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Ajaleht Koit ei ilmu 25. veebruaril.

Elutööpreemia pälvis Jaak Hinrikus,
aasta tegija on Andres Määr
Mati Määrits
mati@polvakoit.ee

Ettevõtluse auhinnad
Maakondliku elutööpreemia
pälvis tänavu kauaaegne
põllumajandus- ja omavalitsusjuht Jaak Hinrikus, aasta
tegija on kultuurijuht Andres
Määr.

Maakondliku komisjoni
edastusel jõudis OÜ Põlva
Agro (varem Põlva POÜ)
piimatoodang Jaak Hinrikuse ametisoleku ajal maailmatasemele. Tagatud on
loomade heaolu ning töötajatele loodud head töötingimused. 2002. aastal tunnistati ta aasta põllumeheks, 2003. aastal aga Eesti
parimaks piimakarjakasvatajaks.
Märkimisväärne on olnud ka Hinrikuse ühiskondlik tegevus - ta on
olnud korduvalt Põlva vallavolikogu esimees, Eesti
Piimakvoodi Nõukogu esimees, Eesti Tõuloomakasvatajate Ühistu nõukogu
liige, Eesti PõllumajandusKaubanduskoja piimatoimkonna liige ning aktiivne
jahiseltsi liige. Lisaks elutööpreemiale sai Jaak Hinrikus ka Põlvamaa vapimärgi omanikuks.
Vana-Koiola Kultuurimaja juhataja on Põlvamaa
meeskoori ning Laheda
valla poistekoori asutaja ja
dirigent, Laheda segakoori
ja Võru meeskoori dirigent, Eesti Meestelaulu
Seltsi arendaja, Uma Peo
eestvõtja ja dirigent, noorteansambli Rahe looja, La-

Arhiivifotod
Üldlaulupeole viis Andres Määr neli koori.

heda näiteringi asutaja ja
osaleja, Laheda valla mälumängumeeskonna liige.
Üldlaulupeole viis ta Põlvamaalt kolm koori ning
Võrumaalt meeskoori.
«Andres näeb alati teiste
inimeste häid külgi, mõtleb
positiivselt ja oskab mehi
motiveerida suuremate eesmärkide saavutamisele,»
iseloomustas teda Põlva
meeskoori koorivanem
Valle Kuklase.
Kauaaegse tänuväärse ja
asjatundliku töö eest maa-

konna esmatasandi arstiabi osutamisel sai Põlvamaa teenetemärgi perearst
Mare Torn.
Samaväärse tunnustuse
osaliseks arvati veel Värska Muusikakooli õpetaja,
pärimusmuusika arendaja
ja edasiviija maakonnas
Kristjan Priks; aktiivne
ühiskondliku elu tegelane,
haridus-, kultuuri- ja seltsielu edendaja Ilmar Tagel,
Johannese Kooli Rosmal
õpetaja, waldorfkoolide õppekava arendaja Külli Vol-

Jaak Hinrikus on tunnistatud ka aasta põllumeheks ja Eesti
parimaks piimakarjakasvatajaks.

mer ning AS-i Cista pakendivabriku juhataja Vahur
Käärik.
Aukirja saajaid oli tosin
Maavanema aukirja said
EELK Räpina Miikaeli
Koguduse Hooldekodu päevakeskuse tegevuse korraldaja, vabatahtlik avahooldusteenuse osutaja Eva
Sala; AS-i Põlva Haigla kirurgiaosakonna vanemõde
Tiina Volzina; kauaaegne
Räpina Aianduskooli õpetaja, vanempedagoog, nais-

ja segarahvatantsurühmade juhendaja Malle Terepson-Madisson; Saverna
lasteaia Sipsik juhataja,
aktiivne tervistedendavate
lasteaedade koordinaator
Inge Tamm; Põlva Roosi
Kooli klassiõpetaja Epp
Lõhmus; piirivalvekapten,
Koidula maanteepiiripunkti ülem Valmar Hinno; veebel, Värska Gümnaasiumi
ja Põlva Ühisgümnaasiumi
riigikaitseõpetuse õpetaja
Vahur Ojamets; Räpina
Ühisgümnaasiumi ajaloo-

Mastimänd 2009 on AS
Värska Sanatoorium, kes
on ühendanud Värska
vee, ravimuda ja kauni
looduse sanatooriumi ja
veekeskuse kvaliteetseks teenuseks.
Märkimisväärne investeering pideva arengu teel on Saatse Pansionaadi avamine läinud
suvel.
Ettevõtlikkuse eripreemia 2009 said Põlvamaale tehtud uue investeeringu eest Raul Lusti,
Gunnar Kaljuvee ja Marko Uuskar (OÜ Lihapagar.
Ettevõtluse eripreemia
pälvisid veel OÜ Peetri
Puit, Zerna talu (mahetootja) ja AS Kagureis.

Tunnustus
ja ühiskonnaõpetuse õpetaja Aarne Ibrus; Põlvamaa Vabadusvõitlejate
Ühenduse liige Erich Ojamets; aktiivne linaseemnetoodete propageerija Kalju
Paalman; rahvatantsurühma Kagu Kabujalakõsõ juhendaja Aveli Asber ning
MTÜ Lobotka Küla Selts
juhatuse liige Heldur
Kotov.

Seltskonnatantse saab edasi õppida sügisel
Läinud sügisel alguse saanud seltskonnatantsude
kursus kulmineerus möödunud laupäeval Põlva
Kultuuri- ja Huvikeskuses
kontsert-simmaniga.
Rahvakultuuri Arendusja Koolituskeskuse Põlvamaa rahvakultuurispetsialisti Kati Taali tagasi-

vaatel hoolitses autoritantsunumbrite ja ühistantsude eest Vastse-Kuuste segarühm Vihista Viisku
ja nende juhendaja Katrin
Peil, tantsijaid saatis Põlva-Võru rahvamuusika
koondorkester Elurõõm ja
dirigent Mare Põld. «Kontserdi «rosinaks» oli aga

kahtlemata viieliikmeline
lõõtspilliorkester Põlva
lõõtsakursuslastest, keda
seltskonna eestvedaja Heino Tartes humoorikalt tutvustas kui Põlva kõrgema
lõõtspilliakadeemia õppejõude.»
Erikülalisena esitas oma
lugusid lõõtsakuningas

Aivar Teppo.
Seltskonnatantsude
kontsert kasvas välja mullu sügisel alguse saanud
tantsukursusest, mille eesmärk oli omavahel kokku
viia pillimehed ja rahvatantsurühmad.
«Selles vormis tantsukursuse raames, nagu meie

Põlvas tegime, ei ole absoluutselt esikohal esinemine, perfektsus ja ühtsus,
mis laval autoritantse esitades on elementaarsed ja
hädavajalikud. Kursus on
eelkõige inimese enda
jaoks, ta tuleb sinna selleks, et tantsida, meelt lahutada, head muusikat

kuulata või lihtsalt teistega suhelda. See, mida
tantsija väljendab, tuleneb
tema enda olemusest, temast kui traditsiooni kandjast,» toonitas Taal, kelle
sõnutsi on seltskonnatantse plaanis edasi õppida sügisel.
Koit
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Toimetaja Mati Määrits, mati@polvakoit.ee, tel 799 9454, 505 0335
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Põlvas saab
tutvust teha
poppingu ja
newstyle ’iga

Eesti uudised
Paraadil osaleb üle
1200 mundrikandja. Ise-

Põlva Ühisgümnaasiumi
aulas toimub 26. veebruaril kell 16-19 tantsukoolitus, kus saab õppida poppingut ja newstyle’i.
JJ-Street Dance Company pressiesindaja Arti
Martini teatel viib koolitust läbi tantsukooli direktor Joel Juht (artistinimega
JJ), kes on Eestis hip-hop
kultuuri ja funkstyle’i arendaja ning edasiviija juba
aastast 1993. Eestis on JJ
teinud paljudele tuntud
artistidele koreograafiat,
mitmel aastal on ta osalenud ka Eurovisioonil.
Koit

Aare Plaki foto

Teised lehed
Murutraktorid
vallutasid Otepää
Otepää Motoklubi korraldas talvepealinnas Eesti
esimesed lahtised meistrivõistlused murutraktorite
talvekrossis.
Võistlus toimus kahes
masinaklassis: standardvarustuses murutraktorid
ja raiderid ning spetsiaalklassi murutraktorid ja
raiderid. Standardvarustusega traktoritel ei tohtinud olla muudatusi valmistajatehase seadetes. Spetsiaalklassi traktoritel ja
raideritel oli lubatud kõik
tehnilised muudatused,
mis ei halvenda traktorite
juhtimist ega peatamist.
Sõitude vahepeal oli
võistlus minikrossides
käsimuruniidukitega, kirjutab Valgamaalane.

Ettevõtja valmistas
odavkatla
Endine suusakoondislane
Pavo Raudsepp, kes on
nüüd ettevõtte P.Õ.M.M juhataja, töötas inseneridega
välja odaval puitkütusel
põhineva universaalse katla sooja vee tootmiseks
keskküttesüsteemidele.
«Turul olevad katlad ei
vastanud minu ootustele.
Need on liiga väikesed, et
kõige odavamat materjali
ehk küttepuu tootmisjääke
põletada,» rääkis Pavo
Raudsepp Virumaa Teatajale. Praegu on katel kasutusel tema koduses majapidamises ja firmajuht
koos inseneridega töötab
katla arendamisel.
Kliente üritatakse leida
keskmise suurusega firmade hulgast ja 3-5-korruseliste majade korteriühistute seast. «Praegu loodud
katla võimsus on 125-150
kW. Katla kütmisel saab
kasutada kuni 130-sentimeetriseid puuhalge, mis
on turul praegu kõige odavam küttepuu,» selgitas
Raudsepp. Katla maksumus ilma veepaagi ja korstnata on 60 000 krooni.

Eripreemia sai teiste hulgas Meie Stuudio Andre Laine tantsuga «Ahjualused».

Põlvalased said Koolitantsul
kiita kaasaelamise eest
Mati Määrits
mati@polvakoit.ee
Põlva Kultuuri- ja Huvikeskuse suur saal rõkkas reede
õhtul taas kaasaelamisest,
mis jäi silma ka koolitantsufestivali þüriile.

