AhjaVallaTeabeleht
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Vabariigi 97.aastapäeva eel tunnustati
Ahja kultuurimajas pidulikul aktusel
noorsootöö valdkonna tublisid tegijaid.
Viiendat korda jagati vabariigi aastapäeva eel tiitleid noortele ja noorte sõpradele. Esitati 16 nominenti tiitlitele
Aasta Noor, Aasta Noorte Sõber, Noortesõbralik Tegu ja Parim Noorteprojekt.
Kaheksaliikmelisel
noortekomisj onil
oli tore lugeda nii positiivseid lugusid.
Ma tänan kõiki, kes esitasid kandidaate
konkursile. Need inimesed märkasid ja
ei olnud kadedad, et kiita ja tunnustada.
Aasta Noor 2014 on Renar Kihho,kes on
Ahja Kooli Õpilasomavalitsuse kauaaegne president, noortekeskuse aktiivi liige
ja kogukonna kultuurivedur. Renar on
värske ja lennuka mõttega, mida saadab
suur töövõimekus ja oskus haarata teisi
oma tegemistesse kaasa. Renari eelmise
aasta edukad projektid on olnud vabariigi aastapäeva viktoriin “Me armastame Ahjat”, Ahja I Saunaralli ja ball “Kesköine tähistaevas”. Nominendid Aasta
Noore tiitlitele olid veel Hannela Kiho,
Signy Aarna, Aaron Aarna, Rasmus Puur
ja Mikk Seene.
Aasta Noorte Sõber 2014 on Carmen

Aarna, kes osaleb aktiivselt noortekeskuse töös, juhendab kokandusringi, Ahja
Koolis on ta noortele kaks korda nädalas
jalgpallitreener. Esitajad iseloomustavad, et Carmen on tore ja sõbralik, aitab
kodutöid teha, tal on alati huvitavaid
ideid. Nominendid Aasta Noorte Sõbra
tiitlitele oli Mare Muru, Signy Aarna ja
Eha Kamenik.

Tänukiri anti noorte poolt ka noortekeskuse asutajale ja kauaaegsele sõbrale,
valla sotsiaaltöötajale Juta Otsale.
Noortesõbralik Tegu 2014 Kergliiklus–

tee rajamine Ahja alevikku. Noortesõbraliku teo kohta on esitajad kirjutanud

Noored saavad nüüd sportida ning
kasvõi niisama jalutada ning Ahjat imetleda. Kui midagi toas teha pole lähed
välja ja jalutad teel. Kergliiklustee tagab
ohutu koolitee paljudele õpilastele. Siin
–

saab proovida rulluiske ning jalgrattaga
sõita, mõnus koht jalutamiseks noortele
emadele oma pisikeste lastega.

Nominendid olid ka Põlvamaa Õpilasmaleva Ahja rühm
kus tööd sai
18 noort, esimest korda ka 12.aastased;
–

–

maakonnakokkutulekul saavutati I koht
vabariigis jäädi TOP 10-sse, rühmajuhid Mari-Liis Nummert ja Piret Palm
ning maalinäitus Ahja bussijaamas see
on seotud tegevus õpilasmalevaga, juhendaja oli Helen Otsa.
,

–

Parim Noorteprojekt 2014 Ball „Kesköine tähistaevas“ (korraldajad Laura
Saks, Sirli Kooskora ja Renar Kihho),
–

mis oli väga väljapeetud sündmus ning
pani ka noored riietuma ja käituma vastavalt. Nominendiks oli esitatud ka Ahja
Saunaralli –see on hea näide koostööst
valla ettevõtjatega, kus kaheksa saunaomanikku kütsid sauna ja andsid põne-

vaid ülesandeid võistkondadele.

Tunnustused andsid üle vallavanem Peeter Sibul ja noorsootöötaja Piret Palm.
Sündmus oli pidulik, esinesid Ahja lasteaia, kooli ning kultuurimaja ansamblid
ja kollektiivid, noortekeskuses oli Kaitseliidu poolt kohale toodud relvanäitus.
Ettekande Vene ja Ukraina konflikti teemadel tegi erukindral Ants Laaneots.

Ahja kohtumist ja vabariigi aastapäeva
tähistamist kajastas ka Soome suurim
päevaleht „Helsingin Sanomat“.
Piret Palm

Ahja Noortekeskuse juhataja
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Emakeelepäev väikese Illimari maal
Märtsikuu neljateistkümnendal päeval tähistatakse emakeelepäeva.
Eesti keelest on tänaseks saanud meie riigi-, kultuur- ja teaduskeel,
mis talletab meile ainuomast kultuuri- jaminevikukogemust. See on
väärt hoidmist. See päev meenutab inimestele, et eesti keele püsimajäämine ja kultuuri kandmine sõltub eesti keele kõnelejatest endist.
Keelt uhkusega kõneledes ja keele kõlaga mängides väljendame armastust emakeele vastu ja seda armastust võib julgelt teistega jagada.

Eespool nimetatud päeval kogunesid mudilased Põlvamaa lasteaedadest Ahja kultuurimajja, et osaleda luulekonkursil omaloomingulise või eesti autorite poolt loodud vähemalt 8-realise luuletusega.
Eelnevad 10 luulekonkurssi on toimunud Vastse-Kuustes, sel aastal
esmakordselt Ahjal, väikese Illimari maal. Meie oma kandi kirjanikule, Friedebert Tuglasele, meeldis väikese poisina tihti sõnadega
mängida. Kirjatarkuse omandamise mõte pani Illimari lõplikult kohmetama. Kuskil tulevikus ootas see teda, kuid kohutas nüüd. Ei, ta ei
jõua selleni kunagi, nii ilmvõimatu näib see. Kui saaks elus vähemalt
ilma selle kohustuseta läbi, nagu on saanud Härja-Kaanu!
Ometi huvitasid teda sõnad ise ja see, mis võis nendega teha. Neid
oli nii imelikke ja nad algatasid uusi mõtteid, mis nõudsid omakorda uusi sõnu. Liigutades tasakesi väikevenna hälli, korrutas ta ütlusi,
mida tihti tarvitati. „Haned läävad hallad käivad, luiged läävad
lumi tuleb.“ See oli nii lihtne ja ilus, nagu ei saakski seda enam teisiti
öelda. Seda võis lauldagi, omaette jorutada, nii et sisu lõplikult kadus
ja ainult kõla jäi (katkend raamatust „Väike Illimar“).
–

–

Laste luulepäev Põlva maakonna lasteaedadele on traditsiooniline ja

temaatiline üritus, mis toimus nüüd juba 11-ndatkorda ja kandis temaatilist pealkirja „Kõik putukad ja mutukad on ärevad ja jutukad“.
Kevadel tulevad võimule vihmakuningas ja päikesekuningas, kes
koos sulatavad lume ja aitavad rohu tärkama. Algab elu uus aastaring.
Ka putukad ja mutukad poevad oma peiduurgastest päikest tervitama ning algab nende kiire siblimine ja aktiivne tegevus. Ettekantud
luuletused kõnelesid putukariigi tegelastest, nende sõpradest ja tegemistest ning luulet esitati vanuserühmade kaupa. Osalesid lapsed 12st lasteaiast, kokku 46 väikest luulehuvilist. Lapsi oli tervitama tulnud
luulepäeva patroon hr Urmas Klaas ja Ahja vallavanem, kes kuulusid
ühtlasi ka žüriisse. Auväärt žürii tegi kokkuvõtteid kohe pärast iga
vanuserühma ärakuulamist. Vahepauside ajal pakkusid meelelahutust koolinoored Ahja Noorte Rõduteatrist ja suurema pausi ajal said
kõik saalisviibijad võtta suupisteid limonaadilaualt.
Parimad omaloominguliste või eesti autorite luule esitajad Põlvamaa
lasteaedadest on:
3-4aastased
I Grete Käis (Mammaste LA) ilus, ilmekas esitus
II Johanna Pärnaste (Põlva LA Mesimumm) selge, tubli
III Lenna Palmik (Räpina LA) hea diktsioon, pikk luuletus
ERI Simon Pesor (Põlva LA Lepatriinu) pere koostöö eest (ema
–

