
PÕLVA- 
parim vald kõigile

• Toetame külakeskusi ja külaliikumist
• Laiendame Põlva valla Haldusteenistuse tegevuse 
  igasse uue valla piirkonda 
• Toetame kogukondade omaalgatust turvalisuse 
  tagamisel (naabrivalve, päästekomandod, turva- 
  kaamerad)

• Arendame ühistransporti ja tagame elanike 
   vajadusi arvestava tasuta transpordiühenduse
• Tagame sotsiaaltranspordi kõigile abivajajatele

• Ehitame välja uue perearstikeskuse Põlvas
• Rajame vanasse lasketiiru Baltikumi kaas-
  aegseima lasketurismikeskuse
• Ehitame noortele BMX raja
• Ehitame uue keskväljaku ja turu
• Renoveerime Põlva Kooli B-korpuse, Tilsi kooli ja
   lasteaia, remondime Ahja ja Mooste kooli, 
   Lepatriinu lasteaia hoone, Vastse-Kuuste kooli 
   ventilatsiooni ja välisfassaadi
• Renoveerime Tilsi Kultuuritare, Vastse-Kuuste 
   kultuurimaja ja Vana-Koiola rahvamaja
• Rajame valda kaasaegse jõusaali ja spaa
• Rajame uue sotsiaal- ja hooldekeskuse

• Jätkame kogupere mängu- ja spordiväljakute 
   rajamist
• Maksame 500 eurot sünnitoetust
• Maksame 150 eurot igale 1. klassi astujale
• Maksame kõikidele vanaduspensionäridele  
  50 eurot jõulutoetust

• Rajame kergliiklusteed Põlva–Peri, Põlva–Aarna, 
   Mammaste–Taevaskoja, Ahja–Kärsa, 
   Põlva–Tännassilma ja alevikusisesed  kergteed 
   Moostes, Kauksis, Rasinal
•  Aitame korrastada korterelamutevahelisi teid ja 
   hoove 
• Tagame vallateedel sõidetavuse aastaringselt ja 
   enamkasutatavate teede tolmuvabaks muutmise

sügis 2017

Tarmo Tamm
Eesti Vabariigi maaeluminister,

endine Põlva vallavanem ja linnapea 

Meie valimisprogramm Põlvas

Eelmisel sügisel toimus Eesti 
poliitikas oluline muutus: aastaid 
opositsioonis olnud Eesti Kesk-
erakonnast sai koalitsiooniera-
kond. 

Uus valitsuskoalitsioon on 
astunud selgeid samme Eesti 
inimeste heaolu parandamiseks. 
Tulumaksuvaba miinimumi tõst-
mise kuni keskmist palka teeni-
vate inimeste jaoks 500 euroni 
on konkreetne otsus, millest 
võida vad rahaliselt enam kui pool 
miljonit inimest. Keskmist palka 
teenivale inimesele tähendab see 
järgmisel aastal 744 eurot lisa-
tulu. 

Eraldame ravijärjekordade 
lühendamiseks tervishoiule kok-
ku 215 miljonit eurot lisa raha,  
tõstame kooli- ja lasteaia õpetajate 
palka, hakkasime uuesti maksma 
põllumeestele  ülemineku toetusi, 
muutsime laste rikaste perede 
toetussüsteemi ning järgmisest 
aastast paku me üle Eesti tasuta 
maakonna sisest ühistransporti. 

Meie jaoks on oluline, et 
linna de ja valdade otsustusõi-

gus kohaliku elu korraldamisel 
peab tõusma ning selleks oleme 
otsustanud suurendada kohalike 
omavalit suste tulubaasi. Järgmi-
sel aastal suurendatakse kohalike 
omavalitsuste tulubaasi 30 miljoni 
euro võrra, samuti suurenevad riik-
likud toetused:  kasvavad huvite-
gevuse, lasteaia õpetajate tööjõu-
kulude, tugi teenuste ja koolilõuna 
ja õpetajate tööjõukulude toetus 
ning KOV-idele antakse lisaks raha 
hariduslike erivajadustega õpilaste 
õpetamiseks. 

Samuti lisanduvad KOV-ide toe-
tusfondi uued toetused matuse-
toetuse ja asendushooldustoetuse 
maksmiseks. Meie eesmärk on 
kogu Eesti areng, majanduse kasv, 
uute töökohtade loomine ning 
palkade ja pensionide jätkuv tõus.

Juba vähem kui kuu aja pärast 
toimuvad kohaliku omavalitsuse 
volikogude valimised, mis on mit-
meski mõttes erilised. Need on 
esimesed valimised pärast haldus-
reformi ja esmakordselt saavad 
valimistel hääletada ka 16- ja 17- 
aastased noored. 

Hoiate käes Keskerakonna Põlva valimisringkonna ajalehte “Põlva - parim vald kõigile”. Lehes tutvusta-
me oma kandidaate ja valimisprogrammi, siit leiad väikese valija meelespea ning olulised kuupäevad. 

Tänavused kohaliku omavalitsuse volikogude valimised on 15. oktoobril ja esimesed pärast Eestis toi-
muvat ulatuslikku haldusreformi, mis põhjalikult muudab kohaliku elu korraldust. Esmakordselt saavad ko-
halikke otsustajaid valida ka noored, kel eluaastaid 16. Valdade liitumine on kohaliku elu edasiviimiseks 
vajalik. Omavalitsusreformi eesmärk ja sisu on parandada Eesti inimeste elukeskkonda ning tõsta kohalike 
omavalitsuste võimekust.

Hea valija, otsusta ja anna oma hääl inimesele, keda usaldada järgmisel neljal aastal 
enda kodukoha elu korraldama. Tule kindlasti valima, ära jäta kodukoha tulevikku ainult 
teiste valijate otsustada!

Keskerakond on Põlva valda 
stabiilselt juhtinud ja arendanud. 
Täname teid, Põlva valla elanikud, 
et olete meid usaldanud! Läheme 
sügisestele kohalike omavalitsus-
te valimistele Põlva vallas tuge-
va ja motiveeritud nimekirjaga, 
kus on 48 teotahtelist ja aktiivset 
kohaliku elu edendajat kõikidest 
liituvatest omavalitsustest. Meie 
jaoks on oluline pideva arengu ja 
valla majandusliku jätkusuutlik-
kuse tagamine ning läbipaistev ja 
kaasav juhtimine. Põlva valla ela-
nikele peavad olema tagatud kvali-
teetsed avalikud teenused, nagu 
sotsiaal abi, perearst, raamatu-
kogu, kodu lähedane haridus ning 
turvaline ja kaasaegne elukesk-
kond. Meie kandidaatide eesmärk 
on töötada selle nimel, et uue valla 
iga piirkond areneks ja meie kodu-
koht oleks just selline, nagu me ise 
soovime. 

Head Põlva valla elanikud, 
tulge kindlasti valima! Kujundame 
üheskoos Põlva vallast kodukoha, 
kus meil kõigil on hea elada! 

Kujundame kodukohta 
üheskoos!



Mis tehtud, mis teoksil Põlva vallas
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Muudame koos elu vallas 
paremaks

“Omavalitsus täidab 
vaid siis eesmärki, kui 
hoolib kõigist oma 
elanikest

Valimised on aeg aruandmiseks ja sih-
tide seadmiseks. Hea on oma valijatele öel-
da, et eelmiste valimiste lubadused on pea 
100 protsenti täidetud ja tehtud on tegelikult 
rohkemgi. 

Üks suuremaid lubadusi oli teede võrgu 
korrastamine. Millised nägid välja teed-täna-
vad 4-5 aastat tagasi, näeb hästi Google 
mapsi vahendusel. Põlva linnas on selle aja-
ga korda tehtud Kesk ja Jaama tänav, Võru 
tänav ning tööd edenevad Käisi tänaval. 
Veel tänavu loodame uuendada ka Tuglase, 
Nurme ja Uue tänava jalgteed. 

Endise valla territooriumil on tolmuvaba 
katte saanud Vanaküla ja Orajõe tee, Pär-
namäe allee, Taevaskoja, Tiigioru ja Redeli 
tee, osa Lutsu – Holvandi teest ja valmis sai 
ka Põlva – Eoste kergliiklustee. Remonditud 
on veel Soesaare, Lutsu– Kattai, Miiaste – 
Adiste ja mitmeid teisi teid ning rajatud ligi 
kuue kilomeetri ulatuses uut tänavavalgus-
tust. Kokku on teedesse investeeritud ligi 4 
miljonit eurot. 

