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Kohus mõistis
õpetaja süüdi
 
Tartu maakohus tunnistas
eile Ruusa Põhikooli endise
õpetaja Ive Ämariku süüdi
alaealiste kallutamises
alkoholi tarvitamisele
ning mõistis talle 12 000
krooni suuruse rahalise
karistuse.

Süüdistuse järgi va-
las Ämarik (endise nime-
ga Kaarna) eelmise aasta
30. märtsil Põlvamaal Kõ-
verjärve puhkemajas toi-
munud Ruusa Põhikooli
klassiõhtul joogitopsi alko-
hoolset jooki Gin Long
Drink ja likööri Vana Tal-
linn, ulatas seda 5.-6. klas-
si õpilastele tarbimiseks
ning jõi ka ise koos lastega
eelnimetatud jooke. Ühte-
kokku kallutas õpetaja al-
koholi tarvitamisele 11 õpi-
last.

Lõuna ringkonnaproku-
rör Ülle Hõrak taotles õpe-
taja karistamist 15 000-
kroonise trahviga.  Kaitsja
vandeadvokaat Ann Saar
palus Ämariku tema süü
tõendamatuse tõttu õigeks
mõista.

Kohus luges usaldus-
väärseks kannatanute üt-
lused ning luges tõenda-
tuks, et Ämarik pani toime
süüdistusaktis kirjeldatud
teo. Lisaks peab Ive Äma-
rik menetluskuludena ta-
suma 6676 krooni.

Menetlusosalised saavad
kohtuotsuse vaidlustamise
soovist kohtule teatada
seitsme päeva jooksul. Kui
otsus vaidlustatakse, teeb
kohus motiveeritud tervik-
otsuse teatavaks 2. juunil.

Istungi lõppedes leidis Ive
Ämarik, et kohtuotsus on
ebaõiglane.

Eve Salundi

Maanteemuuseumis Varbusel näeb isetehtud sõiduvahendeid
Varbusel asuv Eesti Maan-
teemuuseum avab homme,
16. mail oma tänavuse su-
vehooaja.

Lahti tehakse näitus
«Lennukad mõtted», mille
kuraator on muuseumi
teadur Helena Kaldre. Väl-

ja on pandud omapäraseid
ja originaalseid ise- ja üm-
bertehtud sõiduvahendeid.
Esindatud on näiteks oma-
tehtud aiatraktor Super-
Lux, propelleriga lume-
saan, üherattaline mootor-
ratas, mootoriga soome

kelk ja muud huvitavat.
«Paljud isetehtud sõidu-

kid jäid näitusele saamata,
kuna on aktiivses kasutu-
ses. Neid kajastame sten-
didel,» nentis kuraator He-
lena Kaldre.

Näitus on külastajatele

avatud septembri lõpuni.
Hooaja avamisel  kuuluta-
takse välja ka maantee-
muuseumi tunnuslause
konkursi võitja. Võitja saab
auhinnaks ööpäeva maju-
tust kaheksale inimesele
maanteemuuseumi Posti-

poiste maja ärklikorrusel.
Majutusteenust hakkab
muuseum pakkuma juulist
alates.

Avaürituse kava veebi-
lehel http://muuseum.
mnt.ee

Koit

Mati Määrits
mati@polvakoit.ee

«Tänavustele lõputöödele on
omane süvenemine ja rahu-
likkus, sest õpilastel on olnud
piisavalt aega,» viis Põlva
Kunstikooli kuue lõpetaja
viimase aja loomingu ühise
nimetaja alla direktor Anne
Prangel.

Nädala lõpuni Põlva Maar-
ja Galeriis avatud näitusel
on väljas tööd kuuelt lõpe-
tajalt: Nele Laurilt, Keiju
Kriidilt, Regina Kaldurilt,
Juta Kruusmäelt, Lisett
Leesilt ja Helen Kurelt.
Neid juhendasid õpetajad
Voldemar Ansi, Katrin
Roots ja Mart Vester.

«Nad on olnud kavakind-
lad, põhjalikud, ka õpeta-

jatel on neile jagunud piisa-
valt tähelepanu. Silma
paistab pinnapealsuse puu-
dumine. Rõõmustab ka
tööde mitmekesine vorm,»
märkis Anne Prangel.

Regina Kalderi maale ise-
loomustab direktori hin-
nangul jõulisus, siirus ja
kindel joon kunstnikuna-
tuurina. «Tema puhul ei
tekkinud õpetajatel kaht-
lust, et kuidas või mis. Õpe-

taja nägemus ühtis õpilase
omaga ja töö sujus liigsete
sõnadeta.» Lisaks oma
maalidele disainis Regina
tooli «Helgi Sallo», millest
täisülevaate saamiseks on
vaja padja alla piiluda.

Helen Kure klaasigra-
vüürid on kantud jaapani
multikatest. «Heleni poolt
oli see mõnevõrra ootama-
tu samm ning originaalne
lähenemine. See oli päris

töömahukas asi,» tunnis-
tas Prangel.

Tooli restaureerimisest
sündis kunst
Töömahukas ja pingutav
oli ka Nele Lauri töö, kes
restaureeris ühe vana too-
li, pildistas kogu tööprot-
sessi, mille seadis omakor-
da fotokompositsiooniks.
Lisaks tegi ta tooli teema-
del linoollõike.

«Nele viini tool on seotud
mälestustega, ka töö allkiri
viitab emotsionaalsetele
mälestustele,» lausus
Prangel, kelle sõnutsi võ-
tab erinevate fotode ja frag-

Lõpetajad lubasid endale süvenemist

Põlva Kunstikooli foto
Keiju Kriidi portreedel «Unistus», «Väsimus» ja «Lihtsus» on kujutatud kunstikooli kaasõppurid.

mentide sobitamine tunde.
Lisett Leesi graafikasee-

ria aluseks on fotod.
Juta Kruusmaa on eks-

pressiivse kiire tu�ijooni-
sena portreteerinud oma
klassi poisse, kasutades
töövahendina tu�i sisse
kastetud puupulka. Teine
Juta töö «Õhupall» on pas-
tellis ning sellel on kujuta-
tud tema vend ja vanaisa.
«Nii vanaisa kui lapselaps
on hästi lapselikud. Huvi-
tav töö, meisterlik joonis-
tus,» kirjeldas Prangel.

Keiju Kriidi õlivärvidega
maalitud portreedesarjast
tõstis direktor esile «Väsi-
must», millel on ere  ja kir-
gastav koloriit. Kõik kolm
portreteeritavat on kunsti-
kooli õpilased.

KultuurKultuurAugustis näeb Põlva noorte töid Tartus
Nii tänavuste lõpetajate kui ka Põlva Kunstikooli vanema
rühma töid on tartlastel võimalik augustis näha Kunstnike
Majas. «Lisaks tuleb sinna ilmselt ka valik digigraafikast,
mille valmimine on praegu lõpusirgel ja mida tahame
Põlva Päevade paiku esitleda,» lausus direktor Anne
Prangel.

Põllumehed usuvad, et nende
väljavaated on suhteliselt head -
teraviljahinnad tõusevad ning
piimahinna langus võib olla ajutine.

Gümnasistid
soovivad riigikaitse-
laagrisse tagasi.

Intervjuu president
Toomas Hendrik Ilvesega.

Valmis dokfilm
meestelaulust
Valmis dokumentaalfilm
«Meeste tee lauluni», mis
räägib Uma Pido etteval-
mistustest peo meeskoori
tegemise kaudu.

Filmi näidatakse püha-
päeval, 18. mail kell 17 Võ-
ru kultuurimajas Kannel.
Kell 18 algab sealsamas
Uma Pido meeskooride
koondproov.

Koit
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Metallivargad
tootmishoones

 28. aprillist 9. maini
on sisse murtud Kanepi
valla Soodoma külas asu-
vasse tootmishoonesse,
kus lõhuti ära kaks
elektrimootorit ja varas-
tati nende mootorite
staatorid koos mähiste-
ga. Vargusega tekitati
40 000 krooni suurune
kahju.

Rattad ootavad
omanikku

 12. mail leiti Põlvast Jaa-
ma tänavalt Preeria pubi
juurest tumedat värvi käi-
kudega jalgratas Schwinn
Frontier CSX.

 8. mail leiti Põlva vallast
Põlva-Saverna tee kolman-
dalt kilomeetrilt pruuni
värvi noortejalgratas In-
sert. Omanikud saavad rat-
tad kätte Põlva politsei-

jaoskonnast, infot saab kü-
sida telefonilt 799 8310.

Avarii põhjustaja
pani putku

 13. mail kella 16.50 ajal
sõitis sõiduauto Toyota
Kõlleste valla Krootuse kü-
las poe juures otsa seisvale
sõiduautole Mazda. Avarii
põhjustaja lahkus sünd-
muskohalt. Autot juhtinud
54-aastasele mehele, kelle

politseinikud leidsid mõni
aeg hiljem ühest korterist
ning kellel tuvastati alko-
holijoove, vormistati väär-
teoprotokoll.

Ave Lillemäe,
Lõuna Politseiprefektuuri

avalike suhete büroo
juhtivspetsialist

Põlev kõrvalhoone
süütas elumajad

 13. mail kell 17.13 tea-

järjel kõrvalhoone hävis,
elanikega elumaja otsa-
seina välisvooderduse
pealmine osa söestus,
tühjalt seisval elumajal
hävis katus.

Inimesed õnnetuses
kannatada ei saanud.
Tulekahju tekke põhjus
on selgitamisel.

Marek Kiik
Lõuna-Eesti Päästekes-

kuse avalike suhete büroo

tati, et Värska valla Velna
külas põleb kõrvalhoone.
Päästemeeskondade ko-
hale saabumise ajal põles
ehitusjärgus abihoone
(mõõtmetega 14x18m)
lausleegis ja süttinud oli ka
ühe lähedalasuva elumaja
(7x8m) otsasein ning teise
tühjana seisva elumaja
(6x8m) katus. Päästjad pii-
rasid tule leviku ning kus-
tutasid põlengu lõplikult
kell 22.22. Tulekahju taga-

Tundmatu �okeeris va-
nemaid ja nõudis raha
Viljandi politsei sai teisi-
päeval üheksa avaldust
inimestelt, kellele oli helis-
tanud keegi vene keelt rää-
kiv tundmatu, teatanud
nende lapse või lapselap-
sega juhtunud õnnetusest
ja nõudnud raha, hoiatab
ajaleht Sakala.

Tundmatu andis pärast
õnnetusest teatamist käsu
helistada tagasi teatud te-
lefoninumbrile. Seal lubati
helistaja sõnul anda selgi-
tusi õnnetuste klaarimi-
seks vajaliku rahasumma
ülekandmiseks. Politsei
palub kõigil, kes saavad
selliseid kahtlasi kõnesid,
neile antud telefoninumb-
rile mitte tagasi helistada,
raha mitte maksta ning
teatada sellistest kõnedest
kiiresti politseile.

Ruhnu mineraalvesi
jõuab mandrile
Harjumaa firma E.L.M.
Arendusgrupp alustas ette-
valmistustöid Ruhnu saa-
relt mineraalvee pumpa-
mise alustamiseks. Vallalt
puurkaevu rendile võttev
firma esitas Saaremaa
Keskkonnateenistusele
taotluse Ravivee kinnistult
mineraalvee võtmiseks vee
erikasutusloa saamiseks.

Ruhnu vallavanem Aare
Sünter ütles ajalehele Meie
Maa, et tema andmeil taot-
leb firma esialgu vee erika-
sutusluba uuringuteks, et
selgitada välja selle omadu-
sed ja kasutusvaldkond.

Ruhnu mineraalvesi on
Eesti mineraalvetest suuri-
ma soola (17,7 g/l) ja broo-
mi (kuni 54 mg/l) sisaldu-
sega. Seni kasutamata
mineraalvesi on perspek-
tiivne ravivannivesi.

Järvamaal ujub miljon
haugimaimu
Eile hommikul lasti Jär-
vamaa veekogudesse miljon
kolme nädala vanust ja ka-
he sentimeetri pikkust
haugimaimu. Kalamaimud
lasti Paide ja Türi tehisjär-
ve ning jõgedesse. Paide te-
hisjärves ujub eilsest üle
150 000 maimu. Püügikõl-
buliseks kasvavad haugid
kolme aastaga, lubab aja-
lehet Järva Teataja.