«Siin olid täna särasilmsed
lapsed. Saalis oli hästi positiivne energia ja kaasaelamine, mida kõikides kohtades sugugi ei ole. Nii et ei
saa kuidagi öelda, et eesti
lastel ei ole temperamenti,»
leidis vahetult pärast 43
numbri jälgimist þürii liige,
tantsustuudio Let‘s Dance
omanik Kai Meristo.
«Üldiselt mulle meeldis
tänane päev. Palju oli ideid,
aga palju oli ka läbimõtlemata asju ja maitsevääratusi. Stiilitaju on mõnes
kohas natukene segane.
Aeg on väga moodsaks läinud ning lapsed tahavad
hip-hopi ja tänavatantsu
teha. Sealt tulenebki soov
teha kõike, aga see alati ei
näe hea välja. Kingsepp
peaks jääma ikka oma kingade juurde,» leidis Meristo.
«Lastetantsud ja kostüü-

Mis juhtus

Festival
mid olid hästi armsad.
Kostüümidega on vaeva
nähtud - siin oli tõesti kulda ja karda ja kõik säras.
Alati võib muidugi nuriseda
kehakooli puudumise üle.
Kõike, mis laval liigub,
ikka tantsuks pidada ei saa.
Nõnda võib ka publikus
tekkida arusaam, et see
ongi tants, kui ma seisan
lava peal ja nokin seal nina.
Õpetajad peaksid ikka
mõtlema, mis nad teevad,
sest tants on võimas energia, millega saab muuta
noore inimese elu. Kehaline
kasvatus on meil koolis
puudulik, nii et tantsides
saavad nii mõnedki noored
sirgemaks,» lisas Tallinna
tantsustuudio juht.
Kostüümidega
oli vaeva nähtud
Et palju vaeva oli nähtud
kostüümidega, tõi esile ka
þüriisse kuulunud maavalitsuse peaspetsialist Helje
Põvvat. «Minu jaoks olid
üllatavad Värska noored,»
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Eripreemiad
• Meie Stuudio, «Ahjualused», 4.-6. kl, eesti
tants.
• Kanepi G, «Dþungli
jämm», 1.-3. kl, lastetants.
• Meie Stuudio, «Sparta
vägilased», 10.-12. kl,
showtants.
• Ad Astra (Laheda),
«Üleliigsed», 7.-9. kl,
vabatants.
•Põlva Keskkool, «Põlvpükstega tibud teevad
alati kükke», 4.-6. kl,
showtants.
• Siin Me Oleme (VastseKuuste), «Motomehed»,
4.-6. kl, showtants.
• hysteria (Värska),
«Rikas ja vaene», 7.-9. kl,
eesti tants.

Nelja tantsuga astus üles
ka lastevanemate tantsutrupp Andre Laine juhendamisel.
Lõppkontserdile pääsenud selguvad 1. märtsiks.

Politsei- ja Piirivalveameti kliendiinfo telefon 612 3000

Isikuid ei lubatud
Eestisse

Päästjatel oli töine
nädalalõpp

21. veebruaril saabusid Koidula maanteepiiripunkti kaks Venemaa
kodanikku, kellel puudus kehtiv viisa. Isikuid
ei lubatud Eestisse.

19. veebruaril kell 11.56
teatati, et Mooste valla Laho külas põleb elumaja
korstnas tahm. Õnneks
tuli korstnalõõridest välja
ei levinud. Päästjad kontrollisid ruumide tuleohutust. Põlengu põhjuseks oli
pühkimata korsten. Päästeteenistus juhib tähelepa-

Kristina Kostina,
Politsei- ja Piirivalveameti
kommunikatsioonibüroo
pressiesindaja

lisas ta.
Þürii liikme, maavalitsuse peaspetsialisti Maris
Tomba tähelepanekutel oli
rekvisiidi ja kostüümiga
kohati isegi üle pingutatud, teisalt jäi kostüümist
jälle vajaka.
«Mulle meeldis ja jäi
meelde toiduahela lugu
(Meie Stuudio «Kes keda?»
- M.M.) - kus laval olid porgandid, jänesed, hundid jt.
Samuti üllatasid mind
Vastse-Kuuste poisid tantsus «Motomehed». Väike
kool ja poisid on pandud
tantsima! Seekordne tantsuetendus on hea ka kahe
generatsiooni ühendamise
poolest - nimelt esinesid laval kordamööda nii lapsed
kui nende vanemad. Just
see oli mõnus rosin selle
ürituse juures.»
Koolitantsufestivali raames käis laval 11 truppi 43
tantsuga. Tantsijaid oli
250, neist 54 poissi. Andre
Laine 22 tantsust pälvis
eripreemia neli. Uue tulijana osales festivalil Vastse-Kuuste Kool kuue tantsuga õpetaja Piia Libliku
juhendamisel.

nu, et kütteseadmete hooldamata jätmine on tuleohutusnõuete eiramine
ning väärteo korras karistatav.
19. veebruari hilisõhtul
käisid päästjad Värska valla Saatse külas välja aitamas lumme kinni jäänud
liinibussi.
21. veebruaril kell 00.28

käisid päästjad Räpina
valla Sillapää külas
eemaldamas teele kukkunud puud.
Marek Kiik,
Lõuna-Eesti Päästekeskuse avalike suhete
büroo juhtivspetsialist
Liiklushuligaanidest
teata liiklusliini numbril
14900.

seisvuspäeva paraad algab
24. veebruaril Tallinnas Vabaduse väljakul kell 11. Paraadi juhatab kaitseväe juhataja kindralleitnant
Ants Laaneots ja võtab vastu president Toomas Hendrik Ilves. Paraadi rivistab
maaväe ülem kolonel Indrek Sirel, teatas kaitseväe
peastaap.
Paraadiks rivistub üle
1200 kaitseväelase, kaitseliitlase ning politsei- ja piirivalvekadeti, mis annab
kokku seni suurima osalusega pealinnas läbiviidava
paraadkoosseisu taasiseseisvunud Eestis. Paraadimuusikat teevad kaitseväe
ning Politsei- ja Piirivalveameti orkestrid.
Motoriseeritud paraadmarsil sõidab Scouts-pataljoni jalaväekompanii
Pasi-soomukitel. Suurtükiväepataljon on kohal
122-millimeetriste ja 155millimeetriste haubitsate
patareiga, õhutõrjepataljon 23-millimeetriste õhutõrjekahurite patareiga ja
õhutõrjeraketisüsteemi
Mistral patareiga, Kaitseliidu Järva ja Rapla malevad 81-millimeetriste ja
Kuperjanovi jalaväepataljon 120-millimeetriste miinipildujate patareiga ning
Viru jalaväepataljon tankitõrjeraketisüsteemidega
Mapats ja Milan. (BNS)

Tööpakkumiste arv on
tõusnud. Kui peaaegu terve eelmise aasta oli tööotsinguportaalis CV-Online
pakutavate töökohtade arv
650-750 vahel, siis aasta alguses kasvas see 900 kanti
ja kahel viimasel nädalal
on ületanud 1000 piiri. Hetkel on pakutavate töökohtade arv 1067. CV-Online'i
turundusjuht Raimo Matvere ütles BNS-ile, et hetkeseis on võrreldav 2008.
aasta kevadega. Tippaegadel on pakutavate töökohtade arv olnud 1500. Raske
oli 2009. aasta algus, mil
pakutavate töökohtae arv
oli 300-400. (BNS)

Kommunismi kokkuvarisemine näitusel. Euroopa Komisjoni Eesti esindus avas eile Tallinnas Kristiine Keskuse aatriumis ajaloonäituse «Hüvasti, Charlie!», mis käsitleb 20 aasta
möödumist kommunismi
kokkuvarisemisest Euroopas. Rändnäituse on kokku
pannud ajaloomuuseum
ning seda saab pooleteise
aasta jooksul näha kümnes
Eesti linnas. Tallinna järel
näeb näitust Haapsalus,
Kuressaares, Pärnus, Viljandis, Tartus, Põlvas, Võrus, Narvas ja Rakveres,
teatas Euroopa Komisjoni
Eesti esindus BNS-ile. Ekspositsioon hakkab Eesti
linnades olema paikades,
kuhu on igapäevaselt asja
nii linnarahval kui ka külalistel. (BNS)
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Uudised
Eesti Energia: vabaturu kõrge hind pole
meie määratud. Eesti

Aare Plaki fotod

OÜ Bellus Furnitur Räpina õmblustsehhis töötab ligi 30 õmblejat.

OÜ Bellus Furnitur kasvatab käivet
masule vaatamata
Raivo Sihver
raivo@polvakoit.ee

10. juunil 2006. aastal kirjutas maakonnaleht (vt Koit
nr 66), et pehmemööbli tootja
OÜ Bellus Furnitur alustas
Lintes lootustandvalt, kolides samuti pehmet mööblit
valmistanud OÜ Estfurn endistesse ruumidesse.

Nii on ka läinud, sest kui
alguses anti tööd 23, siis
praegu juba 95 inimesele.
Selle näitajaga ollakse Räpina valla üks suuremaid
tööandjaid. Juurde on ehitatud 1700 ruutmeetrit
tootmispinda (valmis 2008.
aasta aprillis), uuendatud
elektrisüsteemi, vahetatud
aknaid, remonditud katust
ning soojustatud osa
fassaadi.
Keskus asub Haljalas
OÜ Bellus Furnitur keskus ja osa tootmisest asub
Lääne-Viru maakonnas
Haljalas, väiksemad tootmisüksused paiknevad aga
Lintes, 2007. aastast ka
Narvas ja 2008. aastast Tallinna lähedal Kosel. Juurdelõikus, kanga- ja nahaladu asuvad Haljalas, õmblustsehhid on kõigis tootmisüksustes ning pehmemööblit (diivanid, voodid,

kasvu oodata, sest veebruari teisel nädalal Stockholmis toimunud mööblimessil
läks Linte tootmisjuhi Anti
Lepa sõnul ettevõttel väga
hästi, kuid vaatamata sellele plaanitakse laieneda
teistelegi turgudele.
Ettevõte on juba aastaid
olnud Äripäeva koostatud
mööblitootjate TOP-is esimene.