–

–

–

luuletus)

5aastased
I Marten Raud (Mammaste LA)

–

ilmekas, ühtlane lõpuni, selge

esitus
toredad kõnekujundid,
II Jete-Ly Maask (Põlva LA Lepatriinu)
naljakas (isa tehtud!) luuletus
III Steven-Märt Helerand (Vastse-Kuuste LA) elav, ilmekas, sorav esitus
ERI Raido Lillemäe (Räpina LA) energia, soravus, jäi meelde
–

–

–

6-7aastased
I Kevin Piir (Mammaste LA) lõpuni hea, pikk luuletus, meisterlik
sõnakasutus
II Marite Arianne Plado (Veriora LA) väga ilmekas, emotsionaal–

–

ne, humoorikas (vanaema) omaloomingu esitaja
III Geidi Uustalu (Vastse-Kuuste LA) julge,selge lõpuni
ERI Keidi Käär (Räpina LA) parim luuletuse „Liblikas läks liivakasti“ esitaja
–

–

Tänud kõikidele lastele, lasteaiaõpetajatele, pereliikmetele, kes tegid
koostööd luulepäeva ettevalmistamisel.
Erilised tänusõnad Ahja Noorte Rõduteatri „tegelastele“, kes aitasid
sisustada emotsionaalselt ja meisterlikult luulepäeva pause. Positiivset tagasisidet jagati mitmelt külastajalt.

Muidugi žüriiliikmetele kiidusõnad, kes olid vahvad
resti ühisele kokkuleppele kohtade jagamise osas.

ja jõudsid kii-

Lasteaiapersonalile veelkord suur tänu luulepäeva ettevalmistamise
ja sujuva meeskonnatöö eest luulepäeval.
järgmine emakeelepäev toimub väikeses Illimari maal. Milliseks
osutub teemavalik, eks seda näitab aeg. Ootame huviga väikseid mudilasi, kes armastavad emakeelt ja kannavad endas kultuurisädet,
Ahjale tagasi.
Kevade värskus teeb imesid,
naeratus justkui teibitud näkku,
läinud need õhtud, nii tuimad ja pimedad…

Ka

Soovin vallarahvale lõbusat lillelistkevadet ja toredaid kevadpühi!

Inge Saksing
Lasteaed Illikuku direktor
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Vallavolikogus ja vallavalitsuses
Jaanuari kuu istungil toimus valla 2015.a eelarve

esimene luge-

Volikogu kinnitas 2015 aasta vallaeelarve.

mine.

Arutusel oli vallavanemale töötasu määramine, mis jäeti samale
tasemele 2014 aasta tasuga.

Võeti vastu otsus, kus määrati Ahja valla 2014 majandusaasta auditeerijaks Lekra-Audit OÜ.

Arutusel olid 2015 aasta maamaksumäärad. Volikogu otsuse kohaselt jäid määrad samale tasemele eelmise aastaga:
1) põllumajandussaaduste tootmiseks kasutusel oleva haritava maa ja loodusliku rohumaa maamaksumääraks 1,0 % maa
maksustamishinnast aastas
2) ühtseks maamaksumääraks 2,2 % (metsa-, õue- ja muu
maa) maa maksustamishinnast aastas.

Vallasekretäri
01.03.2015 aasta

ettepanekul kinnitati
Riigikogu valimisteks.

jaoskonnakomisjon

Nimetati rahvakohtunik Tartu Maakohtusse.

Arutati ka AS Ahta Kütus hoonestusõiguse lepingu muutmist.
Tehti ettepanek vallavanemal ja volikogu esimehel pidada läbi-

rääkimisi hoonestusõiguse aastatasu muutmiseks.
Ahja Vallavolikogu liige Allan Loid esitas 29.01.2015.a avalduse,
milles palus lõpetada tema volitused volikogu liikmena seoses tagasiastumisega.
Erakonna Isamaa ja Res Publica Liit esimene asendusliige Katrin
Roositalu andis nõusoleku osaleda Ahja Vallavolikogu töös volikogu liikmena.
Seoses sellega valiti uus revisjonikomisjoni liige, kelleks sai hääletamistulemuste põhjal Priit Trahv.

Veebruari kuu istungil
Eesti Maaomavalitsuste Liitu (EMOL) astumise arutamine. Külalisena esines EMOLi tegevdirektor Ott Kasuri, kes andis ülevaate
liidu tegemistest. Volikogu liikmed soovisid veel teemat arutada
ja Eesti Maaomavalitsuste Liitu asumine otsustada märtsikuu vo-

Katrin Roositalu nimetati volikogu esindajaks Fr. Tuglase nim
Ahja Kooli hoolekogusse.

Valve Luude

likogus.

TEADE

Ahja Vallavalitsusele
Ettepanek

Vallavalitsus ootab kodanikelt ette-

Kui kogu mahu tegemiseks raha
ei jätku, siis tehakse ettepanekute
hulgast valikud. Eelistatud on teed,
mille kasutus on suurem ja mille
äärde jääb rohkem majapidamisi
Ettepanekuid ootame kuni 08. Maini 2015 a. aadressile vald@ahja.ee
või peeter@ahja.ee; samuti ka posti
teel aadressile Illimari 6 Ahja vallavalitsus
Lisa: Ettepaneku vorm
Vallavalitsus

kuni

Lisaselgitus (kui peetakse
vajalikuks):
Ahjal

2015

Ettepaneku

Ahja

tonnise

esitaja

Vallavalitsus

kontaktandmed:

täismassiga ja

nasekattega

raskemate

teedel kuni

krusa-veoitl pin-ja

monti.

kilomeetritel

uue

korralduse vastuvõtmiseni.

ühistranspordil,
lubatud
on
Liigelda

pääste-

p
rügiautodel.
sõidukitel

nig

Ahja vallavalitsus on kavandamas
remonttööde läbiviimist Ahja valla territooriumil asuvatel avalikus
kasutuses olevatel teedel. Eeltoodut
arvesse võttes ootame valla kodanikelt kirjalikus vormis ettepanekuid,
millised teed/teelõigud vajaksid re-

Tulenevalt valla kodulehel olevast teatest teeme ettepaneku remontida avalikus
kasutuses olev teelõik (tee
nimetus):

altes12.märiü6-kb ajutiselteab,

panekuid millistel teedel teha käesoleval aastal remonti

ja

eriteenistuse

onTeistel
erandkorras

sõidukitel

lubatud

liigelda

Ahja Vallavalitsus teatab, et keelab ajutiselt alates 12. märtsist üle 6tonnise täismassiga ja raskemate veokite liikluse valla kruusa-ja pinnasekattega teedel kuni uue korralduse vastuvõtmiseni.
Liigelda on lubatud ühistranspordil, pääste-ja eriteenistuse sõidukitel
ning prügiautodel. Teistel sõidukitel on erandkorras lubatud liigelda
Ahja Vallavalitsuse poolt väljastatud kirjaliku loa alusel.
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Euroopa Liidu Ühtekuuluvusprogrammile
esitati taotlus Ahja mõisa pargi
renoveerimistööde I etapi läbiviimiseks
Ahja vallavalitsus esitas Euroopa

Sama projekti raames on nende
asemele kavas istutada uued puud.
Samuti oleme pargialale kavandanud mitmete rajatiste ehitamise.
Kuna tööde maht ja projekti kogumaksumus on suurem, kui programmi rahalised võimalused, siis

Liidu

Ühtekuuluvusprogrammile
taotluse Ahja mõisa pargi renovee-

Kaasrahastajateks oleksid Keskkonnainvesteeringute Programm,
EV Riigieelarve ja Ahja vald

rimistööde läbiviimise rahastamiseks. Tööde läbiviimisel lähtutakse
2012 aastal val-minud Ahja mõisa
pargi heakorrastuse põhiprojektist.
Rahastuse korral saetakse pargialalt teede rajamine ja Ahja Laulva Pargi
maha ohtlikuks muutunud ja met- idee läbiviimine otsustati jätta järgsikult pargialale kasvanud puud. misse etappi.
teelõik ehitatakse välja erakinnistute omanike nõusolekul*
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Vallavalitsuse poolt Ühtekuuluvusprogrammile esitatud taotluse
rahastamine otsustatakse hiljemalt
juuniks.