Riik toetab setu kultuu-
ri. Kultuuriministeerium
eraldab Setumaa kultuuri-
programmi raames tänavu
esimesest toetuste voorust
kokku ligi neli miljonit
krooni.

Kokku saab toetust 92
projekti ning oluline osa
kultuuriprogrammi eelar-
vest kulub muuseumidele.
Näiteks toetab riik Seto ta-
lumuuseumi, Saatse Seto
muuseumi ja Obinitsa Seto
muuseumitarõ tegevust.
Programmi üks alajaotus
puudutab ka meediapro-
jekte: setukeelsete raadio-
saadete tootmist kohalikus
raadios, ajakirja Peko He-
lü toimetamist ja trükki-
mist ning ajalehe Setomaa
väljaandmist.

Setumaa kultuuriprog-
ramm on tänavu viimast
korda kahe vooruga. Tule-
vast aastast on kavas min-
na üle ühele taotlusvooru-
le aastas. (BNS)

Munamäel süttib Tiibeti
toetuseks tõrvik. Lau-
päeval süüdatakse Suure
Munamäe tornis punane
suitsusignaal Tiibeti toe-
tuseks, teatas Eesti-Tiibeti
Kultuuriseltsi juhatuse esi-
mees Laur Järv. Tiibeti toe-
tustõrvik süüdatakse kesk-
päeval Suure Munamäe ja-
lamil ning kantakse rong-
käigu saatel mööda teerada
üles mäkke.

Järv ütles, et tegemist on
osaga 11. mail alanud küm-
nepäevasest rahvusvahe-
lisest aktsioonist, mille ajal
alpinistid üle maailma
avaldavad meelt inimõigus-
te rikkumise ja repressioo-
nide vastu Tiibetis. Puna-
sed suitsuküünlad süüda-
takse enam kui sajal mäe-
tipul Alpides, Püreneedes,
Norras, USA-s, Mehhikos
ja mujal. (BNS)

ARK avas e-teenused.
Riiklik Autoregistrikeskus
(ARK) avas teisipäeval in-
ternetikeskkonna, mille
kaudu saavad inimesed esi-
tada ARK-ile taotlusi öö-
päev läbi. Paberivaba ARK
asub internetis aadressil
http://paberivaba.ark.ee
ning keskkonda pääseb ka
ARK-i kodulehe vahendu-
sel, teatas ARK-i pressi-
esindaja. (BNS)

Aare Lepaste foto

Mati Määrits
mati@polvakoit.ee

«Mina läheks parema mee-
lega uuesti riigikaitselaag-
risse kui täna kooli,» tunnis-
tas teisipäeva hommikul
Põlvasse sõitnud bussis üks
tütarlaps valjuhäälselt.

Spartalikes tingimustes
olemist kolme päeva vältel
tahaks korrata ka tema
sõbranna. «Sellega, et kõik
käis rivikorras, oli täiesti
võimalik ära harjuda. Häi-
ris vaid see, et telgis oli
öösel külm - ükskõik kui
palju riideid ka selga ei pan-
nud. Arusaamatuks jäi see,
miks ma ei tohtinud minna
enne äratust hambaid pe-
sema.»

Riigikaitselaagri korral-
danud Kaitseliidu Põlva
maleva instruktori kapten
Meelis Ivaski selgitusel üri-
tatigi olustik viia võimali-
kult lähedale ajateenistu-
sele. «Lõpuks harjusid nad
ka ise sellega täiesti ära, et
kui tahtsid kuhugi üksinda
minna, pidid sellest rühma-
ülemale teatama.»

Laekunud tagasisi-

deankeetidest võib lugeda,
et gümnasiste häirisid muu
hulgas mürinat tegevad tu-
lirelvad, viletsad pesemis-
tingimused, sipelgate roh-
kus, ühe pahanduseteki-
taja pärast terve rühma ka-
ristamine, halb ilm ning
seegi, et toidu sees oli liialt
pekitükke. «Hommiku-
jooksud võiksid olla pike-
mad ning vaba aega oli liiga
palju. Rohkem tegevust
oleks vaja,» leidis üks vas-
tanu.

Plusspoolele pandi sõbra-
likke koolitajaid, võimalust
automaadist lasta, öiseid
valvekäike, head toitu,
eluks kasulike teadmiste
omandamist jpm. «Alguses
oli natuke hirmutav, aga
pärast tõesti tore. Päeva
punkt oli orienteerumine,»
kirjutas üks laagriline.

Õige mitmes ankeedis

tehti ettepanek läinud nä-
dalal toimunud kursust
korrata.

«Kui riigikaitselaagrile
jätku soovitakse, on alati
võimalik Kaitseliitu astuda
ning kõigist meie üritus-
test osa võtta,» kostis vii-
matinimetatud soovi kohta
Ivask.

Varasematel aastatel rii-
gikaitseõpet saanud ning
seejärel Kaitseliitu astunud
neli-viis noort olidki täna-
vuses laagris abikoolitaja-
tena väljas.

Distsipliiniga oli
raskusi üksnes algul
Nii kapten Meelis Ivaski
kui leitnant Riho Noole ta-
gasivaatel oli distsipliini
tagamisega raskusi üksnes
alguses. «Mida lõpu poole,
seda lihtsamaks juhenda-
jatel läks.»

Kuna esimeseks ööks
polnud laagrilised veel jõud-
nud ära väsida, lubati une-
tutel kella 23-st kauem üle-
val olla - tingimusel, et ma-
gada tahtjad puhata saak-
sid.

Toitu valmistasid Nais-
kodukaitse liikmed ning
seda kippus ülegi jääma.
«Eks ninakirtsutamist oli
küll - näiteks hernesupi
peale,» tõdesid ohvitserid.

Erilisi kiidusõnu pälvisid
instruktoritelt maatüdru-
kud, kes olid võrreldes lin-
nalastega tunduvalt asja-
likumad ega virisenud iga
pisiasja peale. «Muidugi oli
ka niisuguseid poisse ja
tüdrukuid, kes vaatasid
kõike kuidagi kõrvalt. Tei-
sed jälle olid igati hakka-
mist täis.»

Paljud noored lasid para-
ku kõrvust mööda soovi-
tuse võtta laagrisse  kaasa
sooje rõivaid ning jätsid
maha ka peakatte. «Eks
me tõime nii palju varus-
tust juurde, kui võimalik.
Öisele patrullile andsime
lausa talvejoped,» märkis
Nool.

Gümnasistid soovivad
riigikaitselaagrisse tagasi

Ohutusnõuete  tõttu lasid laagrilised automaadist üksnes paukpadrunitega.

Laagrist käis läbi 163 noort
Mooste valla Hullumäe karjääris toimunud riigikaitse-
laagrist käis läbi 163 õppurit Kanepi Gümnaasiumist, Põlva
ja Räpina ühisgümnaasiumist ning Põlva Keskkoolist.
Spartalikest tingimustest pidas paremaks kõrvale hoida
(esitas arstitõendi vms) 18 protsenti teooriat saanutest.
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Kas säästueelarve puu-
dutab ka põllumajan-
dusministeeriumi?

Loomulikult puudutab
2008. aasta säästueelarve
põllumajandusministeeriumi
valitsemisala ja kindlasti
peavad ka põllumehed oma
tegevuses olema mõõdukalt
optimistlikud. Praegu ole-
me saanud kokku niisugu-
se säästueelarve, kus põl-
lumajandustoetusi ei vä-
hendata. Oleme suutnud
kärpida ministeeriumi te-
gevuskulusid, investeerin-
guid ning kõike muud, ja
seda nii, et säästuplaan
kokku saaks.

Aga kuidas toimitakse
2009. aasta eelarve
koostamisel?

Täna on sellest veel vara
rääkida. Tuleb vaadata,
milliseks kujunevad tulude
tegelikud laekumised ja mil-
liseks kujuneb 2009. aastal
majanduskasv, või ei tule
seda üldse. Aga me peame
kõigeks valmis olema.
Arutelud on alanud ning on
võimalik, et järgmisel aas-
tal tuleb üht või teist toe-
tust ka vähendada. Aga
praegu ei oska öelda, kui
suures mahus see toimuma
hakkab.

Mis suunad valitsevad
EL-is ühtse põllumajan-
duspoliitika väljaku-
jundamisel? Kas need
on Eesti põllumehele
vastuvõetavad?

Ei teagi praegu Brüsselis
ühtegi ettepanekut, mis
oleks kuidagi vastuolus
Eesti põllumeeste huvide-
ga. Kõik on väga soodne ja
põllumehi toetav. Ainukene
mure on, et kõik need aren-
gud ja otsused toimuvad
väga aeglaselt. Läbirääki-

miste pidamine ja kokku-
lepeteni jõudmine võtavad
rohkem aega kui soovik-
sime. Üldine suund on pii-
rangute vähendamine, po-
liitika lihtsustamine, liik-
mesriikidevaheliste erisus-
te, samuti toetuserisuste
kaotamine ning võrdsema-
te konkurentsitingimuste
loomine.

Mis saab otsetoetustest?
Praegu on EL-i põlluma-

janduspoliitika tulevik suu-
res plaanis 2013. aastani
otsustatud. Sinnamaani
jäävad kehtima ka otse-,
investeeringu- ja muud toe-
tused, mis on maaelu aren-
gukava raames kavanda-
tud ja Brüsselis heaks kii-
detud. Olulisemad muutu-
sed hakkavad toimuma pä-
rast 2013. aastat. Selles
osas seisavad arutelud aas-
tatel 2009-2013 veel ees.

Eesti toetab ka piima-
kvootide kaotamist. Aga
täna (teisipäeval) põllu-
meeste keskliidu voliko-
gu istungil tekkis mõ-
ningane kartus, et kui
piimakvoodid kaovad,
siis võidakse Eesti far-
mid välismaalaste poolt
ära osta?

Brüsselis on otsustatud,
et piimakvoodid kaovad
EL-i ühisest põllumajan-
duspoliitikast aastal 2015.
See, et väliskapital tunneb
Eesti põllumajanduse
vastu huvi, on hea.

Mis selles head on?
Hea on see, et koos välis-

kapitaliga tuleb Eestisse

kindlasti ka kogemusi ja
oskusteavet ning tihtipeale
ka väljapääs välisturgu-
dele, mis peaks kindlus-
tama suurema ekspordi-
võimaluse.

Kas on ka negatiivseid
tahke?

On kindlasti. Näiteks
kas tootja tuleb Eestisse, et
toota, või tuleb ta selleks,
et tootmine siin lõpetada ja
kindlustada niiviisi oma
tootmine väljaspool Eesti
piire. Samuti tekib küsi-
mus, kuhu liigub kasum
jne. Nii et need on teatud
riskidega seotud küsi-
mused.

Kas välisohud on väga
suured ja kas Eesti põl-
lumees peaks neid kart-
ma?

Mina siin küll väga suurt
ohtu ei näe. Põllumajan-
dussektor on praegu väga
Eesti-keskne ja tugineb
väga suures osas rahvusli-
kule kapitalile ja tööjõule.
Loodan, et ka tulevikus
jääb põllumajandus, arves-
tades sektori spetsiifikat ja

ajaloolist tausta, väga
Eesti-keskseks.  Kui aga
vaatame näiteks pangan-
dust, meediat või  ükskõik
mis teist valdkonda, siis
neis on väliskapitalil palju
suurem osakaal.

Milliseid ohte te veel
põllumajanduses näete?

Põllumajanduses on ko-
gu aeg ohte. Üks ohtude
ring on seotud ilmastiku-
ga. Kunagi ei tea, millal
kummitab meid liigniiskus,
põud, liigne kuumus ning
kunas võib kevadine külm
liiga teha. Nii et ilmastiku-
risk on alati põllumajan-
dusliku tootmise juures,
isegi kõige parematel ma-
jandusaegadel ja kõige
soodsama turukonjunk-
tuuriga aegadel.

Kas praegune üldine
majanduse  olukord mõ-
jutab ka põllumajandu-
se käekäiku?

