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Alanud 2013. aastal
hinnad endiselt
tõusevad, kuid kas
ka palgad?

Põlva Serviti vägev
esitus tõi rahvus-
vaheliselt turniirilt
II koha

Mati Määrits
mati@polvakoit.ee

Läinud kuul ametisse astu-
nud vastne sotsiaalminister
Taavi Rõivas tegi oma esime-
se pealinnast kaugemale
ulatuva tutvumiskäigu läinud
aasta lõpus Põlvamaale, tut-
vudes Räpina tervisekesku-
se ning Värska Sanatooriu-
miga.

Ministrit saatnud Riigi-
kogu kultuurikomisjoni
liikme Urmas Klaasi sõ-
nutsi sai külaskäik alguse
AS-i Räpina Haigla juha-
tuse esimehe Miia-Kersti
Sultsmanni kutsest, kes
lootis Hooldusravi Osuta-
jate Ühenduse juhina kõ-
neks võtta uudse tarkvara
kasutuselevõtu kogu süs-
teemis. «Aga mõistagi rää-
kisime ka hooldusravi osu-
tamisest nii terves riigis
kui ka Põlva maakonnas,»
vahendas Klaas.

Kõik teenused
ühest kohast
Valitsuse liige tunnustas
Räpina valda selle eest, et
kõik esmavajalikud medit-
siiniteenused - perearsti-
keskus, hooldusravihaigla,
hambaravi, ultraheli- ja
röntgenikabinetid jpm -
asuvad ühe katuse all.
«Räpina vald on olnud kõi-
gele sellele hea peremees,
olles soetanud diagnostika-
seadmeid ning remontinud
Euroopa Liidu struktuuri-
fondide toel ruumid,» tõdes
ka Klaas.

Haigla teeb koostööd Rä-
pina, Mikitamäe, Ristipalo

Vastne sotsiaalminister külastas
Räpinat ja Värskat

jt hooldekodudega ning
osaleb ka piirkonna kodu-
õenduses.

Värska Sanatooriumi
juht Vello Saar  tutvustas
külalisele põhjalikult kuu-
rortmeditsiini põhimõt-
teid, mida mujal Euroopas
krooniliste haiguste ravi-
misel edukalt rakenda-
takse. Sanatooriumis osu-
tatavat taastusraviteenust

rahastab haigekassa juba
praegugi. Kuurortmedit-
siiniasutuste ja ministee-
riumi sellealane koostöö
peab jätkuma, leiti ühiselt.
Taavi Rõivas on olnud pea-
ministri sotsiaal- ja perepo-
liitika nõunik

Indrek Sarapuu foto
Taavi Rõivas (vasakul) ringkäigul Räpina haiglas ja tervisekeskuses. Teda saadavad Miia-Kersti Sultsmann, Urmas Klaas jt.

Enne sotsiaalministri ametisse astumist on Taavi Rõivas
olnud Riigikogu Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees
ning aastatel 2009-2011 rahanduskomisjoni esimees.
2005-2007 oli ta peaminister Andrus Ansipi nõunik sotsiaal-
ja perepoliitika teemadel. Enne Tallinna Haabersti linnaosa
vanema ametisse asumist, kus ta vastutas ka sotsiaalhoo-
lekande valdkonna eest, töötas Taavi Rõivas aastatel 2003-
2004 rahvastikuministri nõunik-büroojuhatajana.

Taavi Rõivase peres on 3-aastane tütar.

Allikas: http://valitsus.ee/et/valitsus/
peaminister-ja-ministrid/taavi-roivas

KülaskäikKülaskäik

2. jaanuaril tööd alustanud
uue peadirektori Ain Noor-
mägi juhtimisel on Tööins-
pektsioonil kavas lähiaas-
tatel tegeleda põhjalikult
nelja tegevussuunaga: ala-
ealiste ja noorte töö, uued
töötajad töökohal, tööta-
mine ehitusel, töö- ja puh-
keajast kinnipidamine.

«Uued töötajad on suuri-
mas ohugrupis: ligi kol-
mandik rasketest tööõnne-
tustest juhtub esimesel
aastal uue tööandja juures.
Ehitus on riskialdis ala,
kus püütakse teha tööd
kiiresti ja odavalt, kuid

ohutuse osas on teadlikkus
sageli madal,» selgitas
peadirektor Ain Noormägi.

Tööinspektsiooni avalike
suhete peaspetsialisti Eve-
lin Kivimaa edastusel näi-
tab probleemi tõsidust
mullu oktoobris toimunud
õnnetus: pinnasevaringus
hukkus 22-aastane kraa-
vitööline, kes oli ametis esi-
mest päeva.

Kaevendis olid jäetud
täitmata elementaarsed
ohutusnõuded, mille ta-
gajärjeks oli noormehe
surm.

Noormägi kavatseb edasi

arendada ka Tööinspekt-
siooni nõustamistegevust,
et seeläbi ennetada tööõn-
netusi ja muuta tööelu pa-
remaks. «Samas on oluline
jätkata nõudlikku suhtu-
mist tööandjatesse, kes
peavad tagama ohutu töö-
keskkonna,» rõhutas pea-
direktor.

«Vigu võib teha, kuid
ainult originaalseid. Kor-
duvat pahatahtlikku rik-
kumist ei saa tolereerida.
Kui ettevõte rikub pidevalt
seadusi, siis tuleb teda ka
karistada.»

Ain Noormägi on sün-

dinud 1956. aastal Tartus.
Ta on lõpetanud cum laude
nii Tallinna Tehnikaüli-
kooli elektriinseneri eriala
kui ka Eesti Maaülikooli
ökonomisti eriala. Noor-
mägi on juhtinud 25 aastat
erinevaid ettevõtteid, vii-
mati juhatas ta mõõteva-
henditega tegelevat AS-i
Metrosert.

Aastail 2001-2003 läbis
Noormägi Norras rah-
vusvahelise audiitori pä-
devuskoolituse, et hinnata
ettevõtete juhtimissüs-
teeme kvaliteedi, kesk-
konna, töökeskkonna ning

tööohutuse vallas.
«Olen osalenud ligi 60

Eesti ettevõtte auditeeri-
misel ja seetõttu oman üle-
vaadet headest tavadest nii
töösuhete kui töökesk-
konna alal,» kinnitas ta.

Eelmine peadirektor
Katrin Kaarma töötas
avalikus teenistuses ligi
20 aastat, sealhulgas vii-
mased viis aastat Tööins-
pektsiooni peadirekto-
rina. Arstiharidusega
Kaarma soovis jätkata
arstina.

Koit

Tööinspektsiooni juhib Ain Noormägi

Koidu arhiivi
saab lehitseda Digaris

aadressil
http://digar.nlib.ee/

digar/show?id=53567

Loomemajas saab
ringi vaadata
Räpina mõisa ajaloolise
tallihoone rekonstrueeri-
mine Räpina loomemajan-
duse keskuseks ehk loome-
majaks on jõudnud ehitus-
töödega lõpuni, mistõttu
vallavalitsus kutsub huvi-
lisi tehtuga tutvuma.

Valla kodulehekülje
andmeil viib SA Räpina
Inkubatsioonikeskus ju-
hataja Leo Kütt 8. ja 9.
jaanuaril tutvumisring-
käike läbi algusega kell
15, 16, 17 ja 18.

Eest i -Lät i -Venemaa
piiriülese koostööprogram-
mi raames renoveeritakse
Räpinas Sillapää mõisa
keskuses asuv tallihoone,
millest kujundatakse ko-
haliku kultuurielu ja loo-
memajanduse elavdami-
seks Räpina piirkonna
loomemajanduse keskus.
Petseris taastatakse kul-
tuurimajana hoone, mis
Eesti esimese iseseisvuse
perioodil oli Kaitseliidu
maja, ning Vilakas re-
konstrueeritakse loome-
majandusmajaks ajaloo-
line kloostrile kuulunud
hoone.

Projekti juhtpartner on
Räpina Vallavalitsus. Pro-
jekt kestab kokku 24 kuud
ning selle peamine ees-
märk on ühise ajaloo- ja
kultuuripärandi säilitami-
ne ning kohalike tradit-
siooniliste oskuste toeta-
mine ja edendamine.

Koostööprojekti ellu-
viimist rahastatakse 90%
ulatuses ENPI Eesti-Läti-
Venemaa piiriülese koostöö
programmist.

Koit

Põlva Metsaomanike Selts
asub 2. jaanuarist uues kohas.
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Teised lehedTeised lehed

Toimetaja Mati Määrits, mati@polvakoit.ee, tel 799 9454, 505 0335

Kirik ärkab kaks korda
aastas
Teisel jõulupühal helises
Tänassilma kiriku juures
spetsiaalselt kohale toodud
ja tõstuki otsa upitatud
kirikukell. Kõigile Viljandi
ja Tartu vahel sõitjatele
hästi tuttav punastest tel-
listest ja maakivist ehita-
tud vene õigeusu kirik Kal-
metu kooli juures seisab
enamiku aastast tühjana.
Üksnes hingedepäeval ja
teisel jõulupühal peetakse
seal kontsertmõtisklus.
Hingedepäeva on tähista-
tud juba kakskümmend
ning jõule viisteist korda.

«See kõik on tänu kooli-
õpetajale ja koorijuhile Al-
lar Jakobsonile,» ütles Tä-
nassilma külavanem Mait
Siirus ajalehele Sakala.
«Ilma temata poleks selli-
ne tore traditsioon algust
saanud ning külarahvas on
talle selle eest tõesti tänu-
lik.» 363 päeva aastas tüh-
jana seisev Tänassilma ki-
rik laguneb pisitasa ja kind-
lalt. Kohalikele teeb eriti
muret varisemisohus torn.

Ida-Virumaa saab
spordipealinnaks
8. jaanuaril, mil Sillamäel
tunnustatakse Ida-Viru-
maa tänavusi paremaid
sportlasi ja treenereid,
kuulutakse Ida-Viru maa-
kond ka Eesti 2013. aasta
spordipealinnaks. Ida-Vi-
rumaa on esimene maa-
kond, kes saab terveks  aas-
taks Eesti spordipealinna
tiitli, mida hakkab jagama
kodanikualgatuse korras
loodud MTÜ Spordiaasta.
Selle eestvedaja Ott Pärna
sõnul on ettevõtmise ees-
märk levitada liikumishar-
rastuse populaarsust kogu
Eestis ning tõsta igal aas-
tal ühe maakonna spordi-
elu esile.

Tiitel «Eesti spordipea-
linn 2013» on idavirumaa-
lastele ühtaegu tunnustu-
seks senitehtu eest kui ka
inspiratsiooniks uutele
huvitavatele spordialga-
tustele tulevikus. Pärna
ütles ajalehele Põhjaran-
nik, et spordielu aktivisee-
rumine soodustab piirkon-
nas ka turismi, tervise-
edendust, vabatahtliku töö
tähtsust ja muud posi-
tiivset.

Muuseum näitab
vanu mänguasju
Järvamaa muuseum uuen-
das enne jõule väljapane-
kut Mäo reisiterminali vit-
riinis, vahetades seal välja
kaabud, kübarad ja jalu-
tuskepid. Programmijuht
Terje Truska selgitusel on
muuseumi fondist vitriini
kolmele riiulile mahtunud
25 mänguasja aastatest
1960-70. «Vanimad neist
on kodus valmistatud ra-
tastel puuhobune, pisike
jonnipunn ja puidust kana-
ke,» märkis ta. Järva Tea-
taja andmeil jäävad män-
guasjad reisiterminalis
vitriini 20. märtsini.

Päästjatel oli kaks
väljakutset

 31. detsembril kell 13.58
käisid päästjad Vastse-
Kuuste valla Koorvere kü-
las juhtunud autoõnnetu-
sel, kus vene numbrimär-
kidega Toyota Land Crui-
ser oli sõitnud teelt välja ja
rullunud üle katuse. Pääst-
jad kontrollisid auto tule-
ohutust, aitasid katusele
rullunud sõiduki ratastele
keerata ning puhastasid
sündmuspaiga avariilistest
autoosadest. Autos olnud
kaks täiskasvanut ja kaks
last vaatas üle kiirabibri-
gaad.