Mööblitööstus
madratsid, tugitoolid, toolid, tumbad jm) valmistatakse Haljalas, Lintes ja
Kosel.
Räpina tootmisjuht Anti
Lepp rääkis, et alates 2009.
aastast valmistab OÜ Bellus Furnitur ka madratseid
ning voodeid.
Lähiajal valmib Kose
tehases madratsiliin, kus
lisaks tavamadratsitele ja
vooditele, toodetakse ka
mootorvoodeid.
Kliendid leiavad kindlasti
endale Bellusest meelepärase diivani, kuna nad saavad valida paarisaja erineva mudeli, materjali ja värvitooni vahel. Üldse toodetakse kõigist OÜ Bellus
Furnitur diivani mudelitest
Räpinas ligi 30.
Kui veel 2006. aastal osteti Linte tootmisse diivanite ja tugitoolide karkasse
Tartust, siis praegu ostetakse need naabruses asuvast puiduettevõttest OÜ
Varola.
Tegelikult antakse tööd
paljudele Põlvamaa firmadele, näiteks OÜ-le Alcantra (karkassid), OÜ-le Est-

Ettevõtte Räpina tootmisjuht Anti Lepp rääkis, et juurde on
ehitatud 1700 ruutmeetrit tootmispinda.

com (karkassid) ja OÜ-le
Glestina (padjakotid).
Põhiturg on
Skandinaavias
Ettevõtte põhiturg asub
Rootsis ja Soomes, kuid
toodangut müüakse lisaks
Eestile ka Lätis, Taanis,
Hollandis ja Norras, eelmisest aastast ka Ukrainas.
Anti Lepp (kes nimetab
ettevõtte aadressiks Räpinat, sest asutakse linna
külje all) rääkis, et Räpinas
valmib päevas keskmiselt
kolme rekka jagu diivaneid
ning kogu ettevõttes 1600
valmistoodet nädalas. Lat-

tu ei toodeta ning üks tellimus täidetakse tavaliselt
nelja-kuue nädalaga.
Kogu OÜ Bellus Furnitur käive on 2005. aasta
100 miljonilt kroonilt kasvanud 2009. aastal 330 miljoni kroonini. Kui 2006.
aastal anti tööd 100, siis
praegu 350 inimesele.
Ettevõte kuulub Eestis
elavatele soomlastest vendadele Rikard ja Rolf Relanderile.
Masu ei ole ettevõtet
kimbutanud. Vastupidi,
2009. aastal kasvas käive
2008. aastaga võrreldes 12
protsenti. Ka tänavu on

Inimesi sõidutatakse
tööle bussidega
Masule vaatamata ei ole
OÜ Bellus Furnitur palgakärpeid teinud. Töötasu
makstakse tükitöö alusel
ning kiiremad teenivad üle
Eesti keskmise.
Enamik töötajatest käib
Lintesse tööle Räpina lähiümbrusest, aga ka Verioralt, Mehikoormast ning
isegi Obinitsast.
Töötajate tööle ja koju viimiseks on sõlmitud lepingud kahe väikefirmaga.
Transpordiks kasutatakse
hetkel kolme bussi. Kahes
neist on kaheksa ja ühes
neliteist istekohta. Hiljuti
ostis üks firmadest 20-kohalise bussi ning hakkab
edaspidi sellega Belluse
töötajaid tööle ja koju sõidutama. Inimesed ise sõidu
eest maksma ei pea.

Huvi keskkonnahariduse vastu kasvab
Keskkonnainvesteeringute
Keskuse (KIK) keskkonnaprogrammi taotlusvooru
laekus 674 taotlust, neist
ligi pooled keskkonnateadlikkuse projektide rahastamissooviga. Ehkki taotluste koguarv on tavapärane,
on nendega küsitav toetus
küllaltki väike, kokku
363,8 miljonit krooni.
«Korraldasime sel aastal
enne vooru tähtaega mitmes maakonnas infopäevi,
kus ennekõike tutvustasime just hariduse valdkonnas toetatavaid tegevusi ja

taotlemise tingimusi ning
ilmselgelt on see töö end
ära tasunud,» sõnas keskkonnaprogrammi üksuse
juht Heiko Põdersalu.
«Eriti tore on see, et näiteks Harjumaa infopäeval
tulid osalema sellised koolid ja lasteaiad, kes meile
varem taotlusi esitanud
pole. See näitab haridusasutuste üha kasvavat huvi tegeleda keskkonnatemaatikaga.»
Samas tuleb tõdeda, et
ehkki taotlusi on laekunud
ootuspäraselt, on soovita-

vad toetussummad vähenenud. Ennekõike tehakse
pisemaid investeeringuid,
mis nõuavad ka vähem
omaosalust, ja suuremad
projektid lükatakse tulevikku. «Veeprojektide mahu vähenemise taga on
kindlasti ka KIK-i vahendatavad Ühtekuuluvusfondi toetused, kuhu oleme
omavalitsusi aktiivselt suunanud,» arvas Põdersalu.
Vähenemisest hoolimata
esitati siiski kõige rahamahukamaid taotlusi veemajanduse programmi, kus

soovitud toetuse kogusumma on üle 175 miljoni Eesti
krooni ehk pool esitatud
taotluste kogusummast.
Rahamahukamad on ka
keskkonnakorralduse
programmi esitatud taotlused, kus 68 taotluse toetusesoov on üle 56 miljoni
Eesti krooni. Ennekõike on
seekordsed keskkonnakorralduse projektid seotud just välisõhu kaitsega
- erinevad õhukvaliteedi
uuringud ja energiasäästu
lubavad ümberehitused.
KIK kontrollib taotluste

vastavust KIK-i nõukogu
kehtestatud finantseerimise korrale ja selle lisadele, seejärel edastatakse
nõuetele vastavad taotlused sisuliseks hindamiseks
keskkonnaministeeriumile.
Lõpliku otsuse taotlusvoorul osalenud projektide
rahastamise kohta teeb
KIK-i nõukogu 2010. aasta
suvel.
Kristiina Pennar,
SA Keskkonnainvesteeringute Keskus
kommunikatsioonijuht

Energia juhatuse liikme
Margus Rinki kinnitusel
pole suurfirmadele vabaturule üle minnes pakutav
kõrge hind Eesti Energia
enda määrata, kirjutab
Postimees.
«Eelmise aasta sügisel
rääkisime kõigi 200 kliendiga, kes nüüd peavad hakkama vabaturult elektrit
ostma. Ütlesime neile, et
ees ootab umbes 20-30-protsendine hinnatõus,» selgitas Rink ajalehele antud
usutluses.
Praegu teeb Eesti Energia suurtarbijatele pakkumisi vahemikus 40-50 eurot megavatt-tunni eest.
Samas suudab ettevõte
Narva jaamades suletud
turule toota kasumlikult
elektrit hinnaga 30 eurot
megavatt-tund.
«Me oleme olulise turujõuga ettevõte. Kui me
müüks vabaturul 30 euroga, siis vabaturgu Eestis ei
tekiks, sest keegi ei tuleks
siia müüma,» ütles Rink
selgituseks. (BNS)

Maksuametile on esitatud 340 647 tuludeklaratsiooni. Maksuametile oli esmaspäeva hommikul kella 8.30 seisuga elektrooniliselt ja paberkandjal
esitatud 340 647 füüsilise
isiku tuludeklaratsiooni.
Esitatud deklaratsioonide põhjal tagastamisele
kuuluv tulumaksusumma
on 1,18 miljardit krooni,
juurdemaksmisele kuuluv
tulumaks 21,6 miljonit
krooni.
Varasema info põhjal
ootab maksuamet tänavu
kokku umbes 677 000 deklareerijat. Eelmisel aastal
oli tulude deklareerijaid
kokku 675 000, neist 90
protsenti esitas deklaratsiooni elektrooniliselt.
Kui deklaratsioon ei vaja
automaatse, esmase kontrollimise tulemusena täiendavat kontrolli, tagastab
amet tulumaksu maksumaksja deklaratsioonis
märgitud pangakontole viie
tööpäeva jooksul. (BNS)

Hollandi firmat huvitavad Leedu gaasiterminal ja -hoidla. Hollandi
gaasitranspordifirma Gasunie tunneb huvi Leetu
kavandatava vedeldatud
gaasi terminali ja maa-aluse gaasihoidla projekti
vastu.
«Me arutame Leedu gaasiinfrastruktuuri võimalikku tugevdamist, sealhulgas gaasitorustiku ja vedeldatud gaasi terminali probleeme,» ütles Gasunie juhatuse esimees ja tegevjuht
Marcel Kramer Leedu ajakirjanikele Groningenis.
Leedu suursadik Hollandis Vaidotas Verba ütles, et
Hollandi firma jälgib kõiki
energiaprojekte, mis on
kavas Balti riikides ja Poolas. (BNS)
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Muinsuskaitseamet toetab
Põlvamaa mälestiste omanikke
Viktor Lõhmus,
Põlvamaa vaneminspektor

Muinsuskaitseameti kaudu
toetab riik 2010. aastal
Põlvamaa mälestiste omanikke 570 000 krooniga,
mis jaguneb nelja mälestise
vahel. Kõige suurem summa (200 000 krooni) läheb
Mooste mõisa viinakeldri
võlvide ja avatäidete restaureerimise toetamiseks.
Mooste mõisaansamblist
on riikliku kaitse all kokku 20 arhitektuurimälestist. Toetust saav viinakelder on ehitatud 19.-20. sajandil. Pikka aega tühjalt
seisnud hoonesse on kavandatud huvikeskus. Sihikindla ja aruka tegevusega on Mooste vald leidnud pea kõigile endistele
mõisahoonetele uue funktsiooni.
Jätkub ka Rasina mõisa
valitsejamaja tööde rahastamine 100 000 krooni ulatuses. Rasina mõisahoone
sai eelmisel aastal uue
keraamilistest kividest katuse. Katuse konstruktsiooni parandamisel avaldus
hoone nõrk koht ja osa
karniisist varises alla. Tänavu ongi vaja asuda avariid likvideerima, sest karniisita ei ole mõisahoone
enam tema ise.
Üsna agarad toetuse küsijad on kohalikud omavalitsused ning Laheda vallale kuuluvat Tilsi mõisa
peahoonet toetatakse 100
000 krooniga. Tilsis on
puidust mõisahäärber seisnud aastaid tühjana ning
raha kulub hoone seisundi
parandamisele ja seenkahjustuse likvideerimisele.
Viimane toetuse saaja on
Valgemetsas asuv kunst-

Piirivalve palub harrastuskaluritel halbade ilmastikuolude korral jääle minekut vältida. Tugev tuul ja
tuisk ning tihe lumesadu ei
ole kindlasti sobivad ilmastikuolud järvejääle minekuks. Siinkohal peetakse silmas ka mootorsaanidega jääle minekut. Enne
jääle minekut tuleb end
kurssi viia ilmaprognoosiga ning sellega ka arvestada. Tugev tuul ja tuisk
pühib jäljed lumelt ning
raskendab nähtavust ja
kaldale tagasi jõudmist.
Politsei- ja Piirivalveameti pressiesindaja Karis Niisuke tuletab meelde, et jääle minnes tuleb lähimas
kordonis alati registreerida
nii väljumine järvele kui
saabumine järvelt, kuna
samaaegselt fikseeritakse
ka teataja asukoht, mille
tulemusel jõuab abi vajadusel kiiremini kohale. Järvele minnes peaks selga panema päästevesti, kaasa
tuleks võtta jäänaelad, mobiiltelefon, taskulamp ning
võimalusel ka navigatsiooniseade (GPS).
Koit

Aare Lepaste foto
Mooste mõisa viinakeldri võlvide ja avatäidete restaureerimiseks eraldas riik Muinsuskaitseameti kaudu 200 000 krooni.

Kultuuripärand

rahalist toetust enam kui
praegused võimalused lubavad. Laiema kandepinna
ja raha jagamise otsuste
läbikaalutuse suurendamise eesmärgil on ellu kutsutud Põlvamaa kultuuripärandi kaitsekomisjon, mida juhib maavanem Priit
Sibul. Enne otsuse tegemist
tutvus komisjon põhjalikult hoonete olukorraga.
Lisaks rahalisele toetusele koostab Muinsuskaitseamet ka ühe toetuse liigina muinsuskaitselisi
eritingimusi. Sel aastal
saavad Põlvamaal endale
eritingimused Tilsi mõisaansambli kolm hoonet.
Muinsuskaitseamet tule-

tab mälestiste omanikele
meelde, et toetuste taotlusvormi saab Muinsuskaitseameti kodulehelt www.
muinas.ee või Muinsuskaitseameti Põlva kontorist.

vus eelmisel sügisel muu
hulgas Pikajärve mõisaga,
kust esitati taotlus abistada endise mõisalauda restaureerimisel ja remondil
vabaajakeskuseks. Selleks
kulub aga mitu miljonit ja
sellist raha haldavad vaid
Euroopa struktuurifondid.
Komisjon märkis oma
kirjalikus otsuses, et Pikajärve omanikud esitavad
uue taotluse aastaks 2011,
kus näitavad ära ka võimalikud teised rahastamisallikad.
Muinsuskaitse nõuded
ehitamisel takistuseks ei
saa, kuna kooskõlastatud
põhiprojekt on omanikel
kohe välja käia.