Nelja aasta jooksul on kapitaalselt remon-
ditud Taevaskoja raamatukogu-küla keskus, 
Rosma kabelimaja, Põlva ujulahoone ning 
uuendatud on mitmed bussiootepaviljonid 
külades. Praegu jätkub 
Põlva keskraamatuk-
ogu remont ning uuen-
datud saab ka Himmas-
te külakeskuse saal.    

Kõige tulisemad 
vaidlused olid kahtle-
mata Põlva koolivõrgu 
ümberkorraldamisel. 
Kuigi kõik ei läinud päris nii, nagu ma ise 
oleks soovinud, ei kahtle nüüd ilmselt kee-
gi, et Põlva Gümnaasiumi näol on tegemist 
täiesti uutmoodi kooliga ja seda mitte ainult 
hoone mõttes. Peatselt algab ka Põlva Kooli 
peamaja ümberehitus ja siis võime kinnit-
ada, et kõigi maakonnakeskuse õpilaste 
jaoks on loodud ideaalsed õpitingimused. 

Tõsi, muusikakooli õppuritel tuleb veel pisut 
kannatada. 

Õppekvaliteedi tagab aga siiski mitte 
hoone, vaid õppurite, vanemate ja õpeta-
jate hea koostöö. Me oleme alati tahtnud 
väärtus tada kõiki õpetajaid. Nelja aasta 
jooksul on Põlva lasteae-
dade ja huvikoolide õpeta-
jate palk tõusnud kolmandiku 
võrra, praeguse valitsusega 
koostöös väheneb palgalõhe 
üldhariduskoolide õpetajate-
ga veelgi. 

Omavalitsus täidab vaid 
siis eesmärki, kui ta hoolib 
kõigist oma elanikest, eriti neist, kes hoolt 
ja abi vajavad. Oleme taganud tasuta koo-
litoidu kõigile õpilastele ja toidupäeva osa-
lise maksumuse lasteaialastele. Vald on 
maksnud kõigile sünnitoetust 320 eurot 
ja koolitee alguse toetust 120 eurot, lisaks 
õppetoetust neile, kes seda taotlevad. Sot-
siaalhooldusele on vallaeelarvest eraldatud 
enam kui miljon eurot. Põlva vallas toimib 
sotsiaalteenuste ja –toetuste süsteem, mis 
tagab hoolitsuse kõigile vajajatele.    

Põlva vallale kuulub kaks elanikele väga 
olulist aktsiaseltsi – 
Põlva Haigla ja Põlva 
Soojus, enamusosal-
ust omatakse veel akt-
siaseltsis Põlva Vesi. 
Meie haigla on järjest 
uuenenud ja suutnud 
tänu töötajatele siiani 
hästi toime tulla. Õige 

pea alustatakse uue tervisekeskuse ehi-
tust ja siis saavad ka perearstid ning nende 
patsiendid endale tunduvalt paremad tingi-
mused. 

Olulised muutused on toimunud Põlva 
linna soojamajanduses. Kolm aastat tagasi 
1,2 miljoni eest paigaldatud uus hakkepui-
du katel võimaldas soojahinda ligi kolman-

diku võrra alandada ja seejuures on laenuta 
suudetud ehitada enam kui kolm kilomeet-
rit uusi soojatrasse. AS Põlva Vesi on juba 
laiendanud oma tegevust Ahjale, Laheda 
valda ja nüüd ka Moostesse, mis muudab 
veefi rma tegevuse oluliselt efektiivsemaks. 

Hiljuti soetati uus tras-
side survepesuauto 
ja alustati Tilsi külas 
vee- ja kanalisatsiooni-
taristu ehitust. Juba 
järgmisel aastal saab 
päris uue sisu ka Põlva 
reoveepuhasti.

Kes ei tahaks elada 
ilusas paigas ja mõnusas majas? Heakorra 
ja valla hoonete korrashoiu tagamiseks on 
Põlva vallas haldusteenistus, mille tehnilist 
võimekust oleme järjest laiendanud. Elanike 
endi initsiatiivi majade fassaaditöödel oleme 
toetanud vallavalitsuse poolt kümnendiku 
ulatu ses. Nelja aasta jooksul oleme hajaa-
sustuse programmi kaudu maaelamute 
veesüsteemi või teede rajamiseks eraldanud 
160 tuhat eurot. Küladele on taotluste alusel 
makstud arengutoetust  48 tuhat eurot.    

Mitmed tegevused on lisaks eelpool 
mainitutele praeguse vallavalitsuse poolt 
algatatud, aga jäävad järgmise valitsuse 
lõpetada. Nii on juba alanud Põlva keskväl-
jaku ehitustööd, välja on kuulutatud hange 
Põlva staadioni ehitaja leidmiseks. Uut hin-
gamist peaks Põlvasse tooma lasketurismi 
keskus, mille projekt sai just valmis ja mis 
loodetavasti avatakse 2019. aastal. Otsust 
ootab veel taotlus vana vallamaja ümber-
ehitamiseks loomemajaks, kus koha leiaks 
Põlva lõõtsameistrid ja teisedki põnevate 
käsitööde tegijad. 

 Tänan südamest kõiki, kes meid neli aas-
tat tagasi toetasid ja andsid nõnda võima-
luse meie programm ellu viia. Tänan ka 
koalit sioonipartnereid, kes toetasid kavan-
datu elluviimist ja kellega suuri erimeelsusi 

polnud, väiksed said aga kiirelt klaaritud.
Mis edasi? Hoida tuleb oma inimesi, kul-

tuuri ja kombeid, talusid ja ettevõtlust. Nel-
ja aasta eest kartsid paljud külaelanikud, et 
linnaga ühinemisel jäävad nende mured ja 
rõõmud märkamata ning eelarveraha jaga-
takse üksnes Põlvasse. Analüüs näitab, et 
küladesse on investeeritud tublisti rohkem 
kui nelja aasta jooksul enne ühinemist. Nüüd 
tuleb esmalt ühtlustada valla teenused ja 
toetused kõigile elanikele senisel või isegi 
paremal tasemel. 

Väga oluliseks pean valla teede sõide-
tavuse parandamist ja kergliiklusteede ehi-
tust. Tähtis on ka ühtse turismi arenguka-
va koostamine ja sellealane koostöö. Ahja, 
Mooste ja Tilsi mõisad, Kiidjärve ja Tae-
vaskoda, Intsikurmu puhkerajad – meil kõigil 
on, mida väärtustada, samas on turismi kui 
majandusharu potentsiaal seni suures osas 
kasutamata.

Vabandan kõigi ees, kelle kodupaika mu 
jutt ei puudutanud, sest seal olid teised juhid. 
Samas loodan, et mu ülevaade veenis teidki 
selles, et ühinev Põlva näeb linnast kauge-
male, oskab väärtustada valda kui tervikut. 
Meie peamised lubadused on kirjas viimasel 
leheküljel valimisplatvormis ja uskuge, me 
teeme, mida lubame. 

Uue valla, uue Põlvamaa tulevik on meie 
kõigi kätes! 

Georg Pelisaar
Põlva linnapea 2011-2013

Põlva vallavanem 2013-2017

Kandideerin volikokku juba viiendat kor-
da ja olen saanud nende 14 volikogus tööta-
mise aasta jooksul päris arvestatava tead-
miste ja oskuste pagasi. 

Luban, et ma hoolin ja töötan ka uues 
volikogus selle nimel, et vajalikud teenused 
ja hüved on kättesaadavad võrdselt nii linna- 
kui maaelanikele.

Viimasele neljale aastale tagasi vaa-
dates võime tõdeda, et tänu Põlva valla-
volikogu ja vallavalitsuse heale tööle on 
meie kodupaigas toimunud(mas) mitmed 
toredad muutused meie elukeskkonnas. 
Europrojektide toel on valmimas Põlva lin-
nas keskväljak koos uute tänavatega. See 
loob suurepärased tingimused ka kesk-
turu välja arendamiseks. Tänaseks on väl-
ja kuulutatud ehitushange Põlva staadio-
ni rekonstrueerimiseks ja Põlva haigla 
juurde loodava perearstikeskuse ehituseks. 
Samuti on projekteerimisjärgus veel kaks 
objekti, mis esitatakse lähiajal raha taot-
lemiseks:  Põlva-Peri kergliiklustee ja Põl-
va lasketiiruhoone, mis arendatakse välja 
lasketurismikeskuseks koos majutus- ja 
seminari ruumidega.