Loomulikult. Üldist ma-
jandusolukorda peab põl-
lumees jälgima ning see on
kindlasti riskidega seotud.
Kui majanduskasv aeglus-

tub ja tarbijate ostuvõime
väheneb, siis see annab
kindlasti tunda ka põllu-
majandustootjatele.  Vähe-
neb ja aheneb  müügiturg
ning  maksu- ja ostujõuline
nõudlus.

Kuid EL-is ei maksta
kõikidele põllumeestele
ühesuguselt toetust?

Täna on erinevates Eu-
roopa liikmesriikides erine-
vad toetustasemed ning
kõik konkurentsitingimu-
sed ei ole riigiti võrdsed.
Kuid võrdsete toetustase-
mete suunas liikumine võ-
tab rohkem aega kui tahak-
sime ning see on meile na-
tukene murettekitav.

Millal saavad Eesti põl-
lumehed Euroopa Liidu
vanade liikmesriikidega
võrreldes samasugust
toetust?

Eks me liigume kogu aeg
sinnapoole. Samas aga tea-
me, et kuni 2013. aastani
see päriselt võimalik pole.
Loodame, et õige pea pärast
2013. aastat saame vanade
liikmesriikidega võrreldes
samasugust toetust.

Kas see ka tegelikult nii
olema saab?

Siin tuleb arvestada väga
erinevaid aspekte. Üks asi
on erinevad toetustasemed,
teine aga riigiabi, mida eri-
nevad riigid tohivad anda
ja kasutada ka õigusi, mi-
da nad EL-iga liitumisel
kätte on võidelnud. Kui me
end võrdleme näiteks
soomlastega, siis nemad on
lausa riigiabi maailma-
meistrid. Sest lisaks Eu-
roopa Liidu ühisest raha-
kotist tulevatele erinevate-
le toetussummadele annab
Soome riik veel omapool-
seid erinevaid riigitoetusi.
Nii et erinevates riikides on
põllumajanduse toetustase
erinev. Üldistavalt võib aga
öelda, et 2004. aastal EL-
iga ühinenud 10 riigi
toetustasemed on vanadest
liikmesriikidest veidi
madalamad. Nii et see
erisus on.

Küsis Raivo Sihver

Helir-Valdor Seeder: 2008. aasta
säästueelarve põllumajandustoetusi ei vähenda
Teisipäeval Põlva kultuurikeskuses toimunud
Eesti Põllumeeste Keskliidu volikogul andis põl-
lumajandusminister HELIR-VALDOR SEEDER
ülevaate Brüsselis toimuvatest EL-i ühtse põl-
lumajanduspoliitika aruteludest ning sellest, mis
suunas võidakse liikuda. Veel rääkis ta 2008. aas-
ta säästueelarvest ning 2009. aasta eelarve koos-
tamisega seonduvatest probleemidest. Minister
vastas Koidu küsimustele.

IntervjuuIntervjuu

Aare Plaki foto

13. mail andis Erakonna
Eestimaa Rohelised Riigi-
kogu fraktsioon üle arupä-
rimise keskkonnaminister
Jaanus Tamkivile. Selles
soovivad nad teada põlev-
kivi arengukava 2008-2015
(edaspidi põlevkivikava) ja
selle rakendusplaani eel-
nõusse keskkonnaminis-
teeriumi tehtud muudatus-
te põhjuseid ning initsiaa-
toreid.

Erakonna Eestimaa Ro-
helised fraktsiooni esimehe

Valdur Lahtvee sõnul koos-
neb arupärimine tosinast
konkreetset küsimusest.
«Kõik küsimused esitati
eesmärgiga teada saada,
miks kõigi osapooltega
põhjalikult läbi arutatud
põlevkivikavasse on üht-
äkki tekkinud olulised põ-
levkivi suurtootjaid ja -tar-
bijaid soosivad muudatu-
sed,» selgitas Lahtvee.

Samuti  saatis Erakonna
Eestimaa Rohelised Riigi-
kogu fraktsioon keskkon-

naminister Jaanus Tamki-
vile avaliku pöördumise,
milles samuti nõuti selgi-
tusi, kelle poolt ning miks
on ligi 70% põlevkivikava
rakendusplaani kokkule-
pitud meetmetest kaotatud,
või on nende mõju ümber-
sõnastamise tõttu olulisel
määral nõrgenenud või tei-
senenud.

Eestimaa Rohelised esitasid
keskkonnaministrile terava arupärimise

Katrin Mesilane,
Erakonna Eestimaa

Rohelised fraktsiooni
pressinõunik

Rahandusministeerium
saatis teisipäeval kooskõ-
lastusringile 2008. aasta
lisaeelarve eelnõu projekti.

Lähtudes muutunud ma-
jandusolukorrast, tekkis
valitsussektori eelarve ta-
sakaalu saavutamiseks va-
jadus täiendavalt kulusid
kokku hoida ning saada li-
satulusid 3,1 miljardi kroo-
ni ulatuses.

Riigieelarve eelnõu pro-
jekti tulude  kogumahtu
vähendatakse kokku 6,1
miljardi krooni võrra, mil-

lest peamise osa moodus-
tab maksude, eelkõige käi-
bemaksu plaanitust väik-
sem laekumine.

Kulude kokkuhoiust
moodustab 2,2 miljardit
krooni põhiseaduslike ins-
titutsioonide, riigikantselei
ja ministeeriumide plaa-
nitud kulude kokkuhoid
ning 1 miljard krooni tu-
ludest sõltuvate kulude vä-
hendamine.

2008. aasta lisaeelarve eelnõu
projekt saadeti kooskõlastusringile

Kristi Jõesaar
rahandusministeeriumi

kommunikatsiooniosakond

PRIA määras maaelu
mitmekesistamistoetust
386 miljoni eest. PRIA
määras maapiirkonna ma-
jandustegevuse mitme-
kesistamise investeeringu-
toetust 385,6 miljoni kroo-
ni eest. Koos taotlejate
omaosalusega investee-
ritakse maaellu ligi 738
miljonit krooni.

«Põlluharimine või loo-
makasvatus pole kaugeltki
ainsad valdkonnad, millega
maal tegeletakse, ning see
toetus ongi suunatud neile,
kes edendavad tegevusi
väljaspool traditsioonilist
põllumajandustootmist,»
ütles PRIA arengutoetuste
osakonna juhataja Toomas
Ojakäär.

Toetatavate projektide
hulka kuuluvad näiteks
pesumaja, rändkauplus-
bussid, autokino tehnika-
ga sisustamine, puutõrva
tootmine, palkmajade val-
mistamisega alustamine ja
maapurjetamisraja raja-
mine.(BNS)

Taliga: töötajad ei tohi
majanduslanguse tõttu
kannatada. Töötajad ei
pea riigi majanduskliima
jahenemist maksma kinni
oma elatustaseme languse-
ga, rõhutas Eesti Ameti-
ühingute Keskliidu (EAKL)
esimees Harri Taliga koh-
tumisel Rahvusvahelise
Valuutafondi (IMF) esin-
dajatega.

«Jahtuv majandus on ka
ametiühingute jaoks oluli-
ne teema, see mõjutab pa-
ratamatult  palgaläbirääki-
misi. Kuid majanduse ko-
handamine uutele oludele
ei tohi toimuda üksnes töö-
tajate rahakoti arvelt, seda
eriti kõrge inflatsiooni tin-
gimustes,» ütles Taliga tei-
sipäeval toimunud kohtu-
misel.

EAKL on seisukohal, et
riigijuhid peavad mõtlema
riigi tulude suurendamise-
le, mitte üksnes kulude kär-
pimisele. Ammugi ei saa
kokkuhoiukava teha pa-
nust vaid töötajate palkade
külmutamisele. (BNS)

Töötuse määr oli tä-
navu esimeses kvarta-
lis 4,2 protsenti. Statis-
tikaameti teatel oli tänavu
esimeses kvartalis töötuse
määr 4,2 protsenti.

Eelmisel aastal vähenes
töötus järjepidevalt: kui
mullu esimeses kvartalis
oli töötuse määr 5,3 prot-
senti, siis aasta lõpus lan-
ges see 4,1 protsendini.

Tänavu esimeses kvar-
talis jätkus töötuse vähe-
nemise tendents ainult
meeste seas, naiste olukord
tööturul halvenes. Naiste
töötuse määr kerkis esime-
ses kvartalis 4,8 protsen-
dini ja oli meeste tööpuu-
dusest suurem. Töö leidmi-
sega oli raskusi eelkõige
mitte-eestlastest naistel,
kelle töötuse määr kasvas
esimeses kvartalis 8,6
protsendini. (BNS)

Põllumajandusminister Helir-Valdor Seeder andis põllu-
meestele ülevaate säästueelarve koostamisest.



4  Elu Koit  15. mai �08Toimetaja Margit Õkva, margit@polvakoit.ee, tel 799 1435, 5333 7517

Leelo Kukk,
Riikliku Looduskaitsekes-
kuse peadirektori asetäitja

Tänavu emadepäeval alguse
saanud ja keskkonnapäeval
(5. juuni) lõppev looduskait-
sekuu leiab aset 28. korda.

Looduskaitsekuu üheks
eesmärgiks on igal aastal
teatud valdkonda detailse-
malt tutvustada ning käes-
oleva aasta teemaks on
valitud «Looduse eluring».

Antud teemat ajendas
valima Eesti jätkuv urba-
niseerumine ning sellega
kaasnev kaugenemine loo-
mulikest elulistest prot-
sessidest looduses. Samuti
valglinnastumine, mis
kahandab looduslike elu-
paikade arvukust ja see-
tõttu suurendab loomade
ning inimese kokkupuute-
punkte igapäevaelus.

Teemaga juhitakse tähe-
lepanu sellele, et looduses
toimub kõik loomulikku
rada pidi ja kõigel on kõi-
gega seos.

Elul on algus, areng ja
hääbumine, sünd, kasva-
mine ja surm. See kõik on
toimunud miljoneid aastaid
ning  sellise ringita ei oleks
elu, loomulik surm on sa-
geli vajalik uue elu algu-
seks. Et eluring oleks
täiuslik, peab loodusel jää-
ma aega ja ruumi areneda,
kasvada ja anda järglasi.

Inimene on oma arvuku-
se kasvu ning elukvaliteedi
tõusuga oluliselt kahanda-
nud alasid, kus loodus
saaks segamatult toimida.
Linnad laienevad, teede-
võrgustik tiheneb ning jär-
jest sagedamini satuvad ini-
mesed kohtadesse, mis on
koduks teistele liikidele.

See on paratamatus. Pal-
jud inimesed ei mõista, et
nad on kellegi teise mängu-
maal ning selle asemel, et
järgida aastatuhandeid toi-
minud reegleid, tahetakse
kehtestada omi, arvates, et
need on humaansemad.

Seda kõike tehakse ees-
märgiga abistada. Otsus-
tatakse, milline on hea ja
milline halb liik, milline on
ilus mets ja milline ei ole,
et kõiki «abivajavaid» loo-
mi tuleb aidata jne.

Selline käitumine annab
küll hingerahu inimesele
ning aitab kaasa üksikute
isendite või juhtude osas,
kuid ei taga looduses jät-
kusuutlikkust pikemas
perspektiivis.

Maripuu andis
Põlva haigla
kohta vastuse
Sotsiaalminister Maret
Maripuu vastas Riigikogu
liikmete Heimar Lengi,
Rein Ratase, Arvo Sara-
puu, Toivo Tootseni, Enn
Eesmaa, Jaan Kundla, Ina-
ra Luigase ja Valeri Korbi
24. märtsil esitatud arupä-
rimisele AS-i Põlva Haigla
ümbernimetamisest koha-
likuks haiglaks. 

Esmaspäevasel Riigikogu
täisistungil selgitas Mari-
puu, et  Põlva maakonnas
elab 32 000 elanikku. Põl-
va maakonna elanikele
osutab ambulatoorset ja
statsionaarset tervishoiu-
teenust AS Põlva Haigla,
kes vastavalt valitsuse 2.
aprilli 2003. aasta määru-
sele nr 105 («Haiglavõrgu
arengukava») kuulub üld-
haiglate loetellu.

Praegu kehtiva määruse
järgi peaks Põlva haigla
liigituma kohalikuks haig-
laks 1. jaanuarist 2010.