Jaanuaris
registreeriti
1157 lapse sünd

Foto erakogust

2010. aasta jaanuaris koostati siseministeeriumi rahvastiku toimingute osakonna andmeil Eesti perekonnaseisuasutustes kokku 1157 sünniakti. Jaanuaris registreeriti 612 poisi ning 545 tüdruku sünd.
Kaksikuid registreeriti 19
paari, nendest kuus paari
poisse, kaheksa paari tüdrukuid ja viis segapaari.
Populaarsemad poiste
eesnimed olid Marten, Gregor, Kaspar, Maksim, Markus, Oliver, Romet, Joosep.
Tütarlastele pandi enam
nimeks Maria, Sandra, Johanna, Milana, Polina,
Darja, Emily, Emma, Grete.
Siseministeeriumi rahvastiku toimingute osakonna jaanuari statistika
järgi on Tallinnas registreeritud 393 lapse sünd, Tartumaal 165, Harjumaal
153, Ida-Virumaal 106,
Pärnumaal 76, Lääne-Virumaal 46, Viljandimaal 36,
Järvamaal 28, Raplamaal
26, Saaremaal 25, Võrumaal 21, Valgamaal 20, Põlvamaal 19, Jõgevamaal 19,
Läänemaal 18 ja Hiiumaal
kuue lapse sünd. Registreeriti üheksa surnult sündi.
2010. aasta jaanuaris registreeriti kokku 224 abielu, vaimulike poolt sõlmiti
neist 13. Perekonnaseisuametites registreeriti 166
abielulahutust.
2010. aasta jaanuaris registreeriti 1458 surma.
2009. aasta jaanuaris
registreeriti 1243 sündi,
248 abielu, 186 abielulahutust ja 1436 surma.

Kodutütred ja noorkotkad
õppisid laagris muu hulgas
küünlaid valmistama.

Kristina Kareva,
siseministeeriumi
pressinõunik

nik Elmar Kitsele kuulunud suvemaja, mille avariiline katus vajab kiiret remonti. Ajaloomälestisena
kaitse alla võetud Kitse suvemaja interjöör üllatab
külastajat kunstniku omakäeliste seinamaalide ja
olmeesemetega.
Ellu on kutsutud
kaitsekomisjon
Põlvamaal on üldse kokku
üle kahesaja arhitektuurimälestise ja poolsada ajaloomälestist, mis vajavad

Järge ootab
Pikajärve mõis
Viimastel aastatel on toekaid ideid idanema pandud
ka Pikajärve mõisas, kus
tegutseb omanike noorem
põlvkond. Nagu on Moostes saanud reaalse sisu teemapargi idee, võiks midagi
taolist toimuda maakonna
lääneosas, väga ilusas looduskeskkonnas Pikajärvel.
Maakondlik komisjon tut-

Isamaaline kasvatus Kaitseliidu moodi
19.-20. veebruarini toimus
Orava Põhikoolis maakonna nooremate kodutütarde
ja noorkotkaste õppelaager. Et laager sattus Kaitseliidu taasasutamise ja
vabariigi aastapäeva vahelisele ajale, olid ka laagri
teemad sellega seotud.
Kohale tulnud seitsekümmend noort said kahe päeva jooksul mitmesugust
õpetlikku, kasvatuslikku
ning sportlikku tegevust.
Õpiti tundma Eesti sümboleid ja muud meie kodumaaga seotut, ajalootunnis
kuulati külalise Hans Palosaare meenutusi tema
pere küüditamisest ja elust
Siberis.
Saabuva pidupäeva puhul valmistasid lapsed
küünlaid, õppisid tundma
peolaua katmise nippe ning
hilisel õhtutunnil lauldi
ühiselt isamaalisi laule.
Lisaks viidi läbi riviõpe

Halb ilm ei sobi
jääle minekuks

ning saadi õpetust ka esmaabist. Kõige mõnusamaks osaks oli laagriliste
arvates sportlik tegevus
kooli võimlas, õues lume
sees möllamine ja õhupüssist laskmine.
Kodutütarde Põlva ringkonnavanema Maaja Glaseri eestvõtmisel käidi
Orava Vabadussõja mälestusmärgi juures, kus avaldati austust langenud kangelastele.
Laagris õpitu võttis kokku Kanepi vanemate kodutütarde korraldatud viktoriin.
Aile Vals,
KL-i Põlva maleva
noorteinstruktor
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Zeiger ja Abel võistlustules

Tartu maratonil oli kiireim
põlvamaalane Siim Sellis

Tõnu Zeiger ja Argo Abel
Kagu Motoklubist osalesid
Prantsusmaal toimunud
quadracerite paaris kolme
tunni kestvussõidul ja tegid tubli etteaste.

Aare Plakk
aareplakk@polvakoit.ee

Viljandis toimunud Eesti
Koolispordi Liidu korraldatud võrkpallivõistlusele
Sadolin Cup 2010 oli kutsutud 30 Eesti paremat
võrkpalli mängivat keskooli/gümnaasiumi ja Värska
Gümnaasiumi võistkond
tuli teiseks.
Mängiti liigas, kus võistkonda kuulusid neli poissi
ja kaks tüdrukut. Rõngu
võideti 2:1, Viljandi KHK

Mesikäpa Hallis Põlva Ühisgümnaasiumi eestvõttel
koostöös JK Lootose ja Kaitseliidu Põlva Malevaga teoks
saanud 1. gümnaasiuminoorte saalijalgpalliturniiri
Põlva Ühisgümnaasiumi
rändkarikale võitis Põlva
Ühisgümnaasiumi esindusvõistkond.

Turniiril osales kolmest
gümnaasiumist kokku
kuus võistkonda. Alguses
mängiti omavahel läbi
turniirisüsteemis. Mängus
kolmandale kohale kohtusid Põlva ÜG II ja Kanepi
G I võistkonnad. Mängu
normaalaeg lõppes väravateta viigiga. Penaltiseerias
jäi peale Põlva ÜG II 3:2.

Põlvamaa kiireim oli Siim
Sellis Valgjärvelt.

Aare Plaki fotod
Anders Aukland (1) ja Jörgen Brink (21) finišis.

jääda. Teise põlvamaalasena lõpetas 110. kohal Jürgen Selgis ja kolmandana,
139. kohal Kaupo Sabre,
ajad vastavalt 3:40.04 ja
3:41.59.
Sandra Hansson lõpetas
parima naisena üldarvestuses 37. kohal (3:20.59).
Naistest oli teine Jenny
Hansson Rootsist, kes

lõpetas üldarvestuses 58.
kohal 3:28.22. Kolmas oli
Anu Taehtinen Soomest,
parima eestlannana oli
neljas Kaili Sirge.
Põlvamaa naissuusatajatest olid kiiremad üldarvestuses 1802. ja 1803. kohal
(naiste arvestuses 73. ja
74.) lõpetanud Liisbet Tilk
ja Kaari Susi ajaga 5:12.38.

Esialgsetel mitteametlikel andmetel läbisid 63 km
pikkuse põhidistantsi 4780
suusatajat, neist 492 olid
naised. Põlvamaalt sai
tulemuse kirja 82 suusatajat, üheksa neist olid
naised.
31-km distantsi läbijaid
oli Põlvamaalt 15, viis neist
olid naised.

Finaalmängus olid vastamisi turniiril kõik mängud võitnud Põlva ÜG I ja
ainult ühe mängu kaotanud Põlva KK. Peale jäi Põlva ÜG I 3:2, jättes rändkarika aastaks hoiule oma
kooli.
Viies oli Räpina ÜG ja
kuues Kanepi G II.
Kaitseliidu Põlva maleva
poolt oli välja pandud kaks
eriauhinda. Parima mängija tiitli pälvis Põlva ÜG I
mängija Tarvin Kaldvee,
kes oli ühtlasi turniiri suurim väravakütt 12 väravaga. Fair play auhinna sai
Kanepi G II võistkond.
Võitjatele medalid kaela
riputanud ja autasud üle
andnud Põlva ÜG direktor
Koit Nook tõdes, et üritus

Aare Plaki foto
Finaalis olid vastamisi Põlva ÜG I ja Põlva KK.

läks korda ja avaldas arvamust, et järgmisel aastal
võiks osalejaid veelgi roh-

kem olla. Ühe kooli taoline
ettevõtmine väärib ainult
kiitust.

MV-l Serviti kaotas ja Balti liigas võitis
Eesti käsipalli meistrivõistluste meistriliiga mängus
oli võõrsil Põlva Serviti
vastaseks Chocolate Boys
ja seekord jäid napilt peale
vastased.
Mängu algus ei tõotanud
midagi head. Vahepeal jäädi taha isegi üheksa väravaga. Poolajaks asus Chocolate Boys juhtima 18:11.
Teisel poolajal sai Serviti
oma mängu käima ja asus
vahet vähendama. Mängu
aeg sai aga enne otsa ja jäädi ühe väravaga alla 27:28.

2:0, Puhja 2:0 ja SuureJaani 2:0. Ainuke kaotus
tuli vastu võtta finaalis
Rannu koolilt 0:2.
Värska Gümnaasiumi
võistkond: Kaur Kattai,
Priit Ämarik, Martin Kütt,
Kristjan Kullasaar, Tuuli
Kotov ja Kairi Kaar. Treener Silver Hüdsi. Martin
Kütt pälvis hasartseima ja
Kairi Kaar üllatusmängija
eriauhinna.

Karoli Villako ja Johanna
Treier said teise koha

Karikas jäi hoiule korraldajakoolile
Aare Plakk
aareplakk@polvakoit.ee

Ligi 500 võistleja konkurentsis tuldi absoluutarvestuses 79. kohale.
Omas klassis tuli 75.
koht ja välismaalaste arvestuses oldi 18. kohal.

Värska võrkpallinoored
tulid Viljandis teiseks

Kui teist aastat järjest olid
pühapäeval sõidetud 39. Tartu maratonil kiireimaks meheks Anders Aukland ja kiireimaks naiseks Sandra
Hansson Norrast, siis kiireim Põlvamaa suusataja oli
Siim Sellis Valgjärvelt.