 31. detsembril kell 18.16
sõitsid päästjad Põlva valla
Aarna külla, kus varem põ-
lenud katlamaja seina-
konstruktsioonis oli sütti-
nud linaluutäidis. Päästjad
avasid vaheseina ja kustu-
tasid hõõguva linaluu roh-
ke veega.

Astra Pintson-Käo,
Lõuna päästekeskuse

pressiesindaja

Mis juhtusMis juhtus

Marko Avikson
Põlvamaa Partnerluskogu
projektikoordinaator

Lõuna-Eestis avastamist
väärivatele  paikadele tähele-
panu tõmbamiseks kerkivad
sel aastal ka Põlvamaale ligi
kuue meetri kõrgused Natio-
nal Geographicu kollased
aknakujulised raamid.

Rahvusvahelise koostöö-
projekti, milles lööb kaasa
ka National Geographic,
käivitavad eeloleval suvel
Lõuna-Eesti Leader tege-
vusgrupid, sealhulgas Põl-
vamaa Partnerluskogu ja
Piiriveere Liider. Projekt,
mis kannab nime «Elu ka-
he maailma piiril», jutus-
tab lugu Lõuna-Eestist kui
ühest erilisest paigast Eu-
roopa Liidu piiril, kuhu
veel ei ulatu urbaniseeru-
nud ja suurtööstuslik
maailm.

Põlvamaad saab alanud aastal
näha läbi kollaste akende

«National Geographicule
läheb korda, kuidas elatak-
se eri paigus üle maailma.
Lõuna-Eestis on piisavalt
paiku ja põnevaid väärtusi,
millega tasub tutvust teha
nii omakandirahval kui ka
kaugema kandi inimestel,»
põhjendas ajakirja Natio-
nal Geographic Eesti pea-
toimetaja Erkki Peetsalu
osalemist selles ettevõtmi-
ses. National Geogrphicu
ajakirjas ilmuvad Lõuna-
Eesti kohta põnevad lood ja
toimub fotokonkurss, mil-
lest parimad fotod avalda-

takse ajakirjas.
«Oleme võtnud eesmär-

giks tugevdada piirkonna
identiteeti, tuua rohkem
tuntust ja külastajaid ning
tutvustada piirkonda see-
läbi aktiivsemalt nii sise-
kui välisturistile,» sõnas
Piiriveere Liider tegevjuht
Veiko Maastik ja lisas, et
maastikule paigaldatavad
kollased aknad juhivad kü-
lastajate tähelepanu paika-
dele, mis kõige paremini
jutustavad piirkonna lugu
ja mis on justkui Lõuna-
Eesti visiitkaardiks.

Foto erakogust
Huvipakkuvatele kohtadele on läbi raami seni tähelepanu suunatud Hollandis.

Andke raamimist väärivast paigast teada
Selleks, et leida need kohad, mis väärivad raamimist,
pöördumegi Sinu poole, hea lugeja. Kui tead kohta, mis
vääriks rohkem tähelepanu ning võiks meie maakonna
külalistele huvi pakkuda, saada see hiljemalt 10. jaanuariks
ideevooru, mille kohta leiad rohkem teavet kodulehtedelt
www.partnerluskogu.ee või www.piiriveere.ee

VaatenurkVaatenurk

Temaatilised valdkon-
nad, mida akende asuko-
haga tahetakse rõhutada,
on loodus, kultuur ja aja-
lugu, tervis ja aktiivne
puhkus, kohalik toit, ehe-
dad ja naturaalsed tooted,
innovatsioon väikeettevõt-
luses ning säästev ja jätku-
suutlik elustiil. Nendest
väärtustest tuleb lähtuda
ka akende asukoha valikul.

Põlvamaa Partnerlus-
kogu tegevjuhi Tiiu Rüütle
sõnul ei ole Lõuna-Eestis
avastamist väärt paikade
eksponeerimine suunatud
ainult turistidele, vaid ka
meie piirkonna elanikud
saavad tänu sellele väär-
tustada ja näha väärtust
oma elukeskkonnas.

Algas nurmkana aasta. Eesti Ornitoloogiaühing (EOK) valis 2013. aasta linnuks
nurmkana, keda tuntakse ka põldpüü nime all.

EOK edastusel elab see väikese kodukana mõõtu lind peamiselt kultuurmaastikus ning
tegutseb sageli talude, lautade ja muu inimasustuse läheduses. Vaatamata sellele ei teata
nurmkanade eluolu kohta kuigi palju. Eestis arvatakse seda liiki pesitsevat 4000-8000 paari,
kuid uuemad loendusandmed näitavad, et nurmkanade arvukus on tugevalt langenud.

Alanud aastal on kavas meedia ja loodusõhtute vahendusel nurmkana inimestele tuttavamaks
teha ning koos linnusõprade abiga selle liigi elust rohkem teada saada. Selleks ootame teateid
kohatud nurmkanadest. Seda saab teha aasta linnu kodulehel, nutitelefoniga ka otse
vaatluskohalt.

Nurmkana  käekäiku ning talviste salkade ja pesakondade suurust aitab aga selgitada
küsitlusankeet. Lisaks on plaanis nurmkanade talvisesse toitmiskohta paigaldada veebi-
kaamerad ning uurida, kes käib nende lindude pesi  rüüstamas. Nurmkanast ja osalusvõima-
lustest saab lähemalt lugeda aasta linnu kodulehelt www.eoy.ee/nurmkana

Nurmkana on 19. aasta lind. Aasta linnu valimise eesmärk on tutvustada avalikkusele üht
meil esinevat linnuliiki või liigirühma ning kaasata loodushuvilisi aasta linnu uurimise ja kaitse
tegevustesse. Varasemate aasta lindudega saab tutvuda Eesti Ornitoloogiaühingu kodulehel
 www.eoy.ee/aastalind

Koit
Remo Savisaare/EOÜ foto

Lõõtspilliselts
toob mängu
ka rahvakandle
5. jaanuaril on kõik tradit-
sioonilise muusika sõbrad
oodatud Põlva Kultuuri- ja
Huvikeskusesse meeleolu-
kale kontserdile.

Põlvamaa rahvakultuu-
rispetsialisti Kati Taali
teatel algab pidu kesk-
päeval. Kuulda saab  Lõõt-
sakuningaid, Põlva lõõts-
pillimängijate kursuse
tüdrukuteansamblit ja
noorte meeste ansamblit,
noori tulevikulootusi Mart
Kirotari ja Kristin Semmi,
Põlva Lõõtspilliklubi ja
lõõtsade koondorkestrit.
Erikülaliseks on sel päeval
Tallinna lõõtsaklubi.

Kontserdi teine pool on
pühendatud MTÜ Lõõts-
pilliseltsi uuele algatusele
- rahvakandle mängimi-
sele. Sissepääs kontserdile
on prii.

Koit
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Raivo Sihver
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Euro kasutuselevõtmise kol-
manda ning elektrituru ava-
mise esimese aasta 28.
märtsil ehk 28. märtsil 2013
saabub aeg, mil taastatud
iseseisvust saab olema nii-
sama palju kui esimest ise-
olemist (Teet Kallase väljend).

Kuigi paljud kiruvad, et
kas me sellist Eestit taht-
sime, on üksikisiku majan-
dus- ja poliitiline vabadus
väärtus, millest keegi eriti
loobuda ei taha. Piirid on
lahti ning kui kodumaal
väärilist tööd ei leita, min-
nakse välismaale, peami-
selt Soome. Ametlikult pen-
deldab Eesti ja Soome va-
hel 25 000 eestlast, tegelik-
kuses võib neid olla aga ku-
ni kaks korda rohkem. Tu-
leb tõdeda, et Eesti ja Soo-
me majandussidemete lä-
bipõimumine kogub järjest
hoogu ning võib-olla saab
näiteks 50-100 aasta pä-
rast rääkida isegi liitriigist.

Euro võib alles jääda
Teatavasti mõlgutasid mõ-
ned majandusteadlased
Eesti väljumisel rublatsoo-
nist üle 20 aasta tagasi
mõtteid isegi Soome marga
kasutuse levõtmisest .
Praegu on mõlemas riigis

käibel euro, mis lihtsustab
oluliselt kahe riigi rahan-
duslikku läbikäimist.

Kui paar aastat tagasi oli
oht, et eurotsoon võib la-
guneda ning Kreeka tsoo-
nist lahkuda, siis tänaseks
on euro ning ka Kreeka
eurotsooni jäämise nimel
nii palju pingutatud, et vae-
valt keegi seda lõhkuma

tahab hakata.
Kõrge euroametnik Siim

Kallas ütles Eesti Päeva-
lehele antud aastalõpuin-
tervjuus, et koos möödu-
nud aastaga lõppesid ka
igasugused jutud euro al-
lakäigust ja lagunemisest.
Hea seegi, et rahaühik alles
jääb, kuid ostujõud ikkagi
väheneb, sest inflatsioon

jätkub.
Kuigi rahandusministee-

rium hindab elektri kalli-
nemise mõju tarbijahinna-
indeksile 0,8 protsendi-
punktile, usub ministee-
rium, et tänu oodatavale
kütuse odavnemisele ning
soojuse hinnatõusu pidur-
dumisele peaks inflatsioon
alanema 4%-lt 3,5%-le.

Alanud 2013. aastal hinnad endiselt
tõusevad, kuid kas ka palgad?

ArvamusArvamus

Ilm kui arvete mõjutaja
Tegelikkuses on kaup poo-
dides alates euro käibele-
võtmisest (tegelikult isegi
varem) pidevalt kallinenud
ning see jätkub ilmselt ka
uuel aastal. Fakt on see, et
elekter kallineb, mis mõju-
tab kogu hinnaahelat.  Mis
puutub inimeste maksta-
vatesse soojaarvetesse, siis
siin on tähtis tegija ilm.

Kui tuleb tõesti väga
külm talv, nagu mõni kuu
tagasi ennustati, siis mõju-
tavad suured sooja- ja
elektriarved kindlasti pal-
jude, eriti väiksema sisse-
tulekuga inimeste käitu-
mist, sest arvete maksmine
võib üle jõu käia ning jää-
dakse võlgu. Kui aga tuleb
pehme talv, nagu viimasel
ajal ennustatud on, ei
pruugi arved väga lakke
tõusta. Asi võib huvita-
vaks minna neile, kes sõl-
misid fikseeritud hinnaga
elektriostulepingu. Soe talv
võib vähendada elektritar-
bimist ja nõudlust turul
ning börsihinnad võivad
isegi kukkuma hakata. Kui
elektri tegelik hind kuju-
neb börsil, siis Elektrilevi
võrgutasu kallineb veerand

senti kWh kohta ning see
on naabritest kõrgem.

Vajatakse uut
kasvumootorit
Inflatsiooni tõttu ootavad
paljud palgatõusu. Kuigi
keskmine palk kasvab aas-
tas 6%, ei tõuse see kõiki-
des valdkondades ega ette-
võtetes. Nii et palgakäärid
aina suurenevad.

Eelmisel aastal avaldatud
rahvaloenduse andmed mõ-
jusid paljudele külma du�i-
na, sest Põlvamaa rahva-
arv väheneb nii kiiresti, et
paljudel ettevõtetel võib
hakata nappima tööjõudu.
Ja seda mitte ainult maa-
konnas, vaid kogu Eestis.

Analüütik Maris Lauri
hoiatab, et praegune ehk
kvalifikatsiooniti tööjõu
nappus  muutub kohe-kohe
absoluutseks, mis tähen-
dab, et töötajaid polegi
kuskilt võtta.  Järjest enam
hakatakse kaasama mitte-
aktiivseid inimesi, korral-
datakse paremini tööd, võe-
takse kasutusele tootliku-
maid masinaid ja seadmeid
ning uuemaid tehnoloogi-
aid. Tarkinvestor (tarkin-
vestor.ee) Kristjan Lepik
peab Eesti kasvuvõimalu-
seks nutikat spetsialisee-
rumist.  Saame näha, kas
see tõesti ka nii olema saab.