Uues ühinemisjärgses Põlva vallas soo-
vime, et igas piirkonnas oleks rohkem kogu 
pere mängu- ja spordiväljakuid. Aeg on ehi-
tada ka Põlvasse kaasaegne spaa. 

Parandamaks inimeste liikumisvõimalu-
si oleks vaja veel kergliiklusteid kes kuste ja 

külade vahel ning kõik külateed tuleb hoida 
aastaringselt sõidetavad.

Oma valimisprogrammis lubame, et  
parim haridus ja ka huviharidus peab olema 
kättesaadav igale lapsele, sõltumata eluko-
hast. Seepärast on vajalik muuta ka tasuta 
bussitransporti paindlikumaks.

Valla elanikkond vananeb ja seepärast 
tuleks parema tuleviku nimel meil unista-
da suurelt  – ehitame lõpuks Põlvasse ühe 
korraliku kaasaegse multifunktsionaalse 
hoolekandekeskuse koos tugiteenuseid 
pakku vate sotsiaalkorteritega, et tagada 
eakatele ja väetimatele väärikas elu ja vana-
duspõlv!

Minu ja meie nimekirja kandidaatide 
ühine eesmärk on tagada inimeste rahulolu 
oma kodukohaga ja seista selle eest, et vald 
oleks arenev ja majanduslikult jätkusuutlik! 

Muudame koos elu uues vallas pare-
maks!

Anne Nook
Põlva Päevakeskuse juhataja

Kuigi minu tõõ ja tegemised on viimastel aastatel olnud kaugemal Põlvamaast ja olen 
olnud rohkem nädalavahetuse põlvamaalane, otsustasin seekordsetel valimistel osaleda 
Keskerakonna tublide inimeste nimekirjas ja kandideerida Põlva uue valla volikogu liikmeks. 

Olen aja jooksul vaadelnud selle Eestimaa kauni kagunurga valda lähedalt ja kaugemalt 
pean tunnistama, et vald on olnud viimastel  aastatel hästi juhitud. Vaadakem, mis kõik on 
juba tehtud: uus, ainulaadsete energialahendustega koolimaja, tänavate, teede ehitused ja 
korrashoid, hoolimine valla nõrgemate kodanike eest jne, seda loetelu võib vabalt  jätka-
ta. Ühinen meie valimisprogrammis öelduga: Põlva (laienenud) vald peab olema parimaks 
kodu paigaks valla elanikule  kogu elukaare jooksul ja külalisele meeldivaks kohaks, kuhu ta 
on alati oodatud.

Seepärast auväärne valija, loe läbi meie  inimeste poolt koostatud programm, mõtle kaa-
sa ja kinnitan, et neid tegemisi on meie kandidaadid valmis ka volikogusse valituks osu-
tumise korral tegema. 

Üldiselt on Põlvamaal haldusreform õnnestunud ja tulemus meile kõigile teada. Põlva 
vallajuhtidel on olemas ka nelja aasta tagune kogemus ja kompetentsus. Soovin siinkohal 
meelde tuletada, et külade elanikel on õigus avaldada soovi, millisesse valda soovitakse 
kuuluda, millisesse kooli või lasteaeda oma lapsed saata või millisesse omavalitsusse 
makse maksta. Kahjuks see ei õnnestunud kolmel väikesel, täna veel Veriora valda kuuluval 
ja Põlva vallaga piirneval külal: Sooharal, Viiral ja Süvahavval. Valla poolt läbiviidud kolme 
küla elanike küsitluse tulemus näitas, et inimesed  peaaegu 100 % lt soovisid liituda Põlva 
vallaga. Ka Põlva valla volikogu ja vallavalitsus olid valmis neid külasid liitma, aga Veri-

Põlva valda on hästi juhitud

Ester Tuiksoo

ora valla volikogu ei arvestanud külaelani-
ke sooviga. Nii et, ei mingit demokraatiat. 
Loodan, et Põlva vallavolikogus jätkub ka 
uuel koosseisul tahet vallaelani ke mõista ja 
nende soovidega arvestada. 

Vaatamata sellele, et haldusreformi 
käigus on omavalitsused muutunud suure-
maks, pean väga oluliseks tulevases vallas 
väikeste külade inimeste soovidega arves-
tamist, üks kõik kui kaugel või lähedal see 
küla vallakeskusele asub. 

“Väärtustame kõiki õpe-
tajaid ja koostöös praeguse 
valitsusega tõstame kõikide 
õpetajate palka



Olen Mooste vallas elav kolme vahva lapse ema, üliõpilane, ettevõtja, toitumisnõustaja, 
toidublogija ja hobipagar.

Mulle on juba lapsepõlvest saati meeldinud küpsetada, aga viimase kaheksa aastaga 
on mu hobi aina kasvanud ning paljud teavad mind TV3 saate “Parim Pagar” 2. hooajast, 
kus ma saavutasin oma eriti põnevate küpsetistega auväärse teise koha. 

Olen viimastel aastatel viinud läbi erinevaid õpitubasid, kus ma olen ühendanud 
oma küpsetamishuvi teadmistega tervislikust toitumisest. Lõpetasin 2016. aastal toitu-
misnõustaja õppe Tartus Annely Sootsi 
tervisekoolis. Suur armastus toidu vastu 
on mind viinud õppima Tartu Ülikooli kutse-
õpetajaks, kus ma soovin lihvida oma tead-
misi oma oskuste edasi andmise kohta.

Olen Moostes tegutseva MTÜ Utsitajad 
asutajaliige. Meie suurimaks projektiks 
on Mooste alevikus lastele mänguväljaku 
ehitamine, lisaks jagame tasuta meile 
annetustena toodud kasutatud riideid ja 
kodu tekstiili. Seisan isiklikult selle eest, et 
lasteasutuste toidulaud saaks valla toel 
mitmekesisemaks ja tervislikumaks!
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Liilia Raik

Mul on siiralt hea meel, et olen saanud 
kodupaiga heaks kohalikus omavalitsu ses 
oma panuse anda pea 12 aasta kestel. Suur 
rõõm on näha, et ühel kümnendil seatud 
suured eesmärgid on reaalsuseks saanud.  
Umbes kümme aastat tagasi vali sime Põl-
vale tunnuslause – Parim paik põlvest 
põlve ja määrasime need oma dused, mis 
teevad kodukohast parima paiga kõigile.  
Hea on tõdeda, et kõik need väärtused 
kehtivad ka täna: haritud ja innovaati-
line, tegus ja ettevõtlik, 
terve ning arenev, meie 
inimeste vald. Olen ise 
neid põhimõtteid ka ala-
ti oma töös eesmärgiks 
seadnud. 

Viimased neli aastat 
olen abi vallavanemana juhtinud Põlva val-
las hariduse, kultuuri, spordi, terviseden-
duse, noorsootöö ja sotsiaalvaldkonda. Iga 
sektor on olnud väga olulise tähtsusega.

Tervise teemadega tegelemine on 
inimeste jaoks ülioluline, sest tervis on 
suurim eluväärtus ja seda tuleb teadlikult 
kujundada lapsepõlvest peale. Tervis mää-
rab oluliselt inimese elukvaliteedi ning 

tervise edendamiseks tuleb muuta  kesk-
kond selliseks, et tervislikud valikud oleks 
lihtsalt kättesaadavad. 

Hea meel on selle üle, et liikumine on 
muutumas järjest populaarsemaks ja 
saamas teadlikult igapäeva osaks. Valla 
terviseradadel ja kerg liiklusteedel on silm-
nähtavalt palju aktiivseid kasutajaid, on 
need siis kõndijad, rattasõitjad, jalutajad 
või rulluisutajad. Usun, et kõige rohkem 
innustab isiklik eeskuju inimesi oma ter  -
vi se käitumist muutma ja olen tahtnud 
oma  isikliku aktiivse tegevusega spordi- ja 
terviseradadel olla ka noorematele ees-
kujuks.

Olen vedanud Põlva Roosi Kooli 
rekonst rueerimisprojekti, avatud noor-
sootöö süsteemi loomist, Põlva Avatud 
Noortekes kuse rajamist, algatanud aktiiv-
sed jooks u ja mängude vahetunnid koolis. 
Need ja teised rohked vaba aja veetmise 
võimalused noortele on kindlalt meie valla 
tugevus. 