Võimsa lõpuga edestas Anders Aukland finišiheitluses napilt Jörgen Brinki
Rootsist. Ajad vastavalt
2:59.41 ja 2:59.42. Kolmas
oli rootslane Oskar Svärd
2:59.42.
Parima eestlasena oli eelmisel aastal 14. koha saanud Priit Narusk seekord
kaheksas 3:00.03. Üheksas
oli Andrus Veerpalu
3:00.04.
«Sõit oli raske, aga rada
hästi ettevalmistatud,» tõdes Aukland ja lisas, et tundis ennast viimastel kilomeetritel kindlalt. Ta avaldas kindlat soovi osaleda
tulevalgi aastal.
Parima põlvamaalasena
kõrgel 26. kohal lõpetanud
Siim Sellis sai ajaks
3:16.29. «Sõit oli algusest
lõpuni raske,» tõdes ta finišeerides ja lisas, et tulemusega võib siiski rahule

Sport 5

Andriy Ternovy ja Mario
Karuse viskasid 5, Kristjan
Muuga 4, Maksim Butenko
4, Siivo Sokk 3, Raido
Peedomaa 2 väravat ning
Margo Piksööt ja Olari
Paumets ühe.
Teistes selle vooru mängudes võitis HC Kehra Viljandi HC 29:25 ja SK Tapa
Aruküla 29:25.
Järgmise vooru mängus
on Serviti vastaseks Viljandi HC, kellega kohtutakse 25. veebruaril kell 19
Mesikäpa Hallis.

Balti käsipalliliiga mängus kohtus pühapäeval Põlva Serviti Mesikäpa Hallis
Riia LSPA-ga ja oli võidukas.
Andriy Ternovyta mänginud Serviti jäi esimesel
poolajal lätlastele alla ja
vaheajale mindi vastaste
eduseisul 15:12. Teisel
poolajal leiti oma mäng ja
lõpuks tuli võit 30:28.
Mario Karuse viskas 12,
Maksim Butenko 5, Margo
Piksööt 4, Kristjan Muuga
3, Priit Jõks ja Siivo Sokk

2 väravat ning Veiko Tigason ühe.
Põlva Servitil on 8 punkti viiest, Minski Dünamol
7 neljast, Riihimäen Cocksil 6 viiest, Riia LSPA-l 4
seitsmest ja HC Kehral
üks viiest mängust.
Põlva Serviti mängib järgmised mängud võõrsil. 27.
veebruaril kohtutakse
Riihimäen Cocksiga ja 3.
märtsil HC Kehraga.
Aare Plakk

Holstre-Pollis toimunud
ETV-Swedbank noorte suusasarja III etapil sai 16 vanuseklassis tulemuse kirja
405 noorsuusatajat.
Võisteldi ühisstartidest
ja vabatehnikas. Distantsi
pikkuseks oli vastavalt vanuseastmele 3-20 km.
SK Serviti/Põlva SPKO
oli esindatud 12 suusatajaga. Parema etteaste tegid
Karoli Villako ja Johanna
Treier, kes oma vanuseklassides N11 ja N12 hõivasid teise koha.

Põlva suusatajate kohad
M12: 20. Joonas Selgis;
M14: 11. Siim Villako;
M18: 7. Jürgen Selgis;
N11: II Karoli Villako;
N12: II Johanna Treier, 6.
Marimal Tilk; N13: 8.
Anette Kasemets, 16. Kerli
Tootsmann, N14: 8. Epp
Maidla; N15: 12. Jaanika
Kopli, 20. Helena Käo;
N20: 9. Kaari Susi.
IV etapi võistlus viiakse
läbi 27. veebruaril Tamsalus.

Käsipallinoormehed teised
Kehras toimunud A-vanuseklassi noormeeste Eesti
käsipallimeistrivõistluste I
etapil osales kaheksa võistkonda ja võitjaks tulnud
HC Kehra järel hõivas teise
koha Põlva Spordikool.
HC Kehra võitis kõik
vastased, tulles täiseduga
esimeseks.
Teise koha hõivanud
Põlva SK võitis Viljandi SK
26:12, SK Viimsi 25:19, SK
Tapa 31:21, Aruküla 32:17,
SK Reval-Spordi 27:10 ja
HC Tallase 26:12 ning kaotas HC Kehrale 19:22.

Kolmas oli Viljandi SK,
neljas SK Viimsi, viies SK
Tapa, kuues Aruküla,
seitsmes SK Reval-Sport ja
kaheksas HC Tallas.
II etapi turniir viiakse
läbi 19.-21. märtsil Põlvas
Mesikäpa Hallis.
Neidude A-vanuseklassi
I etapi turniir viidi läbi
Tapal. Osales viis võistkonda.
Esikoha hõivas SK Dvigatel, teine oli SK RevalSport I, kolmas SK RevalSport II, neljas SK Tapa ja
viies Põlva SK.

Elion SK Põlva
indiacanaiskond on kolmas
Indiaca Eesti meistrivõistlustel on toimunud kahe vooru mängud. Kui 1.
voorus hiilgasid Ülenurme
GSK võistkonnad, siis 2.
voorus olid võidukad Elioni SK Tartu esindused.
Elion SK Põlva võistkondadest on kõige paremini
läinud naiskonnal, kes on
kahe vooru kokkuvõttes
kuue naiskonna konkurentsis kolmandal kohal
16. punktiga. Liidril, Ülenurme GSK-l on 27 ja teisel, Elion SK Tartul 25
punkti. Neljas on SK Nolken 10, viies IK Reval 8 ja
kuues TTÜ 4 punktiga.
Segavõistkondi osaleb
üheksa ja liidripositsioonil
on IK Reval 24 punktiga.
Teine on Ülenurme GSK II

21, kolmas Elion SK Tartu
I 20, neljas Elion SK Põlva
I 19, viies Ülenurme GSK
I 15, kuues Elion SK
Noored 10, seitsmes Elion
SK Tartu II ja kaheksas
Elion SK Põlva II 7 punktiga ning üheksas, TTÜ on
punktita.
Seitsme meeskonna konkurentsis on esikohal Elion SK Tartu I 30 punktiga.
Teine on Ülenurme GSK
29, kolmas Rapla 21, neljas
IK Reval 19, viies Elion SK
Põlva ja kuues Elion SK
Tartu II 12 ning seitsmes
Tallinna IK 3 punktiga.
3. vooru võistlus viiakse
läbi 13.-14. märtsil Nõos.
Aare Plakk

6 Arvamus

Toimetaja Eve Salundi, eve@polvakoit.ee, tel 799 9457, 5333 9368

Juhtkiri

Heas ja halvas
Meie rahval on olnud paremaid ja halvemaid
perioode. Riigi ajaloos on see paratamatu.
Praegu ei ole maailmas tervikuna ega meie
majandusel just kõige paremad päevad.
Nendest aegadest edukas ülesaamine vajab
ühiskonna ühtsust ja koondumist, et võidelda raskustega.
Me ei vaja üksteisele ärategemist, rehepaplust, nutu ja hala õhkkonda. Need pole kunagi
kedagi aidanud. Paanika külvamise asemel
tuleb ühiselt otsida innovaatilisi lahendusi
majanduse elavdamiseks, nii riigi kui oma elu
arendamisega edasi minekuks. Näited ajaloost annavad jõudu, uskumaks, et tarkust
selleks meie rahval peaks piisama. Maailmas
kehtib reegel - aita kõigepealt ennast ise, siis
aitavad sind ka teised.
Siinkohal tasub korrata eelmisel aastal vabariigi presidendi poolt Eesti Vabariigi iseseisvuspäeva pidulikul kontserdil Jõhvi
Kontserdimajas öeldut: «Praegu on õige aeg
aduda, et oleme ajanud vahepeal segamiElukvaliteedi sum- ni vabaduse tarbida
maks on vaimsed ning vabaduse otsusväärtused ja tugev tada inimlike väärtuste kasuks. Inimühistunne.
väärne elu ei koosne
rahast ja asjadest, luksuskaupadest ja kahjurõõmust teiste inimeste «tõehetke» üle.
Elukvaliteedi summaks on vaimsed väärtused, rikkad inimsuhted, tervislikud eluviisid,
õnnelikud lapsed ja tugev ühistunne. Just
neisse tuleb investeerida oma aega, mõistust,
emotsioone ja tahet. Kui jätame kõik selle,
mis vale; kui tõuseme uuesti püsti, kui oleme
komistanud või kukkunud; kui me märkame
ja aitame teist inimest, kui tema on kukkunud, ja kui liigume edasi, nagu ikka oma ajaloos oleme suutnud, siis me saame hakkama.
Kui näeme tänastes raskustes võimalust taas
alustada, taas elustuda, taas sündida teadmiste ja kogemustega, mida elu vabas riigis
on meile juba andnud, siis saame hakkama.»
Ärme ootame karmi hukkamõistu või tehtud vigade loetelu. Hoolimata ebakindlusest
ja teadmatusest homse ees - me tuleme toime.
Ka väike rahvas võib olla tugev, kui ta on
üksmeelne, julge ning valmis enda eest
seisma.
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Riigi sümbolid Eestis konflikte ei tekita
Olen üsna pingsalt jälginud
Postimehes avaldatud Abdul Turay arvamuslugusid
ning alati suure põnevusega järgmisi oodanud.
Miks? Turay pärineb Suurbritanniast ning omab seetõttu paljuski suuremat objektiivsust «Eesti asjast»
rääkides.
Viimases Postimehes
avaldatud Turay arvamusloos avaldas mees imestust, miks just temal paluti
Eesti iseseisvuspäeva eel
kirjutada rahvusluse tee-

Nädalast nädalasse
madel. Minule tundub see
jällegi hea, et iseseisvuspäeva eel ja järel pole arvamusplats pelgalt eestlaste
sõnavõtu kohaks. Veelgi
enam võiksid sel teemal sõna võtta Eesti venelased.
Turay kirjutas, et peaksime eestlastena olema uhked, et meil on võimalik nii
vabalt lehvitada sinimustvalget lippu, et teame peast

mitmeid isamaalisi laule
(ja saame neid hirmu tundmata laulda) ning et iseseisvuspäeva paraadidel
kantakse alati täit sõjaväemundrit.
Need elemendid ei tekita
kelleski kartust, et võiksime nende kasutamisel kedagi siin riigis solvata.
Vastupidi on see nii mitmeski multikultuurses
Lääne-Euroopa riigis, kus
riigisümbolite kasutamisega ollakse pigem ettevaatlikud.