Tervishoiuamet on väl-
jastanud Põlva haiglale 18.
septembrini 2012 üldhaigla
tegevusloa.

Vastavalt Tervishoiuame-
ti väljastatud tegevusloale
peab Põlva haigla osutama
järgmisi ambulatoorseid ja
statsionaarseid tervishoiu-
teenuseid: erakorraline me-
ditsiin, sisehaigused, üldki-
rurgia, anestesioloogia, la-
borimeditsiin, radioloogia,
ning võib osutada pediaat-
ria, sünnitusabi ja güneko-
loogia ambulatoorseid ja
statsionaarseid tervishoiu-
teenuseid.

Võrdne kohtlemine
«Kui me nüüd järgiksime
2003. aastal vastuvõetud
määrust, hakkaks tulevi-
kus Põlva haigla osutama
senisest väiksemas mahus
erakorralise kirurgia tee-
nust, samuti ei plaaniks
osutada plaanilist sünni-
tusabi,» märkis Maret
Maripuu.

Aprilli algul kohtus Ma-
ripuu Põlva maakonna de-
legatsiooniga, kuhu kuulu-
sid maavanem, linnapea ja
haigla juhtkond.

«Kohtumisel arutasime
Põlva haigla tulevikku ja
jõudsime ühisele järeldu-
sele, et ministeeriumis ei ole
põhjust käsitleda Põlva
haiglat erinevalt teistest
samasuguse reaalse teenin-
duspiirkonnaga haiglatest.

Lähtuvalt sellest, on ka-
vas üle vaadata määrus,
mis lubab Põlva haiglal jät-
kata tulevikus üldhaigla-
na, ja vaadata üheskoos üle
haiglavõrgu arengukava,
et kohelda kõiki alla 40 tu-
hande elanikuga maakon-
dade haiglaid lähtuvalt
võrdse kohtlemise printsii-
bist võrdsetel alustel,»
ütles sotsiaalminister.  

Maripuu kinnitas, et tee-
nuseid, mida inimesed on
saanud  Põlva haiglast, saa-
vad nad ka tulevikus.       

Koit

Tuleb enesele teadvusta-
da, et looduses ei ole head
ja halba, ilusat ja koledat,
vaid on olemas terviklik
toimiv tsükkel.

Polegi midagi elusamat
kui surnud puu
Pole midagi elusamat kui
surnud puu metsas � tuleb
ainult osata vaadata. Puu
loomuliku hääbumise käi-
gus pakub see elu- ja varje-
paika ning toidulauda liiki-
dele, keda elusatelt puudelt
kunagi ei leia.

Vananeva ning juba nõr-
gaks muutunud puu sisse
rähni rajatud õõnsustes
elutseb linde, imetajaid ja
putukaid. Kuivava puu
paksul koorel, tema juurtel
ja südames elutsevad see-
ned ning putukad.

Pehkiv puit on sobiv pin-
nas ka sammaldele ja
samblikele. Lamapuidust
saab aga seente ja putukate

koostöö tulemusena aja-
pikku taas uute taimede toi-
dubaas, st puusse salvestu-
nud toitained lähevad mul-
la aineringesse.

Inimene võib oma liigse
abivalmidusega abi asemel
hoopis kahju tekitada.
Üsna kerge on ületada
vaevumärgatav piir abis-
tamise ning lõksumeeli-
tamise vahel.

Uuringud on tõestanud,
et linnas, kus on lisaval-
gustus ning antakse  li-
sasööta, hakkavad rasvati-
hased munema varem, kui
see looduses on ette näh-
tud, see aga viib kurna hä-
vinemisele, kuna ilmastik
seda ei soosi.

Väga kergekäeliselt min-
nakse looduses ligi looma-
pojale, eeldades, et ta on
üksi ning abitu. Sellega aga
peletatakse eemale lähedu-
ses viibiv ema ning  mõnin-
gatel juhtudel ei julge inim-

lõhna tundev ema enam
poegade juurde tagasi
tulla.

Looduskaitsekuu ees-
märk on inimestele tead-
vustada, et tervikliku elu-
ringi püsimiseks on parim,
kui inimene sekkuks sinna
nii vähe kui võimalik. Ja
mõistetaks, et inimese abis-
tajana eluringi sekkumine
on vaid meie enda heaolu-
tunde tõstmine, looduse
loomulikele protsessidele
see olulist mõju ei avalda.

Tuleb leppida tõsiasjaga,
et ühegi teise seadusega ei
ole võimalik teha muuda-
tusi loodusseaduses ning
meie suurim panus oleks,
et loomulikul ajal ja viisil
saabunud lõpule eelneks
täisväärtuslik elu.

Õpime tundma looduse eluringi

LooduskaitsekuuLooduskaitsekuu

Looduskaitsekuu
Põlvamaal

Põlvamaal toimub 18.
mail retk Tilleoru matka-
rajale. Matkatakse kahe
giidiga viiekilomeetrisel
rajal piki Ahja jõe kaldaid.
Soovi korral on matkalis-
tel võimalus iseseisvalt
külastada Eesti Maantee-
muuseumi.

Väljasõit Põlva bussi-
jaamast kell 10. Lisainfo
Maris Kivistik, Põlva-Val-
ga-Võru regiooni loodus-
hariduse spetsialist, 518
3249, maris.kivistik@
lk.ee Vaata ka 10. mai
ajalehe Koit kuulutuste-
külge.

Põlvakale ei peaks
kaugeks jääma ka sõit
Otepääle, kust 24. mail
viib buss loodusesõbrad
Karula rahvusparki mat-
kama. Retk kulgeb mööda
4,5 km uuendatud Pera-
järve metsarada.

Väljasõit toimub Ote-
pää külastuskeskuse juu-
rest kell 9. Reisiga saab
liituda ka 9.45 Valga kul-
tuurikeskuse parklas. Või-
leib ja jook kaasa. Taga-
sisõit algab umbes kell
14. Info ja registreerimine
22. maini: Merike Tsim-
mer, tel 520 1988.

22. mail kell 15 toimub
Otepää looduskeskuses
(Kolga tee 28, Otepää
aedlinn) Põlva, Valga ja
Võru maakonna kaitse-
alade maaomanike, oma-
valitsuste ja kinnisvara-
arendajate planeerimis-
ja ehitusalane õppepäev.
Lektor on TÜ professor
Hannes Veinla, teemaks
keskkonnaõigus. Lisainfo
Maret Vuks, Põlva-Valga-
Võru regiooni maa ja pla-
neeringu spetsialist, 5341
6256, maret.vuks@lk.ee

Põlvamaa Keskkonna-
teenistus on kuulutanud
välja loodusfotokonkursi
teemal «Põlvamaa jõge-
de ilu», mille parimad tööd
avaldatakse raamatus
«Põlvamaa jõed».

Konkursile oodatakse
osalema täiskasvanute,
noorte ja laste loodus-
fotosid, millel on jäädvus-
tatud Põlvamaa jõgede
ilu ning jõeäärse looduse
mitmekesisus.

Võistlustööde esita-
mise tähtaeg on käesole-
va aasta 1. juuli.

Möödunud aasta loo-
duskaitsekuu teema oli
«Puud rahva meeles ja
keeles» ning siis korral-
das Põlvamaa Keskkon-
nateenistus ringreisi, tut-
vumaks Võru- ja Põlva-
maa piiril kasvavate põlis-
puudega.

Möödunud aasta looduskaitsekuu teema oli «Puud rahva meeles ja keeles». Põlvamaa Kesk-
konnateenistuse korraldatud ringreis viis huvilised ka Peril kasvava põlismänni juurde.

Margit Õkva foto

MTÜ Piiriveere Liider üld-
koosolekul oli 72 ühingu
liiget. Kinnitati Riikliku
Arengukava 3.6 meetmest
saadud ligi 1,5 miljoni
kroonise toetuse abil valmi-
nud strateegia aastateks
2008-2013 ning võeti vastu
otsus toetuse taotlemiseks
LEADER-meetmest, et
strateegiat rakendama
hakata.

Strateegia koostati kahe

teemarühma ning stratee-
gia töörühma poolt, kus-
juures iga sektori esindaja
kaasas meetmete kujunda-
mise protsessi oma huvi-
grupi.

Meetmete kavandamisel
ja strateegia koostamisel
lähtuti strateegia koosta-
mise protsessi algfaasis
kokku lepitud põhimõte-
test, et kaasarääkimise
võimalus antakse kõigile

ning strateegia meetmetega
peaks lahendama või-
malikult paljude inimeste
probleeme.

Tegevusgrupi tunnus-
lauseks on «Piiritu Piiri-
veere», mis annab tunnis-
tust avatud mõttelaadist,
valmidusest uuendusteks,
soovist mitte lasta ei füü-
silistel ega mõttelistel pii-
ridel end arengus takis-
tada.

2009. aastal saab projek-
te hakata taotlema 6. meet-
me alt.

Meetmete tutvustamiseks
korraldatakse lähiajal ka
ümarlauad-infopäevad.

MTÜ Piiriveere Liider
oma saja ühe liikmega on
praeguseks suurima liik-
meskonnaga tegevusgrupp
Eestis, mis on kanda kinni-
tanud kolmes maakonnas
� Põlva-, Võru- ja Tartu-

maal. Ühing moodustati
Eesti kagupiiri äärse piir-
konna elu arendamiseks.

Tegevusgrupi liikmeteks
on Meremäe, Mikitamäe,
Misso, Orava, Piirissaare,
Räpina ja Värska vallad
ning nendes valdades te-
gutsevad ettevõtjad, mit-
tetulundusühingud ja siht-
asutused.

MTÜ Piiriveere Liider/Koit

Piiriveere Liider sai endale strateegia ja tunnuslause
Margit Õkva
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Kas naiskooril Mai on
praegu tõusu- või mõõ-
naaeg?

H.L: Fakt, et meie prae-
guses ajas 50-aastane koor
kestab ja on elujõuline,
räägib iseenda eest. Meil
pole hääbumistunnet. On
rida inimesi, kes küll ter-
vise või vanuse pärast ei
saa enam laulda, kuid on
hingelt igati kooriga.

Mitmed on ehk iseenda
suhtes liiga kriitilised, ei
taha koori taset alla viia.
Aga  - nad on meiega teisiti.
Näiteks Elve Aas kirjutas
raamatu «Laulumere laine-
tel. Regina & Mai».

Suhtlemise osas on meil
pigem hea aeg. Tõesti, kee-
gi ei võta isikliku solvan-
guna, kui öeldakse näiteks:
«Su hääl kostab nii välja.»

U.G: Naised on väga tub-
lid. Nad haaravad kinni
kõigest, mida kontsertide
või festivali jaoks tarvis
ette valmistada, mida sel-
geks õppida.

Mis homsel 50. juubeli
kontserdil kõlab?

U.G: Saame näidata, et
naiskoorilaul pole peenike
piiksumine. Meil on praegu
väga huvitav repertuaar.
On klassikat, rahvaluule
töötlusi jm põnevat.

Ekstra juubelikontser-
diks õppisime A. Garsneki
«Jaanitulõlõ». Kava on mit-
mekesine, näitamaks, et
naiskoor suudab laulda nii
üht kui teist.

H.L: Kõlab ka Ernesaksa
«Viiul», mille esitame ka
sügisesel vabariiklikul
võistulaulmisel. Klaveril
saadab meid Raina Urb,
solistidena astuvad üles
Kadri Niine, Mari-Liis Urb
ja Leevi Lillemäe.

Miks mehed külla kut-
susite?

H.L: Eesti Meestelaulu
Seltsi Tartu Meeskooriga

UsutlusUsutlus

Naiskoorilaul pole peenike piiksumine

on meil eriliselt soe läbi-
käimine. Sõpruskoore on
teisigi � näiteks Tõrva
meeskoor jt. Meestelaulu
seltsi koor on meil käinud
korduvalt ja oleme nendega
koos esinenud Tartu Üli-
kooli aulas, Salemi kirikus
jm. Koori juhatavad Alo
Ritsing ja tema tütar Ma-
de. Homme toetavad nad
meid nii paari lauluga.

Miks Mai korraldab
suurt koorifestivali?

H.L: Soovime oma piir-
konna - Lõuna-Eesti koo-
ridele � pakkuda esinemis-
väljundit. Keegi peab olema
eestvedaja. Seni on festival
toimunud 2-3 aasta järel.

