond

Ðevtðuk.

Mälestame endist jahtkonna liiget ja
avaldame kaastunnet omastele
PAUL JÄRVEMÄGI
surma puhul.

V ärska j ahtkonna j ahimehed

Maga vaikselt, puhka rahus, öö on saabund Sinule.
Maha jätsid mured-vaevad, mälestused kõigile.

GENADI PRUSS

Sügav kaastunne Veerale lastega kalli abi-

kaasa, isa ja vanaisa surma puhul.
Perekond Pruss, Käbin ja Venski

Ei nähtud väsimust Su kätes, ei kuuldud kaebusi Su suult.

Teatame sügava kurbusega meie armsa

ema, vanaema ja vanavanaema
IVI KOOSA
13.03.1937-16.03.2018

IVI KOOSA

Helgi, Elmar, Juta, Madis
Elu on tundmatu tee,
iial ei tea, millal lõpeb see...

•

€

surmast.
Leinavad omaksed.

Ärasaatmine kodutalust 22. märtsil kell
11 Kanepi Ala kalmistule.
Mälestust Sa hella pälvid, pälvid austust, sõnu häid.
Kodusoojus, arm ja töökus meile hinge Sinust jäid.

Mälestame kallist ema, vanaema ja vanavanaema

IVI KOOSAT.
Ester, Kerli, Katrin peredega,
Kristiina jaKristjan