Haridussüsteemi kaasajastamise kooli-
võrgu korrastamise läbi ja atraktiivse kooli-
keskkonna loomisega viimase nelja aasta 

jooksul liigu-
me me ka 
Põlvas üha 
enam kaas-
aegse, inno-
v a a t i l i s e 
ja uue õpi-

käsitlusega hariduse suunas. Põlva Kooli 
ja ka lasteaedade digitaristu on saanud 
suuresti täiendust, on toimunud digipööre 
elukestvas õppes, õppimisel ja õpeta-
misel rakendatakse kaasaegset digiteh-
noloogiat otstarbekamalt ning tulemus-
likumalt. Õpetaja töö tasustamine aga ei 
ole vastavuses töö tulemuslikkusega ja 
selles on kohalikul tasandil koos riigiga 

suur roll kiiremate lahendusteni jõudmi-
sel. Lasteaiaõpetajate palga ühtlustamine 
kooliõpetajate minimaalpalga tasemeni on 
aga juba otsustatud. 

Lõõtsapealinna ja Harmoonika 
lõõtspillipidu võin täie uhkusega oma 
lapseks nimetada. Seitse aastat tagasi al-
ustatud peo peakorraldaja rolli olen veda-

nud koos suurepäraste oma ala entusias-
tidega. Lastesse, kultuuritraditsioonidesse 
ja sädeinimestesse panustamine on valla 
üks parimaid investeeringuid.

Aga valimised ei ole ainult poliitikute asi. 
Valimised toovad päevakorrale ja loovad 
mõtteruumi sellest, mis on vallas olulised 
teemad, millised on need muutused ja aren-
gud, millega uus volikogu peab tulemuslikult 
tegelema. 

Juba Lennart Meri ütles, et muutuvas 
maailmas võidab see, kes maailmaga koos 
käib, käib natukene kiiremini kui maailm. 
Jõuab maailmast ette, oskab ette näha neid 
probleeme, neid küsimusi, neid lahendusi, 
mida elu talle seab. 

Uues suuremas omavalitsuses laieneb 
kohalik tasand kümneid kilomeetreid ühes 
ja samapalju ka teises suunas ning väga 
oluline on teada erinevate piirkondade elani-
ke rõõme, aga ka probleeme ja vajadusi.

Oleme loonud kõik head eeldused sel-
leks, et uus ühine vald oleks elujõuline ja 
arenev. Meil on kõikides liituvates piirkon-
dades targad ja aktiivsed inimesed, kes 
hoiavad traditsioone, aga on samas ka 
uuen dusliku mõtlemisega. 

Nii näiteks sain viimati ettepaneku 

meie valla koda-
nikult, et avalikus 
ruumis (linnas, 
küla keskuses) 
võiks joogivesi 
olla kättesaadav 
kõigile. Septemb-
ri lõpus Euroopa 
maapi i rkondade 
harta kohtumis-
el Austrias nägin 
ühte sellist joogi-
vee saamise kohta 
(pildil). Mina arvan, 
et ka meil peaks 
kindlasti esmajär-
jekorras lahenda-
tud saama avaliku 
tualeti võimaluse 
ja puhta joogivee 
saamise kohad. 

Kodanikualgatused ja kaasav eelarve 
annavad edaspidi kindlasti palju sellekoha-
seid huvitavaid rakenduslikke ideid.

Ühinemise võtmeküsimus on õlg-õla-
tunne ja koostöö, eneseväärikus ja ausus, 
õiglus ja turvalisus. Kindel on see,  et eri-
meelsused tuleb jätta tahaplaanile ning 
tuleb töötada parimate lahenduste nimel. 
Mõistlik on kulutada energiat muudatus-
tele, mis lahendavad tegelikke probleeme 
ja tegeleda nende küsimustega, millest 
inimeste iga päevaelu paremaks muutub. 
Töötan jätkuvalt nende põhimõtete ja 
eesmärkide nimel, mis meie Põlvast teeb 
parima paiga.

Seepärast palun valimistel teie toetust, 
et koos hoida ja arendada meie kõikide 
kodu kohta. 

Meie Põlva - haritud ja innovaatiline, tegus ja 
ettevõtlik, terve ning arenev

“Tervis on suurim eluväärtus ja 
seda tuleb teadlikult kujundada

“Ühinemise võtmeküsimus 
on õlg-õla tunne ja koostöö

Janika Usin
abivallavanem

maailmameister indiacas 
naiste 40+klassis

Lasteasutuste toidulaud 
mitmekesisemaks ja tervislikumaks

Olen 18-aastane Põlvamaa Kesknoorte 
esi mees. Otsustasin kandideerida kohaliku 
omavalitsuse valimistel, sest oluline on ka 
noortel ise kaasa rääkida meid puuduta-
vates otsustes ja teemadel. 

Noorte põlvkond kujundab Põlva tule-
viku. Hääleta noorte poolt!

Noortel on oluline kaasa rääkida

Greete Käsi

Tere armas Põlva valla kodanik! Jah, ANDRE LAINE kan-
dideerib kohaliku omavalitsuse valimistel. Mu kindel siht on 
saada Põlva valla kultuurikomisjoni esimeheks, kes tegutseb 
Põlva valla kultuuri-, spordi- ja noorsootöö tugevdamise ja 
väärtustamise nimel. Seisan selle eest, et iga Põlva valla laps 
saaks osaleda tasuta ühes huviringis. 

Kui ma kandideerisin eelmistel riigikogu valimistel, siis 
kartsid valijad, et kui nad minu poolt hääletavad, lahkun kodu-
kandist. Nüüd on teil aga võimalus minu poolt hääletades 
hoida sädeinimene siinsamas lähedal. Aitäh toetuse eest! 
Teie panus kajastub kindlasti minu tegevuses. Kes teeb, see 
jõuab!

Nelja volikogus veedetud aasta jooksul on kõik minu 
valijate ideed, mured ja küsimused jōudnud volikokku 
ning Põlva valla juhtideni. 

Luban, et jätkan sel kursil ka edaspidi ning olen enda 
valijate jaoks alati olemas, ka meie ühises suures Pōlvas.

Kes teeb, see jõuab!

Andre Laine

Teen, mida luban

Romet Oone

Soovin luua uusi võimalusi Põlvamaa noortele, mis 
on seotud kaasaegse tehnika rakendamisega. Noor-
tele on oluline sisustada oma vaba aega millegi põne-
vaga. 

Mul on hea meel kutsuda kutsuda väiketehnika-
huvilisi noori juba sellest sügisest tehnikalaborisse, et 
ise remontida või hooldada kas vana jalgratast, võrri 
või motikat, või miks ka mitte vanaema vana raadiot.Tarvi-Karlos Jens

Noored tahavad tegeleda millegi  
                                        põnevaga
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Olen sündinud ja kasvanud 
Põlvamaal, Ihamaru külas. Pik-
ki aastaid olen olnud Põlva valla 
elanik, mis on olnud väga heaks 
kohaks ka minu kahe poja kas-
vamisele. Minu õpinguteaeg on 
olnud päris pikk ja huvitav: olen 
lõpetanud Põlva Keskkooli, Keht-
na Kõrgema Põllumajanduskoo-
li kodumajandusõpetaja erialal, 

Olen põline põlvakas, autokooli sõiduõpetaja amet. Kandideerin kohaliku omavalit-
suse valimistel Keskerakonna nimekirjas, sooviga aidata muuta elu paremaks nii noor-
tel kui eakamatel inimestel,  nii linnakesku ses kui valla maapiirkondades. Kui osutun 
väljavalituks, siis otsuste  tegemisel jään iseendaks. 

Kalle Kaldmäe

Uue volikogu liikmena tahan tugevalt 
kaasa rääkida südamelähedasel teemal: 
nõrgemate ja abivajajate toetamine.

Annan endast parima, et ka uues vallas 
saaks kõik abivajajad kasutada invatrans-
porti. Seisan selle eest, et Põlva Kultuuri- ja 
Huvikeskus saaks lifti. Kõik inimesed on 
väärt osa saama teatri- ja kontsertetendus-
test ning kinost. Olge hoitud! 

Olen 2005. aasta maikuust 
elanud ja töötanud Põlvas. Maa-
konnalehe Koit arvamustoimeta-
ja-aastad viisid mind kokku väga 
erinevas eas inimestega. Minuga 
jagati rõõme, muresid, mõtteid. 
Kõike suhtlemisel kogetut arvesse 
võttes olen saanud teadmise, mil-
listel teemadel tahaksin nüüd vali-
tavas vallavolikogus kaasa rääki-
da - mida muuta, mille säilitamise 
nimel võidelda. Sinu mure on ka 
minu mure.  