Seega kutsun üles kõiki
Eesti Vabariigi kodanikke,
olenemata rahvusest, tundma rõõmu selle üle, et meie
vahel pole nii teravaid konflikte, et peaksime sinimustvalge kappi peitma, isamaalised laulud teleekraanidelt keelama ja sõjaväeliste paraadide korraldamise lõpetama.
Rivo Veski

Homme on Eesti Vabariigi 92. aastapäev
Paljud eestimaalased peavad vabariigi aastapäevast
või võidupühast hoopis
tähtsamaks ja tähistamist
väärivamaks jaanipäeva,
jõule või lihavõttepühi.
Sel teemal arutlevad Riigikogu liikmed.
Mai Treial, Rahvaliit:

«Arvan, et jaanipäeva,
jõule ning lihavõttepühi ei
saa kuidagi tähtsuse järjekorda seada - kõigil on meie
rahva jaoks erinev tähendus. Jõulud ja lihavõtted
on meie kui ristiinimeste
väärtuste kandjad. Kristlikke väärtusi püüdsime
säilitada isegi siis, kui
ateistlik maailmavaade vägisi peale tungis, kui nendest avalikult välja ei tohtinud teha.
Olen pärit Lõuna-Eestist,
meile on jõulud olnud
ajaks, kui oleme käinud esivanemate
haudadel
ja kirikus,
mõelnud
lahkunutele, oma kohale siinses ja teispoolses elus. Nii palju kui
ennast mäletan, on see
ikka nii olnud ja sellist käitumist ning suhtumist olen
pidanud iseenesestmõistetavaks. Jõulud on meile
hingelise rahu ja jõu allikas, siis saavad pered ja
põlvkonnad kokku, olgu
siis reaalselt või vähemalt
mõttes.
Lihavõttepühadest tuleb
meelde, kuidas lapsepõlves
vahetasime sugulaste ja
tuttavatega postkaarte,
millel kanad-munad ja lilled-jänkud. Alles vanemaks
saades hakkasime mõistma, mida need sümbolid tähendavad. Jaanipäev, kirikukalendris Ristija Johannese sündimise pühana
märgitu, on saanud endale
eriti tähtsa koha meie rahvakalendri tähtpäevade
seas kui suve alustav pööripäevapüha.
Pole ime, et võidupüha
tuntakse vähem, sai see ju
riiklikuks tähtpäevaks alles 1934. aastal. Kuna ta
langeb suuresti kokku jaanipäeva tähistamisega, ei
suuda paljud ühe päeva tähistamist teisest eristada.
Ometi õpetab võidupäeva

tähistamine meid minevikku vaatama. Võidutuli,
mis 23. juunil läbi Eesti
rändab ja meile Vabadussõjas baltisaksa Landeswehri
vastu saavutatud võitu
meenutab, annab uhkustunde, et okupatsioonid on
lõpuks ometi lõppenud ja
avanud meile palju uusi võimalusi meie oma vabal
maal, mille aastapäeva tähistame 24. veebruaril, kui
1918. aastal avaldati manifest kõigile Eestimaa rahvastele ning kuulutati välja sõltumatu ja demokraatlik Eesti Vabariik.
Muidugi, ajas muutume
kõik. Üks asi on ise olla
sündmuste keerises, ise võidelda vabaduse eest, teine
asi on teada-tunda ja mõista oma ajalugu. Nii muutub ka vabariigi aastapäeva
ja võidupüha tähendus
ajas, eriti uute põlvkondade jaoks.
Võib-olla tunduvad paljud vanema põlvkonna
püüdlused ja saavutatud
võidud noorematele asjade
loomuliku käiguna. Ent
vabadusel on olnud kallis
hind ja seda on vaja ikka
ja jälle lahti rääkida.
Vabaduse ja iseseisvuse
hoidmine läheb peagi meie
laste ja lastelaste kätte.
Meie vabaduse sügavat tähendust on vaja nendele
edasi anda.
Meie ajalugu on saanud
uue suuna, meile ja meie
järglastele avaneb üha rohkem võimalusi vabalt areneda. Arvan, et nii kodul,
lasteaial, koolil, kõrgkoolil,
ajakirjandusel, riigil ja kodanikeühendustel - kõigil
on oma roll rahva kultuuri- ja ajaloolise mälu elavana hoidmisel.
Minevikku mäletamata
elame tulevikuta. Ainult
seda küllalt leierdatud mõtet meeles pidades on lootust mõistlikult tegutseda.»
Urmas Klaas,
Reformierakond:

«Meie rahval on erinevaid
tähtpäevi. On tugevalt
juurdunud rahvakalendri
tähtpäevi (jaanipäev kui
suvine pööripäev), mida
tähistatud aegade algusest
peale. Sel ajal on ju ka loodus peopidamist soosiv. On
kiriklikke pühasid nagu
jõulud, mis on samuti väga

vanad pühad ja mille kristlik kirik ühendas rahvakalendri talvise pööripäevaga.
Ajaloost teame, et eestlased
on olnud üsna põikpäised
kiriklikke pühasid tähistama ning seepärast püüti
neid ajastada samale ajale
n-ö vanade paganlike rahvakalendri tähtpäevadega.
Nõuko-gude aeg paraku
devalveeris riiklikke tähtpäevi, sest neid sunniti tähistama ja
kasvatati
võltspatriotismi.
Küllap
need ajaloolised tõsiasjad
avaldavad oma mõju tänagi. Aga põhiline on minu meelest see, et eestlased
ei ole oma rahvuslikust karakterist tulenevalt karnevalide ja suurte paraadide
korraldajad.
Vabariigi aastapäeva tähistamise kombestik on riigi tasandil välja kujunemas ning küllap on kujunenud või kujunemas see
ka peredes ja kodudes.
Väga tublilt näitavad siin
eeskuju koolid. Olin eelmisel nädalal palutud vabariigi aastapäeva tähistama
Kanepi lasteaeda, kus lapsed olid sellest pühast
vägagi teadlikud.
Olen veendunud selles, et
isamaa-armastust pole vaja
kampaania korras kasvatada. Kõige tähtsam on
meeles pidada, et iseseisvus
pole kellegi kingitus meile
ja meil kõigil on oma panus iseseisvuse kindlustamisse. Esmajoones väljendub see selles, et mida iganes me ka ei tee, peame tegema seda hästi ja pühendunult. Head Eesti Vabariigi 92. aastapäeva!»
Marek Strandberg
Eestimaa Rohelised:

«Minu tutvusringkond ja
inimesed, kellega suhtlen,
tähistavad vabariigi aastapäeva.
Isamaa-armastus tuleneb
inimestest hoolivast, aga
ka ausast ja õiglasest riigist. See on paljuski loomulikult harituse küsimus,
olenedes, kui selgelt kool ja
kodu suudavad inimestesse
süstida Eesti sisu ja olemust.

Ühiskond
Vana kommunist või
muu selline ei hakka kunagi neist väärtustest pidama.
Oma riik - see on väärtus,
see on isikupära ja identiteet, kui soovite.
Üldine suhtumine riiki
paraneb aga kindlasti siis,
kui arusaam oma riigi ja
kultuuri väärtustest ja tähendusest saab selgemaks.
Ma arvan, et arusaamine
põlvest põlve pigem paraneb. Me oleme elanud üle
perioodi, kus soovisime
oma nõukogude identiteedi
vahetada lääne oma vastu.
Vaadake või muutusi keeles ja käitumises.
Ma arvan, et kusagil kultuuriteadvuse kuklapoolel
on olemas identiteedivajadus, ja see on seda tugevam, mida suurem on soov
kõiki kultuure ühetaoliseks kokku segada. Täna
see õnneks toimib.
Eestlastel on oma aja
lugu. Nii kaugema kui lähema aja lugu. Kui rääkida
teiste rahvaste esindajatega meie ajaloost, leiavad
nad sealt palju tuttavat ja
paljut, mis huvitab oma
teistsugususe tõttu.
Jõulud ja
suvine
pööripäev
on kindlasti midagi üldisemat kui meie oma rahva ja
ka riigi lugu. Meie lugu on
ju tegelikult tugev lugu,
sest meil on jaksu oma
ajaloo üle ka nalja heita,
võtkem või Kiviräha Ivan
Orava mälestused ja jutud.
Tõsi ju on, et kodumaaarmastust ei toida XXI sajandil enam ehk niipalju
ülistuslaulud ja kiitused
kui arusaamine oma rollist,
kohast ja võimetest.
Meie keele, meele ja keha
ajalugu on kirev ja omapärane, jõudes üht otsa pidi
ka üle Alaska Ameerika
põlisrahvasteni.
Kasutame siis seda kaasaegset teadmist, et meie
rolli mõista ja saada tuge
meie kultuuri ja rahva jätkumiseks. Meid lihtsalt on
vaja. Kui üht Maa kultuuririkkuse kandjat.»

Koit 23. veebruar ’10
Liikluseks suletud 24.
veebruaril kell 11.30-12
Kesk tn Põlvas Maarja tn
ristmikust kuni Fr. Tuglase
tn ristmikuni mälestushetkeks ja pärgade panekuks
Vabadussõja ausamba
juures.

Meil ja mujal
Aigar Kulli fotonäitus
«Loodus lähivaates» Himmaste Külakeskuses.

Mammograafiabuss
15.-26. veebruaril Põlva
haigla (Uus 2) taga. Eelreg
tel 731 9411.

Infopäev 23. veebruaril
kell 12 Põlva Päevakeskuses Põlvamaa Vaegnägijate Seltsi ja invaühingu liikmetele jt huvilistele teemadel «Koduste vigastuste
vältimine», «Tuleohutus
kodus».

1. klassi astujad. Põlva
ÜG ootab sügisel 1. klassi
astuvaid lapsi ja nende vanemaid kooli ja õpetajatega
tutvuma 23. veebruaril kell
13.30 kooli aulas.
Koosviibimine 25. veebruaril kell 14 Räpina Pensionäride Seltsis rahvamajas. Osavõtust teatada
22. veebruariks.

Kontsert «Sõbrad koos»
26. veebruaril kell 19 Põlva
kultuurikeskuses. Esinevad Mait, Mikko ja Jakko
Maltis.
Kalapüügivõistlus «Kanepi kala 2010» 28. veebruaril kell 11-14 Jõksi järvel. Info 5561 2427. (Vt ka
20. veebruari Nädal lk 16)

Kontsertetendus lastele «Petruška vastlad» 1.
märtsil kell 13.30 Põlva
kultuurikeskuses.

Loeng külaajaloo uurimisest 2. märtsil kell 10.30
Põlva Keskraamatukogu
saalis Fred Pussilt. Huvilised oodatud.

Loeng-üldkoosolek 2.
märtsil kell 14 MTÜ-s
Põlva Kolmanda Nooruse
Rahvakool. Esineb Küllike
Saarna «Tervisest, taimedega ravimisest ja loodustoodetest».

IV külapillimeeste päev
6. märtsil kell 18 Orava
Kultuurimajas. Info 799
9369, 524 7986.

Loeng 9. märtsil kell 14
Põlva Päevakeskuses arsttoitumisterapeut, psühholoog Annely Sootsilt «Kevadele vastu vitamiinidega. Dvitamiin». Oodatud on kõik
huvilised.

Merelaulud 10. märtsil
kell 19 Põlva kultuurikeskuses Marko Matvere ja
Kihnu Virvega.
Isis Sihver
isis@polvakoit.ee

Toimetaja Isis Sihver, reklaam@polvakoit.ee, isis@polvakoit.ee, tel 799 9450, 5300 4289

Teave 7

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. Igal laupäeval ilmub Koit ja Nädal, iga kuu viimasel neljapäeval Koit ja Tarbijaleht.