/

proj istumisvõimalus

juurdepääs parki / hoonesse

Ahja mõisa pargi heakorrastuse
PÕHIPROJEKT

) Edgar Kaare
-

Sulev Nurme

Artes Terrae OÜ
Puiestee 78
Tartu 51008
tel: 742 0218

TOO

Ahja vald, Ahjaalevik

nr-:

61KP11
08.12.11

Kuupäev:

woo+i

Maastikuruum id

ja liiklusskeem

Joonise

nr:

1:1500
3

Jäätmejaam on tegutsenud üle kahe kuu.
Jäätmejaama on avatud:
Esmaspäeval kella 8.00-16.00
Teisipäeval kella 13.00-17.00
Iga kuu esimesel ja viimasel laupäeval kella

KEVADKORISTUSELE!

10.00-14.00
Operaator Rein Muuga tel 5587406
Vallavalitsus soovib saada kasutajatelt tagasisidet
jäätmejaama toimimise kohta.

Hoolime oma kodukohast ja hoiame seda korras,
et siin oleks hea olla meil endal ja meie külalistel!

Käes on kevad ja loodus puhkeb varsti õide. Teeme
oma kodu ja töökoha ümbruse korda, et kogu kevadine ilu veel rohkem silma paistaks .
–

Ahja vallavalitsus
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Uus Planeerimisseadus ja Ehitusseadustik
Kui tavaliselt öeldakse septembris, et kõik
on uus septembrikuus, siis seekord saame
ehitusvaldkonnas öelda sellise lause juba
juulis. Nimelt jõustuvad 1.juulil uus Planeerimisseadus ja uus Ehitusseadustik.
Uue Planeerimisseaduse puhul võib öelda,
et ühelt poolt on säilitatud väga palju juba
kehtiva seaduse teksti ja mõtet, samas
lisanduvad riigi ja omavalitsuse eriplaneeringud ning kõigi jaoks väga oluline
vähenenud on detailplaneeringute
koostamise vajadus. Nimelt ei ole planeerimisseaduse kohaselt enam vaja alates
1.juulist teha detailplaneeringuid külades
ning linnades, alevikes ja alevites on oluliselt vähenenud juhud, kui detailplaneeringu koostamine on vajalik. Detailplaneeringu koostamine on 1.juulist 2015 vajalik
juhul, kui soovitakse ehitada uut hoonet
või olulise avaliku huviga rajatist, millede
puhul on vajalik ehitusloa saamine. Kindlasti tuleb olla tähelepanelik, sest detailplaneeringute vajaduse näeb ette lisaks planeerimisseadusele ka looduskaitseseadus
(rannal ja kaldal ehitamise korral) ning
täiendavalt võib detailplaneeringu koostamise kohustus tulla üldplaneeringust ja
maakonnaplaneeringust.

osa-

Uue ehitusseadustiku kohaselt on ehitus-

lubade ja kasutuslubade vajadus oluliselt vähenenud ning kirjalik nõusolek on
üldse välja jäänud, ning selleks, et oleks
arusaadavam, millal mis dokumenti vaja,
on ehituslubade ja ehitusteatiste, samuti

kasutuslubade ja kasutusteatiste vajadus
fikseeritud ehitusseadustiku lisana. Seega,
kui lisas ei ole ehitist või soovitud ehitustegevust nimetatud, siis ehitusluba taotlema või ehitusteatist esitama ei pea.
Juulist muutuvad ka riigilõivud. Hetkel
kehtiva seaduse kohaselt makstakse enda
tarbeks ehitatavate ehitiste ja elamute ning
taluhoonete ehituslubade/kirjalike nõusolekute taotluste eest oluliselt vähem, sest
uued riigilõivud on järgmised:
Elamu ja seda teenindava rajatise ehitusloa taotluse korral 150 eurot, kusjuures
lammutamiseks vajaliku ehitusloa taotluse korral 30 eurot ning kasutusloa taotluse
korral 30 eurot.
Mitteelamu ja seda teenindava rajatise
ehitusloa taotluse korral 250 eurot, kusjuures lammutamiseks vajaliku ehitusloa
taotluse korral 30 eurot ning kasutusloa
taotlusekorral 60 eurot.

Raudteerajatise, auditikohustusliku surveseadme või gaasipaigaldise, jaotusvõrgu
elektrirajatise, side- ja telekommunikatsiooniehitise, kanalisatsiooniehitise, pinnaveehaarde, puurkaevu, puuraugu, spordivõi puhkerajatise, supelranda teenindava
kaldaga püsivalt ühendamata spordi- või
puhkerajatise ning erirajatise ehitusloa, sh
ka lammutamiseks vajaliku ehitusloa taotluse korral 30 eurot ning sama summa ka
kasutusloa korral.

Avalikkusele ligipääsetava eratee, õhutranspordirajatise, sadama-ja avalikus
veekogus kaldaga püsivalt ühendatud rajatise, muu avalikus veekogus kaldaga
püsivalt ühendamata rajatise, sealhulgas
kaldaga funktsionaalselt seotud rajatise,
veevärgi-ja kanalisatsioonitorustiku, kanalisatsiooniehitise, tammi, paisu, kaldakindlustusrajatise, veehoidla, niisutus-ja
kuivendusrajatise, tõsteseadme, põhivõrgu
elektrirajatise ja prügimäerajatise ehitusloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse
riigilõivu 250 eurot, kusjuures lammutamiseks vajaliku ehitusloa taotluse korral
30 eurot ning kasutusloa korral 60 eurot.

1.juuli st 2015 rakendub ehitiste andmekohustuslik ehitisregistrisse kandmine omavalitsuste järelevalve ülesandena,
kusjuures omavalitsus on kohustatud
selgitama välja ebaseaduslikult ehitatud
ehitised ning nõudma selliste ehitiste andmete ehitisregistrisse kandmise eest 500
eurot riigilõivu. Tuleb rõhutada, et selline
kontroll ei ole mitte omavalitsuse õigus,
vaid kohustus ja seega peab omavalitsus
ehitisregistrisse kandmata ehitiste osas
järelevalvet tegema. Seega on otstarbekas
uurida järgi, kas ehitisregistris (www.ehr.
ee) on kõik ehitised kantud ja kui ei ole,
te

siis esitada omavalitsusele vastavad andmed.
Tuulikki Laesson
Ehitusvaldkonna jurist

Pärimine
Viimasel ajal on tihti küsitud teavet pärimise kohta juhul, kui ei ole koostatud testamenti.

Pärimisasja lahendamisel omab tähtsus,
milline on abielu jooksul soetatud vara
režiim (abikaasade ühisvara või ühe abikaasa lahusvara). Kui vara on abikaasade
abielu kestel ühiselt omandatud ostu teel
(sh ostueesõigusega erastatud maa), siis
selline vara moodustab abikaasade ühisvara, ükskõik kumb abikaasa on omanikuna kinnistusraamatusse kantud (osad
kindlaks määratud ei ole(st ei ole½ ja ½).
Pärandada saab abikaasa endale kuuluvat
ühisvara osa ja abikaasa järel pärimise puhul kuulub pärandvara hulka abikaasale
kuulunud ühisvara osa.
Juhul, kui on koostatud testament kellegi
kasuks, siis toimub testamendijärgne pärimine. Kui testamenti ei ole vormistatud,
on surnud abikaasa järel pärijad abikaasa

ja lapsed või lapselapsed. Kui lapsi või
lapselapsi ei ole võivad pärida abikaasa
kõrvalt ka lahkunud abikaasa ema/isa,
õed/vennad.

pärandvara ühisusest. Pärandist loobumine ja pärandvara ühisuse osade võõrandamine on notariaalsed tehingud ning tuleb
tasuda notaritasu.