Olen seisukohal, et iga antud 

Olen Vastse-Kuuste vallas väike-
ettevõtja, puidufirma omanik. 

Soovin, et uues omavalitsuses oleks 
esindatud ka väikeste kogukondade ja 
MTÜde soovid ja mured. Loodan, et suur-
vallas järgitakse investeeringute tegemi-
sel võrdsuse printsiipi. Omavalitsus peab 
olema avatud uutele ideedele. 

Mulle meeldib elada vallas, kus hooli-
takse inimestest ja lähtutakse nende vaja-
dustest!

Põhjuseid, miks otsustasin 
kandideerida kohalike omavalit-
suste valimistel, on mitmeid, kuid 
ennekõike on minu alatiseks soo-
viks olnud vähendada ääremaas-
tumist ja tagada arstiabi kättesaa-
davus.

Ma pole küll Põlvas sündi-
nud või kasvanud, kuid olen koos 
Põlvaga kasvanud ja arenenud. 
Värske arsti teaduskonna lõpeta-
nuna saabusin Põlvasse 1992. 
aastal, kui linna asemel oli alles 
alev. Siia rajasin oma kodu ja muu-
tusin ka ise osaks suurest pere-
konnast. 

Koos tuleme toime ka muutuste 
tuules

Oleme koos näinud kuidas 
alevist sai linn, kuidas linn ja vald 
ühinesid ja muutusid koos toimi-
vaks ja ühes rütmis hingavaks 
orga nismiks, säilitades sealjuures 
oma eripärad. Oleme ühisel jõul 
ja nõul tulnud läbi ka kõige raske-
matest aegadest. 

Seetõttu usun, et koos tuleme 
toime ka ees ootavate muutuste 
tuules. Puutudes igapäevaselt 
kokku inimeste muredega ning 
olles neile esimeseks abiliseks, 
olgu selleks abiks ravi või ka liht-
salt nende kuulamine, olen võtnud 
eesmärgiks kindlustada Põlva Anu Mõtsar

Märkan ja hoolin rohkem

Ants Väärsi

Pensionäri ja endise politseinikuna sei-
san ühinenud omavalitsuses selle eest, 
et meie kõik külateed oleks aastaringselt 
sõidetavad ja seisan jätkuvalt külaelu aren-
damise eest! Ehitame avaliku joogiveevõtu 
koha igasse keskusesse, et enam ei tekiks 
olukorda, kus inimesed on mitmeid päevi 
veeta. Liiklusohutuse tagamiseks seisan 
selle eest, et rajataks uusi kergliiklusteid 
suundadel Ahja–Kärsa, Põlva–Peri, Põl-
va–Aarna, Mammaste–Taevaskoja, Moos-
tesse, Kauksisse ja Rasinale.

Kõikidele probleemidele on olemas 
lahendused

Mainori Kõrgkooli ärijuhtimise eri-
ala ja Krautmani Massaaži- ja Loo-
dusteraapiate Akadeemia Hiina 
traditsioonilise meditsiini loodust-
erapeudi eriala. 

Tööalaselt olen läbi aegade 
tegelenud põhiliselt müügitööga 
ja inimeste juhtimisega. Tänagi 
töötan müügijuhina ja samas olen 
ka ettevõtja, kus saan ühendada 
õpitud teadmised ja vanaemalt 
päritud tarkused. Minu kirg ja 
hobi on rahvameditsiin ja ravim-
taimed. Minu valmistatud salvid 
on olnud suureks abiks väga palju-
dele inimestele. Head sõnad ja 
kordaminekud on innustavad ja 
annavad kinnitust, et tegelen õige 
asjaga.

Hindan inimestes avatud suhtle-

Irja Suvisild

Uues vallas tuleb järgida 
võrdsuse printsiipi

Tarvo Asur

Sinu mure on ka minu mure
lubadus on võlg – seega jätan ära 
kõikvõimalikud hüüdlaused, kuid 
volikokku valituna annan mulle 
süda melähedastel teemadel en-
dast parima. 

Tark ei torma, ütleb vanasõna. 
Seetõttu soovitan - enne, kui vali-
ma lähete, põhjalikult mõelda, kes 
on see inimene, kellele võite loota, 
kes on omakasupüüdmatu ning 
valmis teie ettepanekutega arves-
tama ja ideede eest seisma. Kas 
annate hääle inimesele, kel hea 
jutt, kuid tegusid vähe, või pool-

Kandideerin Põlva valla volikok-
ku, kuna tahan rohkem panustada 
oma kodukoha arengusse. Minu      
jaoks on oluline kohaliku ettevõtluse 
toe tamine, kvaliteetse hariduse ja 
huvi tegevuse tagamine kõigile meie 

Soovin, et kohaliku omavalitsusüksuse 
esin duskogus saaksid olema kompetent-
sed inimesed. Kiiresti muutuvas ühiskonnas 
hakkamasaamisel on oluline osa oskustel 
ja hoiakutel, suhtlemisel ja koostööl, väär-
tustest lähtumisel ja põhimõtete järgimisel, 
analüüsimisel ja otsustamisel,  avatusel ja 
paindlikkusel.

Arvan, et antud loetelus olevaid kompe-
tentse omades ja neid järgides suudab voli-
kokku valitu tulemuslikult kohaliku elu kor-
raldamisel ja juhtimisel kaasa rääkida ning 
edukalt ellu viia omavalitsuse põhimõtteid

Läbimõeldud ja teadlikku valikut!

Olulised on oskused ja hoiakud,
                        suhtlemine ja koostöö

Tarmo Kirotar

Põlvamaa rahvas andis 15 aastat tagasi rahvaküsitlusel 7604 allkirja üleskut-
sele Põlva haigla jätkamiseks aktiiv ravi haiglana. Sellega anti hinnang meie meedi-
kute kollektiivi aastatepikkusele tööle. 

Haigla edukus rajaneb lisaks professionaalsusele suu resti inimlikel väär-
tustel, usku ja lootust sisendavates teada-tuntud tohtrites ja õdedes, hubases 
palatis, haigla läheduses. Peab jätkuma esmatasandi, eriarstiabi ja õendusabi 
integreeritus ja koostöö Põlva üldhaiglaga. See on aasta kümneid ennast tõesta-
nud otstarbe kas maakonnakes kuse tervishoiukorralduse mudel. Me kõik vajame 
turva lisust ja kindlust tuleviku suhtes. Hoidkem oma tervist! 

Haigla edukus rajaneb inimlikel väärtustel

Rein Käsk 

Külateed aastaringselt sõidetavaks

Toivo Narusbek

Vähem vastandumist ja rohkem 
avatud suhtlust

Eveli Post

Eve Salundi

valla jätkusuutlikkus, et kõik põl-
vakad saaksid uhkusega öelda 
– ühinenud Põlva vald on parim 
paik põlvest põlve. 

mist ja julgust avaldada oma ar-
vamust. Keeruliste olukordade 
puhul olen orienteeritud võimali-
ku parima lahenduse leidmisele, 
mitte süüdlaste otsimisele. Oskan 
näha tervikpilti. Tunnustuse ja hea 
sõnaga saavutab alati enamat. 

Olen olnud Karlova Kooli vane-
matekogu liige. Saadud kogemus 
annab kinnitust, et kõikidele prob-
leemidele on olemas lahendused, 
sellega tuleb liht salt tegeleda.

Koduvalla olulised otsused 
peavad lähtuma kohalike elani ke 
vajadustest. Minule on südame-
lähedasemad teemad, mis 
puudutavad hariduse-  ja laste-
ga seonduvat, samuti tervishoid. 
Olen valmis seisma oma valla 
elanike huvide eest.

date tagasihoidlikumat, kuid sihi-
kindlat kandidaati. Veel soovitan 
mõelda hetkeolukorrale – kas pilt 
on ikka niisugune, nagu Keskera-
konna vastased seda  esitavad? 

valla noortele ning osalusdemokraa-
tia edendamine. Hindan läbipaistvat, 
avatud ja kaasa vat juhtimist. Seisan 
selle eest, et voli kogu ja vallavalit-
sus oleksid avatud suhtlusele ja 
arvestaksid inimeste ettepanekute-
ga.

Soovin, et meie valla inimesed 
väärtustaksid oma kodukohta,         
rää gik sid aktiivselt kaasa kodu koha 
elus ja panustaksid oma teadmiste-
ga kodukoha arengusse. Soovin, et 
senisest enam kaasa takse valla juh-
timisesse noori, kuna noored kujun-
davad meie kodukoha tulevikku. 
Aktiivsed elanikud on valla suurim 
väärtus. Vähem vastandumist ning 
rohkem edasiviivaid arutelusid ja 
tegut semist.