Oleme festivali püüdnud
mitte teha suure laulupeo
aastatel. Koorid küsivad
kohe peo lõppedes, millal
taas festival tuleb. Meie
koorifestival ongi nagu mi-
nilaulupidu.

U.G: Väga huvitav on eri-
nevaid koosseise kuulata.
Meie festivali üks pluss on-
gi see, et siin saavad kok-
ku väga erineva tasemega
koorid. Festivalil jagub
esinemisrõõmu  kõigile.

H.L: Anname võimaluse
esineda just nimelt väikes-
tele ja vähetegutsenud
kooridele. Aga palju oleneb
ka publikust � teinekord
meeldibki lihtsam esitus
kuulajatele rohkem.

Viimati toetas meid linn
auhinnarahaga eriti hästi.
Jagasime preemiaid lausa
kuuele koorile erinevate
nüansside eest.

Milline on dirigent Sai-
di Tammeorg?

H.L: Dirigent teeb meiega
väga head tööd. Ta töötab
«materjaliga», mis tal pa-
rasjagu on. See on fantas-
tiline. Suure koorifestivali
ajal ütles üks meeslaulja,
et ta pole kriiskavast nais-
te laulust varem eriti hoo-

linud. Aga nüüd, kolman-
dat korda Maid kuuldes
tajub ta, kui hea mahe täm-
ber meie kooril on. Vaat
tämber on täiesti dirigendi
töö.

Kui on vaja, ütleb ta laul-
jale otse: sina tee tunduvalt
vaiksemat häält. Tähtis on
koori terviklik kõla. Kooris
peab kuulama teisi, sulan-
dudes ise.

Igasse kooriproovi lähe-
me rõõmuga nagu sõprade
kokkusaamisele. Saidi on
avatud � kui  tarvis, «tant-
sib» ette, mida tarvis teha,
mida parandada. Me ei kar-
da teda, kuigi ta võib öelda
ka väga kriitiliselt ja nõud-
likult. Keegi ei võta tema
märkust isiklikult. Diri-
gent peabki ütlema, sest sa-
geli laulja ise ei kuule. Ta
ütlebki teinekord: tule kuu-
la, mis häält teete.

Kuigi vahepeal on olnud
ka teisi dirigente abis, ju-
hatab Saidi Tammeorg
Maid 1989. aastast.

U.G:  Saidi on rõõmsa-
meelne, annab energiat. Ta
paneb naised laulma huu-
mori ja heade sõnade abil.
Aga vigadele juhib ikka ot-
sesõnu tähelepanu. Proovis
me sageli naeramegi, suh-
tume ebaõnnestumisse

huumoriga, aga teeme ikka
kõvasti tööd ka.

Milline on kontsertmei-
ster Raina Urb?

H.L: Dirigent Saidi ütleb
alati, et temale saab kõiges
toetuda � kui keegi ei tea,
siis Raina ikka teab. Raina
ongi meiega sama kaua
olnud kui Saidi Tammeorg.
Ta on täpne, kohusetund-
lik. Kui viimasel festivalil
preemiaid jagasime, oli
tema «kriitlisest kõrvast»
suur abi. Ta on ka meie kla-
verisaatja.

Mis on koorielus kõige
raskem?

H.L: Meil on MTÜ Nais-
koor Mai. Projektimajan-
dusega peab kaugele ette
nägema. Samas � asjad
muutuvad. Laulda ja koos
käia on väga tore, aga see
töö kõrvalt asjaajamine
nõuab jõudu, võtab ener-
giat. Samas, kui taotleme
raha, siis MTÜ-d arvesta-
takse rohkem kui lihtsalt
koori.

On ka palju koolitusi
MTÜ-dele, kuid need on
sageli Tartus tööpäevadel,
keset päeva ka veel. Tihti
leiutame ise seda, mida
saaks ehk lihtsamini.

U.G: Eks oma vaba aja
arvelt asjaajamine ole na-
tuke tüütu. Tihti ei saa
lauldes kooriproovist mõ-
nu tunda, peab muule

mõtlema.
H.L: Linn on meid väga

toetanud � linn ütleb, et
koorifestivalid peavad  jää-
ma. Me pole selle vastu, aga
just organiseerimine � aru-
anded, taotlused jm � on
küllalt keeruline realaul-
jale. Me ei tööta keegi pro-
jektijuhtimise alal. Kuigi
meie dirigendil on palju
muud tegevust peale meie,
aitab ta meil kõvasti koo-
rielu organiseerida.

Kas kaaslinlased tule-
vad ikka Maid kuulama?

U.G: Tulevad ikka. On
püsikuulajaid, üldsus para-
ku nii väga ei tule.

H.L: Saalis on rahvast
alati uskumatult palju. Ku-
na töötan lasteaias, on tul-
nud lastevanemad, lapsed-
ki. Meil on seekord just nii
eripalgeline repertuaar, et

«Homme, 16. mail saame näidata, et naiskoorilaul
pole peenike piiksumine. Meil on praegu väga hu-
vitav repertuaar. On klassikat, rahvaluule tööt-
lusi jm,» peibutab naiskoori Mai esinaine URVE
GRÜNBERG (U.G) kõiki lauluhuvilisi koori poo-
lesaja tegevusaasta kontserdile, mis algab Põlva
kultuurikeskuses kell 19.

«Tähtis on terviklik kõla. Kooris peab kuulama
teisi, sulandudes ise tervikusse. Igasse kooriproo-
vi läheme rõõmuga nagu sõprade kokkusaamise-
le,» avab koorivanem HELI LEET (H.L) kooslaul-
mise sisulist poolt.  Esinaine on laulnud nais-
kooris Mai 20 ja koorivanem 25 aastat.

Aare Plaki foto
Naiskoor Mai esinemas märtsis Põlvas omakorraldatud viiendal koorifestivalil, kuhu tuli kokku ligi 20 koori.

iga inimene peaks sellest
leidma sobiva.

Uusi lauljaid ootate?
U.G: Ikka ootame ja võ-

tame kõik vastu, kel vähegi
kuulmist ja lauluhäält on.
Tavaliselt tullakse ikka
koos tuttavaga, st juba
laulev inimene kutsub.

H.L: Oleme käinud jõu-
lude ajal oma toetajatele
laulmas. Ühel aastal  käisi-
me asutusi läbi, inimesed
olid meeldivalt üllatunud.
Maavalitsusest saimegi
nõnda endale ühe laulja.
Ta oli ammu mõelnud meile
laulma tulla, aga see esi-
nemine andis talle lõpliku
tõuke.

U.G: Üks laulja meelitas
sel aastal laulma lausa oma
minia.

Huvitavat naiskoori Mai kohta
Kooris laulab 31 naist. Mai kõige noorem laulja on 23-
aastane. Kolm lauljat on kooris laulnud 50 aastat: Helgi
Hõim, Maie Loks, Leida Häelme. Väga pikalt on laulnud
veel mitmed � näiteks Aino Karjus.

Tavaliselt koguneb Mai Põlva kultuurikeskuse koori-
klassi kaheks tunniks kahel päeval nädalas.

Mai käib iga kahe aatsa tagant võistulaulmistel. Vii-
masel kooride võistulaulmisel tunnistati naiskoor Mai B
kategoorias maakonna kooridest vabariigi lõikes
neljanda koha vääriliseks.

Viies Mai korraldatud koorifestival toimus tänavu 15.
märtsil Põlvas. See oli ühtlasi pühendatud legendaarse
koorijuhi Regina Soka 100. sünniaastapäevale.

16.-18. mail kogunevad
lapsed üle Eesti Ahjale, et
koos õpetajate ja külalis-
tega avaldada austust ko-
halikele keeltele, paikkond-
likele eripäradele. Ürituse
märksõnadeks on mets,
küla, inimene ja tema juu-
red. Meile on tulemas 241
külalist 13 maakonnast.

2007. aasta mais toimu-
sid Virtsus Läänemaal va-

bariiklikud murdelaulu-
päevad. Sellest võttis osa
ka Ahja Keskkooli Rõdu-
teater, kes oli maakondli-
kus voorus parim.

Nagu ürituse käigus sel-
gus, peeti rühma etteastet
nii heaks, et see tõi kaasa
14. vabariiklike päevade
korraldamisõiguse Põlva
maakonda.

Tava sai alguse 1995. aas-

tal Tallinna Lastekaitse
Ühingu eestvedamisel. Ko-
dukandile omase laulu ja
luule päevade eesmärk on
meie rahvusliku aate - ema-
keele - esiletõstmine ja selle
kaudu kasvavas põlvkon-
nas rahvustunde ja kodu-
paiga väärtustamine.

Murdelaul aitab mäleta-
da, kust oleme pärit, kes
olid meie vanemad ja vana-

vanemad. Murdeluule on
osake meie kultuurist, mil-
le hoidmine ja kaitsmine
on kõigi meie kohus.

Huvilised on oodatud
homme kell 15 Ahja spordi-
hoone platsile päevade ava-
misele. Kell 17.30-19.30 esi-
tab iga rühm platsil viiemi-
nutilise vabakava.

Külli Vardja

Üleriigilised laste murdelaulu- ja -luulepäevad Ahjal
Eesti Kirjandusmuuseumis
toimub  17. mail algusega
kell 12 eluloopäev, mis lõpe-
tab pidulikult järjekordse
eluloovõistluse «Minu
elulugu, minu suguvõsa  ja
eelnevate põlvkondade
lood». Eluloopäeva avab ko-
gumise patroon, Eesti Va-
bariigi president Toomas
Hendrik Ilves. Tunnusta-
takse põhjalikumaid ja ehe-

damaid töid, kõneldakse
mäletamisest, elulugude
kirjutamisest ja avaldami-
sest. Esitletakse akadee-
mik Raimund Hagelbergi,
Eesti tänase rahandussüs-
teemi ühe alusepanija ja ra-
handusjuhtide õpetaja elu-
looraamatut «Elust ja en-
dast». Kõik on teretulnud.

Eluloopäev Tartus

Eesti Kirjandusmuuseum

Usutles Tiia Allas
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Üks lugu elust on juba pi-
kemat aega hõõgunud ja
vahepeal põlemagi lahva-
tanud: tüli haukuva koera
pärast.

Ühe väikelinna ettevõtja
kaitseb oma vara. Ta on
rajanud oma ehitustarbeid
müüva kaupluse territoo-
riumi ümber aia ning võt-
nud aeda koera, et olla
kaitstud ebaseaduslike sis-
setungijate eest. Koer hau-
gub ja võib-olla isegi ham-
mustab, ning nii on
lootust, et võimalik vargus
jääb toime panemata.
Tegemist on omaniku
kohustusega majandada
heaperemehelikult, ehk
tagada ka vara säilimine.

Valvataval territooriumil
asuv koer haugub ka väl-
jaspool liikuvate inimeste
peale. Kõik jalakäijad, kes
mööda tänavat ehituspoe
laoplatsist mööduvad, saa-
vad koera tähelepanu osa-
liseks. Õhtusel-öisel ajal
väidetavalt ka kaugemal lii-
kujad. Arusaadavalt häirib
koera haukumine inimeste
õhtust-öist rahu ning ini-
meste meelepaha on igati
õigustatud.

Pealegi võib öise une häi-
rimine kaasa tuua tervise-
kahjustuse. «Toetudes ini-
mese biorütmide olulisuse-
le, tuleb ööpäevas kindel
aeg kulutada puhkamise-
le,» arvab töötervishoiu-
arst Toomas Põld. «Kui ini-
mese uni on öösel häiritud,

ei puhka ta end välja. Järg-
misel tööpäeval on ta tähe-
lepanu hajutatud ning
probleemide kuhjumisel
võib pideva öise häirimise
järel välja kujuneda neu-
roos.»

Kui koer igal õhtul-öösel
haugub, siis tekib alatead-
lik hirm koera haukumise
ees. Koera haukumine on
alati ohu märk. Inimese
alateadvus fikseerib selle ja
reageerib hoopis jõulise-
malt kui näiteks auto möö-
dumisele või seinakella löö-
kidele. Seega ei ole mingit
põhjust haukumisest häiri-
tud naabri probleemi ala-
hinnata.