Küsitud on ka, kas saab loobuda ühe pärija kasuks. Kellegi kasuks loobuda ei saa.
On võimalik loobuda pärandist, sellisel
juhultekib loobuja osapärimisõigus isikutel, kes oleks pärinud siis, kui pärandist loobunu oleks surnud enne pärandi
avanemist(näiteks kui surnud isiku laps
pärandist loobub, läheb pärimisõigus üle
loobuja lastele, laste loobumise järel lastelastele).

Arvestades eeltoodut on targem ja otstarbekam teha testament. Abikaasadel on
võimalik teha abikaasade vastastikune
testament, kusjuures abikaasad ühiselt
saavad määrata isiku, kes on pärijaks üleelanud abikaasa surma korral.

Kui pärandi on vastu võtnud mitu pärijat
(kaaspärijad), kuulub pärandvara neile
ühiselt. Pärandvaraga saavad pärijad tehinguid teha ainult ühiselt. Pärijad saavad
ühisuse lõpetada ja pärandvara jagada. Iga
kaaspärija võib iseseisvalt käsutada (müüa
ja kinkida) temale kuuluvat mõttelist osa

Loomulikult on soovitav ka koos elavatel
isikutel, kes ei ole abikaasad, koostada
testament. Testamenti on võimalik vajadusel alati muuta.
Soovitan ajada enda varalised asjad korda,
siis kui on võimalik, et mitte põhjustada
teisele poolele asjatuid sekeldusi.
Valve Luude
jurist
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KOOLIST
HUVITAVAD ETTEVÕTMISED AHJA KOOLIS III VEERANDIL
Uue aasta alguses külastasime Võnnu KK lavastatud muusikali
„Lumivalgeke ja 7 pöialpoissi“. Põnevust pakkus juba kohalesõit
2- kordse bussiga. Etendus oli väga nauditav, millele aitasid kaasa
suurepärased näitlejad, kaunis lavakujundus ning ilmestav valgustus- ja helitehnika.

a

Jaanuari- j veebruarikuulkülastas meiekooli tantsuklubi JJ- Street
tantsijad, kes demonstreerisid oma tantsuoskusi ning tutvustasid
klubi võimalusi ja võlusid. Õpilaste suur huvi tänavtantsu vastu
on ajendanud kooli hoidma juhendajatega jätkuvat kontakti, et
uuest sügisest alustada huvilistega tantsuringi tööd.
Seoses holokaustiohvrite rahvusvahelise mälestuspäevaga 27. jaanuaril, külastas Ahja Kooli rändnäitus „Anne Franki päevik“. Kirjeldused ja pildid kõnelesid juudirahvusest tüdruku Anne Franki

perekonna saatusest natsistlikul Saksamaal aastatel 1929- 1945.
Välja olid toodud faktid ja pildinäited koledustest ning vägivallast, mida juudi ja vähemusrahvaste vastu sel ajal toime pandi.
Näitust oli võimalik vaadata ja uurida kooli 2. korruse koridoris
nädal aega.
Ülemaailmsel Turvalise interneti päeval 10. veebruaril, oli ka
meie koolis võimalus internetis valitsevatest ohtudest rohkem
teada saada. Filmikatked, multifilmid, lavastuslikud juhtumid
olid internetiohtude näitlikeks tutvustajateks. Kuldvillaku „tulises
lahingus“ võrreldi teadmisi nutitelefonidest ja nendega seotud
turvalisusest.
Sõbrapäevaeelsel reedel, 13.veebruaril, oli kõigil võimalus saata
sõbrale kiri sõbrapostkasti, koguda kalli-rallil enim allkirju kallistuste eest ja nautida näitusel klasside sõpruseteemalisi plakateid.
Päeva kordamineku eest hoolitses õpilaste omavalitsus. Südamliku ja sõbraliku päeva finaaliks oli sõbrapäevapidu Räpina Aianduskoolis.
Selle aasta vastlaliugu käis Ahja Kool laskmas Mammaste Tervisespordikeskuse nõlvadel. Kes vähegi soovis, sai talvise vastlaliu
auga ära teha. Kui sõidust isu täis sai, võis minna kohvikusse ja
nautida ilma ning kelgutajaid läbi akna koos kuuma glögi, limonaadi ja küpsistega.
Ahja Kooli õpilased olid palutud reedel, 20. veebruaril, esinema
Eesti Vabariigi 97. sünnipäeva pidulikule aktusele Ahja Kultuurimajja. Esmaspäeval, 23. veebruaril, oli koolis Põlvamaa Kaitseliidu noorte organisatsiooni tutvustav tund. Sel päeval kandsid ka
meie kooli õpilased au ja uhkusega kodutütarde ning noorkotkaste vormi.
Eesti Vabariigi 97. sünnipäevaga seostasid algklasside õpetajad
„Kaunilt kirjutamise võistluse“. Algklasside õpilased kirjutasid
paberile oma kauni käekirjaga tuntud luuletajate luuletusi Eestimaast ning illustreerisid neid. Kõik kaunid tekstid eksponeeriti
näitusena koridori seintel. Töid hindas õpetajatest koosnev komisjon ning kaunimate luuletuste kirjutajad said kooli aupäeva
aktusel direktorilt tunnustuseks põnevad kirjutamisnippide raamatud.

Vahetult peale Eesti Vabariigi 97. aastapäeva, 25. veebruaril, külastas Ahja Kooli 9.-nda klassi ajalootundi hr Heino Kostabi. Lisaks teemadele: Esimene Maailmasõda, Eesti Vabadussõda, Teine
Maailmasõda ning Eesti taasiseseisvumine, oli külalisesineja oma
jutustusse põiminud ka isiklike kogemusi, mis andsid ettekandel
olevatele teemade lisaväärtuse.
Alates kolmapäevast, 26. veebruarist, liigub meie seas ringi Väike
Illimar 2015. Illimari kandidaadid pandi proovile enesetutvus-

tamisel, Friedebert Tuglase teose katkendi lugemises, annete ja
oskuste eksponeerimises ning lustlikus teatevõistluses. „Sofide“
žürii valis Väikeseks Illimariks 1. klassi õpilase Reinhold Omeli.

Esmaspäeval, 2. märtsil, oli Friedebert Tuglase 129.sünniaastapäev. See on ühtlasi ka meie kooli aupäev. Traditsiooniliselt jagatakse sel päeval 9.- nda klassi õpilastele koolimärgid ning austatakse
pidulikult maakondliku omaloomingukonkursi edukamaid osalejaid ja nende juhendajaid.

Seekordset kutseharidusmessi Noor Meister 2015 Tallinnas külastasid Põlvamaa koolinoored 6. märtsil.Ahja Koolist olid messil
9. klassi esindus koos huvijuhiga. Päev messil andis noortele võimaluse tutvuda ja oma silmaga näha erinevaid elukutseid ning
kinnitas teadmist, et Eestis on kutsehariduse valik rikkalik.
Õpilasomavalitsuse noormeeste initsiatiivil üllatati esmaspäeval,
9. märtsil, kooli naisperet kaunite sõnade ja lillehtega. Üllatuskülalisena kõneles endine tööõpetusõpetaja Karl Käärik noortele
naistepäevade kirevast ajaloost ning kinkis naisperele õnnesoovid ja lilled.
Juba teist aastat korraldas jäätmekäitleja AS Kuusakoski 1.– 6.
klassidele teeküünlaümbriste kogumise võistluse. Kogutud ümbrised pressitakse ühtseks massiks ning toimetatakse Hiinas
asuvatesse tehastesse, kus alumiinium sulatatakse ning taaska-