Jään iseendaks



Noored on meie tulevik

Kandideerides Põlva vallavoli-
kogu valimistel, tahan hea seista 
valla külade parema käekäigu eest 
ja olla toeks haridusküsimuste 
lahen damisel. Lähtuma peab koha-
likest oludest ja tingimustest, mitte 
aga tingimustest pealinnas või 
naaberriigis.

Mida järgin ja kus tahan sõna 
sekka öelda:

Poliitika, ajakirjandus ja rokk-
muusika on mu tõelised sõbrad. 
Nendega olen läbi käinud kogu elu 

Olen sündinud ja kasvanud Põlvas. Siin olen näinud kõiksugu-
seid sünde: inimeste sünde ja linna sündi. Näinud kuidas sündis Põlva 
muusikakool, uus kultuurikeskus, uus haigla, linna teine keskkool. Olen 
olnud tunnistajaks sajandi ja aastatuhande vahetusele, oma riigi taas-
loomisele. Tunnen end väga tugevalt selle linna inimesena.

Pärast muusikaõpinguid jäin kodukanti. Peab olema inimesi, kes viivad 
meie kultuuri laia maailma. Aga peab olema ka neid, kes oma kodu kohta 
tagasi tulevad ja siin armastusega oma tööd teevad. Mina olen nende 
teiste hulgas.

Olen mures olukorra pärast, mis Eestis praegu valitseb. Miks on 
huvi koolide kulud jäetud kohalike omavalitsuste kanda, kellele need tih-
ti käivad ülejõu? Kelle mure on andekas laps? Kas riik ei leia võimalusi 
toetada huvikoolide kulusid või õpetajate töötasu? Muusikaharidus on 

Külade tulevik sõltub noortest
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Kooli on vaja koolirõõmu!

Minu soov on volikogus seista Põlva valla 
haridusvalikute mitmekesi su se eest.  Iga laps on 
väärtuslik oma oskuste ja omapäradega. Pean 
oluliseks, et lisaks piirkondlikele koolidele/
lasteaedadele, riigigümnaasiumile ja Roosi 
koolile on meil väärtusena ka Rosma Haridus-
seltsi Johannese Kool ja Lasteaed.

Tahan seista mitmekesise huvihariduse 
ja -tegevuste kättesaadavuse eest iga le val-
la lapsele. Soojad lapsepõlvemälestused on 
need, mis toovad nii noori, kui ka vanemaid 
siia jääma ja tagasi tulema. 

Olen põline põlvakas. Siit 
on pärit mu pere ja suurem osa 
sõpradest. Olen abielus ja kohe on 
perre lisandumas kolmas pisipõnn. 
Hariduse omandasin Mereakadee-
mias tüürimehe erialal ja hetkel 
olen omandamas magistrikraadi 
Eesti Maaülikoolis linna- ja tööstus-
maastike planeerimises, mis annab 
ülevaate säästlikest aren gutest 
elukeskkonna planeerimises. 

Töötanud olen välismaal, Põlva 
linna- ja vallavalitsuses geoinfo-
spetsialistina, eraettevõttes ning 
hetkel töötan Maa-ametis katastri 
andmebaasi haldajana.

Aeg on küps kaasa va eelarve   jaoks

See, kes me oleme ja mida me teeme, 
ütleb rohkem kui tuhat sõna! Olen tant-
sukooli treener. Kuna noored on meie 
tulevik, siis pakume läbi oma tantsukoo-
li neile suurepärast arengukeskkonda 
koos parimate treeneritega ja võimal-
ust osaleda festivalidel, võistlustel ning 
teleproduktsioonides. Pean oluliseks 
noortelaagrite ja õppereiside korral-
damist läbi erinevate projektide ning 
heategevuse toetamist läbi ettevõtmiste. 

• Lasteaia rolli suurem tähtsus-
tamine. Ilma tugeva alushariduseta 
ei saa olla tugevat üldharidust.
• Avasta talent! Pean tähtsaks 
klassivälist huvitegevust. Sisult ja 
vormilt on see õppimine, teadmis-
te ja oskuste omandamine mingis 
valdkonnas. Õpilasele ei tohi huvi-
ring valla territooriumil osutuda 
kättesaamatuks logistiliste prob-
leemide ja rahapuuduse tõttu.
• Ettevõtlikule õpilasele õpilasfirma, 
kui loovuse arendamise võimalus.
• Andeka, eduka ja aktiivse noore 
märkamine ja tunnustamine. 
• Võimaluste loomine hea ja võime-
tekohase hariduse omandamiseks.
• Koolis on vaja koolirõõmu, mitte  
võidujooksu järgmisse kooliast-
messe sulandumiseks. 

• Koolis tuleb arvestada andeka-
tega nagu ka erivajaduste ja tuge 
vaja vate õppuritega. 
• Hooletusse jäetud last tuleb mär-
gata ja abistada.
• Kohalikke kultuuritraditsioone tu-
leb hoida ja edasi arendada ning 
säilitada raamatukogud ja teised 
kultuuriasutused. Kultuuritöötajate 
tööpanust tuleb märgata ja nende 
tööd vääriliselt hinnata.

15. oktoobril seisab enamus 
eesti rahvast valikute ees – keda 
valida enda asemikuks kohalikus 
omavalitsuses. Teete kindlasti 
õige valiku, kui lähtute oma tõeks-
pidamistest ja olete kursis reaal-
susega, mis teid ümbritseb juba 
praegu.

Kelle mure on andekas laps? 
ja jäänud kokku tänaseni. Ajakir-
jandus ja poliitika said päris tööks 
ning nemad on mulle ka äraelamise 
kinkinud. Kuldsete kuuekümnen-
date aastate levimuusika aga 
aidanud meelt kosutada. 

Võin ennast õnnelikuks 
inimeseks pidada, sest kui töö ja 
harrastused kokku langevad, on 
üks samm õnne poole astutud. Kui 
siia lisada kena koduelu abikaasa 
Hellega, kes mind Põlvasse elama 
meelitas, on ka teine samm teh-
tud. 

Vabal ajal meeldib end hari-
da lugemisega ning teha sporti. 
Lemmik alaks spordis on rattasõit, 
eriti maastikurattasõit, talvel suusa-
tamine.

Mitmete valdade ühendamisel 
üheks Põlva vallaks on vaja säi litada 
seniste valdade parim ning kindlas-
ti vältida lammutamist. Olles olnud 
Põlva linna ja valla liitumise juures 
tean, et kõik võtab aega, aga tar-
galt tegutses on meil kõigil sellest 
võimalus pigem võita kui kaotada. 
Uues vallas peab jätkuvalt võimal-
dama alghariduse omandamist 
kodu lähedases koolis ja lasteaias, 

Kui juba Lõuna-Eestisse tuldud 
sai, siis peab siinsele eluolule täie 
rinnaga kaasa elama. Püüda prob-
leeme lahendada, inimesi aidata 
ja abistada. Kui tarvis, katsun nõu 
anda. Kauaaegse riigikogulase-
na kogemusi jagada. Seepärast 
kandideerin Põlva Vallavolikokku. 
Saan olla otsejuhtmeks Toompea 
mäe ja Maarja oru vahel. Tuua siis 
otseinfot otse Riigikogu saalist. 
Ma arvan, et Põlva Vallavolikogu 
saab sellest vaid võita!  

   

olema võimalus teha sporti ja nau-
tida kultuuri kohapeal. 

Bürokraatia asjaajamises peab 
vähenema. Vaja on koostööd ning 
vastastikust usaldust.

Olen Põlva vallas elanud üle 20ne aasta. 
Mulle siin meeldib. Soovin, et ka minu kolm 
last kasvaksid üles just meie armsas väikses 
Põlvas. Tahan aidata kaasa oma kodukandi 
arengule ja probleemide lahendamisele. Süda-
melähedasteks teemadeks on sotsiaalteemad 
ja külaelu arendamine.  Seitse aastat olen 
aktiiv selt vedanud seltsingut Rukkilill ja kaasa 
löönud külas ürituste korraldamisel. Olen ka  
Kähri Seltsimaja juhatuse liige. Iga päevaselt 
töötan erivajadustega inimestega A Sis 
Hoolekandeteenused tegevusjuhendajana.