Olmemürast räägime
viisakalt
Kuidas koera haukumisest
kui ühest olmemürast tek-
kinud muret lahendada?
Tavalises olukorras peaks
üks naaber kõigepealt tei-
sele naabrile teada andma,
kui esimese naabri tekita-
tav müra teda häirib. Tuleb
kohe öelda, mis häirib. Tea-

daandmine olgu aga viisa-
kas ja kindlasti mitte äh-
vardav. Naabrile on vaja
selgitada, et koera hauku-
mine on häirivalt kosta.
Tähtis on esimese teavita-
misega tüli tekkimist ära
hoida, sest siis on lootust
probleemi kiiremale lahe-
nemisele.

Koeraomanik peab enne
looma võtmist teadvusta-
ma, et ta ei ela üksi metsas,
vaid teiste inimeste keskel.
Kellelgi ei ole õigust oma
lemmiklooma pidada teiste
inimeste arvel. On elemen-
taarne, et koera ei jäeta
korrusmajakoridori rihma
otsa või tundideks üksi kor-
terisse peremeest ootama
ja igatsusest haukuma, na-
gu ka ei lasta tänavale ringi
jooksma ja jalga tõstma,
hunnikuid tegema. Lihtsad
reeglid, kuid ikka tuleb neid
vahel kaaskodanikele meel-
de tuletada.

Kui koeraomanik midagi
ette ei võta või probleem
siiski edasi kestab, tuleb
teist korda tähelepanu juh-
tida. Ära peab märkima, et
kellelgi ei ole õigust kasu-
tada oma õigusi teiste ini-
meste õiguste arvelt, mis
tähendab, et oma vara
hoidmine ja valvamine ei
tohi toimuda naabri õigusi
rikkudes. Igal juhul tuleb
hoiduda seadusevastastest
tegudest häiringu suhtes.
Ei tohi kippuda koera elu
ega tervise kallale ega kah-

justada mingil muul moel
naabri vara.

Abi saab omavalitsusest
Kui naabrid omavahel ühi-
sele arusaamisele ei jõua,
tuleb pöörduda omavalitsu-
se poole. Ametnik saab
hinnata probleemi kõrval-
seisja pilguga ning pakku-
da lahendusi.

Konkreetse juhtumi juur-
de naastes: sealgi on la-
hendus olemas. Kõigepealt
on vaja koera treenida ehk
talle õpetada, et ohtlikud
on vaid kaitstavale terri-
tooriumile sisenevad isi-
kud. Haukuma ei pea täna-
val mööduvate inimeste
peale. Teiseks on vajalik et-
tevõtte ala piirav aed lõpu-
ni läbipaistmatuks ehitada.
Koera valvatavat territoo-
riumi eraldav võrkaed ei
loo koera jaoks piisavat sel-
gust, kas pidada tänaval
kõndijat sissetungijaks või
mitte. Aiavõrk tuleb asen-
dada korraliku laudisega,
mis juba ajalooliseltki sobib
linnadesse paremini. Eral-
datuse soov on inimestel
olnud ajast aega.

Nii konkreetsel juhul kui
ka üldisemalt on otsusta-
mine ühe naabri käes. Te-
mast sõltub piirkonna ko-
durahu. Ettevõtja puhul
kaasneb õige otsusega
ümbritseva kogukonna
soosiv suhtumine, mis tu-
leb ärile ainult kasuks. Ja
vastupidi.

Mida teha naabri haukuva koeraga?

Tõnis Kõiv,,,,,
olmemüravastane

Esmaspäeval külastas pre-
sident TOOMAS HEND-
RIK ILVES Põlvamaad.

Missugused on muljed?
Väga asjalik, kuid samal

ajal ka kiire päev, sest oma
päeva alustasin loenguga
Tartus Balti kaitsekol-
ledþis.

Väga sisukad kohtumi-
sed olid. Emadepäeval välja
kuulutatud aasta ema Kül-
li Kangur pidas väga hea
ettekande Peipsi probleemi-
dest, mille teadmine tuleb
kasuks, eriti kui neist mu-
jal kõnelda.

Mulle meeldis ettevõtja
Ragner Lõbu kodutalu -
sellist võiks Eestis rohkem
propageerida. Ühelt poolt
on seal tuntav tugev Eesti
tunnetus, rahvuslik ele-
ment, kuid samas on kõik
kaasaegne ja ökoloogiline.
Kogu perekond Lõbu talu-
kompleksi rahvuslik ehi-
tuskunst jäi meelde kui vä-
ga loodussõbralik.

Nägin oma head sõpra
Ulve Kangrot, kes on mulle
teinud rahvuslikus stiilis
ülikonna, nii et see oli meel-
div taaskohtumine.

Räpina paberivabrik oli
ka hästi muljetavaldav.

Üks vanahärra tegi Rä-
pina paberivabrikus et-
tepaneku hakata oma
maakonna rahvale ra-

hatähti juurde trükki-
ma, mida arvate?

(Naer.) See on seadusega
keelatud.

Teie sõnum kagueest-
lastele, kes tõesti saavad
töötasuna nii piskut?

Ma ei tea, kas see on nii
pisku, kuid käärid on ole-
mas Tallinna ja Harju maa-
konna ning ülejäänud Ees-
timaa vahel. Ega näiteks
Abja vallas olukord parem
ole, kui vaadata sissetuleku
kaarte.

Küsimus on pigem maa
versus linn, kuigi siin on
märgid arengust paremuse
suunas juba olemas. On
välja kujunenud täpselt
see, mida ma ennustasin ja
mida inimesed alguses ei
tahtnud uskuda. Tegeli-
kult - kes võidab kõige roh-

kem? Seda lugesime mõni
aeg tagasi ka ajalehtedest,
et kõige rohkem ongi Eu-
roopa Liidust võitnud maa-
elu, ja mitte ainult põllu-
majandustoetuste näol,
vaid ka rahas, mis läheb
maapiirkondadesse. See on
üks koht, mis annab loo-
tust, et põllumajandusel on
tugev tulevik pärast seda,
kui oleme liitunud EL-iga.

Rahvas kirub valitsust,
kas teie ka?

Minu meelest pole olnud
valitsust, mida rahvas ei
kiru. Ma ei tea, miks meil
kirutakse. Arvestatagu, et
Portugal oli EL-i liige ol-
nud juba viis aastat, aga
nüüd on Eesti Portugalist
SKP (sisemajanduse kogu-
produkti) per capita osas
mööda läinud ja ma ei usu,
et kirumine eriti produk-
tiivne tegevus on.

Me oleme üks edukamaid
riike kommunismist välja
tulemises, sestap pole ki-
rumine õige emotsioon.

Tutvumistel näidatakse
teile vaid head. Kas va-
hel ei taha töögraafiku-
väliselt  vaadata, kuidas
elatakse näiteks üksikus
metsatalus?

(Pikk paus.) Oleme seda-
gi teinud.  Arvan, et tasub
külastada mõnd naaber-
riiki, siis tekib parem et-
tekujutus, kus meie oleme.

Kolm asja, mis peaks
meil olema teistmoodi?

Rohkem sallivust, enese-
usku ja perspektiivitunnet,
et näha asju laiemalt.

Mille üle võime uhkust
tunda, rahul olla?

Arvestades Eesti rahva
saatust, on üldine hinnang,
et kõikidest postkommu-
nistlikest riikidest oleme
meie sellest kõige paremini
välja tulnud.

Teiseks oleme säilitanud
oma rahvuskultuuri ja sa-
mal ajal seda arendanud.
Kui oleme mõlemat suut-
nud teha ja kõige selle kius-
te ikka olemas oleme, või-
me uhkust tunda.

Kolmandaks, kui ma siia
tulin, märkasin kohe, et
Põlva näeb hoopis teist-
moodi välja kui viie aasta
eest. Kohalikud inimesed
võib-olla ise ei märkagi,
sest nad on kogu aeg siin,
selle keskel. Ja kuna ma
näen muutusi kõikjal
Eestis, siis ma usun, et
võime päris uhked olla.

President: mul oli väga asjalik päev

Toomas Hendrik Ilves.

IntervjuuIntervjuu

Presidendiga vestles
Eve Salundi

Pildi tegi Aare Lepaste

Juba 1999. aastast saadik hirmutatakse ko-
halikke omavalitsusi aeg-ajalt reformiton-
diga. Vallo Reimaa asemel regionaalminist-
riks saanud Siim-Valmar Kiisler lubas, et ei
tegele sundliitmisega. Teisipäevase Posti-
mehe andmetel pakub Kiisler nüüd uut prää-
nikut ja tahab mitu korda suurendada ühine-
vatele valdadele makstavat toetust.

Koit peab otsust igati mõistlikuks. See on
hea uudis ka ühineda kavatsevatele Põlva lin-
nale ning vallale. Iseasi on muidugi see, kas
rahakraanide kinnikeeramise ajal ülestõs-
tatatud ettepanek ka läbi läheb.

Samuti tervitab Koit igati Põlva rõngas-
valla kadumist. Peale suurema eelarve ning
investeerimisvõime on võimalik vähendada
dubleerimist, korrastada haridusvõrku ja
palju muud. Pealegi on ühinejatel Räpina lin-
na ja valla kogemus varnast võtta.

Kogu haldusreformi
temaatika juures val-
mistab muret erakon-
dade nn tõmblemine.

Reformitondi küüsis

Kuid kogu haldus-
reformi temaatika
juures valmistab mu-
ret erakondade nn
tõmblemine. Kord
võetakse haldusre-
formi küsimus päeva-
korda, siis jälle lüli-

tatakse välja, ja nii lõputult.
Kahetsusväärne on veel see, et praegune re-

formiküsimuse ülestõstmine kannab refor-
mierakonna ja IRL-i vahelise võimuvõitluse
pitserit.

Koit leiab, et haldusreformi arutelul tuleb
otsida kõigi erakondade ühisosa ning siis
otsustada, mis suunas edasi minna. Praegu
pakutakse avalikkusele aga segapudru: kord
räägitakse omavalitsuste vabatahtlikust
ühinemisest ning kord jälle piiride joonis-
tamisest.

Mõned poliitikud peavad aga mõistlikuks
omavalitsusliitude tugevdamist ning maa-
valitsuse kaotamist. Samas räägitakse veel
kahetasandilise omavalitsuse ideest. Nii et
teid on palju.

Koit leiab, et enne avalikkuse ette tulemist
tuleks kaardistada kõik sihid, kuhu jõuda
tahetakse ning alles siis konkreetseid meet-
meid kavandama hakata.
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Öökülmad kestavad veel
mitmel ööl, sest külm
õhuvool põhjalaiustelt ei
taha taganeda. Ainus
leevendus on pilvedes,
mida aeg-ajalt üle Eesti
libisevad madalrõhulo-
hud pakuvad.

Täna
on vahelduva  pilvisuse-
ga   ilm, kohati võib sada-
da hoovihma. Puhub
põhjakaare tuul 3-6 m/s.
Õhutemperatuur on  8�
11 °C.

Homme
on vahelduva pilvisuse-
ga ilm, päeval võib kohati
sadada hoovihma. Pu-
hub muutlik tuul 1-5 m/s.
Öösel on õhutempera-
tuur -2...0, päeval 10�12
°C.

Laupäeval
on öösel sajuta, kuid
päeval võib hoovihma
tulla. Puhub idakaare tuul
2-6 m/s. Öösel on -1...+1,
päeval temperatuur
11...14 °C.

Pühapäeval
on sajuvõimalus suurem.
Puhub loode- ja põhja-
tuul 6-10 m/s. Õhutem-
peratuur on öösel 2...5,
päeval on 12�15 °C.

EMHI

Ost

Müük Töö

Teenus

Muud

IlmateadeIlmateade

Meil ja mujalMeil ja mujal

Toimetaja Isis Sihver, reklaam@polvakoit.ee, isis@polvakoit.ee, tel 799 5692, 5300 4289

Reklaamide ja kuulutuste vastuvõtt toimetuses (Lao 5, Põlva) E-R kell 8-15.

PENOPLAST, KLAASVILL, TUULE-
TÕKE. Veovõimalus. Tel 512 7392.

Müüa VOODRILAUDA al 85 m2, lava-
ja saunavooder. Vedu. Tel 5650 7888.