Rahandusministeerium
tuletab meelde, et uuest
aastast hakkavad kehtima
järgmised muudatused:

Kodualune maa vabas-
tatakse maamaksust.
Maksuvaba on maa, millel
asuvas elamus on maksu-
maksja elukoht vastavalt
rahvastikuregistri andme-
tele. Kohalduv maamaksu-
vabastus toimub automaat-
selt. Maksuvabastus on
tihedama asustusega koh-
tades kuni 0,15 ha ning
mujal kuni 2,0 ha ulatuses.

KOV-idele kompensee-
ritakse maamaksu lae-
kumise vähenemine tu-
lumaksumäära tõstmi-
sega. Neile laekuv tulu-
maksumäär tõuseb 2013.
aastal 0,17 protsendipunk-
ti võrra 11,57 protsendini
ning 2014. aastal 0,03
protsendipunkti võrra 11,6
protsendini. Samuti saa-
vad omavalitsused lisaraha
990 000 eurot maamaksu-
vabastuse haldamiskulude
katmiseks.

KOV-ide laenupiiran-
gu kehtivus pikeneb.
Järgmisest aastast kuni
2017. aastani jääb kohali-
kele omavalitsustele keh-
tima netovõlakoormuse
suurendamise piirang.
Kuni 2016. aasta lõpuni ei
tohi omavalitsuste netovõ-
lakoormus tõusta üle 60

protsendi. Sätte eesmärk
on võimalike finantsriski-
de vähendamine ning eel-
arvepositsiooni kindlus-
tamine.

Keskkonnatasud jao-
tatakse ühtlasemalt.
Jõustuvad keskkonnatasu-
de seaduse muudatused,
millega vähendatakse üle-
riigilise tähtsusega maard-
latest otse kohalikule oma-
valitsusele laekuvate kesk-
konnatasude osakaalu.
Üleriigilise tähtsusega
maardla asukohaga oma-
valitsusele hakkab järgmi-
sest aastast laekuma 25
protsenti 2011. aastal keh-
tinud tasude määrast.

Järgneva nelja aasta
jooksul kompenseeritakse
omavalitsustele osaliselt
tasu määra vähenemine.
Omavalitsuste tulubaas
sellega ei vähene. Kaevan-
damisõiguse tasu ja sellega
seotud vee erikasutuse
tasu osa vähendamisest va-
banev raha suunatakse rii-
gieelarvega tasandusfondi
kaudu tagasi omavalit-
sustele.

Jõustub 2013. aasta
riigieelarve seadus.
2013. aasta eelarves on
plaanitavad kulud 7,7 mil-
jardit eurot ja prognoosita-
vad tulud 7,5 miljardit
eurot. Eelarves on olulisel
kohal sotsiaalse turvali-
suse suurendamine � kas-

vavad pensionid, vajadus-
põhised lastetoetused, töö-
tutoetused ning ravikind-
lustuse kulud haigekassa
eelarves. Suurenevad ka
valitsemisalade palgafon-
did 4,4 protsenti, mille
jaotuse ametiasutuste va-
hel otsustab iga minister.
Tegevusalade lõikes on
kulud püsinud aastate väl-
tel stabiilsena ning suure-
maid muudatusi ei toimu
ka 2013. aastal. Võrreldes
teiste EL-i riikidega, pa-
nustame jätkuvalt enam
haridusse, kultuuri ja rii-
gikaitsesse.

Valitsussektori eelarve
on 2013. aastal tasakaalu
lähedal, kuid veel 0,7 prot-
sendiga SKP-st puudu-
jäägis. Prognoositav võla-
koormus on 12 protsenti
SKP-st, millest EFSF-i
mõju on 4,3 protsenti.

Üldine maksukoormus
langeb 2013. aastal 32,6
protsendile, mis on viimase
viie aasta madalaim tase.

Alkoholiaktsiis tõuseb
viis protsenti. Muudatus
tagab alkoholi hinnatõusu
samas tempos üldise hin-
natõusuga, et alkoholi kät-
tesaadavus ei suureneks.
Eeldusel, et alkoholi oma-
hind jääb samaks, tõuseb
muudatuse tulemusena
uuel aastal alkoholi toote
hind keskmiselt 0,6-3 prot-
senti. Hinnanguliselt suu-

renevad alkoholiaktsiisi
tõstmise tulemusena riigi-
eelarve tulud 2013. aastal
7 miljonit eurot.

Tubakaaktsiis tõuseb
kuus protsenti. 2013. aas-
taks kavandatud sigaretti-
de aktsiisimäära 10% tõus
hajutatakse kahele aastale,
et maandada hinnatõusu-
ga kaasnevaid salatururis-
ke. Aastatel 2013 ja 2014
tõstetakse sigarettide akt-
siisi kokku ligikaudu 12
protsenti, et saavutada Eu-
roopa Liidus 2014. aastal
jõustuv alammäär 90 eurot
1000 sigareti kohta. Seega
asendatakse sigarettide
aktsiisi 10-protsendiline
tõus 2013. aastal kuueprot-

sendilise aktsiisitõusuga
nii 2013. kui 2014. aastal.

Aastal 2013 tõuseb siga-
rettide aktsiisi alammäär
praeguselt 80 eurot/1000
sigareti kohta tasemeni
84,8.

Kehtima hakkavad
käibemaksuseaduse
muudatused. Nendega
ühtlustatakse nõuded arve-
tele ja teenuse käibe tekki-
mise määratlust Euroopa
Liidus kehtivate nõuetega,
mis puudutab mittemaksu-
kohustuslasele autode, len-
nukite ja laevade üürile,
rendile või kasutusse and-
mist. Edaspidi tuleb teenus
maksustada kohas, kus on
kliendi asu- või elukoht.

Kehtima hakkab riigi-
hangete seaduse muu-
datus, millega tekib ko-
hustus võimaldada pakku-
muste ja taotluste elektroo-
nilist esitamist vähemalt 50
protsendi ulatuses hankija
eelarveaastal planeerita-
vate riigihangete rahalisest
mahust.

Jõustub majandus- ja ra-
haliidu stabiilsuse, koordi-
neerimise ja juhtimise le-
ping. Lepingu eesmärk on
kindlustada majandus- ja
rahaliidu majanduslikku
alust, võttes vastu eeskir-
jad liikmesriikide eelarve-
distsipliini tugevdamiseks
fiskaalkokkuleppe abil,
tõhustada liikmesriikide
majanduspoliitika koordi-
neerimist ning parandada
euroala juhtimist.

Rahandusministee-
rium jätkab uue euro-
toetuste perioodi pla-
neerimist.  Perioodi 2014-
2020 eurotoetused suuna-
takse hariduse, majanduse,
keskkonna, energeetika,
transpordi ja infotehnoloo-
gia arendamiseks. Esialgse
rahastamiskava ehk va-
hendite jaotuse valdkonda-
de vahel esitab rahandus-
ministeerium valitsuska-
binetile aruteluks 2013.
aasta I kvartalis.

Uuest aastast kehtima hakkavad muudatused
Veel muudatusi 2013. aastal
� 2013. aastal jätkavad peale keskpanga muuseumi
kroonide vahetamist eurodeks keskkursiga 15,6466 ja
teenustasuta Swedbanki ning SEB panga sularaha-
kontorid üle Eesti.
� 20. detsembril 2012 sai valitsuses heakskiidu eelnõu,
millega saab kiirlaenude andmine selgemad raamid, et
vähendada üle jõu käivate laenude võtmist, ning karmis-
tuvad ka tarbimislaenude reklaamimise tingimused.
� Aasta algusest jõustuvad seadusemuudatused, mis
lubavad kohtutäituritel arestitud vara müüa e-oks-
jonikeskkonnas.
� 1. jaanuarist 2013 jõustusid vee erikasutusloa taot-
lemisega seotud muudatused. Näiteks ei pea vee eri-
kasutusloa taotlust enam esitama kahes eksemplaris.
� 1. jaanuarist 2013 jõustusid seadusemuudatused, mis
lihtsustavad senist kohtudokumentide kättetoimetamist,
võimaldades inimestega kontakti võtta ka internetist
leitavate telefoninumbrite, elektronpostiaadresside või
sotsiaalvõrgustiku kasutajakontode kaudu.

Raivo Sihveri foto
Kuna elekter kallines 20%, siis tuleb üks viiest elektripirnist ära kustutada.

Liisi Poll
rahandusministeeriumi

avalike suhete osakond
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21.12.12., mil kogu maake-
ra asukad olid maailmalõ-
pu ärevuses, koguneti Lee-
vil rahvamajja jõulupeole,
kus MTÜ-lt Võhanduveere
ellu kutsutud kohalik näi-
tetrupp Pungad esines jõu-
luetendusega «Vana Jõulu-
laul». Tantsuks mängis an-
sambel Qvalda.

Näitemänguhuvilised on
kohalikud inimesed, kes on
suvel korra juba publiku
ees külapäeval esinenud.
Näidendis esines kokku 16
tegelast ja koos käidi  igal
nädalavahetusel harjuta-
mas alates oktoobri lõpust.
Etenduse lavastas Helle
Mendrik, kes koostas ka
tekstid, mis proovide käi-
gus ühisloominguna täius-
tusid.

Peategelane Vana Jõulu-
laul (Jaan Kilusk) soovis,
et keegi ta ära tunneks.
Soovitu osutus arvatust
raskemaks, sest külamees
(Avo Kübar) libistas õlle-
kest ja jorutas jõululau-
luks sobimatut «Õllepruu-
lijat», jõuludekoratsiooni-
de ja -kaubaga hõivatud
poemüüja (Kaili Rätsep) ei
pidanud sündsaks poes
laulda ning eneseimetlejast
beibel (Mari Plaado) jätkus
silmi vaid oma näo ja huul-
te tarvis, ei tema süüvinud
kasepakul istuva vaname-
he probleemidesse.

Ka ärimees (Riho Luht)
rääkis mobiili vahendusel
vaid «millidest» ja aktsia-
müügi tehingutest ning ar-
vas laulu kohta, et isegi kui
ta seda kunagi oskaski, siis

nüüd enam mitte - parim
muusika on rahakõlin.
Tüüpiline!

Proua Kiirusel (Irena
Luik) oli veel hulganisti
jõulutoimetusi vaja korda
ajada ja laulule polnud mah-
ti mõeldagi. Seltsimees
Veneaeg (Mai Raudsaar) ei
tunnistanud aga üldse jõu-
le. Tema lubas minna sin-
na, kuhu vaja, ja kanda et-
te, kellele vaja, et Leevil
luusivad  ringi mingisugu-
sed jõulud. Kuulus poeet
(Sven Tanilas) deklameeris
peast pika luuletuse, mille
kuulamine Vanale Jõulu-
laulule piina valmistas. Oli
näha ja tunda, kuidas se-

nine jant peategelase tervi-
sele mõjus ja stressi tekitas.

Lõbusamaks läks, kui
mängu tulid lapsed (Mari
Plaado, Raina ja Rainer
Luht, Uku Sõrmus, Ivo
Rätsep, Kasper Kallari) ja
ütlesid Jõululaulule, et ne-
mad tantsivad. Varsti rok-
kisidki kõik koos gang-
nam style�i, hoogu läks isegi
peategelane.

«Hüppasid kui dihlofossi
saanud tarakanid, aga
laulda ikka ei osanud,» tä-
hendas Jõululaul. Kauge-
malt jalutas ema (Aire Il-
ves) lastekäruga lähemale
ja usaldas oma lapsukesed
(Maritte Arianne Plaado ja

Mairo Mendrik) kliendi-
lehtede uurimise ajaks Jõu-
lulaulu hoolde. Vanale Jõu-
lulaulule lapsed meeldisid,
sest nemad laulsid võõra-
maa keeles «Nossa-nossa».
Selle lauluga teenisid nad
publiku aplausi ja Jõulu-
laulult komme, mis ei meel-
dinud aga sugugi laste ema-
le, kes arvas, et tegu on
mingi kommionuga.