sutatakse. Meie koolist osalesid võistluses kõik kuus klassi ning
andsid sellega oma märkimisväärse panuse looduse säästmisesse.
Kokku kogusime 8143 teeküünlaümbrist kogukaaluga 11,3 kg!
Kõige enam ümbriseid kogus 1. ja 2. klass (3732 tk). Üllatusena
selgus, et meie kooli 1.-2. klassi õpilased tunnistati selle tulemusega Põlvamaa tublimateks küünlaümbriste kogujateks.
III veerandi lõpupäeval, 13. märtsil, asendasid õppetunde erinevaid tegevusi ja teadmisi tutvustavad õpitoad.
Huvitavaid tegevusi ja üritusi korraldati sel veerandil meie koolis
ohtrasti. Täname kõiki õpetajaid, õpilasi, ÕOV liikmeid jpt, kes
heatujuliselt ja nurinata andsid oma panuse koolielu värvikamaks
muutmisel. Ürituste sisukama tutvustuse leiate meie kooli kodulehelt aadressil http//ahjakool.ee.
Mare Muru
Kooli
Fr. Tuglase nim Ahja
huvijuht
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III VEERANDI LÕPETAMINE III VEERANDI TULEMUSED
AHJA KOOLIS AHJA KOOLIS
Jätkuvalt I veerandi lõpule, toimusid ka III veerandi viimasel
päeval õpilastele õppetöö asemel erinevad töötoad. Tartu
Tervishoiu Kõrgkooli lektorite Ruth Pihle, Silver Türk`i ja Kati
Kõivu abiga oli võimalus tutvuda ja kinnistada oskusi esmaabi
andmisel kannatanule ning noorte tudengite Kairi Kivaste
ja Deevi- Johanna Voki eestvedamisel täiustusid teadmised
seksuaaltervishoiu valdkonnas.
Väga põnevaks kujunesid töötoad, kus õpilased said ise enda
kätega teha põnevaid asju. Võrumaa Keskkonnaameti spetsialisti
Helen Kivisilla õpetusel valmisid ja täiustusid omanäolised
taaskasutussärgid, kuhu oli võimalus ise peale joonistada.

Hindele viis ning eeskujulik käitumine

2. kl Ellinor Usai, Kerli Kapsi; 3. kl Martin Rein; 4. kl.
Kärgets; 8. kl Renar Kihho; 9. kl Getter Pihlak.
-

-

-

-

Grete

-

Hindele neli ja viis ning hea või eeskujulik käitumine:

3. kl. Kadri Vilt, Kaarel Vardja, Liise-Marie Musting, Marcus
Nõmme; 4. kl.- Annabel Tagaküla, Mariel Osik; 5. kl.- Agnes
Rohtsalu, Dagni Loid, Liise-Lisette Laur, Maria Tammleht; 6. kl.Andero Piir; 7. kl. Angela Puur, Hannes Kraavi, Karel Kallson;
9.kl.-Kaisa Pallandi, Hannela Kiho.
-

-

Kairi Hirmo juhendamisel valmisid lustakad „murupead“. Selleks
oli tarvis ühte sukka, natuke mulda, muruseemneid ja näo
ilmestamiseks spetsiaalseid silmi. Nüüd tuleb vaid hoolas olla ja
neid iga päev kasta!

Tänu õpetajate tublile tööle on puudulike hinnetega õpilaste arv
võrreldes eelmiste õppeaastatega tublisti vähenenud (1 õpilane).
Hindamata jäi pika haigusperioodi tõttu 6 õpilast, kes likvideerivad võladkäesoleva veerandi algul.

Terje Paes`i näpunäidete ja tarkuste põhjal said noored teadmisi,
kas ja kuidas on võimalik oma firma loomine ja arendamine maal,
keskusest eemal. äri loomine maal.

KEAT koolitused õpilastele
Kaitse end

ja aita teist” on põhikooli õpilastele mõeldud koolitus,
pääste, politsei ja esmaabi valdkonda. Meie koolis
Spetsialist tööbüroostandis noortele ülevaate olukorrast tööturul osalevad
õppepäevadel õpilased 5.-7. klassini. Ettevõtmine, mis
ja tutvustas elukutsete valikuid ning võimalusi.
sai alguse 17 aastat tagasi Jõgevamaalt, on tänaseks jõudsasti laieMõnusaks füüsiliseks vahelduseks kõige noorematele pakkus nenud üle Eesti. Projekti eesmärk on saavutada laste oskuslik käitumine eriolukorda sattumisel, mis hõlmab nii esmaabi, ohutut
ringijuht Carmen Aarna füüsilisi mänge võimlas.
liiklemist,
ja tuleohutust, orienteerumist kui ka ellujäämisoskusi metsas.
mis käsitleb

vee-

Projektis osalevad koolid saavad korraldavate organisatsioonide
spetsialistidelt õppeaasta jooksul tellida tasuta paaritunniseid
loenguid, millega kaasnevad praktilised tegevused järgmistel teemadel: elupäästev esmaabi, vetelpääste, noored ja seadusandlus,
liiklus- ja tuleohutus, matkatarkused ning orienteerumine. Koolitusi viivad läbi noorsoopolitseinikud, Päästekeskuse töötajad,
Maanteeameti spetsialistid, kaitseliitlased, esmaabiõpetajad.
Mai teisel poolel planeeritud laagris toimuvad võistlusmängud,
kus tuleb õpilastel lahendada teste, harjutada tulekustutamist, lasta õhupüssist märki, vedada tuletõrjevoolikuid, läbida vigursõidurada jms. Liiklusohutuse võistlusel tuleb lahendada liiklusteste
ning läbida jalgrattal vigursõidu rada.

Kooli orkester ja ansambel festivalile

Vanemad õpilased, (5.-7. klassi tüdrukud), nautisid Mari-Liis
Kurvitsa ja Steven Kristjan Rekandi juhendamisel liikumist HIPHOP´i rütmimaailmas. Hoogne HIP-HOP nakatas ka eelmisest
treeningust võimlasse jäänud 1. klassi õpilasi.
Mare Muru

huvijuht

Lehtse Kool korraldab üle-eestilise muusikafestivali väikekoolidele. Kahel eelmisel aastal olid koos Lääne Virumaa väikekoolid. Sel aastal kutsutakse osalema väikekoolide ansambleid kogu
vabariigist. Muusikafestival on mõeldud maal tegutsevate lasteansamblite kokkusaamiseks, väikekoolide ja maakultuurimajade
juures tegutsevatele ansamblitele väljundi andmiseks. Osa saavad
võtta laulu
ja pilliansamblid. Väikekooliks arvestatakse kooli
kuni 100 õpilasega.
–

–

Ahja Kooli läheb esindama 5.+6. liitlklassi orkester kaheksa õpilasega (juhendaja R. Lutsar) ja 5. klassi ansambel (juhendaja M.
Muru). Üritus toimub 22. aprillil.

Ahja Kooli õppealajuhataja Rita Lutsar
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ISAMAALINE OMALOOMINGUKONKURSS
Mirtel Ostra 1.klassist saavutas maakondlikul isamaalisel omaloomingukonkursil 1.- 4. klasside arvestuses I koha.

Algklasside õpilased pidid joonistama
pildi, kus oli palutud väljendada oma
suhtumist Eesti Vabariiki kui nende oma
riiki, mille kodanikud nad on. Seekordsele konkursile saadeti 96 joonistust Põlvamaa kümnest koolist. Koolide üldarvestuses jagas Ahja Kool
2.-5. kohta
Mikitamäe ja Saverna Kooliga ning Räpina Ühisgümnaasiumiga.
„Kaitseliidu Põlva maleva pealiku major Janel Säki sõnutsi eristus tänavune
konkurss võrreldes varasemate aastatega
pere väärtustamise poolest. „Eeskätt tuli
see välja nooremate laste piltidest. Aga
perest ju saabki isamaalisus vundamendi.“ (Ajaleht „Koit“, 17.märts 2015, Mati
Määrits)

Viiendat aastat toimuv konkurss on ellu
kutsutud Põlva maavanema ja Kaitseliidu Põlva maleva poolt.
Õpetaja Karin Pikk

LÕPPES KÜÜNLAÜMBRISTE
JAHT 2014/2015
Juba teist aastat korraldas jäätmekäitlejaKuusakoski 1.– 6. klassidele teeküünlaümbriste kogumise võistluse. Kampaania olulisim
eesmärk on noorema astme kooliõpilaste keskkonnateadlikkuse
suurendamine ning taaskasutuse ja jäätmesorteerimisevajalikkuse rõhutamine.