OÜ Viirajärve ostab kasvavat METSA
ja METSAKINNISTUID. 502 1555.

Firma ostab KASUTUS-
KÕLBMATUID SÕIDUKEID.
Samas on võimalik tellida PUKSIIR-
ABI TEENUST kuni 4-tonnistele
sõidukitele. Tel 522 7845.

Sügav kaastunne Tauno
Erikule

VANAEMA
kaotuse puhul.

AS SUWEM
kollektiiv

SOOJUSPUMBAD. Müük ja
paigaldus. Tel 525 8067.

Müüa PAKITUD KÜTTEPINNUD ja
KÜTTEKLOTSID (30 cm, 50 cm, 3
m, kask või okaspuu).Tel 501 1446.

METSAVEDU MTZ VEDAV
KÄRU. Tel 520 2870.

Põlva Puit OÜ võtab tööle PUIDU-
TSEHHI LIINITÖÖLISI, töö
vahetustega. Info tel 799 1680.

Hundikoera KUTSIKAD. 5344 6496.

Ostan NOORLOOMI
ELUSKAALUS. Tel 5613 8099.

Müüa VOODRI-  ja PÕRANDA-
LAUDA. Ehituslikku SAEMATER-
JALI. Vedu tasuta. Tel 528 2268.

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

Müüa VOODRI- ja PÕRANDA-
LAUDU. Veovõimalus. Tel 503 1859.

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

Lõhutud KÜTTEPUUD.
Vedu tasuta. Tel 523 8503.

Ostan T-150, T-74-75. Võib vajada
remonti. Tel 5810 4444.

Ostan GAZ 52-53, ZIL-i ja MAZ-i.
Ka remonti vajava. Tel 5693 1282.

Ostan Niva KOMBAINI, võib vajada
remonti. Tel 5672 4446.

OÜ Top Invest ostab igasugust TERA-
VILJA. Raha kohe.Tel 5562 6000.

Müüa lõhutud KÜTTEPUUD
450 kr/m3. Tel 507 2542.

OPEL VECTRA 1,8 1995
(bensiin+gaas). Tel 529 3430.

MTZ-80/82 või T-40 AM. 518 3002.

4-toal KORTER Krootusel.
350 000 kr. Tel 5343 1019.

Vana TALUMAJA Põlvamaal
Niitsikul, 250 000 kr. Tel 5343 1019.

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

AS Stahlhut müüb VOODRI-, PÕ-
RANDA- ja TUULEKASTILAUDU.
Transpordivõimalus. Tel 518 5536.

Teostame MAAKIVI-, UNIKIVI-
ja LAASTUPAIGALDUSTÖID.
Info tel 5810 8235.

On igaühel üks ja ainus tee, mis mingil
hetkel lihtsalt lõpeb ära...(V. Osila)

Meie sügav kaastunne Tii-
nale ja Taivole perega kalli

SILVIA HAAMERI
kaotuse puhul.

Ille, Kalmer, Liivi,
Kalle, Aile, Aare

Südamlik kaastunne Tii-
nale, Heikile ja Aivarile
peredega kalli ema, ämma
ja vanaema

SILVI HAAMERI
surma puhul.

Eve ja Peeter, Ene ja
Priit, Esta ja Urmas

Varden lastega! Oleme
koos teiega leinas abikaasa
ja ema

SILVI HAAMERI
kaotuse puhul.
Perek Raudsaar, Taavel,
Seppo ja Erich Mähar,

Helju Tamm ning Helvi

Armsaid radu Sa enam ei käi,
koduuks Sind ootama jäi...
Meie südamlik kaastunne
Vardenile ja Tiina, Heiki,
Aivari peredele kalli

SILVI HAAMERI
surma puhul.
Lehti ja Karl ning Eve ja

Eda peredega

Südamlik kaastunne omas-
tele

SILVI HAAMERI
kaotuse puhul.

Jaak, Malle, Riina ja
Hanno perega

Avaldame kaastunnet Var-
denile, Tiinale, Heikile ja
Aivarile peredega kalli

SILVI HAAMERI
kaotuse puhul.

Helju ja Endel, Rutt,
Toomas ja Tõnu peredega

Südamlik kaastunne Var-
denile, Tiina, Aivari ja Hei-
ki peredele kalli

SILVI HAAMERI
surma puhul.

Andrus perega ja Miralda

Töökas ja sõbralik oli Su hing,
puhkama, puhkama kutsuti Sind.

Mälestame ja avaldame
kaastunnet omastele

SILVIA HAAMERI
surma puhul.

Õie ja Kalju

Avaldame kaastunnet
Aivarile kalli ema

SILVIA HAAMERI
surma puhul.

Sireli 6 majarahvas,
Aimar ja Annely

Südamlik kaastunne Tii-
nale, Heikile ja Aivarile
peredega kalli ema ja va-
naema

SILVIA HAAMERI
kaotuse puhul.

Toivo ja Jaan peredega

Südamlik kaastunne Heikile, Aivarile,
Enele, Avele ja Aigile ema, ämma ja
vanaema

SILVIA HAAMERI
surma puhul.

Vikomer OÜ töötajad

Mõnd kallist südant kaotsin, mis järel nuttes leinasin.
Aeg andis teist mul tagasi, ei emasüdant iialgi. (L. Koidula)

Südamlik kaastunne Heikile, Aivarile, Ene-
le, Avele ja Aigile ema, ämma ja vanaema

SILVIA HAAMERI
surma puhul.

Haameri talu töötajad

Mälestuste päiksekullas
jääd Sa ikka meiega...

SILVI HAAMER
Avaldame sügavat kaas-
tunnet omastele.

Ansambel Kadri

Avaldame siirast kaastun-
net endisele jahikaasla-
sele Vardenile armsa abi-
kaasa

SILVI HAAMERI
kaotuse puhul.

Raimo, Enn, Olev,
Kalev, Arvi, Enn

Südamlik kaastunne Var-
denile, Tiinale, Heikile ja
Aivarile peredega kalli
abikaasa, ema, ämma ja
vanaema

SILVI HAAMERI
surma puhul.
Maia, Kaidi, Reet ja Rait

peredega

Kanepis PÕLLU- ja METSAMAA
18 ha. Tel 5800 5742.

Südamlik kaastunne Tiina
Kaldojale perega

EMA
kaotuse puhul.

Merike, Erika ja Inge
peredega

Elu on päike, mis tõuseb ja loojub,
elu on küünal, mis särab ja kustub.

Avaldame kaastunnet Hei-
kile, Tiinale, Aivarile pe-
redega kalli

SILVI HAAMERI
surma puhul.

Jõksi pere

Avaldame kaastunnet Tii-
nale perega armsa ema

SILVIA HAAMERI
kaotuse puhul.

Klassikaaslased ja
klassijuhataja Räpina

Keskkoolist

Otsime PALGIKOORIJAID-
ABITÖÖLISI PALKEHITUSELE.
Töö asub Valgjärvel Põlvamaal. Tasu
korralik ja tööd palju. Samas otsime
ka PALKOSA EHITAJAID. Info tel
518 6818 või janek@palkehitised.ee

Aeg annab teised tagasi,
ei emasüdant iialgi...

SILVI HAAMER
Kaastunne Tiinale ja Hei-
kile peredega ema, ämma
ja vanaema kaotuse puhul.

Sirje Pedosk ja
Tiit Mähar peredega

Südamlik kaastunne Hel-
gile, Moonikale ja Marekile
peredega kalli ema, ämma,
vanaema ja vanavanaema

SENTA ELVIIRA
MÖLDER

surma puhul.
Kaja, Margit, Vasja ja

Margis perega

Südamlik kaastunne Vir-
vele kalli

EMA
surma puhul.

Töökaaslased
Joosu laudast

KÜTTEPUID. Tel 557 4075.
Ostame OKAS- ja LEHTPUU
PABERIPUUD. VEOTEENUS
metsaveoautoga Volvo FII-12. Info
tööpäevadel: 524 3973, 505 2387.

FORD ESCORT Turnier 1,6 (86 kW,
�97. a, s 106 400, üv 03.09. a,
tumesinine). Tel 5349 7890.

Avaldame kaastunnet
Virve Eriku perele kalli
ema, ämma ja vanaema

PAULA SIBULA
surma puhul.

 Majarahvas

Müüa 2-toaline KORTER Põlvas.
Info telefonil 525 4184.

Vean ära pesumasinad, külmikud,
elektri- ja gaasipliidid. 5353 9146.

Koidu tellimisinfo
Ajalehte Koit saab tellida
ka internetis Eesti Posti
aadressil http://www.post.
ee/ > E-TEENINDUS >
Ajakirjanduse tellimine >
Eesti väljaanded > Maa-
konnalehed > Koit Põlva-
maa ajaleht > http://www.
post.ee/index.php?id=
4 9 8 2 & c a t _ i d = 3 0 &
product_id=1188

Mai juubelikontsert. 16.
mail kell 19 naiskoori Mai
50. tegevusaasta kontsert
Põlva kultuurikeskuses.
Külas Eesti Meestelaulu
Seltsi Tartu Meeskoor.
Tasuta.

Koolitus «Diabeet ja füü-
siline koormus» 16. mail
kell 16 Põlva Päevakes-
kuses suhkruhaigetele.
Lektor dr Tarvo Rajasalu.
Info 5562 2094, 977 8930.

Tantsuõhtu 16. mail kell
21 Kõlleste Rahvamajas.
Muusika A. ja G. Loholt.

Kokkutulek 17. mail en-
distele metsamajandi töö-
tajatele. Algus kell 10 Ris-
tipalos RMK hoone juures
(mälestuskivi avamine,
metsaretk, õhtul koosviibi-
mine Nohipalos).

X Räpina laste laulu- ja
tantsupäev. 17. mail kell
16 Räpina Tuletõrjeväl-
jakul.

Kuukiire puhkeõhtu 18.
mail kell 18.

«Tere rattasuvi» ja kom-
postrijooks 19. mail kell
19 Põlva linna staadionil.

Kodu-uurijate õppe-
päev 21. mail kell 10 seltsi
ruumides.

XVIII tund tervisele 22.
mail kell 19 Intsikurmus.

Suvine leerikursus
EELK Räpina Miikaeli ki-
rikus algab 25. mail kell 11.

Janar Kulli loodusfoto-
de näitus 26. maini Vast-
se-Kuuste Raamatukogus.

Fotonäitus 27. maini Põl-
va Keskraamatukogus.
Mart Trummali «2x2 päeva
Helsingis». Koostöös Soo-
me Instituudi Tartu osa-
konnaga.

Koolipäevad vabas
õhus 27.-31. maini Saatse
Seto Muuseumis. Eelreg
5342 1428, 5331 3821,
Tea.Korela@mail.ee

Fotovõistlus «Töötav
Värska» ja «Puhkav Värs-
ka». Fotod esitada paberil
või digitaalselt 15.06.2008
Värska Vallavalitsusse,
Pikk 2, 64001 Värska. Info:
7964 608, 796 4712, rutt@
verska.ee, kultuurikeskus
@verska.ee, www.verska.
ee (=>uudised).

Isis Sihver
isis@polvakoit.ee

...ma olen kurb, et läksid ära, ma olen
kurb, et lahkusid, ma olen kurb, et jätsid
meid, mind valdab sügav, sügav lein...

Kallis Tiina perega, kaas-
tunne armsa

SILVIA HAAMERI
surma puhul.

Maiu, Liisi, Robi, Agu

AS Lõuna Pagarid pakub tööd
LUKKSEPP-ELEKTRIKULE.
Põlvas Vabriku 13. Info 503 2987.

Südamlik kaastunne Var-
den Haamerile ja lastele
peredega kalli

SILVI HAAMERI
kaotuse puhul.

Mälestavad täditütred
Ruth, Vaike ja Evi

Võtame tööle MÜÜJA-OPERAA-
TORI Värska kauplus-tanklasse.
Väljaõpe kohapeal. Töö graafiku alusel.
Kiire! CV  koos sooviavaldusega
saata aadressil: AS Mahta Kütus,
Kesk 43, 63308 Põlva või
e-postiga:info@mahta.ee

Mälestan kallist ristiema

SILVIA HAAMERIT.