Lõpp hea, kõik hea
Viimaks tundis Vana Jõu-
lulaulu ära memm (Aire
Ilves) koos lapselapsega
(Raina Luht). Etenduse
lõpus lauldi ühislauluna
vana jõululaulu «Oh, kuu-

«Sellised tasandavad
arvestused ei ole seadu-
sega kooskõlas. Isapuh-
kuse eesmärk on anda
isale tööaja arvelt täien-
davat vaba aega lapse ja
perega tegelemiseks.

Seadus ütleb väga selgelt,
et kokku on õigus saada
isapuhkust kümme töö-
päeva enne arsti poolt eel-
datavat sünnituse kuupäe-
va ja kahe kuu jooksul pä-
rast lapse sündi. Kusjuu-

Päikesekodu
heaks annetati
202 000 eurot
Eesti Rahvusringhäälingu
edastusel kogus ETV hea-
tegevussaade «Jõulutun-
nel» intellektipuudega
noortekodu toetuseks 202
000 eurot.

Annetuskõnesid oli
kokku 42 424. Kõige roh-
kem tehti viie euro suuru-
seid kõnesid.

«Jõulutunneli» seekordse
partneri SA Maarja Päike-
sekodu eesmärk on rajada
Tartumaale Haaslava val-
da raske või sügava vaimu-
puudega täiskasvanuks
saavatele lastele kodu, kus
saab elada, õppida ja tööta-
da 50 noort. Kodu päeva-
keskuses saaks rehabilitat-
siooniteenust kuni 150 ini-
mest ja see pakuks tegevusi
kogu Lõuna-Eesti piirkon-
nale.

Saates esinenud ajakir-
janiku Tiina Kangro sõnul
on puudega inimeste hool-
dajaid ja peresid märkama
hakatud üsna hiljuti.

«Eestis on alles mõnel
viimasel aastal hakatud
aru saama, et täiesti hiili-
valt ja kogemata on tekki-
nud meile selline liik ini-
mesi, nagu omaste hoolda-
jad - puudega inimeste pere-
konnaliikmed. Kui 20 aas-
tat tagasi võeti maailmast
üle klausel, et puudega
inimese koht on kodus
oma perekonna juures,
unustati ära, et seal pere-
konnas on teised inimesed,
kes võivad selle koormuse
kõrval invaliidistuda,» rää-
kis Tiina Kangro.

Elust tingitud vajadus
Saates käsitleti pere ja rii-
gi ülesandeid ning ootusi
intellektipuudega inimeste
toetamisel ja hooldamisel.
Lastevanemad rääkisid
oma intellektipuudega lap-
se kasvatamise korralda-
misest perekonnas.

Tartu Maarja Kooli di-
rektori Jaanus Rooba hin-
nangul näitab ühiskonna
suhtumine puuetega ini-
mestesse ja nende hoole-
kande korraldusse ühis-
konna üleüldist tegelikku
heaolutaset.

Saatejuht ja produtsent
Margus Saar loodab, et
perede jutustatud lood ja
ekspertide hinnangud and-
sid üldsusele parema ette-
kujutuse omaste hoolduse
probleemidest. Ühtlasi
soovib Saar, et jutuks võe-
tu oleks surveks järgmistes
aruteludes ja annaks tõuke
ka riiklike meetmete muut-
miseks.

Saates esinesid Marju
Länik, Marko Matvere,
Maarja, noorteorkester
Reaalmaþoor, Kaire Vil-
gats, Fredi Pärs, NUKU
koor, Liisi Koikson, Unt-
sakad jpt.

2011. aastal koguti tele-
vaatajate abiga Põhja-Eesti
Pimedate Ühingu tegevus-
keskuse uuendamiseks ja
laiendamiseks 208 055
eurot.

sepuu», mille sõnad olid
trükitud kavalehele.

Lavastus oli päevakaja-
line, vahetu ja publik võt-
tis selle suurepäraselt
vastu. Mängiti emotsioone,
mitte ei vuristatud lihtsalt
dialooge ette - nagu päris
teatris kohe. Omajagu oli
ka sobivat ja vaimukat
improvisatsiooni. Paistis,
et kõigi osatäitjate puhul
oli valik läinud otse küm-
nesse: soliidne ja samas
üleolev ärimees, muretu
boheemlasest külamees,
andekas luuletaja, silma-
paistev klienditeenindaja,
eneseimetlejast beib, jõulu-
stressis pereema, reso-
luutne Veneaeg, liikuvad
lapsed, südamlik memm�
Kõige kandvam roll oli pea-
tegelasel Vanal Jõululaulul,
kes sidus osad tervikuks
ilmeka ja vaimuka jutuga.
Etenduse lõpp oli südamlik,
ilus ja jõulupärane.

Hea, et kohale olid mon-
teeritud eesriided, mida sai
vajadusel ette ja eest ära
tõmmata. Lava tagaplaa-
nilt paistis jõulumeeleolu
loov dekoratsioon, poe-
kaupu täis riiul ja etenduse
lõpus kaetud jõululaud.
Siin-seal võis märgata pä-
ris elusaid kuusekesi. Muu-
sikat seadsid Kasper Kal-
lari ja Avo Kübar.

Igati kordaläinud jõulu-
etendus Leevil näitas järje-
kordselt veenvalt, mida
kohalike inimeste ühistege-
vusega on võimalik korda
saata.

Aasta algusest jõustuvad
seadusemuudatused, mis
lubavad kohtutäituritel
arestitud vara müüa e-oks-
jonikeskkonnas. Seadus
sõnastab elektroonilisele
ostu-müügikeskkonnale
esitatavad nõuded ja liht-
sustab ostuhuvilise jaoks
oksjonil osalemise korda.

«Eesmärk on muuta oks-
jonite korraldamine selge-
maks ning ostjatele muga-
vamaks ja käepärasemaks.
Kuivõrd muutused on suu-
res osas suunatud just ka-
sutusmugavusele ja lihtsu-
sele, suurendab see ka ost-
jate hulka ning võimaldab
täituril saada müüdavate

asjade eest suuremat hin-
da,» sõnas justiitsminister
Hanno Pevkur.

Seaduse jõustumisel
muutub okjosnivara müü-
gikeskkond täiturile hõlp-
samini kasutatavaks ning
ka ostu sooritavale inime-
sele käepärasemaks. Seni
pidi täitur korraldama ka
väiksemate asjade puhul,
nagu näiteks mobiiltelefo-
nide, telerite või sülearvu-
tite müügiks oksjoni oma
büroos. Selline müügikor-
raldus ei anna toimuvast
head ülevaadet ning on
ebamugav ostjale.

Seadusega muudetakse
ka oksjonite läbiviimise

korda, näiteks oksjoni pik-
kuse määramist ning seda,
kui kaua peab olema võima-
lus senist parimat pakku-
mist üle pakkuda. Ka taga-
tisraha ja ostuhinna tasu-
mine saab selged raamid
ning tähelepanu on pööra-
tud ka esindaja kaudu oks-
jonil osalemise võimalus-
tele. Kuna tegemist on e-
lahendusega, on reguleeri-
tud ka käitumine oksjoni
jooksul tekkinud tehniliste
tõrgete korral.

Hiljemalt 2016. aastal
tuleb e-oksjonikeskkonnas
kasutusele võtta pangalin-
giteenus, mida kasutades
saab väikese väärtusega

vallasasjade e-oksjonile
registreeruda ka enampak-
kumise toimumise kestel,
mis elavdab eeldatavasti
just vallasasjade müüki.

Teine suurem muudatus
puudutab Kohtutäiturite ja
Pankrotihaldurite Kojale
(KPK) avalik-õiguslike
nõuete edastamist, mida
praegu tehakse e-posti kau-
du. See on ebamugav, aega-
nõudev ja läbipaistmatu,
see tähendab, et nõudeid ei
ole võimalik täna jagada
võrdselt ei arvuliselt, sis-
senõudjate järgi ega nõuete
sisu järgi. Kuna nõuete ko-
gumise ja jagamise töö
maht on olnud jätkuvalt

suur, on KPK alustanud
koostööd justiitsministee-
riumiga neid probleeme la-
hendava elektroonilise töö-
riista loomisel.

Lisaks kirjeldatud muu-
datustele toob eelnõu kaa-
sa ka väiksemaid muuda-
tusi. Näiteks võimaluse
müüa sissenõudja või võlg-
niku avalduseta vallasasju,
mille väärtus ei ületa 100
eurot, või korraldada nen-
de müümine mõne müüja,
näiteks komisjonikaupluse
kaudu.

Jurist vastabJurist vastab

Tööalastele küsimustele vastab Tööins-
pektsiooni Lõuna inspektsiooni tööins-
pektor-jurist NEENU PAVEL.

res mitte kalendaarset töö-
päeva, vaid just oma töö-
ajakava järgset tööpäeva.

Päevi võib kasutada jär-
jest või osade kaupa, kuid
pärast lapse kahekuuseks
saamise päeva seda puh-
kust enam kasutada ei saa.

Isapuhkuse eest tasub töö-
andja töötaja keskmise
töötasu alusel, mille sotsi-
aalkindlustusamet tööand-
jale hüvitab.

Seadus ei sätesta, kui
pikalt tuleks isapuhkuse
kasutamisest ette teatada.

Seega lähtume üld-
normist - puhkuste aja-
kavasse märkimata puh-
kuse kasutamisest tea-
tab töötaja ette 14 päeva.

Pahauskne on tööand-
ja käitumine, kes pikka-
des vahetustes töötavalt
töötajalt konkreetsete
tööpäevade kohta isa-
puhkuse avaldust saa-
des asub tööajakava üm-
ber tegema ning vahetusi
lühendades-tihendades
hakkab isapuhkusele
kippuvale töötajale muu-
datusega nõustumist
peale suruma.»

Küsimus isapuhkusest
Tootmisüksuses töötatakse 24-tunniste töövahetustega
- ööpäev tööl, kolm ööpäeva vaba, kuid kontoris on
kaheksatunnine tööpäev. Kui 2013. aastast on isal lapse
sünni korral õigus kümnepäevasele tasulisele isa-
puhkusele, tekib isade vahel suur ebavõrdsus: üks saab
selle aja eest peaaegu 1,5 kuu tasu, sest nii pikaks
venivad graafikus tema kümme töövahetust, teine ainult
kahe nädala palga. Kas võiks arvestada selliselt, et 24-
tunnine vahetus vastab kolmele puhkusepäevale?

Kas tunned üht Vana Jõululaulu?

Uuest aastast saab arestitud vara müüa e-oksjonil

Kaisa Lutter,
justiitsministeeriumi

pressiesindaja Koit

Foto: Aasa Liiv
Vana Jõululaul oli lahkesti nõus ka laste järele vaatama.

Aasa Liiv
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Uue aasta tulek pole küllap
teab mis kultuurisündmus,
et sellest kultuuriküljel jut-
tu teha, eeskätt  lihtsalt
märk elu ja aja kulgemi-
sest. Ometigi on see sünd-
mus, millel teatav maagili-
ne aura ja omad kindlad
traditsioonid. Ja just nen-
de traditsioonide pärast on
aastavahetus siiski ka
(rahva)kultuurisündmus,
olgugi et folkloor on ajas
muutunud.

Näärisokke  täna ringi ei
jookse  ning ka tina(õnne)
valavad  veel vaid üksikud,
traditsioonilisi verivorste
sööme aga siiski  ja kuusk
on toas. Ka uusaastasoovid
on meil igaühel endiselt
olemas. Uuema aja folkloo-
ri hulka võiks lugeda  aga
näiteks telerivaatamise,
sms-ide saatmise  ja väge-
va saluudi. Nagu vanasti-
gi, käib igas paigas asi aga
veidi omamoodi,  ja   seda-
korda võtsin uue aasta vas-
tu  pealinna moodi.