Eesti Vabariigi 92. aastapäeva üritused maakonnas
22. veebruaril
•Kontsertaktus kell 18
Viluste Põhikooli aulas.
23. veebruaril
• Aastapäevaürituse algus
kell 12 Vastse-Kuuste vallamaja ees.
• Kontsertaktus kell 14
Värska Kultuurikeskuses.
• Kontsertaktus kell 16 Ahja

Kultuurimajas.

kuulutamine.

• Kontsertaktus kell 16 Mooste
Kultuurimajas.
Esinevad isetegevuslased
ja Põlva ÜG õpilased.

• Pidulik õhtu kell 19.30 Oraval algab pärgade asetamisega Vabadussõja monumendi juures ja jätkub Orava Kultuurimajas.
Esineb puhkpilliorkester.

• Kontsertaktus kell 18 Põlva
Kultuuri- ja Huvikeskuses.
Esineb jazzkoor Halebopp
Singers.
Põlva linna kultuuripreemiate ja aasta tegu 2009 välja-

24. veebruaril
• Eesti Vabariigi lipu heiskamine kell 7.15 Kanepis Ausamba platsil.

• Eesti Vabariigi aastapäeva
jumalateenistus kell 11 Põlva
Maarja kirikus.
• Mälestushetk ja pärgade
asetamine kell 11.30 Põlva
vabadussamba juures.
• Eesti Vabariigi aastapäeva
jumalateenistus kell 11 Räpina Miikaeli kirikus.

Ausamba pargis.
• Kontsertaktus kell 13
Räpina Rahvamajas.
26. veebruaril
• Kontsert-pidu kell 21 Põlgaste Kultuurimajas.
Esineb Kanepi segakoor.

Koit

• Mälestushetk kell 12 Räpina

Käimas on filmikonkurss, kuidas teha head
SA Tartu Ülikooli (TÜ)
Kliinikumi (TÜK) Lastefond kuulutab välja videoja multifilmikonkursi põhikooli- ja gümnaasiumiõpilastele.
Ootame õpilastelt omatehtud videoklippe ja multikaid teemal «Heategu» Kuidas teha head? Mis on
sinu jaoks heategu? Millega see sinule seostub?
Kuni 5-minutilistele töödele tehnilisi tingimusi ei
seata, saata võib nii iseseisvaid kui ka juhendatud
klippe, hindamine toimub
kahes vanuserühmas - põhikooli- ja gümnaasiumi-

õpilased.
Videosid ja multikaid
ootame CD-l või DVD-l aadressil: SA TÜK Lastefond,
Puusepa 1a, Tartu, Heategu 19. aprillini. Väiksemamahulised videofailid
(kuni 5 MB) võib saata ka
e-mailiga: triin@lastefond.ee, tingimused on
aadressil www.lastefond.ee
Lastefond teeb vahvamad
heateo videod ja multikad
kõigile nähtavaks ja parimate lugude autoreid ka
premeerib. Auhindadega
toetavad meid AS Fotoluks
ja teised sponsorid.
SA TÜK Lastefondi üks

tegevuse eesmärke on aidata kaasa hea kodaniku kasvatamisele. Tahame oma
projektiga «Väike heategija - koos õpime tegema
head» õpetada koolilapsi
head tegema.
Vabaühenduste Fondi toetusel töötatakse koostöös
TÜ haridus- ja sotsiaalteaduskonna, TÜ eetikakeskuse ning MTÜ-ga Inimeseõpetuse Ühing välja heategevuse ja kodanikuaktiivsuse väärtustamisele
suunatud õppematerjalid
ning nende kasutamise
metoodiline juhend, mille
õppetöös kasutamine aitab

kaasa laste enesekindluse
kasvamisele ning hoolivuse, abivalmiduse, aktiivsuse ja algatusvõime suurenemisele. Toetava materjalina tunniväliseks rakendamiseks koostatakse ka ideedekogu parimate praktikatega ühistegevustest ja heategevuslikest üritustest.
Lisaõppematerjalid on
kooli ja õpetajate kõrval
hea kodaniku kasvatamisel
toeks laste hingeharidusega tegelejatele - alustades
lastevanematest ja mõeldes
ka kogukonnaliikmetele.
Paralleelselt projektiga
korraldatav videokonkurss

aitab meil saada tagasisidet
lastelt endilt - mis on see
hea, mida lapsed märkavad
ja milliseid häid tegusid
nad tahavad teistele nähtavaks teha ning seeläbi tunnustada.
Heade tegude jätkamiseks vajab Lastefond püsivat toetajaskonda - hooliv
ja kõrge südameharidusega
üleskasvav noor kodanik
toetab tulevikus jätkuvalt
nii laste ravi tulemuste parandamist kui ka teisi olulisi sotsiaalseid projekte.
SA TÜK Lastefond
pressiteade

Microsofti programm WebsiteSpark pakub
veebiarendajatele kolmeks aastaks tasuta tarkvara
Microsofti programm WebsiteSpark on kuni kümne
töötajaga veebidisaini ja
-arendusfirmadele ning
FIE-na töötavatele veebitegijatele suunatud algatus, mis võimaldab soodsatel tingimustel kolme aasta
jooksul kasutada Microsofti tarkvara, tugiteenuseid
ja koolitusi ning pakub ka
ärivõimalusi.
Microsoft Eesti arendusplatvormi konsultandi Andres Sireli sõnul muudab
WebsiteSpark Microsofti
veebiarenduse tööriistad ja
tugiteenuse ka väiksematele veebiagentuuridele kättesaadavamaks, et luua
uudseid internetilahendusi.
«Arendajad on Microsofti
jaoks A ja O ning teeme
kõik, et nende äri oleks
edukam,» märkis Sirel.

Sireli sõnul on WebsiteSparki peamiseks eeliseks
võimalus kasutada mitmeid
moodsaid disaini- ja arendustööriistu kolme aasta
vältel tasuta.
Kasutada saab moodsaid
tööriistu
Näiteks saab WebsiteSparki programmiga liituja
õiguse kasutada kuni kolme kasutaja jaoks selliseid
disaini- ja arendustööriistu,
nagu Visual Studio 2008
Professional, Expression
Studio 3 (1 kasutajalitsents), Expression Web 3,
Windows Web Server 2008
R2 ning SQL Server 2008
Web Edition. Serveritooteid
on lubatud kasutada ka
töökeskkonnana klientidele loodud lahenduste majutamisel. Peale selle kaas-

neb õigus kasutada serveri
haldamise lihtsustamiseks
DotNetPanel juhtpaneeli.
WebsiteSparki pakutava
hulka kuulub samuti tehnilise ja programmi tugiteenuse kasutamine ning
võimalus lisada oma ettevõtte andmed Microsofti
rahvusvahelisel kodulehel
asuvasse partnerite kataloogi. Sireli sõnul on kodumaistel firmadel sealtkaudu reaalne võimalus olla
nähtav Eestist partnerit
otsivatele välismaistele
klientidele.
Programm avab
Microsofti võrgustiku
Programmis osalevatel veebifirmadel on võimalus teha koostööd paljude Microsofti võrgustikku kuuluvate ettevõtetega, kes paku-

vad neile soodushinnaga
või tasuta lisateenuseid.
«Näiteks kuulub nende
hulka Microlink Eesti privaatvirtuaalserveri teenus,
mille puhul jääb ära muidu
üsna märkimisväärne litsentsitasu ja makstakse
üksnes Microlinki teenuse
eest,» kirjeldas Sirel.
WebsiteSparkiga liitunud
UX OÜ juht Lembit Kivisik peab suurimaks eeliseks
kulude kokkuhoidu, mis on
eriti oluline väikefirmadele.
«Meie saame sisuliselt kasutada kolme töökoha jagu
arendus- ja muud tarkvara,
mis muidu läheks üsna kalliks,» ütles Kivisik.
Liitumine kolmeks
aastaks on tasuta
Kivisika sõnul tähendab
võimalus end rahvusvahe-

lisse kataloogi lisada seda,
et oled ametlikult seotud
ülemaailmselt tugeva Microsofti brändiga ning see
mõjub positiivselt firma
mainele.
Programmiga saab tasuta liituda kolmeks aastaks,
misjärel on võimalik valida,
kas lahkuda sellest makstes 100 dollarit, liituda Microsofti põhipartnerprogrammiga või jätkata igaaastase 999 dollari suuruse
tasu eest.
WebsiteSparki programmi kohta saab lähemalt lugeda veebilehel www.websitespark.com ja Microlinki
pakutava privaatvirtuaalserveri paketi kohta www.
microlink.ee/websitespark
Microsoft Eesti
pressiteade

Euroopa Liidu mahetooted saavad uue logo
Selle aasta juulikuust hakkavad kõik Euroopa Liidu
mahetooted kandma uut
logo.
Logo valimiseks korraldati 7. detsembrist 2009
kuni 31. jaanuarini 2010
disaini- ja kunstitudengite
seas avalik konkurss, millele laekus ligi 3500 kavandit.
Rahvusvaheliselt tunnustatud þürii valis võidu-

töö avaliku e-hääletuse teel
kolme parima kavandi hulgast. Hääletusel osales ligi
130 000 inimest ning 63%
häältest kogus loodust ja

Euroopat sümboliseeriv
logo «Euro-leaf». Võidutöö
kujundas Saksamaal õppiv
Dusan Milenkovic, kes
saab auhinnaks 6000
eurot.
1. juulist on kohustuslik
Euroopa Liidu mahelogoga
märgistada kõik liikmesriikides toodetud pakendatud
mahetooted. Imporditud
mahetoodetele on logo lisamine vabatahtlik. Koos

Euroopa Liidu mahelogoga
võib pakendil kasutada
riiklikke või erasektori mahepõllumajanduse logosid.
Lähiajal muudetakse Euroopa Komisjoni määrust
mahelogo esitlusviisi ja kasutamistingimuste kohta,
arvestades, et logo peab
vastama määruses esitatud
näidisele ja tuleb kasutada
ettenähtud tehnilisi eeskirju.

Selleks, et võimaldada
mahetootjatel ära kasutada
olemasolev pakkematerjal
ja etiketid, võib 1. jaanuarini 2012 mahetooteid siiski
turustada ka senikehtinud
mahepõllumajanduslikule
tootmisele viitava märgistusega.
Karina Loi,
põllumajandusministeeriumi
pressiesindaja

ISSN 1406-6610

Tervitame oma
lehelugejaid ja kõiki
põlvamaalasi
Eesti Vabariigi
92. sünnipäeval!
Põlvamaa ajaleht
Koit

Kuulutuste vastuvõtt toimetuses Lao 5 E-R 8-15; Bürooteenuste OÜ-s Oja 7, Põlva (1. korrus) E-R 9-12, 13-17
ja OÜ-s Kagu Express Kooli 1, Räpina E-R 9-17, L 10-14.