Südamlik kaastunne
omastele.

Urve

Südamlik kaastunne
omastele kalli

SILVIA HAAMERI
surma puhul.

Kalev Vijari
perekond

Ullipallo ilosit MURUTRAKTORIT
huippu HÄÄ HINNAGA!
www.raider.ee, 513 1511 -  Elar
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Kuulutuste vastuvõtt toimetuses  Lao 5 E-R  8-15; Bürooteenuste OÜ-s Oja 7, Põlva (1. korrus) E-N 9-12, 13-17
ja OÜ-s Kagu Express Kooli 1, Räpina E-R 9-17, L 10-14.

ITA EVER, ANNE PALUVER, HELENE VANNARI, 
TÕNU KILGAS, MADIS MILLING

29. mai 19.00

Põlva Kultuurikeskus

Veriora Rahvamajas (Viluste PK)
laupäeval, 17. mail algusega kell 21

TANTSUÕHTU
Karl Madisega

Pidu jätkab DJ Hydse; kohapeal KOHVIK

Pilet broneerides 75 krooni/ kohapeal 100 krooni
Info ja broneerimine Piret Rammo, tel 525 7864

Riikliku Looduskaitsekeskuse (LKK) Põlva-
Valga-Võru regioon kutsub looduskaitsekuu
raames pühapäeval, 18. mail kõiki huvilisi
matkama Tilleoru maastikukaitsealale.

Koos giidiga läbitakse 5 km pikkune matkarada,
mis kulgeb piki Ahja jõe kaldaid. Peale matka on
võimalik tasuta külastada maanteemuseumi (18.
mai on rahvusvaheline muuseumipäev) ja soovi
korral Varbuse teemajas keha kinnitada. Buss Tille-
orgu väljub 18. mail kell 10 Põlva bussijaamast ja
toob osalejad pärast üritust tagasi. Üritus kestab
orienteeruvalt 4 tundi. Üritus on tasuta, selle läbi-
viimist toetab Keskkonnainvesteeringute Keskus.

Registreerimine kuni 16. maini e-maili teel:
maris.kivistik@lk.ee või telefonil 518 3249.

Lisainfo: Maris Kivistik,
LKK loodushariduse spetsialist, tel 518 3249.

Looduskaitsekeskus
kutsub matkama Tilleorgu

Põlva Linnavalitsus teatab, et Kesa tn 11
kinnistu detailplaneeringu avaliku
väljapaneku ajal esitatud ettepanekutest ja
vastuväidetest

1.   Ei arvestatud järgmisi ettepanekuid
1.1.Säilitada Keldrikaela, millest Kesa tn 11 võtab enda

  alla poole, looduslikult puutumatuna
1.2.Mitte lubada mäe- ja orunõlvakute maa sihtotstarbe

  muutmist.
1.3.Mitte lubada ehituskruntide moodustamist, et säilitada

  looduse ilu.
1.4.Loobuda nõlva lõikavast teest.
1.5.Loobuda positsioon nr 5 ehituskrundist.
1.6.Positsioon 4 planeeritava ehitusala piir viia 17 meetri

  kaugusele Kesa 9 hoonest.
2.    Arvestati
2.1.Positsioon 4 planeeritav ehitusala jääb Kesa tn 9

  hoonest ka liigendatuse juures 15 meetri kaugusele.
Ettepanekut muuta detailplaneeringuga Kesa 9 krundi

piire nii, et piiridesse jääksid settekaev ja kelder, Põlva
Linnavalitsus toetas, kuid  Kesa 11 omanik ei nõustunud
ettepanekuga.

Suitsutatud lastevorst 550 g Vastse-Kuuste LT - 26.90/kg 48.91/
Jogurt Alma 150 g  (juustumaitseline muraka, metsmaasika) - 4.50/kg 30.-/
Rummipallike 200 g Lõuna Pagarid -13.90 /kg 69.50/
Põltsamaa Suur Multimahlajook 1,5 l - 16.90/l 11.27/
Õlu Saku Originaal 4,6%  0,5 l pdl - 9.90+pant /l 19.80/
�ampoonid ja palsamid Garnier  Fructis (erinevad)  - 20.90

Põlva, Jaama 16a Avatud iga päev kell 9-22
Räpina, Kooli 14a Avatud iga päev kell 9-22

Soodsad hinnad mais

Veriora Vallavalitsus kuulutab välja
avaliku kirjaliku enampakkumise järgneva
korteriomandi müügiks:

Tartu Maakohtu kinnistusosakonna registriossa nr
2248838 kantud Põlva maakonnas Veriora vallas Veriora
alevikus Uus tn 5 asuv korteriomand üldpinnaga 322,8
m². Korterit kasutati senini Veriora lasteaiana. Korteri-
omandi alghind on 484 000.- krooni ja tagatisraha 50 000.-
krooni. Enampakkumise osavõtutasu on 500 krooni.

Kirjalikud pakkumised esitada 30. maiks 2008 kella 11-
ks Veriora Vallavalitsusse kinnises ümbrikus, kuhu peale
on märgitud ENAMPAKKUMINE, MITTE AVADA ENNE 30.05
KELL 11. Korteriomanditega on võimalik tutvuda Veriora
alevikus, registreerudes telefonidel 795 8369; 795 8448
või mobiilidel 526 5057; 529 1285.

Ostja peab korteriomandi müügihinna tasuma Veriora
Vallavalitsusele ühe kuu jooksul enampakkumise toimu-
misest. Korteriomandi müügileping ja asjaõigusleping
sõlmitakse ühe kuu jooksul pärast ostja poolt müügihinna
tasumist. Kõik korteriomandi müügilepingu või asjaõigus-
lepingu sõlmimisega tekkivad kulud (nt notaritasu) kannab
ostja. Info Veriora Vallavalitsuse telefonidel 795 8369; 795
8448 või ametnike mobiilidel 526 5057; 529 1285.

   Räpina valla Nulga küla Saare kinnistu
   detailplaneeringu avalik väljapanek toimub
   tööpäeviti alates 23.05 kuni 5.06.2008

    Räpina vallavolikogu saalis. Planeeritav ala asub
Nulga külas, ala suurus 3,65 ha. Planeeringu eesmärgiks
on olemasoleva kinnistu jagamine kaheks, kus uue
kinnistu maakasutuse sihtotstarbeks on elamumaa.

Planeeringuga määratakse krundi hoonestusala elamu
ja abihoone püstitamiseks. Planeeringu avalik arutelu
toimub 5.06.2008 kell 16 Räpina Vallavolikogu saalis Kooli
1, Räpina.

� Katuseprofiilide ja
vihmaveesüsteemide
müük ning paigaldus

� Laialdane tootevalik
� Konkurentsivõimelised

hinnad
� Garantii pinnakatetele ja

paigaldusele
� Järelmaksuvõimalus

AS TAS TAS TAS TAS Toodeoodeoodeoodeoode
Metsa 7, Põlva
Tel 797 6005,
516 8543

AS RAUAMEISTER

otsib oma meeskonda

   � TREIALIT

   � TREIALI ÕPILAST
   (väljaõpe kohapeal)

   Info tel 782 6716

Mammaste
Lasteaed-Algkool

võtab konkursi korras
sügisel avatavasse
lasteaiarühma tööle

KAKSKAKSKAKSKAKSKAKS
LASTEAIAÕPETLASTEAIAÕPETLASTEAIAÕPETLASTEAIAÕPETLASTEAIAÕPETAJAAJAAJAAJAAJATTTTT

ja ja ja ja ja ÕPETÕPETÕPETÕPETÕPETAJA ABIAJA ABIAJA ABIAJA ABIAJA ABI.....

Lasteaiaõpetajalt ootame
· vastavust
kvalifikatsiooninõuetele
· valmisolekut rakendada
töös «Hea alguse» põhimõtteid
· huvi enese arendamise ja
õppimise vastu.

Avaldus, CV ja haridust
tõendavate dokumentide koo-
piad saata 6. juuniks aadressil
Põlva 63308, Uus tn 8, Mam-
maste Lasteaed-Algkool.
  Info tel 513 0006 (Katrin);
www.mammaste.edu.ee

Laheda vallavolikogu on oma 14. mai 2008.
aasta otsusega nr 16 vastu võtnud ja suuna-
nud avalikule väljapanekule Tilsi staadioni
detailplaneeringu. Detailplaneeringu avalik
väljapanek toimub 22. mai - 4. juuni 2008. a

Laheda Vallavalitsuse nõupidamiste ruumis aadressil
Tilsi küla, Laheda vald, 63012 Põlvamaa.

Planeeritava ala suuruseks on u 45 000 m². Planee-
ringuala asub Põlvamaal Laheda vallas Tilsi külas.
Detailplaneeringuga lahendatakse Staadioni kinnistu ja
reformimata maa munitsipaalomandisse taotlemine
eesmärgiga maaüksuse piiride määratlemine, ehitus-
õiguse, tehnovõrkude ja -rajatiste asukoha määramine,
hoonestusalade piiritlemine, ehitise olulisemate arhitek-
tuurinõuete seadmine, juurdepääsuteede määramine
ning uute maaüksuste moodustamine. Sotsiaalmaale
rajatakse staadion pindalaga 34 221 m², sh abihoone
pindalaga 258 m², samuti parkimisala. Tootmismaale raja-
takse jäätmejaam.

Detailplaneeringu avaliku väljapaneku tulemuste avalik
arutelu toimub 5.06.2008 kell 9 Laheda Vallavalitsuse
nõupidamiste ruumis.

MTÜ MTÜ MTÜ MTÜ MTÜ LISJELISJELISJELISJELISJE korraldab: korraldab: korraldab: korraldab: korraldab:
Linte krossirajal 17. mail kell 19

SUVEALGUSE SIMMANSUVEALGUSE SIMMANSUVEALGUSE SIMMANSUVEALGUSE SIMMANSUVEALGUSE SIMMAN

Ansambel Ansambel Ansambel Ansambel Ansambel LÜLITILÜLITILÜLITILÜLITILÜLITI
DJ Kristjan HirmoDJ Kristjan HirmoDJ Kristjan HirmoDJ Kristjan HirmoDJ Kristjan Hirmo

Pilet 75 kr

Kohapeal toitlustamine ja pood

Kell 19.00 Setu Raiderid -
krossimehed VÄRSKAST

Kell 24.00
ILUTULESTIK

1 kuuks 85 krooni; 2 kuuks 170 krooni;
alates 3 kuust on hind endine: 3x79=237 krooni;

4 kuud, 4x79=316 krooni; 5 kuud, 5x79=395 krooni jne.

Kiirtellimus ühe lehenumbri eest 8 krooni.
Vastuvõetud kiirtellimus esmaspäeval ja teisipäeval

lülitub kandesse järgmise nädala teisipäeval,
kolmapäevast laupäevani vastuvõetud kiirtellimus lülitub

kandesse järgmise nädala neljapäeval.

Tellimusi vormistatakse toimetuses Lao 5, Põlva
(ainult sularahas nii asutustel kui eraisikutel);

kõigis sideasutustes.

Koitu saab tellida ka internetis http://www.post.ee/ >
E-TEENINDUS > Ajakirjanduse tellimine > Eesti

väljaanded > Maakonnalehed > Koit Põlvamaa ajaleht

Info tel 799 5692, 5300 4289, 529 6749

Koidu tellimishind
1. märtsist 2008

Tellimisindeks 69846

*ke
hti

b 1
2.-

18.
mai

* pakkumine ei laiene kampaaniatoodetele ja tellitavatele kaupadele

Riia 140a

TARTU

Tel.  730 2000

www.tevokaup.ee

HALL 1 - üldehituskaubad
HALL 2 - uksed, elektrikaubad, kinnitusvahendid
HALL 3 - värv, tapeet, valgustid, parkett

AVATUD:
E-R 8.00-19.00
L      9.00-17.00
P      9.00-15.00

KÕIK
KAUBAD

- 20%- 20% 
terve nädal

Vardja Masinaühistu
liikmete

ÜLDKOOSOLEK
(korduv)

toimub 27. mail kell 9

Päevakord:
1. 2007. a majandusaasta

 aruande kinnitamine
2. Jooksvad küsimused

Vardja Masinaühistu juhatus

Vardja MÜ olmehoones.