Tuleb kohe mainida, et
ka pealinlaste hulgas on
väga populaarne telekavaa-
tamise traditsioon, samuti
hapukapsad. Traditsiooni-
line on aga ka (vist juba
ülemaailmselt) koguneda
kesklinna, et aastat  vahe-
tada ühiselt.  Kui kultuuri-
pealinna tiitel ja euro võeti
kaks aastat tagasi vastu
Estonia-esisel platsil, siis
tänavu kogunesid pealinla-
sed tuledes kumava vaba-
dussamba ja Jaani kiriku

vahele Vabaduse väljakule.
Rahvahulga tihedus platsil
oli võrreldav laulupeoga
ning, muidugi, oli  meele-
olugi üsna ülev. Viimast
tundi aastast 2012 aitasid
linnarahval sisustada an-
sambel Swingers (Tanja
Mihhailova, Birgit Õige-
meel ning Mikk Saar)  ning
Vabaduse väljaku  hiidek-
raan, mis  katkematus  ja-

das uusaastasoove edastas.
Tantsiti ja juteldi, kasutati
ära võimalust juua avalikus
kohas alkoholi. Ning
oodati.

Ülevus
Ja siis see tuli: 2013. Viie-
teistminutilise kõrvulu-
kustava paugutamise ja
huilgamisega ning, vaata-
mata südaööle, helendava

taevaga. Inimesed hoidsid
lastel ja koertel kõrvu kin-
ni  ning väljak täitus kiirelt
serpentiinide, �ampuse-
korkide ja pudelikildudega.
Samuti suudluste, juubel-
damise ja heade soovidega.

Seejärel pidu jätkus. Nii
Vabaduse väljakul kui ko-
gu vanalinnas. Rahvast
voogas tänavatel nagu
töölttuleku tipptunnil  ning

umbes kella ühe ajal avas-
tasin, et tantsitakse, vaata-
mata üha tugevnevale vih-
male, ka Raekoja platsil.

Pubid olid ülerahvasta-
tud, töötasid Viru tänava
lillepoed ja isegi kerjused.
Rõõmus ühtsustunne val-
lutas mõneks mõnusaks
tunniks Tallinna ja seal lii-
kuvad erinevaid keeli kõne-
levad inimsalgad, «Head

uut aastat!» kuulsin vähe-
malt viies keeles.

Väsimus
Mingil hetkel tuli aga haka-
ta jälgima, kuhu astud,
sest laveerima pidi üha laie-
nevate lompide, jääliustike,
tühjade pudelite ja muu
prahi vahel.  Mida aeg eda-
si, seda tihedamini torkas
silma ka, et osa linnako-
danikest enam päriselt seis-
ta ei jaksanud.

Ning umbes  kaks tundi
pärast südaööd hakkas
aastavahetusele  ning  pu-
hastavale/jahutavale uus-
aastavihmale alla vandu-
ma juba suurem enamus,
võttes suuna mõne ulualu-
se või uusaastaöö graafiku-
ga sõitvate ühissõidukite
poole.

Pealinlaste
uusaastakingitus
Kui eelkirjeldatu kulges
pealinnas üsna viimase
kümnendi traditsioone ar-
vestades, siis midagi täiesti
uut (ehk epohhiloovat?)
sündis sel ööl Tallinnas
ometigi � tasuta ühistrans-
port nimelt. Ja kõik nood,
kel õnnestus end bussi sis-
se trügida, said nimetatud
hüve ka kohe järele proo-
vida. Ning uusaasta esi-
mestel tundidel lubati luk-
sust nautida isegi linnasat-
tunud «muulastel».  Head
reisi ja head uut aastat!

Uus aasta tuli pealinnas tasuta bussisõiduga

Ulve Määritsa foto
1.01.2013. Linn ärkab. Südapäevaks oli Vabaduse väljak koristatud ja Raekoja platsi karussell käivitatud.

Põlva Serviti osales 27.-29.
detsembrini rahvusvaheli-
sel käsipalliturniiril Lim-
burgse Handbal Dagen.
Edukate mängudega jõuti
finaali FC Porto Vitalise
vastu. Poolfinaalmäng OCI
Nitrogen/Lionsiga lõppes
pärast 7 m karistusviskeid
tulemusega 37:34.

Mängu normaalaeg jäi
viiki 27:27 ja poolaja võitis
Serviti 14:12.

Mängu lisaaja esimene
poolaeg jäi viiki 30:30 ja
lisaaeg lõppes tulemusega
33:33. Pärast lisaaega vi-
sati võitja selgitamiseks 7
meetri karistusviskeid, mil-
le võitis Põlva Serviti.

Teises poolfinaalis võitis
FC Porto Vitalis Portuga-
list GlobalCaja Ciudad
Encantada Hispaaniast
34:29.

Turniiri finaalis jäädi FC
Porto Vitalisele alla 21:29.
Samad meeskonnad olid
sama turniiri finaalis ka
kolm aastat tagasi ja  too-
nagi jäi peale Portugali
klubi.

Serviti kasuks viskas Ar-
do Puna seitse väravat.
Raido Peedomaa lisas viis,
Jevgeni Kravt�enko kolm,

Henri Hiiend ja Pavel Tu-
rajev kaks ning Roman
Aizatullov ja Janno Kuus
ühe värava.

Põlva Serviti koosseisus
mängisid Henri Hiiend,
Priit Jõks, Andreas Rik-
ken, Ardo Puna, Raido Pee-

domaa, Siivo Sokk, Janno
Kuus, Henri Sillaste, Mih-
kel Muld, Indrek Neeme,
Eston Varusk, Roman Ay-
zatullov, Pavel Turajev,
Jevgeni Kravchenko ja De-
nis Lõokene. Peatreener
Kalmer Musting,  treenerid

Põlva Serviti vägev esitus tõi
rahvusvaheliselt turniirilt teise koha

Mammaste
Karikas 2013
Uue aasta esimesel päeval
sai Mammaste Tervise-
spordikeskuses ja suusara-
dadel teoks pika tradit-
siooniga suusavõistlus
Mammaste Karikas 2013.
Vaatamata pilvisele ja soo-
jale ilmale oli aasta esime-
sele suusavõistlusele kogu-
nenud 220 suusasõpra.

Teiste hulgas  olid osa võt-
ma tulnud ka Eesti suusa-
spordi parmikku kuuluvad
Peeter Kümmel, Timo
Simonlatser, Madis Vaik-
maa ja Andres Kollo.

Võistlusele andsid rah-
vusvahelist värvi 31 noort
Venemaa suusatajat.

Võistluse protokollid on
aadressil www.serviti.ee

Patrail viskas
maailma
koondise eest
kaks väravat
New Yorgis toimunud käsi-
palli sõpruskohtumises
alistas nn maailma koondis
kohaliku esinduse 39:26.

Maailma koondise rivis-
tusse kuulunud Saksamaa
1. Bundesliga klubi TSV
Hannover-Burgdorfi lee-
gionär Mait Patrail viskas
kaks väravat.

Sporditoimetus

Rein Suvi ja Ly Kamja.
Eston Varusk valiti aga

kogu turniiri parimaks vä-
ravavahiks.

Turniiri lõppjärjestus:
1. FC Porto Vitalis/Portugal, 2.
Põlva Serviti/Eesti, 3. Global-

Caja Ciudad Encantada/ His-
paania, 4. OCI Nitrogen-Lions/
Holland, 5. ZTR Zaporozhye/
Ukraina, 6. RK Borac Banja
Luka/ Bosnia, 7. Eurotech/Bevo
HC/Holland, 8. Guangdong/
Hiina

Sporditoimetus

Vaatamata mitte kõige kõrgemale reitingule, tuldi ometi teiseks. Meelis Käo foto

Ulve Määrits
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Aastaring on täis saanud ja uus alanud. Tä-
name Koidu lugejaid, kes olid ja on koos meie-
ga. Samuti kaastöölisi, kes rikastavad lehte
erinevate teemakäsitlustega. Püüame ka
2013. aastal edastada samaväärselt teavet nii
kohalikust eluolust, kodumaal toimuvast kui
ka sündmustest maailmas. Oleme jätkuvalt
tänulikud nõuannete ja soovituste eest.

Lõppenud aastale tagasi vaadates ei saa öel-
da, et see halb oleks olnud. Palju sellest, mis
aasta jooksul tuska valmistas, ei sõltu koha-
likest omavalitsustest ega ka kohalikust aja-
lehest. Pidev hinnatõus, sellele jalgu jäänud
sissetulekud, tööpuudus, libedad teed-tä-
navad ning muud igapäevaelu ja toimetu-
lekut puudutavad mured saadavad paljusid.

Analüütikute arvamused alanud aasta koh-
ta ei ole rõõmustavad: võlakriis ei ole möö-
das, ebakindlus kestab. Kui vaadata arve, siis
prognoositakse majanduskasvuks alanud

Lõpp ja algus

Julgegem olla uuel
aastal need, kes me
tegelikult oleme, ja
väärtustada seda, mis
meil tegelikult on.

aastal 3,1 protsenti.
Euroalalt terviku-

na ootavad analüüti-
kud nullkasvuaastat.
Positiivne on samas
see, et uudistekana-
lite esiuudiseks ei ole
euroala kriis juba

mõnda aega olnud. Kuigi Saksamaa rahan-
dusminister Wolfgang Schäuble sõnul on kõi-
ge hullem möödas, oli kantsler Angela Mer-
kel alalhoidlikum: «Majanduskeskkond pole
järgmisel aastal mitte lihtsam, vaid veelgi
raskem, kriisist pole kaugeltki veel jagu saa-
dud. See ei tohiks meid aga heidutada, vaid
veelgi energilisemalt tegutsema õhutama.»

Eestlastena on küllap kõigi pilgud pööratud
kodumaa poole ja need pole kantud ainult
pessimismist, vaid ennekõike talupojatar-
kusest. Seepärast julgegem olla uuel aastal
need, kes me tegelikult oleme, ja väärtustada
seda, mis meil tegelikult on. Vähem väiklust,
rohkem austust kaasinimeste vastu. Tõeline
enesekindlus, jõud sünnib vaid tervest
mõistusest ning sisemisest tasakaalust.

Koit soovib, et alanud aastal oleks põhjust
kirjutada vähem ebaõnnest ja rohkem õn-
nestumistest. Et ärapanemise asemel oleks
rohkem ärategemist.

Rõõmurohket uut aastat kõigile!

«Mu meelest on oluline, et
kõik inimesed alustaksid
uut aastat endaga kokku-
lepet tehes. See kokkulepe
räägiks headusest, mõist-
misest, tähelepanelikku-
sest. See kokkulepe hõl-
maks nii lähedasi kui sõp-
ru, töökaaslasi, partnereid
kui ka globaalsemas mõttes
tervet rahvast.

Mu soov võib kõlada pi-

Seepärast ma soovin, et
uuel aastal ja paljudel järg-
mistel aastatel kasutak-
sime oma keele jõudu nii
koolis, tööl, tänaval, par-
lamendis või koduses pe-
reringis selleks, et tun-
nustada ja armastada.

See ei ole keeruline. See
on väga lihtne. See vajab
ainult ühte � tahet.

Seda kõigile soovingi.»

datult. Lõppenud aasta
skandaalid jätsid oma jälje
erakondade, parlamendi-
liikmete, aga ka kogu Eesti

Hea Eesti rahvas. Üks aas-
ta on jälle möödas, koos
oma rõõmude ja murede-
ga. Loodame, et uus aasta
tuleb parem kui eelmine. Et
rõõmu oleks rohkem � meil,
meie sõpradel ja riigil.

Tänavu saab Eesti 95-
aastaseks. Taasiseseisvu-
nud Eesti riigi eluiga on ju-
ba peaaegu sama pikk kui
oli meie esimene iseseis-
vusaeg, kuid see ei tähen-
da seda, et võiksime lasta
piltlikult öeldes jala sirgu,
tundmata muret riigi käe-
käigu pärast.

Vanad roomlased tavat-
sesid öelda, et jumal on tu-
gevamate leegionite poo-
lel, ehk siis hoitakse neid,
kes end ise hoiavad. Sel-
leks on vaja julgust ja otsu-
sekindlust, rääkimata tarku-
sest teha õigeid valikuid.

Maailm meie ümber on
suhteliselt turvaline, aeg
on Eesti vastu olnud helde
ja me ise oleme teinud,

mida oleme suutnud, et see
nii võiks olla. Me ei tohi unus-
tada, et Eesti riik ei saa iialgi
valmis, sest maailm muutub
väga kiiresti ja peame nende-
le muutustele reageerima.