Alumiinium ei lagune prügimäel või looduses, seetõttu annab mistahes koguse küünlaümbriste kokkukogumine märkimisväärse
panuse looduse säästmisse. Keskkonnavõistlusest ”Küünlaümbriste jaht” osa võtnud Eestimaa kooliõpilased kogusid tänavu
ligi 1,5 miljonit teeküünalde alumiiniumümbrist kogukaaluga üle
2,1 tonni. Eelmise aasta tulemust ületati peaaegu kaks korda! Sel
aastal osales üle 6400 õpilase 143 koolist ja 350 erinevast klassist.
Kogutud ümbrised pressitakse AS Kuusakoski poolt ühtseks massiks ning toimetatakse Hiinas asuvatesse tehastesse, kus alumiinium sulatatakse ning taaskasutatakse.
Meie koolist võtsid osa kõik kuus klassi ning andsid sellega oma
märkimisväärse panuse looduse säästmisesse. Kokku kogusime
8143 teeküünlaümbristkogukaaluga 11,3 kg!
Kõige enam ümbriseid kogus 1. ja 2.klass (3732 tk). 1.-2. klass oli
ka Põlvamaa tublim küünlaümbriste koguja.
Tublimad üksikkogujad olid Kretlin Kalson 4. klassist (1320 ümbrist) jaLiise-Lisete Laur 5. klassist (1185 ümbrist).
Täname kõiki abiks olnud õpilasi, vanemaid, õpetajaid ja häid
sõpru, kes meid selle kogumisaktsiooni juures aitasid.

Selleks aastaks on jaht lõppenud, aga ärge põletatud teeküünalde
ümbriseid ära visake, hoidke neid järgmise aasta võistluse jaoks.
Aira Ojala Ahja Koolist

NUTIKAMAKS
NUTISEADMETE ABIGA
Friedebert Tuglase nimeline Ahja Kool onläbinud tavapärase
arengutee, kus mootoriks ning motivaatoriks on vajadus ajaga
kaasas käia ning olla õpetuse kaasajastamisel pigem sammukene
eespool.Selle õppeaasta väljakutseks on nutiseadmetekasutamine
õppetunnis. Õpime koosõpilastega.
Käesoleva õppeaasta hetkeseisu kaardistades on
•

koolis 14 iPadi

•

4 õpetajat läbinudkoolituse „iPadi kasutamine õppetöös“

3 õpetajat läbinud meeskonnana koolituse “Õppeprotsessi
juhtimine digiajastul”
•

arvutiõpetuse tunnid kõigis kooliastmetes
IKT juht ning kaasaegne arvutiklass
juhtkonna huvi ning toetus digiarengutele
ülekooliline WIFI võrk ning AppleTV 3 klassis
projektorid igas klassis
Google Drive kasutamine, paberivaba asjaajamine
majasisene koolitus õpetajalt õpetajale
õpilaste huvi ning õpetajatepoolne vajaduse tunnetamine
jne
Eesmärgiks on kaasajastada õppeprotsess, IKT vahendite abil
muuta õpe huvitavamaks ja jõukohasemaks, mitmekesistada õpikeskkondi, tõsta õpetaja töö efektiivsust ning ajakasutust, arendada loovust, koostööoskusi ning enesekindlust.
(väljavõte meiekooli ajaveebisthttp://ahjadigi.blogspot.com/Rohkem infot leiad sealt ning kooli kodulehelt.)
Soovime uut ning huvitavat kogemust jagada ning koostööd rohkendada, selleks kutsume kõiki huvilisi 6. aprillil kooli, külla
avatud tundidesse.Osalemine huvitavates õpitegevustes ning digivahendite kasutamise töötoad täiesti tasuta!
Paremaks planeerimiseks vajalik eelregistreerimine.
•

•

•

•

•

•

•

•
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ÕPPIDA ON MÕNUS AGA ÕPETADA VEELGI
MÕNUSAM!
Tahan teiega jagada meie kooli tublide
õppijate ning õpetajate saavutusi.

26. jaanuaril toimus Põlvas Eesti Teaduslahingu eelvoor. Põlvamaalt osales 12 võistkonda. Meie kooli võistkond koosseisus
Kristo Aav (7. kl), Hannes Kraavi (7. kl) ja
Renar Kihho (8. kl) saavutasid II koha. Iga
võistkond pidi lahendama viis ülesannet.
Ülesanded nõudsid loogilist mõtlemist ja
head meeskonnatööd. Juhendaja õpetaja
Aira Ojala
31. jaanuaril toimus Põlvas maakondlik
bioloogiaolümpiaad 7. klassi õpilane Hannes Kraavi saavutas III koha. Tublilt esines
ka Karel Kallson. Juhendaja õpetaja Heli
Sinipalu

7. veebruaril toimus Põlvas maakondlik
matemaatikaolümpiaad 8. klassi õpilane
Renar Kihho saavutas I koha ja 7. klassi
õpilane Hannes Kraavi saavutas II koha.

Juhendaja õpetaja Tiia Tenno
18. veebruaril toimus Räpinas 7. klasside Nuputa Põlvamaa võistlus 2015. Meie
kooli võistkondkoosseisus Hannes Kraavi,
Angela Puur jaMikk Rosenberg saavutas I
koha. Meie tubli NUPUTA võistkond esindab maakonda vabariiklikel võistlustel.
Juhendaja õpetaja Tiia Tenno

Põlva maakonna koolide 3on3 saalikorvpalli turniiril saavutas Ahja Kool I koha,
osales 10 võistkonda. Võistkonda kuulusid:
Indrek Pallandi, Emil Luiv, Karel Kallson,

Hannes Kraavi.

Juhendaja õpetaja.Maie

Utt

Mirtel Ostra 1. klassist saavutas maakondlikul isamaalisel omaloomingukonkursil
1.-4. klasside arvestuses I koha. Juhendaja
õpetaja Karin Pikk
Kes palju teeb, see palju jõuab!

Jõudu tegijatele!
Rohkem infot koolis toimuva kohta saad
aadressilthttp://www.ahja.edu.ee
Katrin Jõgeva

Friedebert Tuglase nim Ahja Kooli direktor

FRIEDEBERT TUGLASE NIM AHJA KOOLI AUPÄEV JA
FRIEDEBERT TUGLASE NIM OMALOOMINGUKONKURSS
Esmaspäeval, 2. märtsil oli Friedebert
Tuglase 129. sünniaastapäev. Kuna meie
kool kannab Friedebert Tuglase nime,
siis sel päeval on ühtlasi ka Friedebert
Tuglase nim Ahja Kooli sünnipäev ehk
aupäev.

Pidulikul aktusel tervitas direktor Katrin kõiki sünnipäevalisi ning tutvustas
äsjailmunud Friedebert Tuglasele pühendatud omaloomingukonkursi kogumikku „Illimari Sammu“ VII. Selle armsa raamatu omanikeks said kõik need

lapsed ja nende väga head õpetajad saa-

dulikul aktusel, kus auhindade jagamisel

vad toetuda-

osales ka meie kooli sümbol, Väike Illimar 2015- Reinhold Omel.

see on traditsioonilinekon-

kurss, millest osavõtnud on ikka ja jälle
tõestanud, kui palju võlu, ilu ja vaimsust
on sõnades peidus. Sel aastal olid konkursi teemad seotud üleriigilise muusika-aastaga. Žürii arutlused olid kohe
kindlasti musikaalsemad kui eelnevatel
aastatel. Osaleda sai kahes kategoorias:
1. Proosa: 1.-3.klass Kiri vanaemale; 4.6. klass Unejutt; 7.-12. klass ja õpetajad
CD-plaadi või muusikapala arvustus.
-

Iga-aastane Ahja Kooli korraldatav omaloomingukonkurss on Põlva maakonnas

üks kindel nurgakivi, millele Põlvamaa

Kooli kodulehel. Siinkohal toome välja aga oma kooli tublid osalejad: Renar
Kihho- III koht vanuseklassis 7.-9. kl ja
Karel Kallson- eripreemia samas vanu-

seklassis.