EDU Keskuse Konsum
Räpina Konsum
Saverna Konsum

TÜ Kliinikumi Psühhiaatriakliinik otsib inimesi, kes
kannatavad praegu depressiooni all, kellel on varem olnud
vähemalt üks depressiooniepisood ning kes soovivad
osaleda kliinilises ravimiuuringus, mille käigus testitakse
uut ravimpreparaati.
Vanusepiir 18 kuni 60 aastat.

Põlva, Kesk 39
Avatud iga päev 9-22
Räpina, Kooli 14a Avatud iga päev 9-22
Saverna k
Avatud iga päev 9-22

Soodushinnad 22.-25. veebruar

Depressioonile on iseloomulikud energia vähenemine,
teotahte ja elurõõmu kadumine, meeleolu alanemine ja
kergesti väsimine.

Sea abaliha vp Atria kg - 44.90

2 kuud kestev uuring sisaldab 9 arstikülastust,
üldist tervisliku seisundi kontrolli, küsimustike täitmist,
vereproove ja EKG tegemist.

Kuumsuitsu latikas vp Kõrveküla kg - 39.90
Võileivatort singiga Maksiköök kg - 79.90
Viin Saaremaa 40% 0,5 L - 79.90 /L 159.80 /

Uuringus osalemiseks ja täiendava info saamiseks palume
tööpäevadel helistada telefonil:

Tähelepanu! Tegemist on alkoholiga. Alkohol võib kahjustada teie tervist.

MÄNNIPALKE

Ostan NÕUKOGUDEAEGSEID
MÄNGUASJU, FOTOAPARAATE,
MÄRKE, RAHASID, RAAMATUID
ja RAADIOID. Tel 5845 5341.

(ø 9...17 cm, pikkus 1,8 m
+10 cm või 3,6 m+20 cm).
Kõverus lubatud,
okste arv ei ole piiratud.

TEADE detailplaneeringu avalikust väljapanekust Põlva vallas

Ostame METSAKINNISTUID ja
KASVAVAT METSA! Pakume parimat hinda! Raha kohe! 5649 6699.
Varkali talu ostab KASVAVAT
METSA ja METSAMATERJALI,
nõustab metsaga seotud
küsimustes. Tel 504 2035.

PÕLVA LINN

MULJURVESKI. Tel 516 4825.

Poola ETERNIIT (sh sile), odavad
VIHMAVEESÜSTEEMID ja
KATUSEAKNAD. Tel 747 1961.

Müüa kvaliteetset HALUPUUD
(märg lepp, kask ja kuiv okaspuu).
Transport olemas. Tel 5656 2777.
Müüa kuivad pakitud KÜTTEKLOTSID ja KAMINAPUUD.
Kohalevedu tasuta. Tel 523 8503.
Kuiv (6 a seisnud ) KÜTTEPUU.
Tel 5358 8861.

Lõhutud KÜTTEPUUD. 505 5296.

Teeme UKSI, AKNAID, TREPPE.
Tel 5665 4087.

RIHO ROSAT.
Avaldame kaastunnet
Edale perega.
Kaja, Kalmer, Gunnar
peredega ja Ellen

Muud

KAARDID ENNUSTAVAD,
helista 900 1727. 24 h, 17 kr/min.

Südamlik kaastunne klassijuhataja Ruth Kõivole
kalli ema

Meie siiras kaastunne
Piret Seppale ema
AGNES HAINSOO
kaotuse puhul.

Kalju ja Maimu, Harri ja
Urve, Ülo ja Eva, Loreida,
Meinhard, Raili ja Sirje

AGNES HAINSOO
kaotuse puhul.
Värska Gümnaasiumi
III klassi lapsed
ja lastevanemad

Meie südamlik kaastunne
Helgi Tedrele ema

Südamlik kaastunne Helgi
Tederi perele kalli

Südamlik
omastele

LINDA PORRO
kaotuse puhul.

LINDA-VILHELMINE
PORRO
kaotuse puhul.

Mälestame kallist lelletütart
LINDA PORROT.
Meie südamlik kaastunne
tütardele Helgile perega ja
Sirjele lastega.
Vilma, Lehte, Kalju
ja Else peredega

LINDA-VILHELMINE
PORRO
surma puhul.
Eakate klubi Kuukiir

Jäi seisma ajakell ja saabus vaikus.

Meie südamlik kaastunne
teile, Eda, Siim ja Kadri,
kalli
RIHO ROSA
ootamatu kaotuse puhul.
Elve perega,
Silja ning Herni

Pärja, Aili, Heino, Kaja,
Laine, Toomas, Harri

Südamlik kaastunne Ernst
Rosale perega venna
RIHO ROSA
surma puhul.
Perek Rau, Loodus,
Hollas, Puieste

TELLIGE JUBA TÄNA
ajaleht Koit 2010. aastaks
hinnaga 948 krooni.

Tellimisindeks

Tellimusi saate vormistada

69846

• toimetuses Lao 5, Põlva (sularahas);
• kõigis sideasutustes üle Eesti;
• internetis Eesti Posti kodulehel www.post.ee >
e-teenindus > Eesti väljaanded > maakonnalehed.

VIILKATUSTE PUHASTAMINE
LUMEST. OÜ Kivester, 5836 3135.

Müüa alusel pakitud Sangla
TURBABRIKETTI. Kohalevedu
tasuta. Tel 523 8503.

TRUSILLA KIVI
Avaldame südamlikku
kaastunnet Veeliksele perega õe surma puhul.

Mälestame

KÖÖGI- ja ERITELLIMUSMÖÖBEL
otse tootjalt. Hinnad soodsad.
OÜ Võru Disainmööbel.
www.vorumoobel.ee Tel 518 5999.

OHTLIKE PUUDE RAIE. 5810 8597.

Kaotus on valus, mälestus jääb.

Heino perega

Teenus

Põlva Vallavalitsus otsustas 8.02.2010 istungil korraldusega nr 33-k võtta vastu
Vanaküla küla Männi kinnistu detailplaneeringu ja korraldada selle avaliku väljapaneku Mammastes vallavalitsuse hoone vestibüülis ajavahemikul 1.-14.03.2010. a.
Planeeringuala suurus on u 1,1 ha. Detailplaneeringuga antakse võimalus moodustada
kaks üksikelamu krunti. Iga huvitatud isik võib avaliku väljapaneku ajal planeeringu kohta
kirjalikult ettepanekuid ja vastuväiteid esitada. Kirjalikud ettepanekud ja vastuväited tuleb
edastada postiga Põlva Vallavalitsusele aadressil Mammaste küla, Põlva vald, 63211 Põlvamaa või esitada kohapeal vallasekretäri abile. Ettepanek või vastuväide registreeritakse,
kui see on varustatud esitaja nime, kontaktandmete ja kuupäevaga ning allkirjastatud.

Põlvamaa autokoolis algavad
B-kat KURSUSED. Kursus algab
4. märtsil kell 17 Põlvas Oja 7.
Info ja registreerimine
www. polvamaaautokool.ee
või tel 503 2062.

Las olla maa Sul pehme säng
ja katteks kerge muld.

LINDA PORRO
kaotuse puhul.

Kuivad KÜTTEPUUD. 518 2252.

LUMEKORISTUSTÖÖD
KATUSTELT. Tel 5354 4323.

Ehituslik saematerjal. 5656 0704.

Südamlik kaastunne Helgile ja Sirjele ema

Müüa 3-meetrist KÜTTEPUUD
kohaletoomisega. Tel 527 4044.

Müüa PLIIDIPUUD 25 kr/kott.
Vedu tasuta. Tel 505 6107.

Lõhutud KÜTTEPUU. 513 6313.
KÜHVLID TRAKTORI HAAKESSE.
1,5 ja 1,8 m (uued). Tel 5554 7967.

Teatud juhtudel võib teaduslikes uuringutes osalemine ohustada Teie tervist.
Ravimuuringu läbiviimiseks on Ravimiameti ja Tartu Ülikooli Inimuuringute
Eetika Komitee luba. (Sotsiaalministeeriumi määrus nr 23 «Ravimite kliinilise
uuringu teostamise tingimused ja kord»).

Tel 521 3027, 741 7349.

Ostame NOORLOOMI ja LEHMI
lihaks. Tel 5613 8099.

Müüa VOODRI- ja PÕRANDALAUDU. Veovõimalus. Tel 503 1859.

Kui Te mingil põhjusel uuringusse ei sobi,
soovitame Teile sobivaid ravivõimalusi.

hinnaga kuni 800 kr/tm

OÜ Salutrans ostab NISU, OTRA,
RAPSI. Vedu ja raha kohe.
Tel 5562 6000.

Müüa VOODRI- ja PÕRANDALAUDU ning EHITUSLIKKU SAEMATERJALI. Erinevad laiused.
Vedu tasuta. Tel 528 2268.

5399 2196 (kellaajad: 9.00-19.00)
või kirjutada elektronposti aadressile:
oppetool@hot.ee

Ostame KUUSE- ja

Ost

Müük

Uuringu vastutavaks uurijaks on dr Innar Tõru
(TÜ Kliinikumi Psühhiaatriakliinik).

Pidupäeva kringel 700 g Eesti Pagar - 39.90 /kg 57.-/

INFO 799 9450 (E-R 8-15);
799 4114 (E-R 9-18, L 9-12); 1661 (E-L 9-18).

Töö
Turismiettevõte otsib PEAKOKKA
kuni 31.03.2010
kairit@taevaskoja.ee

Jäi seisma ajakell ja saabus vaikus.

Teatame sügava kurbusega, et on lahkunud
meie kallis
AGNES HAINSOO
20.02.1927-22.02.2010
Omaksed
Ärasaatmine 25. veebruaril kell 11 kodutalust Oravalt Värska kalmistule.

Keskkonnainvesteeringute
Keskus SA töötajad

Sa andsid, mis Sul anda oli. Sa kandsid, mis Sul kanda tuli.
Öö varjus kustus Su elutuli, saabus igavene rahuuni.

kaastunne

Teatame sügava kurbusega, et lahkus meie
ema, vanaema ja vanavanaema
LINDA-VILHELMINE PORRO (sünd Vana)
2.05.1921-20.02.2010
Leinavad lapsed perekondadega
Ärasaatmine 27. veebruaril kell 12 Soesaare
külast Põlva kalmistule.

Veera ja Ilmar
laste ja lastelastega

Kurvaks jäi maja, tühjaks jäi tuba.

Sügav kaastunne Maimole,
Aivarile, Alarile peredega
kalli abikaasa, isa, äia ja
vanaisa
ALDO PIIRI
kaotuse puhul.
Perek Pabor

Põllumajandusettevõte Põlvamaal
otsib eelneva töökogemusega
RAAMATUPIDAJAT.
Tel 524 2812,
CV saata: info@ect.ee

Karm talvepäev võttis Sul käest,
viis teele, kust tagasi ei tulda...

Mälestame
ALDO PIIRI.
Avaldame kaastunnet abikaasale ja poegadele peredega.
Olev ja Helju

Südamlik kaastunne Aivarile perega isa, äia ja vanaisa
ALDO PIIRI
kaotuse puhul.
Ena ja Urmas