Selleks on vaja haritud ja
arukaid inimesi, kes suudak-
sid kohaneda, käia ajaga
kaasas ja vaadata tulevikku.
Ilmselt ma ei üllata teid, kui pa-
nen ka selle aasta alguses
kõikidele südamele omanda-
da uusi teadmisi.

Õppima peavad nii noored
kui vanad. Loomulikult on kõi-
ge tähtsam, et noored saaksid
korraliku hariduse ning Ees-
tisse koguneksid maailma pa-
rimad teadmised. Usun, et
meie noored on piisavalt aru-
kad, et end teostada Eestis ja
seeläbi viia Eestit edasi.

Lisaks nooruslikule innule
on Eesti elu edendamiseks
vaja ka seeniorite tarkust. On
oluline, et ka vanematele ini-
mestele oleks avatud võima-
lused ennast täiendada ja

tööturul osaleda, kui nad seda
soovivad ja tervis lubab.

Head inimesed. Öeldakse,
et nii vaesus kui rikkus on
meelelaad. Ikka ihaldatakse
seda, mida pole, milleni ei
küüni või mis pole veel käes.
Alati on midagi puudu ja tihti
kiputaksegi elama oma taht-
mistes ja igatsustes, unusta-
des, kui väärtuslik on see, mis
meil juba olemas on.

Mõni aeg tagasi kuulsin
raadiost, kuidas üks tubli ja
töökas mees rääkis oma elust.
Ta oli sündinud vaeses peres,
kuid suutnud oma elus saavu-
tada kõik, mille puudumist oma
lapsepõlves ja nooruses nii
selgelt tajus. Tal oli ilus kodu
ja palju vara, kuid ta oli selle
saavutamiseks kulunud aja
jooksul kaotanud midagi, mis
oli tema lapsepõlvekodus
olemas. Puudu oli inimlikust ja
väärtuslikust kodusoojusest,
mida ei saa osta.

Head Eesti kodanikud.
Riigikogu esimehena tahan

vabandada mõnede
saadikute ebaväärikate
tegude eest. Iga poliitiku
eksimus heidab varju kogu
Eesti poliitikale ja parla-
mendile. Loodan, et selli-
sed juhtumid ei kordu. Iga-
üks, kes on saanud rahvalt
mandaadi, peab mõistma
selle väärtust. Inimeste
usaldust võita on raske, aga
kaotada lihtne.

Lõpetuseks.
Nagu te näete � järje-

kordset maailmalõppu ei
tulnud. Ärme usu soolapu-
hujaid ja astrolooge, võt-
kem nende ennustusi huu-
moriga. Inimkonnal on ees
veel palju, palju aastaid, kui
austame ja hoiame loodust,
keskkonda, milles elame.
Olgem optimistid ja naera-
tagem oma tuttavatele,
sõpradele, vanematele ja
lastele. Naeratagem ka
võõrastele, et ka nende
meel oleks rõõmsam.

Head uut aastat!

meil on ikka ja jälle põh-
just Eesti Vabariigi üle uh-
kust tunda.»

Mida ootate Riigikogult uuel aastal?

Riigikogu esimehe Ene Ergma uusaastatervitus

Üks küsimusÜks küsimus

sut paa-
toslikult,
aga tal on
sügav tõe-
tera sees.

K õ i g e
r o h k e m
suhtleme
me üksteisega keele abil.
Olgu selleks kõnekeel, ke-
hakeel, rahvuskeel, kõrge-
lennuline filosoofiline keel
või mõistukeel. Selle keele
abil ja kaudu saame me
teha üksteisele palju head.
Palju rohkem kui mis iga-
nes raha või materiaalsete
vahenditega. Sama keele
kaudu võime üksteist ka
osatada, solvata, haiget te-
ha ja vaimselt hukata. Pal-
ju valusamalt kui mis ta-
hes relvaga.

«Riigikogu liikmed peavad
aastaringselt juhinduma
Eesti inimeste ja Eesti riigi
huvidest. Seetõttu ootan ja
loodan, et me suudame oma
töö ja tegevusega alanud
aastal olla eeskujuks mitte
ainult sõnades, vaid enne-
kõike tegudes. Leidkem
vaikne iseolemise aeg, et
endalt küsida � kuivõrd ma
armastan oma kodumaad.
Inimesed on poliitikas ja
poliitikutes päris sageli pet-
tunud, seda täiesti põhjen-

mainele.
Inimeste
usaldust
on para-
ku oluli-
selt liht-
sam kao-
tada kui
tagasi võita. Usaldus ei
taastu üleöö.

Ainuke võimalus poliiti-
ka ning poliitikute mainet
tõsta on järjekindel ja läbi-
paistev töö ning rahva soo-
videst ja heaolust siiras
lähtumine. Riigijuhid pea-
vad mõistma, et nende isik-
likud ja erakondlikud huvid
on võrreldes Eesti rahva
omadega teisejärgulised.
Mõiste «rahva teener» ei
tohi olla sisutühi sõnade-
mäng, vaid peab reaalselt
iseloomustama kõiki poliiti-
kas tegutsevaid inimesi.

Eesti rahvale soovin ilu-
sat ja õnnelikku uut aastat
ning usku oma kodumaa
tulevikku. Loodan, et järg-
mine aasta tuleb igas mõt-
tes parem kui eelmine ning

«Soovin kõigile ilusat uut
aastat ja head tervist! Nae-
ratage üksteisele, märgake
head ja jagage häid sõnu
nii oma lähedastele kui
teistele toredatele inimes-
tele.

Riigikogu esimehena
ootan saabuvalt aastalt, et
Riigikogu liikmed ei an-
naks põhjust skandaali-
maigulisteks lugudeks.
Jah, iga inimene võib eksi-
da, kuid tähtis on oma eksi-
must mõis-
ta ja ka
tunnista-
da.

Soovin,
et igal po-
l i i t i k u l
oleks sel-
gelt meeles vastutus � mit-
te ainult oma erakonna
ees, vaid Eesti ees.»

Parimate soovidega
Ene Ergma,

Riigikogu esimees

Head inimesed. Aasta 2012
on nüüd valmis saanud.

Mina näen seda aastana,
mil Eesti küpsemine selgelt
silma torkas. Me ei lepi
enam saavutatuga. Ka
sellega, mille üle Eesti võib
põhjusega uhke olla.

Nägime lõppeval aastal
mitut streiki. Nägime mee-
leavaldusi, rahulolematust
sellega, kuidas Eestis te-
hakse poliitikat. See on
küpses demokraatlikus rii-
gis iseenesestmõistetav.
Üllatav võiks olla pigem
selle puudumine.
/---/

Oleme veidi enam kui 20
aastaga lõimunud läände.
Meie iseseisev riik saab veeb-
ruaris 95 aastat vanaks.

Ja sellest kuu aega hil-
jem saabub päev, mil meie

praegune iseseisvus on
kestnud de facto kauem kui
eelmine, sõjaeelne periood.
Me ju mäletame seda pessi-
mismi pärast iseseisvuse
taastamist. Küsiti: «Kas ik-
ka veame nii pikalt välja?»

Vedasime ju. Saime hak-
kama. Euroopa Liit, NATO
ja euroraha on sellele kolm
veenvat kinnitust.

Siit minu tänase jutu vii-
mane tähelepanek: kesken-
dugem 2013. aastal Eestile
ja inimestele, kes tahavad
siin elada.

Me teame, et ühiskon-
nad, kus kihistumine on
väiksem, on üldjoontes edu-
kamad ja õnnelikumad.
Erinevused ei kao kunagi
täielikult, elu maal ja lin-
nas on kõikjal erinev.

Aga, riigiasutusi ei pea

koondama pealinna. Teid ja
muud taristut tuleks väl-
jaspool pealinna arendada
jõulisemalt. Elekter ja muu
eluks hädavajalik peaks
olema maal taskukohasem.
/---/

Optimeerimise ainus siht
on kodanike parim ja kõige
mõistlikum teenindamine,
aga mitte kulude kokkuhoid
elanike heaolu hinnaga.

Meie lõime oma riigi sel-
leks, et saaksime siin ela-
da. Seal, kus tahame. Kõik-
jal Eestis.
/---/

Head kaasmaalased.
Meid on siin Eestis päris
vähe. See tähendab, et iga
inimene on väärtuslik. Aga
tähendab sedagi, et me ole-
me omavahel seotud palju
tihedamini kui rahvas mõ-

nes suuremas riigis.
See on meie eelis, sest

mõttekaaslased leiavad
üksteist kiiresti üles. Ja abi
jõuab kiiresti vajajani.

Aga see väike ja paindlik
ühiskond saab hakkama
vaid juhul, kui oleme viisa-
kad ja sallivad. Kui me
hoiame üksteist. Räägime
rahulikult, ei sõima ega äh-
varda. Vaename vähem ja
kuulame üksteist rohkem.
Sest sõim jääb kripeldama
ja takistama ka siis, kui
selle ajend on ammu mee-
lest läinud.

Ja sellega, soovin meile
kõigile aastat, mil proovi-
me kõik teha nii, et Eestis
oleks parem elada.
Head uut aastat, Eesti!

* Avaldatud lühendatult.

President Toomas Hendrik Ilvese aastavahetuse pöördumine *

Armastusega
Laine Randjärv,

Riigikogu II aseesimees

Jüri Ratas,
Riigikogu I aseesimees

Toimetus Lao 5,  63308  Põlva www.polvakoit.ee

Üldtelefon 799 9450 Faks 799 5681

Peatoimetaja Kauno Kõima 799 9458, 529 6749
kauno@polvakoit.ee

Vanemtoimetaja Aare Lepaste 799 9452, 520 1965
aare@polvakoit.ee

Kujundustoimetaja, Anneli Laine 799 9456, 525 1763
kavad anneli@polvakoit.ee
Uudised Mati Määrits 799 9454, 505 0335
Arvamus Eve Salundi 799 9457, 5333 9368
Majandus Raivo Sihver 799 9459, 526 7519
Elu, kirjad Margit Õkva 799 9453, 5333 7517
Kultuur, haridus Ulve Määrits 799 9461, 510 5532
Sport Indrek Sarapuu 799 9455, 509 7160
Kujundus-küljendus Kaie Kull 799 9456

Taive Tullus 799 9456
Keeletoimetus Ulve Määrits 799 9462

Eve Salundi 799 9457
Reklaamitoimetus Isis Sihver 799 9450, 5300 4289

reklaam@polvakoit.ee, isis@polvakoit.ee
Pearaamatupidaja Tea Sool 799 9460, 799 1652

tea@polvakoit.ee     5342 8349
Toimetusel on õigus kaastöid nende selguse huvides toimetada ning lühendada. Kaastöid
ei tagastata ega retsenseerita.

Autori aadressi, isikukoodi ja pangakonto numbrita  kaastöid ei honoreerita.
Koidus ja selle lisades avaldatud artiklid on autoriõigustega kaitstud teosed ning nende

edastamine ja reprodutseerimine mis tahes kujul AS-i Põlva Koit nõusolekuta on keelatud.
Kaebuste korral pöörduda  Pressinõukogusse, e-post: pn@eall.ee; tel  646 3363.

Tellimisindeks 69846
Ilmub 3 korda nädalas T, N, L
Väljaandja AS Põlva Koit
Trükk AS Võru Täht  trükikoda
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Meil ja mujalMeil ja mujal

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

Autosaluut

Kui meie riigis uue aasta vastuvõtmisel lihtsalt pööraselt

paugutatakse ja rõõmsalt raha taeva poole lennutatakse, siis

meie sõbrad Euroopas võtavad hoopis hulle asju ette.

Igal vana-aastaõhtul läheb Prantsusmaal tuleroaks sadu

pargitud autosid, mille süütavad noored pidutsejad. Nagu

vahendab Delfi, ei tehtud ka seekord erandit ning siseminister

Manuel Vallsi teadaandel  põletati maha 1193 sõidukit.

Tegemist oli esimese korraga kolme aasta jooksul, kui sellised

numbrid avaldati. Endise presidendi Nicolas Sarkozy konserva-

tiivne valitsus otsustas statistika avaldamise kuritegevuse

vähendamise eesmärgil lõpetada, sest autosüütajad kasutasid

numbreid väidetavalt teineteise ületrumpamiseks.