–

-

õpetajad ja õpilased, kelle abiga raamat
2. Luulevorm: Laulusõnad tuntud viisile
koostati ning kelle tööd kogumikus on laulusõnad vabalt valitud teemal tuntud
ilmunud. Pidulikus õhkkonnas kuulati viisile
(kõikidele vanuserühmadele).
5. klassi tüdrukute laulu ja nauditi 5.-6.
klassi pilliansambli esinemist.Lõuna ajal Konkursile laekus kokku 86 tööd Põlistus kogu koolipere ühises peolauas ja vamaa 12- st koolist. Osalejaid oli Põlva ja Räpina ÜG- st, Kanepi ja Värska
nautis sünnipäevaroogasid.
Igal aastal on 9. klassi õpilased saanud
kooli aupäeval endale Ahja Kooli lõpumärgid. Koos õpilastega sai koolimärgi
omanikuks ka nende vastne klassijuhataja Maren. See tähtis sündmus toimus
samal päeval Ahja Kultuurimajas, Friedebert Tuglasele pühendatud omaloomingukonkursi aktusel.

Konkursi tulemused on põhjalikult väljatoodud Friedebert Tuglase nim Ahja

Gümnaasiumist, Põlva, Tilsi, Viluste,
ja Saverna Põhikoolist,
Mammaste Lasteaed ja Koolist ning
Orava Koolist ja Fr. Tuglase nim Ahja
Koolist. Töid hindas 9- liikmeline žürii,
kuhu kuulusid Ahja ja Võnnu KK õpe-

Vastse- Kuuste

tajad, raamatukogujuhatajad ning

TÜ

Haridusteaduste Instituudi kommunikatsioonijuht. Konkursi silmapaistvamate tööde autorid, nende juhendajad
ja žüriiliikmed olid palutud osalema
Friedebert Tuglase sünniaastapäeva pi-

Täname kõiki osalejaid ja korraldajaid
ning soovime jätkuvat inspiratsiooni

ja julget pealehakkamist loominguliste mõtete kogumisel ja kirjapanemisel.
Kohtumiseni järgmisel aastal, Fr. Tuglase 130. sünniaastapäevale pühendatud
loomingukonkursil.

Mare Muru
Fr. Tuglase nim Ahja Kooli huvijuht
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AHJA SELTSKONNATANTSUKLUBI OSALES TALVISEL
TUHAMÄGEDE TANTSUPEOL
Jah, te lugesite õigesti! Ahja kultuurimaja
seltskonnatantsijad said tõesti selle julgustükiga hakkama!
Jaanuarikuus, kui selgus, et Põlvamaalt on
minemas kaks tantsijate rühma, Mooste naisrahvatantsurühm „Soolo”, Põlvast
noorte segarühm „Põlva Päntajalad” ja
peo repertuaaris on palju meilegi tuttavaid
seltskonnatantse, otsustasime samuti osaleda. Viimasena liitus meiega veel Põlvast
naisrahvatantsurühm „Värten”.

Pidu toimus 7.veebruaril Kohtla-Nõmmel, Ida-Virumaal. Hommikupoolikul oli
meil võimalus külastada KaevandusparkMuuseumi giidi saatel. Hiljem tantsida

läbi vana kaevanduspargi uude Muuseumi
ossa, mis sel päeval koos üle Eesti kokku
tulnud tantsijatega avati. Tule süütamise
tseremoonia ja Tantsupidu toimus uue
muuseumi vahetus läheduses, Tuhamägede vahel. Peale rahvatantsijate ühisesinemist esitasid tuletantsijad oma show
Tuhamäe jalamil. Tõrvikute valgel liiguti
Kohtla-Nõmme Kultuurimajja, kus toimus
simman ansambli „Kukerpillid” saatel.
Pidu kestis pea keskööni ja siis algas kojusõit läbi lumetuisu Ahjale.
Päev oli pikk, aga elamusterohke, eriline,
südantsoojendav ja täis rõõmsaid inimesi,
kellele meeldib elus hoida eesti rahvatantsu.

Tantsupeol osalesid: Laita Käspre, Maire
Kure, Elvine Käämer, Heli Osik, Viktor
Mahla, Piret Palm, Külliki Poroson, Lydia
Varik jaLeili Uibos (Moostest).
Kellel seda artiklit lugedes tuli mõte, et
tahaks ka tantsida, siis see võimalus on
täiesti olemas: Seltskonnatantsuklubi saab
kokku igal kolmapäeval kell 17 Ahja kultuurimaja suure saalis elava muusika saatel, lõõtspillil saadab tantsijaid Ene Priks
Moostest. Tule julgesti!

Külliki Poroson
Ahja Seltskonnatantsuklubi juhendaja

SENSATSIOONILINE, MAITSEKAS, SUURSUGUNE,
ELEGANTNE ETENDUS „PRESIDENDI LOOŽ"

AHJA KULTUURIMAJAS
Ei saa ju paljud vallad sellega kiidelda, et
nende vallavanem mingis näitemängus
kaasa lööb ja lausa peaosas! Meie inimestel
see võimalus 15. märtsil avanes, kui Lutsu
Teatri Selts mängis Ahja kultuurimaja la-

val Jaan Willem Sibula lavastatud vodevilli
„Presidendi loož”, peaosas Ahja vallavanem Peeter Sibul.Saime teada, et tegu on
väga andeka harrastusnäitlejaga, kes oskas

mängida nii erinevaid rolle läbi ühe lavastuse.Muidugi toetasid oma tõetruu mänguga presidenti ka kõik teised rollis olnud
tegelased: Uno Nagelmaa, Ruti Kirikmäe,
Liili Saar, Janno Rüütle, Helje Põvvat, Aveli
Asber.

puni. Valgustus, heli, liikumised, dekoratsioonid, kostüümid olid kõik paigas ja lõid
ühtse tervikpildi.Saime seega osa ühest
väga erilisest ja hästi õnnestunud lavaloost.Uute kohtumisteni!

Etendus oli kaasahaarav juba esimesest
hetkest peale ja pinge püsis etenduse lõ-

Külliki Poroson
Ahja kultuurimaja juhataja

AHJA II SAUNARALLI TOIMUB 20.JUUNIL
Eelmisel aastal 2014 korraldasime Ahjal I saunaralli. Ahja Saunaralli sarnaneb Otepää Saunamaratonile, kuid meil toimub üritus
suvel. Eelmisel aastal osales 5 võistkonda ja 8 sauna. Üritust kajastatika Reporteris.
Sel aastal toimub Saunaralli 20.juunil (samal päeval on kohalik
jaanipidu). Ootame osalema kindlasti rohkem meeskondi ning ka
saunu võiks rohkem olla. Saunarallile ootame osalema 3-5 liikmelisi võistkondi.
Hea ahjalane, kui Sinul on saun ning Sa oled meelsasti nõus saunatajaid oma saunas vastu võtma, pakkudes neile saunaelamusi
ning mõnusat leili, siis anna meile teada! Eesmärk on tutvustada
Eesti saunatraditsioone. Meie lubame, et päev saab olema põnev
ja kogemusterikas. Saunarallil valivad võistkonnad ka oma lemmiksauna. Eelmisel aastal valisid osalejad parimaks Jahimeeste
kilesauna.
Tänan korraldajate nimel eelmisel aastal osalenud julgeid saunaomanikke, kes osalesid Lokko Talu (Priit Trahv), Kristiina Tare
(perek. Öövel), Maasikamäe Talu (Kristiina Roositalu), perek.
Vardi, Palo Talu ( Piret Sõmer), Indrek Loid, Taavi Hernits, Otto
Kietzer ning Ahja jahimeeste kilesaun.
Info: saunaralli@gmail.com
Head leili!
Renar Kihho korraldaja
–

Pilt eelmise aasta ühest võistkonnast
Maasikamäe talu saunas/kümblustünnis
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AHJA

KULTUURIMAJA
EAKATE
KOLLEKTIIVIDE
TEGEMISTEST
Memmede rahvatantsurühmale „Hõbesõlg” on hooaeg olnud väga tegus. Sügisel osaleti Jõgevamaal Uute naistetantsude
konkursil Jõgeva Kultuurikeskuses. Üles
astuti kahe omaloomingulise tantsuga
„Meenuta” ja „Reinlender”, mille loojaks
rühma juhendaja Marju Rämmer.