Praegu on mul käsil viimane õppeaasta 
Räpina Aianduskoolis aedniku erialal. Hobi-
deks on aiandus,  käsitöö ja luge mine.

Tahan siinsele elule kaasa aidata

Säilitada tuleb parim, vältida lammutamist

Arvo Sarapuu                          

Heimar Lenk
Riigikogu liige

Erik Valdmaa

Ester Liblik

ju osake meie rahva kultuurist ja 
haritusest. Me kõik soovime, et 
meie kodukohta tuleks tööle uusi 
õpetajaid ja tänased andekad 
õpetajad ei otsiks teed mujale.

Tahan jätkuvalt olla üks nen-
dest, kelle eesmärgiks on mitme-
külgse kontserttegevuse kaudu 
tuua oma kodukanti parimaid esi-
nejaid, kelle etteasted rikastavad 
meie vaimu.

Sigrid Avald

Mitmekesised haridusvalikud

Eneli Moorast

Tahan aidata kaasa kodukandi 
arengule

Tiia Johanson

Kandideerin Põlva Vallavo-
likokku, et uue suure valla tule-
viku kujundamisel kaasa rääki-
da ja oma senist volikogu töö 
kogemust ära kasutada. Helle Virt-Lenk 

Rainar Raudsepp

Olen edasipüüdlik ja ambitsioo nikas Peri 
külast pärit noor. Tegelen ettevõtlusega ja olen 
juhtinud viimased neli aastat projekti Põlvamaa 
Õpilasmalevat. 

Noored on meie edasiviiv jõud ja külade tule-
vik sõltub sellest, kas noored otsustavad jääda 
koduvalda või mitte.  Külade arendamiseks tu-
leb senisest rohkem kasutada erinevaid projek-
tide võimalusi. 

  Nelja aasta eest kirjutasin: „Mõistlikud asjad tuleb ikkagi alles hoida ja korda 
saada“. Täna võib öelda, et valdavalt on see õnnestunud. Igapäevaelus ei tule 
sageli meeldegi, et kunagi (veel 4 aasta eest!) olid Põlva linn ja vald eraldi. 
Loodetavasti läheb sama valutult ka praegune ühinemine.

Arvan, et volikogus peaks kindlasti olema valla suurima kooli esinda-
ja – kandidaat nr 113, aga eriliselt tahan seekord seista otsedemokraatia 
katsetamise eest. Usun, et ka Põlvas on aeg küps kaasava eelarve jaoks.

Koit Nook

Katsetamise 
asemel
vali kogemus

Töötan Põlva Ava-
tud Noortekesku ses 
noorsootöö tajana ja 
Põlva Päevakeskuses 
eakate võimlemis-
juhendajana.

Soovin edendada 
noorte elu Põlvamaal 
ja aidata eakatel vääri-
kalt vananeda.Hanna-Grete Rüütli

Tegevusi kõigile
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Eesti Keskerakonna nimekirja valimis-
platvorm 2017. aasta kohaliku omavalit-
suse volikogu valimistel Põlva vallas

Meie eesmärk on koostöös teiega, head 
valijad, kujundada uuest Põlva vallast kodu-
koht, kus meil kõigil on hea elada. Töötame 
koos selle nimel, et kohalik elu areneks nii 
Ahjal, Tilsis, Kauksis, Moostes, Vastse-
Kuustes, Põlvas kui ka kõigis meie valla 
külades.

Kodukoht on eriline paik, mida me kõik 
hoiame ja väärtustame. Peame oluliseks, 
et Ahjale, Tilssi, Moostesse ja Vastse-Kuus-
tesse jäävad igapäevateenuseid osutavad 
teenuskeskused, mis pakuvad kodaniku-
le abi ja kvaliteetseid avalikke teenuseid: 
sotsiaal abi, perearst, raamatukogu, rahva-
majad. 

Uue Põlva valla kokkukasvamise, arengu, 
stabiilsuse ja jätkusuutlikkuse tagamine on 
ülesanne, mille saavutame koostöös koha-
like elanikega ja tuginedes konkreetsele 
tege vuskavale. 

Meie jaoks on tähtis, et inimesed saaksid 
kaasa rääkida kohaliku elu kujundami sel. 
Rakendame kaasavat eelarvet, kus 1% 
inves teeringutest läheb rahvahääletuse 
otsu sel võitnud objekti(de)le.

I Hooliv ja turvaline kodukoht
Meie eesmärk on, et Põlva vald oleks 

parimaks paigaks inimesele kogu tema elu-
kaare jooksul. Samuti on meie jaoks oluline  
nõrgemate ja abivajajate toetamine.

1. Säilitame ning ühtlustame kõigi 
seniste valdade avalikud teenused.

2. Jätkame tasuta koolitoidu pakkumist 
kõigile põhikooli ja gümnaasiumi õpilastele 
ning pakume soodustusega toitu lasteaia-
lastele. 

3. Maksame Põlva valla peredele 500 eu-
rot toetust lapse sünni puhul. 

4. Jätkame kooliaja alguse toetusega – 
150 eurot igale 1. klassi astujale.

5. Toetame eakate tegevust külakes-
kustes ja päevakeskuses.

6. Tagame kõrvalabi vajajatele kodulähe-
dase hoolekande (õendusabi, koduhooldus, 
toetatud elamine).

7. Maksame kõikidele vanaduspen-
sionäridele 50 eurot jõulutoetust ja jätkame 
eakate jõulupidude korraldamisega igas 
senises vallas.

8. Peame äärmiselt oluliseks arsti abi 
kätte saadavust kodukoha lähedal ning 
võimalikult heal tasemel. Toetame Põlva 
haigla üldhaiglana jätkamist ning viime 
lõpule uue perearstikeskuse rajamise haigla 
kõrvale.

9. Tagame sotsiaaltranspordi kõigile abi-
vajajatele. 

10. Toetame kogukondade omaalgatust 
turvalisuse tagamisel (naabrivalve, pääste-
komandod, turvakaamerad).

11. Rajame valda kaasaegse sotsiaal- ja 
hooldekeskuse.

II Kvaliteetne haridus
Meie üheks prioriteediks on kvaliteetse 

hariduse ja huvitegevuse pakkumine igale 
Põlva valla lapsele. 

1. Tagame põhikooli ja lasteaia olemas-
olu senistes kohtades – võimalikult kodu 
lähedal. 

Renoveerime Põlva Kooli B-korpuse, Tilsi 
kooli ja lasteaia, remondime Ahja ja Mooste 
kooli, Lepatriinu lasteaia hoone, Vastse-
Kuuste kooli ventilatsiooni ja välisfassaadi.

2. Lisaks heale haridusele rahastame  ka 

lapse arenemiseks vajalikke tugiteenuseid 
(koolipsühholoogi, logopeedi, sotsiaalpeda-
googi teenus, pikapäevarühm). 

3. Meie lastel ja noortel peab olema 
võimalik osaleda spordi-, kunsti- ja teiste 
huvi ringide ning huvikoolide tegevuses. 
Aren dame olemasolevaid huvikoole ja 
noortekeskusi ning hoiame jätkuvalt õppe-
tasud madalad. Kui ühest perest käib Põlva 
valla huvikoolides mitu last, on lapsevane-
ma koha tasu iga lapse kohta 25% soodsam. 

4. Tõstame lasteaedade ja huvikoolide 
õpetajate palgad üldhariduskoolide õpeta-
jate minimaalpalga tasemeni.

5. Väärtustame hariduslikku mitmeke-
sisust, toetades Rosma Haridusseltsi tege-
vust.

6. Õpetame lapsed ujuma, tehes 
koostööd ujumistreeneritega.

III Noored on meie tulevik
Targalt veedetud aeg aitab teha teadlik-

ke valikuid edasiseks eluks.

1. Kindlustame igale lapsele koha 
lasteaias.

2. Toetame noorte omaalgatuslikke pro-
jekte ning kaasame noori aktiivsemalt valla 
juhtimisse, otsustusprotsessidesse ning 
voli kogu komisjonidesse. 

3. Toetame sporti ja noortega tegelevaid 
spordiklubisid.

4. Ehitame BMX raja noortele põneva 
spordiala harrastamiseks.

5. Toetame Põlva õpilasmaleva tege-
vuse jätkamist.

6. Märkame ja tunnustame edukaid ja 
aktiivseid noori igal aastal.

7. Toetame õpilasfirmade tegevust.

IV Ettevõtlus ja ettevõtlikkus 
Ettevõtluse toetamine tagab kodulähe-

dased töökohad. Soodustame kohalikku 
ettevõtlust ning seeläbi töökohtade loomist. 