Prantsusmaa praegune sotsialistlik valitsus otsustas teisiti,

väites, et täielik läbipaistvus on parim meetod ning põletatud

autode arv ei ole seetõttu suurenenud. Viimati avaldati

statistika 2009. aasta 31. detsembri kohta ja siis põletati maha

1147 sõidukit.

Kogu aasta jooksul süüdatakse autosid mitmetel põhjustel.

Kuritegelikud jõugud varjavad oma kuritegude jälgi ning

inimesed üritavad petta kindlustust.

Ühel hetkel muutus aga autode süütamine uue aasta

saabumise tähistamise viisiks. Selline tegevus hakkas tõsiselt

levima 1990. aastatel vaestest linnaosadest pärit noorte hulgas

Strasbourg'i ümbruses ja Ida-Prantsusmaal.

2005. aasta noorterahutuste ajal muutus autode süütamine

protesti väljendamise viisiks. Politsei teatel süüdati vähem kui

kolme nädala jooksul 8810 sõidukit.

Ometi ei põletatud autosid isegi siis suurtes linnades, nagu

näiteks Pariisis, ja nii oli see ka sel vana-aastaõhtul. Minister

Vallsi sõnul on autopõletamise osas juhtivatel kohtadel Pariisi

eeslinn Seine-Saint-Denis, kust 2005. aasta rahutused alguse

said, ning Strasbourg'i ümbrus.

Sarkozy erakonna UMP julgeolekuküsimuste riigisekretär

Bruno Beschizza ütles, et statistika avaldamine motiveerib noori

selliseid kuritegusid toime panema. «Me teame, et linnaosad

võistlevad,» ütles Beschizza. Jõukudevaheline rivaalitsemine

keskendub sellele, kes suudab süüdata kõige rohkem autosid,

ning oma tegudega hoobeldakse hiljem Facebookis ja

Twitteris.

 Toimetas Indrek Sarapuu

Töö

Teenus

Muud

� RAIEÕIGUSE JA KINNISTUTE OST

� METSAMATERJALI KOKKUOST

� ÜLESTÖÖTAMINE JA VÄLJAVEDU

� 3-MEETRISE KÜTTEPUU MÜÜK

� METSAOMANIKU NÕUSTAMINE

AS LEMEKS PÕLVA
polva@lemeks.ee

Tel/faks 799 1474, 502 1666

Parimad hinnad paberipuust
palgini!

PUHASTAME KATUSEID
LUMEST. Tel 508 0250.

Maksu- ja Tolliameti
Põlva teenindusbüroo
asub 28. detsembrist uuel
aadressil Kesk 20 (Põlva
Maavalitsuse I korrusel).

Liikluseks suletud Põl-
vas kell 8-19: üks sõidu-
rada: 2.-11. jaanuarini
Ehitajate tn majade 1-11
juures; 20. jaanuarini Jaa-
ma tn majade 21-49 juures.

Tasuta tervisekontroll.
T, K kell 9-11, N kell 14-
16 Põlva haigla tervi-
setoas: nõustamine suit-
sust loobujale, vererõhu
mõõtmine ja rindade
kontroll.

Pensionäride tasuta ju-
riidiline nõustamine nel-
japäeviti Põlva Päevakes-
kuses. Registreerida tel
799 4864.

Põlva Noortekabineti
Amor vastuvõtt: 1) Põlva
haigla nahahaiguste kabi-
netis Uus 2 T kell 14-15 ja
kell 15.30-16.30, R kell
15.30-16.30; 2) Räpinas
igal esimesel ja kolman-
dal kolmapäeval kell 8.15-
13 (üldvastuvõtt eelreg
alusel). Info ja reg Põlvas
tel 799 9164; Räpinas tel
799 9244.

Kuni 25-aastastele ravi-
kindlustuseta isikuile kõik
teenused tasuta.

Põlva Ohvriabikeskus
aitab õnnetusse sattunud
või vägivalla ohvriks lan-
genud inimesi tasuta nõu
ja abiga Põlvas Võru tn 12
(politseimaja) kab 103.
Vastuvõtt E 9-12;13-16.45;
K, R 9-12; 13-16.

Telefoninõustamine iga
päev numbril 799 5071.

Võrumaa Naiste Varju-
paik avatud ööpäevaring-
selt (www.naisteliin.ee).
Kontakttel 528 3615, e-
post: võrunaistevarjupaik
@gmail.com

Õpilastööd «Jõulud pidu-
likuks lihtsalt ja leidlikult»
5. jaanuarini Põlva Kesk-
raamatukogus. Põlva
Ühisgümnaasiumi 5., 6. ja
8. klassi õpilaste töid ju-
hendas Anneli Kaasik.

Avatud Lõõtsade päev
5. jaanuaril kell 12 Põlva
Kultuurikeskuses. Külas
Tallinna Lõõtsaklubi ja
kandlevirtuoos Heino
Sõna. Rahvakannelt tut-
vustavad ka Kalle Vassila
ja Heino Tartes. Kontsert
tasuta.

Meespens ionär ide
kohtumine riigikogu-
lase Tarmo Tammega 7.
jaanuaril kell 13 Põlva
Päevakeskuses.

Doonoripäev 21. jaanua-
ril kell 9.30-13 Põlva
haiglas.

Isis Sihver
isis@polvakoit.ee

1-toaline KORTER Põlvas Uus 9
(3. korrus) vahetada maa või
maakodu vastu. Tel 504 7556.

Vahetus

TEOSTAME EHITUS- ja
REMONDITÖID. 512 6293.

TEOSTAME METSARAIET ja
VÄLJAVEDU. Tel 525 8067.

KAARDID ENNUSTAVAD 24 H.
Tel 900 1727,  h 1,09     /min
või ennustus.ee, h 0,75     /min.

OHTLIKE PUUDE RAIE. 5810 8597.

Eesti Inimõiguste Keskus
ja MTÜ Mondo viisid lõp-
penud aasta jooksul läbi
projekti «Vaatan, osalen,
muudan!», mil koostöös
noortega valmisid inimõi-
gusi, sallivust ja heaks ko-
danikuks olemist käsitle-
vad simulatsioonimängud
ja dokumentaalfilme täien-
davad arutelumaterjalid.

«MTÜ Mondo viib juba
viiendat aastat läbi prog-
rammi «Vaata ja muuda»,
mille eesmärk on tuua Ees-
ti noorteni dokumentaal-
filme üle terve maailma
globaalsetel ja kodaniku-
aktiivsuse teemadel ning
ärgitada noori aruteludele
nähtud filmide teemal,»
tutvustas seniseid tegemisi
Mondo vabatahtlik Liisi
Rohtung.

Koos Eesti Inimõiguste
Keskusega täiendati doku-
mentaalfilmide kogu te-
maatiliste taustmaterja-
lide, aruteluteemade üles-
annete ja harjutustega
ning loodi Eesti konteksti

Raamatu eesmärk on anda
õpetajatele ja õpilastele
praktiline vahend, mille
kaudu innustada neid lü-
hinäidendeid väärtuskas-
vatuslikel eesmärkidel ka-
sutama ja näidenditekste
julgesti modifitseerima.

Väärtuskasvatuses saab
kasutada paljusid aktiiv-
õppe meetodeid. Lühinäi-
dendite kogumik on mõel-
dud abivahendina nende
draamapedagoogil iste
suundade kasutamiseks,
kus põhirõhk on lavasta-

2012. aasta jooksul on
Swedbanki kliendid anne-
tanud läbi «Ma armastan
aidata» keskkonna enam
kui 2,4 miljonit preemia-
punkti, mille eest Swed-
bank on teinud heatege-
vusorganisatsioonidele
ülekandeid ligi 44 000 euro
väärtuses.

Rahalisi annetusi on
panga kliendid teinud an-
netuskeskkonna vahendu-
sel ligi 83 000 euro väärtu-
ses, Swedbank on omalt
poolt lisanud 20 000 eurot.

Lisaks klientide pree-
miapunktide annetusele
on Swedbank igal aastal
organisatsioone toetanud.
2012. aastal annetas pank
20 000 eurot, millest 10
000 euro jaotuses heatege-
vusorganisatsioonide va-
hel said kõik sotsiaalmee-
dia vahendusel kaasa lüüa.

16. detsembrini toimus
annetuskeskkonna «Ma
armastan aidata» Face-
booki lehel hääletus 10 000

euro jagamiseks annetus-
keskkonnas esindatud
heategevusorganisatsioo-
nidele. Igal inimesel oli või-
malik anda hääl oma lem-
mikorganisatsioonile.
Hääletustulemuste põhjal
jagatakse 25 organisat-
siooni vahel ära 10 000
eurot.

Hääletuse esiviisik kuju-
nes järgmiseks:
� MTÜ Kassiabi ja MTÜ
Kasside Turvakodu -
«Hooli ja aita kiisu koju!»;
� Eesti Lasterikaste Pe-
rede Liit - «Toeta suurpe-
redes elavate laste haridu-
se omandamist!»;
� Eesti Loomakaitse Selts
- «Kodutute ja abivajavate
kasside ja koerte sterilisee-
rimine/kastreerimine»;
� SOS Lasteküla - «Aitame
hättasattunud peresid las-
te kasvatamisel»;
� Eesti Toidupank - «Toi-
duabi kõige vaesematele
peredele».

Raha jagatakse 25 anne-

tuskeskkonna esindatud
organisatsiooni vahel vas-
tavalt inimeste hääle pro-
portsioonile.

Teise 10 000 euro jaga-
mise otsustasid TV3 saate-
sarja «Eesti otsib super-
staari» noored lauljad.
Noorte superstaaride eelis-
tuseks olid Eesti Toidu-
pank, Vanurite Eneseabi ja
Nõustamise Ühing, Tartu
Ülikooli Kliinikumi Laste-
fond, SOS Lasteküla,
Maarja Küla, Eesti Vähi-
liit, SA Dharma ja Varju-
paikade MTÜ.

Peagi viiendat juubelit
tähistava Swedbanki an-
netuskeskkonna vahen-
dusel on pank koos klien-
tidega enam kui 45 organi-
satsioonile annetanud ligi
500 000 eurot.

Info: www.swedbank.ee/
armastanaidata

Gaili Eding,
Swedbank AS

kommunikatsioonispetsialist

Swedbanki kliendid annetasid aastaga
44 000 euro väärtuses preemiapunkte

Ilmus raamat «Lühinäidendid.
Väärtuskasvatuse abivahend koolidele»

misprotsessil ja näidendi
tekstiga töötamisel. Need
suunad on väärtuskasva-
tuse seisukohalt tänuväär-
sed, kuna fikseeritud rolli
asemel saab välja mõelda
ja katsetada mitmeid alter-
natiivseid stsenaariume
ning võrdluse kaudu on
võimalik enda ja teiste
väärtusi selgemalt näha.

Raamat sisaldab 27 näi-
dendit, millest põhiosa
moodustavad 2011. aastal
Tartu Ülikooli Eetikakes-
kuse korraldatud lühinäi-

dendite võistlusele laeku-
nud tööd. Näidendite auto-
rite ring on lai: õpetajad,
kirjanikud, huvijuhid, õpi-
lased jne. Näidendeid on
koostajad modifitseerinud
ning lisatud on juhendlõi-
ke ja küsimusi väärtus-
diskussiooni õhutamiseks
klassis.

Kogumiku koostajad on
Halliki Harro-Loit, Ülle
Kauksi, Kadri Ugur, Kat-
rin Velbaum ja Mari-Liisa
Parder.

Pressiteade

silmas pidades simulat-
sioonimängud, et noored
saaksid neid iseseisvalt
filmilinastusele lisaks
kasutada.