Märtsikuus külastati Mooste Folgikojas
tantsuansambel „Leigarite” tantsuetendust „Viies pööripäev”, tantsiti ühises
tantsuringis erinevate rahvapilliansamblite saatel. Osaleti maakonna rahvatantsu
žanripäeval Räpina Kultuurikeskuses.

Juba hooaja algusest valmistutakse kevad-suvisteks Memme-Taadi pidudeks
Räpinas, Valgas ja Kagu-Eesti tantsupeoks
Põlva Intsikurmus. „Hõbesõle” rühm aitas
läbi viia Kagu-Eesti tantsupeo piirkondlikku seminari Ahja kultuurimajas, olles
näidisrühmaks õpetamisel ja tantsude
ühtlustamisel suviseks peoks. Tantsudest
valmis ka õppevideo.
Suvel on ees ootamas Ahja Kodukandipäevad, kus kindlasti ka „Hõbesõlg” tantsimas. Rõõmsate kohtumisteni pidudel!

Naisansamblil „Rukkirääk” on olnud samuti aktiivne hooaeg. Sügisel osaleti Põlva Kultuurikeskuses maakonna vokaalansamblite žanripäeval. Aprillikuus on ees
ootamas Kagu-Eesti piirkonna vokaalansamblite võistulaulmine Nõuni kultuurimajas, mais-juunis Memme-Taadi peod
Räpinas, Valgas.
Kindlasti kuuleb „Rukkirääku” ka Ahja
kodukandipäevadel Jaanipäeva paiku.
Laulmiseni!

Külliki Poroson
Ahja kultuurimaja juhataja

Karm

etendusega „Pilli-Tiidu”, pilet 2.50

Info tel 5372 7732
23.mai

Räpina Tuletõrje väljakul 17.
Laste laulu-ja tantsupäev ja Põlvamaa
Memme-Taadi rahvapidu „Pöial-Liisi”.
Osalevad Ahja kultuurimaja memmede
rahvatantsurühm „Hõbesõlg” ja naisansambel „Rukkirääk”.
30.-31.mai Kagu-Eesti tantsupidu Põlva
Intsikurmus. Osaleb Ahja kultuurimaja
memmede rahvatantsurühm „Hõbesõlg”

JUUNI

7.

MEIL
MUJAL

KULTUURISÜNDMUSED
JA

juuni

Memme-Taadi Suvepidu
„Päritud lood” Valgas. Osalevad Ahja kultuurimaja memmede rahvatantsurühm
„Hõbesõlg” ja naisansambel „Rukkirääk”.
Lõuna-Eesti

Kevad´ 2015

19. juuni, kell

APRILL

Ahja Kodukandipäevad: Jaanilaat

Ahja kultuurimajas

20.juuni, kell 14.00

23.aprillil, kell 18.00 Jüripäeva tähistamiJürijooks, lõke. Seltskonnatantsud ja

ne.

11.00-15.00

Ahja kodukandipäevad: Saunaralli
-

mängud.
MAI

kell 21.00
Jaanipidu ansambliga „Untsakad”

Ahja kultuurimajas
13.mai, kell 10.15 Lasteteater, näitleja Priit

Teisipäeval, 07.aprillil kell 17.00 Ahja Koolis
kontsert-kohtumine

,Minu kodu on minu kindlus'
>Külas psühholoog Mariana Saksniit
>Esinevad Ahja Kooli õpilased
Kohvi laud
>

///

+
Oodatud kõik huvilised
Toetab Norra riskilaste programm

«

grants

Püü?U/ oWor

-
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Õnnitlused
Säilita särtsu, säilita sära,
aastad need lihtsalt unusta ära,
neid me üldse kokku ei loe,
tähtis, et süda on hell ja soe!
Palju õnne!
MÄRTS
SALME RIHMA 95
endla-JohannaRämmal 91

ELFRIIDE HUIK 85
OSVALD TALIVÄTSING 84

Ahja postkontor on suletud:
03.04.15
01.05.15
18.05-31.05.15.
Perioodil 18.05-31.05 asendab Ahja postkontorit
ning väljastab saadetisi Põlva postkontor, asukohaga Kesk 10, Põlva.

Avatud:
E-R 9:00-18:00
L 9:00-12:00
P suletud
Kõikidel ettevõtetel või inimestel, kes elavad või
asuvad lähimast postkontorist kaugemal kui 5 km,
on võimalik kirjakandja tasuta koju või kontorisse
kutsuda.

Kirjakandjat saab tellida meie kliendiinfo telefonilt
661 6616. Tellimusi võtame vastu E–R kella 9–20 ja
L-P 9-15.
Eest Posti kirjakandja osutab järgmisi teenuseid:
kirisaadetise, postipaki, kullerpaki vastuvõtmine ja kättetoimetamine;
rahakaardi vastuvõtmine ja kättetoimetamine;
ajakirjade ja -lehtede tellimuste vormistamine;
maksete tasumine;
postimaksevahendite müük.
Kõike head soovides,
Gerli Mäeots | Lõuna piirkonna juhi abi
Tel: +372 6643927 | Mob: +372 5202816
gerli.maeots@omniva.ee

LAINE KOOSKORA 84
HELDUR PÄRN 83

VALVE TURBA 80

23. aprillil, jüripäeva õhtul kell 18.00 ootame

Ahja Postkontori uus telefon

4-liikmelisi võistkondi traditsioonilisele ümber
järve jooksule. Registreeri oma võistkond eel-

on 6643526

nevalt raamatukogus (Külli) või noortekeskuses

APRILL

(Piret).
~

VAIKE PÄRN 90
VALTER HIIS 89
ELSA KALLSON 88
HERBERT VÕSASTE 88
EINO HUIK 87
glafiRa RoSenbeRg 86
LINDA ROOTS 85
elvi männimeTS 84

ALBERT LUKK 82

EHA-LEHAATA LÕIV 82

Virve Kozlovski

13.04.1929-31.12.2014
Nadežda Rämson
01.01.1932-03.01.2015
Aliise-Madilde Alver
07.06.1920-26.01.2015
Malle Tiisler
19.06.1937-29.01.2015

tuse.

Töötutel võimalik sõlmida leping töötukassa
kaudu.
Huvi korral kirjuta anoortekas@gmail.com või
tule noortekeskusse T-R kella 14.00 20.00
Ahja Avatud Noortekeskus, Illimari 6,Põlvamaa
avatud E-R 15.00-20.00
tel. 51 14382 Piret Palm ANK juhataja

Maire Piirimägi

-

22.04.1956-02.02.2015

LINDA-JOHANNA KRISTAL 97

Aleksandra Soomer
02.08.1933-02.02.2015

VILJU KOOSKORA 81

Rein Männiste

HELJU SEENE 80

01.06.1947-17.02.2015
Mati Talv
16.11.1949-21.02.2015
Alfred Käsper
26.02.1943-05.03.2015
Aime Silla
13.01.1938-16.03.2015
Valter Ratassepp
20.06.1935-24.03.2015

AHJA VALLAS SÜNDIS:
24.02
Silvervanemad Kristina ja
Kristo Funk

~

Ahja Noortekeskus otsib vabatahtlikke, kellel
oleks aega ja tahtmist tegeleda noortega keskuses, kes juhendaks mõnda huviringi, oleks
noortele saatjateks matkadel ja väljasõitudel.
Suveks otsime ka õpilasmaleva rühmajuhti,
kellel on vastav tunnistus olemas või valmidus
rühmajuhi koolituse läbimiseks.
Vastutasuks saab uusi kogemusi ja võimalusi,
palju koolitusvõimalusi, noorte tänu ja tunnus-

MÄLESTAME:

MAI

GERDA PIHO 87

~

Ahja Vallavolikogu ja
Vallavalitsus
Illimari~ Ahja~~~~~0
~~

Põlvamaa

Tel./faks~ ~~~ ~~~ ~~~
E-post:~ ahja@ahja.ee
Kodulehekülg:~ www.ahja.ee

Toimetaja:~ Valve~ Luude
Tel:~~~~ ~~~ ~~~
E-post:~valve@ahja.ee
Trükk~ ja~küljendus:~
Tarmest~ OÜ
Trükiarv:~00