1. Asjaajamine peab toimuma kiirelt ja 
lihtsalt. Muudame asjaajamist ettevõtja-
sõbralikumaks, loome arenduskeskuse, mis 
abistaks ka reaalselt ettevõtjatel projekti-
taotlusi koostada ning tegutseks inkubat-
sioonikeskusena.

2. Võimaldame maakasutusõigust ja 
vajalikku taristut (vesi, kanalisatsioon) 
ettevõtete rajamisel ja laiendamisel.

3. Märkame ja tunnustame edukaid 
ettevõtjaid igal aastal.

4. Tänapäevane ja maapiirkonda sobiv 
ettevõtlusvorm on loomemajandus. Seame 
eesmärgiks lisaks Mooste loomekeskusele 
ka Põlvasse loomemaja rajamise. 

5. Avame vallas turismiinfo punkti. Põlva 
populaarseks turismipiirkonnaks Eestis! 

V Kogu vald peab elama
Maaelu toimimise tagab heal tasemel 

taristu: kohalikud teed, elekter, interneti-
ühendus. 

1. Tugeva maakonnakeskuse tagavad 
tuge vad külad. Toetame külakeskusi ja 
külaliikumist.

2. Tasuta maakonnasisene ühistrans-
port toetab inimeste liikumist, tööl ja koolis 
käimist. Arendame ühistransporti ja tagame 
elanike  vajadusi arvestava tasuta trans-
pordiühenduse. 

3. Investeerime teedesse, sealhulgas 
aitame korrastada ka korterelamutevaheli-
si teid ja hoove. Tagame vallateedel sõide-
tavuse aastaringselt ja enamkasutatavate 
teede tolmuvabaks muutmise.

4. Aitame kaasa lairiba interneti väljaehi-
tamisele.

5. Renoveerime Tilsi, Mooste ja Kauksi 
vee- ja kanalisatsioonitorustikud, jätkame 
tänavavalgustuse ehitamist ja kaasajasta-
mist külades ja alevikes. 

6. Liitume riikliku elamuehitusprogrammi-
ga, rajame kortereid noortele spetsialis-
tidele ja sotsiaalmaja abivajajatele.

7. Uuendame soojatrassid Põlva linnas 
ja kaasajastame kaugkütte katlamajad 
senistes vallakeskustes.

8. Rajame avaliku joogiveekoha igasse 
keskusesse.

VI Mõnus kodukoht
Tervisliku, elamisväärse ja kauni kodu-

koha hoidmine on meie ühine ülesanne. 

1. Toetame algatusi, projekte ja planee-
ringuid, mis aitavad muuta avalikku ruumi 
laste- ja noortesõbralikumaks, keskkonna-
säästlikumaks ning tervislikumaks. Jätkame 
tihedama asustusega piirkondades kogu-
pere mängu- ja spordiväljakute rajamist.  

2. Ehitame välja lubatud turu Põlva uuele 
keskväljakule.

3. Laiendame Põlva valla Haldusteenis-
tuse tegevuse igasse uue valla piirkonda. 

4. Osaleme Hajaasustuse programmis, 
mis toetab elanike vee-ja kanalisatsioonisüs-
teemide, juurdepääsuteede ning autonoom-
sete elektrisüsteemide ehitamist.

5. Parandame linna ja keskasulate kesk-
konda, paigaldades uusi pinke ja prügikaste. 
Bussipeatused varustame pinkide ja varju-
alustega.

6. Arendame sportimisvõimalusi Põlvas, 
rajades Mesikäpa Halli laienduse endise 
kooli võimla pinnale. Ehitame lõpuni Põlva 
staadioni koos staadionihoonega. Renovee-
rime Lootospargi kunstmuru jalgpalliväljaku 
ja Ahja staadioni, ehitame lõpuks valmis 
Mooste kooli staadioni. Hoiame korras spor-
diobjektid Tilsis, Vastse-Kuustes ja Mam-
mastes. Ehitame korraliku ja kaasaegse 
jõusaali valla rahvale!

7. Äratame uuele elule Põlva lasketiiru, 
sellest peab saama tuntud lasketurismikes-
kus.

8. Rajame kergliiklusteed Põlva–Peri, Põl-
va–Aarna, Mammaste–Taevaskoja, Ahja– 
Kärsa, Põlva–Tännassilma ja alevikusisesed 
kergteed Moostes, Kauksis, Rasinal. 

9. Suurendame toetusi liikumist ja sporti-
mist propageerivate ürituste korraldamisel.

10. Teeme korda ja arendame Intsikur-
mut, ehitame avaliku WC Põlva linna keskväl-
jakule.

11. Puhastame Põlva järve ja korrastame 
ning arendame rannaala.

12. Rajame valda lemmikloomade kal-
mistu.

13. Ehitame valda kaasaegse spaa.

VII Kultuurne vald
Meie eesmärk on tugevdada ja väärtusta-

da Põlva valda kui tugevat Eesti rahvuskultuu-
ri kandjat.

1. Toetame kohalike kultuuritraditsiooni-
de säilitamist ja edasiarendamist, kultuurielu 
edendamisele suunatud seltside, seltsingute, 
MTÜ-de ning taidluskollektiivide tegevust.

2. Tagame raamatukogude säilimise ning 
neisse uue kirjanduse ja uute arvutite soeta-
mise.

3. Toetame maineüritusi – Intsikurmu 
festival, lõõtspillifestival Harmoonika, rah-
vamuusikatöötluste festival “Moisekatsi 
Elohelü”, Põlva Päevad, Mooste Linalaat, La-

hedalt Lendama. Taastame pikalauapeo.
4. Toetame aktiivseid kultuurielu edenda-

jaid kohalikes kogukondades.
5. Toetame jätkuvalt meistriliigas män-

givaid pallimänguvõistkondi, kes kannavad 
Põlva kui paikkonna nime.

6. Muudame Põlva Kultuuri- ja Huvikes-
kuse ligipääsetavaks kõigile, ehitades sinna 
lifti. 

7. Renoveerime Tilsi Kultuuritare, Vastse-
Kuuste kultuurimaja ja Vana-Koiola rahva-
maja.

Keskerakonna nimekirja kandidaatide 
eesmärk on inimeste rahulolu oma kodu-
kohaga. Seisame selle eest, et Põlva vald 
oleks majanduslikult jätkusuutlik ja arenev 
vald, kus inimestel on hea ja turvaline elada. 

Parim paik Põlva!

Vali kandidaat 
Keskerakonna nimekirjast!

nr 101  TARMO TAMM
nr 102  ANNE NOOK
nr 103  GEORG PELISAAR
nr 104  JANIKA USIN
nr 105  HEIMAR LENK
nr 106  EVE NEEMSALU
nr 107  ANTS VÄÄRSI
nr 108  LIILIA RAIK
nr 109  ANDRE LAINE
nr 110  ESTER TUIKSOO
nr 111  ROMET OONE
nr 112  HELLE VIRT-LENK
nr 113  KOIT NOOK
nr 114  HANNA-GRETE RÜÜTLI
nr 115  TARVI-KARLOS JENS
nr 116  EVELI POST
nr 117  ERIK VALDMAA
nr 118  ANDU HANSON
nr 119  EVE SALUNDI
nr 120  TARMO KIROTAR
nr 121  ANU MÕTSAR
nr 122  ARVO SARAPUU
nr 123  ESTER LIBLIK
nr 124  REIN KÄSK
nr 125  IRJA SUVISILD
nr 126  TOIVO NARUSBEK
nr 127  ENELI MOORAST
nr 128  JÜRI SAAN
nr 129  KÜLLI OTS
nr 130  AIVO KAHAR
nr 131  ÜLLE SILLAMÄE
nr 132  KALLE KALDMÄE
nr 133  ANNE REINHOLD-SEENE
nr 134  AIVAR ARAKAS
nr 135  EVE JÕGEVA
nr 136  VIRKO TINT
nr 137  VAIKE LAUR
nr 138  ATS KAHAR
nr 139  KAJA PUUSTA
nr 140  HELMO MERTENS
nr 141  GREETE KÄSI
nr 142  TARVO ASUR
nr 143  TIIA JOHANSON
nr 144  RAINAR RAUDSEPP
nr 145  SIGRID AVALD
nr 146  VAMBOLA KOLBAKOV
nr 147  EINO KUIVALAINEN
nr 148  TOOMAS LILLO
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