Valminud materjalid ja
meetodid pakuvad noor-
tele võimalusi aktiivseks
osaluseks, debateerimi-
seks ning arendavad noor-
te kaasarääkimis- ja alga-
tusvõimet. Materjale võib
igaüks vabalt Eesti Inimõi-
guste Keskuse kodulehelt
võtta ja kasutada, kuid do-
kumentaalfilmide linastu-
seks oma koolis, huvikes-
kuses või mujal tuleb filmi-
õiguste saamiseks pöör-
duda MTÜ Mondo poole
aadressil dfk@mondo.
org.ee

«Kõikide projekti raames
valminud materjalide val-
mimisse andsid sisendi
noored ise - Tallinnast
Alatskivini ja Viljandist
Tartuni -, kellega koos me
filme vaatasime ja aruta-
sime, mis on need teemad,
mis noori enim paeluvad,

ning mis on need õppeva-
hendid, mis paneksid noor-
tel silmad särama,» sõnas
projektijuht Kelly Gross-
thal.

Projekti käigus valmi-
nud materjalide koosta-
mises osalesid Eesti Inim-
õiguste Keskuse võrdse
kohtlemise programmi
juht Marianne Meiorg,
vabakutseline koolitaja ja
tõlk Kadri Ollino, MTÜ
Mondo vabatahtlik Liisi
Rohtung ja projektijuht
Kelly Grossthal.

Lisainfot ja materjalid
leiab kodulehelt http://
humanrights.ee/vaatan-
osalen-muudan/

Eesti Inimõiguste Keskus
on avalikes huvides tegut-
sev sõltumatu vabaühen-
dus, mille eesmärk on
edendada inimõiguste kait-
set Eestis ja mujal.

Kristin Rammus,
SA Eesti Inimõiguste Keskus
kommunikatsioonispetsialist

Valmisid noortele suunatud inimõiguste-
teemalised simulatsioonimängud

OÜ Rahaveski pakub tööd METSA-
VEOAUTOJUHILE. Info 514 2950.

Koidu müügiinfo
Ajalehe Koit müügiinfo
tellimishindade, kiirtelli-
muse ja üksikmüügi koh-
ta leiate Koidu kodulehe-
küljel (http://www.polva-
koit.ee/) aadressilt http:/
/ w w w. p o l v a k o i t . e e /
tellimine.html
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Ost

Müük

OÜ Viirajärve ostab MÄNNIPALKI,
METSAKINNISTUID ja KAS-
VAVAT METSA. Tel 502 1555.

1-toaline KORTER Põlvas Aasa 5
(1. korrus) otse omanikult.
Hind 14 500 eurot. Tel 5378 1414.

Müüa TURBABRIKETTI
kojutoomisega. Tel 506 6684.

Seal ülal on nüüd Su elu, Sinu linnud ja liblikad ka.
Sealt vaatad Sa lillede ilu ja silitad mõttes me pead.

Teatame kurbusega, et lahkus kallis ema,
vanaema ja vanavanaema

LAINE PUIESTEE
23.02.1923-30.12.2012

Leinavad tütred Heli ja Sirje peredega

Mälestame head naabrit

LAINE PUIESTEED

ja avaldame sügavat kaastunnet lähedastele.

Agu, Anu, Ülo peredega, Taimi

Sügav kaastunne Aino ja Rauli perele
kalli

VLADIMIR LOKSI
surma puhul.

Roland ja Aivar peredega

Mõõtmatu kui meri on mure, lõputu kui lootus on lein...

Südamlik kaastunne Kaljule, Marjule, Piretile
ja Küllile abikaasa, ema, vanaema ja vana-
vanaema

MAHTA PRAGI
kaotuse puhul.

Mälestavad perek K. Ploom, T. Ploom,
J. Saar ja Sirje

Ükski hea inimene ei kao jäädavalt,
ta elab neis, kes teda armastasid...
Südamlik kaastunne
Marjule, Küllile ja Piretile
peredega armsa ema, vana-
ema ja vanavanaema

MAHTA PRAGI
kaotuse puhul.

Naima, Külli ja Liia

Avaldame sügavat kaas-
tunnet Piret Tindile

EMA
surma puhul.

Voglia Eesti OÜ

Mälestame head naabrit

VILVI KAPPI.
Avaldame siirast kaastun-
net omastele.

Perekonnad Kaljumäe,
Jurs, Viljamaa, Kaine,

Klee ning Kalju

Mälestame ning avaldame
kaastunnet pojale ja tütre
perele

VIRGE TUVI
kaotuse puhul.

Piiri 18 I sektsiooni rahvas

Avaldame kaastunnet lä-
hedastele ja mälestame
naabrimeest

VLADIMIR LOKSI.
Perekonnad

Värton, Grigorovits,
Kaarna, Käärmann,

Lepad, Peentaim, Urman

Rahu ja vaikus on Sinuga,
mälestused meiega.

VALVE ASUKÜLA
Sügav kaastunne lastele ja
lastelastele.

Mälestavad Elfriede,
Milli, Ilse, Vilma, Leida
ja perekond Kasemets

Südamlik kaastunne Helile
ja Sirjele peredega kalli
ema, ämma ja vanaema

LAINE PUIESTEE
surma puhul.

Jaana ja Anu

Südamlik kaastunne Helile
ja Sirjele kalli

LAINE PUIESTEE
surma puhul.

Mälestavad Maret, Linda,
Ruth, Riho, Aire, Eha,
Ale, Urmas ja Karmen

Sind leinama jääb kodumaja, igatsema koduõu...

Mälestame ja avaldame kaastunnet omastele

TATJANA KUSTALA
surma puhul.

Perek Kotov, Palumaa, Alamäe,
Järvemägi, Pedjak, Hade, Kojus, Kurg,

Timmotalo ning Veera ja Vello

Teatame sügava kurbusega, et on lahkunud
meie armas ema, ämm, vanaema ja vana-
vanaema

VILVI KAPP
22.10.1937-29.12.2012

Leinavad lapsed peredega
Ärasaatmine 3. jaanuaril kell 12 Põlva linnas
Tehnika 15, muldasängitamine Põlva kalmistule.

Mälestuste päiksekullas
elad ikka meiega.
Täname Leevi Lillemäe
matusebürood, kõiki sugu-
lasi ja tuttavaid, kes aitasid
ja olid toeks meie kalli ema

VEERA SUVI
muldasängitamisel.
Leinavad lapsed peredega

RAHVAKÜSITLUSE LÄBIVIIMINE
PÕLVA LINNA

ELANIKE ARVAMUSE
VÄLJASELGITAMISEKS

Rahvaküsitlus Põlva linna elanike arva-
muse väljaselgitamiseks Põlva linna ja
Põlva valla ühinemise kohta viiakse läbi
14.-16. jaanuaril 2013 järgnevalt:

Esmaspäeval, 14. jaanuaril 2013:

Põlva Kultuuri- ja Huvikeskuses kell 10-14
Põlva Edu Keskuses kell 16-19

Teisipäeval, 15. jaanuaril 2013:

Põlva Kultuuri- ja Huvikeskuses kell 10-14
Põlva Kaubamajas kell 16-19

Kolmapäeval, 16. jaanuaril 2013:

Põlva Kultuuri- ja Huvikeskuses kell 10-14
Põlva Selveris kell 16-19

Komisjoni kontaktandmed:

Põlva Linnavalitsus
Kesk 15, Põlva
tel 799 9472,
e-post: info@polvalv.ee

RAHVAKÜSITLUSE LÄBIVIIMINE
PÕLVA VALLA

ELANIKE ARVAMUSE
VÄLJASELGITAMISEKS

Rahvaküsitlus Põlva valla elanike arva-
muse väljaselgitamiseks Põlva linna ja
Põlva valla ühinemise kohta viiakse läbi
13.-15. jaanuaril 2013 järgnevalt:

Pühapäeval, 13. jaanuaril 2013:

Põlva vallamajas kell 10�16
Peri Külakeskuses kell 10�16
Himmaste Külakeskuses kell 10�16

Esmaspäeval, 14. jaanuaril 2013:

Põlva vallamajas kell 9�17
Põlva kaupluses Selver kell 12�19.30
Põlva kaupluses Edu kell 16�19

Teisipäeval, 15. jaanuaril 2013:

Põlva vallamajas kell 9�17
Põlva kaupluses Selver kell 12�19.30
Põlva kaupluses Edu kell 12�19.30

Rahvaküsitluse komisjoni kontaktandmed:

Põlva Vallavalitsus
Keldrikaela tee 2, Mammaste küla,
Põlva vald, Põlvamaa,
tel 797 6362,
e-post vald@polvavald.ee

Ei võta sõnad leinavalu,
ei kuivata nad pisaraid...
Südamlik kaastunne Küllile,
Marjule ja Piretile peredega
armsa ema, vanaema, vana-
vanaema ja ämma

MAHTA PRAGI
surma puhul.

Eve perega ja Hele

Avaldame kaastunnet kalli ema, ämma ja
vanaema

VALENTINA TRAADI
kaotuse puhul.

Kadri, Carmen

Kurvaks jäi kodu, tühjaks jäi tuba, lein raske südames.

Avaldame kaastunnet Mati Traadile perega
armsa ema

VALENTINA TRAADI
kaotuse puhul.

Kõlleste piljardiklubi

Müüa EHITUSLIKKU SAE-
MATERJALI ning VOODRI- ja
PÕRANDALAUDA. Vedu tasuta.
Tel 528 2268.

Mälestame kallist naabrit

VALENTINA TRAATI.
Avaldame kaastunnet
omastele.

Perek Anepaio,
Palm, Seene

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.

Müüa kuivad pakitud KÜTTE-
KLOTSID ja PLIIDIPUUD.
Vedu tasuta. Tel 505 6107.

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

Müüa kuivad pakitud KÜTTE-
KLOTSID ja KAMINAPUUD.
Kohalevedu tasuta. Tel 523 8503.

KAMINA- ja KÜTTEPUID
(vedu tasuta). Tel 5620 8897.

Mälestame endist maja-
naabrit

VLADIMIR LOKSI
ning avaldame kaastunnet
abikaasa Ainole ja poeg
Raulile perega.

Korteriühistu Võru 15a
elanikud

Avaldame kaastunnet
Hille Kiiskile ema

VILVI KAPPI
surma puhul.

AS Põlva Haigla

Südamlik kaastunne
Viljarile perega

AINO VARESE
surma puhul.

Keskuse tee 19
majarahvas

Mälestame head naabrit
ELEONORA
�VEDOVAT.

Südamlik kaastunne tüt-
rele perega.
Perekonnad Akmenskis,

B. Pirbe, Nael, Saaremäe,
Otsla, Leida ja Krista

peredega ja Veera

Avaldame kaastunnet
Veerale kalli õe

MARIA MÄGI
surma puhul.

Kirävüü naised

Südamlik kaastunne lähe-
dastele

VILVI KAPI
kaotuse puhul.

Perek Marjapuu, Mandel,
Sau, Nurmoja,

Teos ja Reinson

Teatame sügava kurbusega,
et on lahkunud meie kallis

LEONORA �VEDOVA.
Ärasaatmine 7. jaanuaril
kell 12 Tartu Krematooriu-
mis. Pärgi mitte tuua.

Tütar ja tütrelapsed
perega

Pikk päevatee on jõudnud õhtusse,
nüüd puhka rahus, jääd ikka meiega...

ERNA PO�LIN
5.03.1922-31.12.2012

Ärasaatmine 5. jaanuaril
kell 11 Räpina Miikaeli
kirikust.

Leinavad omaksed

Mälestan oma kallist õde

ERNA-PAULIINE
PO�LINIT

ja avaldan kaastunnet poja
perele ema, ämma, vana-
ema ja vanavanaema kao-
tuse puhul.

Õde Eha perega

Südamlik kaastunne las-
tele Hillele, Mallele ja
Heikile peredega armsa
ema, ämma, vanaema ja
vanavanaema

VILVI KAPPI
surma puhul.
Õde Hiina-Helene, Hele

ja Silvar peredega

Päev õhtule laskus ja lõppes elurada...

Südamlik kaastunne Maive
ja Sirje perele vanaema, va-
navanaema ja ema

LAINE PUIESTEE
kaotuse puhul.

Leevi Hooldekodu
kollektiiv

Südamlik kaastunne
Kajale perega kalli

ISA
surma puhul.

OÜ Aasa Kohvik

Mälestame kallist tädi

ERNA-PAULIINE
PO�LINIT

ja avaldame kaastunnet
pojale perega.

Õelapsed Ago, Anu ja
Jaan peredega


