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KULDAR LEIS
101

Elu on näidanud, et kui tema juba midagi juhtima juhtub 
ja seda tihti juhtub, saavad juhitud ka esmapilgul täies-
ti juhitamatud asjad ning kui on vaja, ehitab ta kasvõi 
Tagurpidi Maja. Kuldar Leis on kõrgelt hinnatud rahvus-
vahelise kogemusega ettevõtja ja tippjuht. Ta on loonud 
ja juhtinud ettevõtteid erinevatest valdkondadest, 
aidanud kolm neist börsile viia ja on ainuke Eestis, kes 
kuulub kolme börsifirma nõukokku. Viimase väljakutsena 
juhib ta sihtasutust TARTU 2024 ja seda eesmärgiga, et 
kultuuripealinnast saaks maksimaalse kasu kogu Lõu-
na-Eesti. Tema panust kohaliku ettevõtluse arendamise 
ja ettevõtlushariduse edendamise eest on tunnustatud 
Vabariigi Presidendi poolt antud Valgetähe IV klassi 
teenetemärgiga. Põlva patrioodina on kodukoha elu 
arendamine Kuldari jaoks alati tähtis olnud, Ta oli Põlva 
riigigümnaasiumi liginullenergia hoone idee algataja ja 
eestvedaja ning juhtis Põlva Vallavolikogu esimehena 
valdade ühinemisläbirääkimisi. Kuigi tema töögraafik on 
erinevatest ülesannetest kirju nagu Muhu lapitekk, on 
seal alati aega Põlva valla arengusse panustamiseks, 
sest kõige tähtsam koht on kodukoht.

Ma olin neli aastat ettevõtluskonsultant Põlva-, Võru- ja 
Valgamaal ja seetõttu olen Kagu-Eesti risti-põiki läbi 
sõitnud ning paljude firmade ja sädeinimestega plaane 
pidanud. Ise kuskil elades ei kipu me kohalikke võlusid 
märkama, aga võin julgelt öelda, et vaatamata kitsas-
kohtadele on meil Põlva vallas elukeskkond väga hea. 
Võime olla uhked, et meil on Põlvas näiteks Eestis suurim 
osakaal kordatehtud korterelamuid, meil on läbi aastate 
olnud arvukad tugevad õpilasfirmad, Serviti nopib koos 
fännidega järjest käsipalli meistritiitleid ja ristkihtpuit 
piloteerib korterelamutes just Põlvas. Kõik need näited 
ja muud vägevad teod tulenevad sädeinimestest, kes on 
oma ala tõelised fännid, kes on vallale suur väärtus ja kes 
ei manipuleeri avalikkusega, vaid tegutsevad.

Võtsin viieks aastaks väljakutse vedada Euroopa Kultuu-
ripealinna Tartu 2024. Sellest saab Tartu ja Lõuna-Eesti 
suurim ühine ettevõtmine ajaloos. Põlva vallal kui ühel 
osalisel on selle viie aasta jooksul palju võita nii kultuuri, 
ettevõtluse kui elukeskkonna osas. Selleks aga peame ise 
aktiivsed olema, oma varjatud talendid panustama kut-
suma ja ise ning koos Tartu ja kogu Lõuna-Eestiga uusi 
ideid pakkuma ja ellu viima.

Just uued ideed on need, mida on raske ellu viia, aga 
mis toovad hästi tehes uue kvaliteedi ja loovad parima 
elukeskkonna. Olgu need siis kultuuripealinna raames 
teostatavad kunstilised naudingud või juba rajatav Lõu-
na-Eesti üks vägevaim turismiatraktsioon Wakepark või 
tulevikku vaatavalt Taevaskoja külastajatele täiuslikuma 
kogemuse pakkumine või mäesuusanõlva ja suvise suu-
satamise võimaldamine Mammastes.

Põlva vald areneb siis, kui volikogus ja mujal valla elus löö-
vad kaasa laia silmaringiga koostöövõimelised inimesed, 
sestap isikliku ego pealesurumisega või äärmuslusega on 
koostöö arenguks väga keeruline.
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MARTTI RÕIGAS
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Võib öelda, et tema laud on kogu aeg rikkalikult kaetud, 
kuid seda projektide, ehitusobjektide ja sadade kiiret 
lahendamist vajavate probleemidega. Aga probleeme ja 
väljakutseid ta ei karda, pigem sööb neid hommikuks. 
Martti Rõigas on kaheksa-aastase kogemusega ehitus 
ja -planeeringu valdkonna abivallavanem. Tema igapäe-
vane tööpõld on nii lai ja mahukas, et enese imetlemi-
seks seal aega ei jää, sest Martti arvates selfi tööd ei 
tee ja Facebookis päris asju valmis ei ehita. Kohalikus 
poliitikas on ta osalenud aastast 2009, alustades Põlva 
linnavolikogu liikmena. Martti on uuendusmeelne ja 
tulemustele orienteeritud.  Rääkides kogu valla täna-
vavalgustuse LED lahendusele viimisest, mis säästab 
energiakuludes kümneid tuhandeid eurosid. Või nuti-
kate jäätmejaamade plaani väljatöötamisest, kus Põlva 
lahenduse tutvustusele kogunes üle paarikümne asjast 
huvitatud omavalitsuse. Lõpetades veelauakeskuse 
rajamisega Põlva järvele, kus just tema on olnud eest-
vedajaks. Martti kandideerib, sest parimad ideed Põlva 
valla arenguks on vaja reaalselt ellu viia ja selleks tal 
kogemust juba jagub.

Neli aastat tagasi joonistati Eesti kaart ümber ja viiest 
Põlvamaa omavalitsusest moodustus suur Põlva vald. 
Need neli aastat on olnud valla juhtimises tõeline väl-
jakutse, sest täielik üksmeel ja ühtsus oli esialgu ainult 
kaardile joonistatud piirides. Poliitika on ka kohalikul 
tasandil konpromisside kunst, mitte ühemehebänd ja 
seetõttu tahaks öelda tänusõnad partneritele nii Kesk-
erakonnast kui Valimisliidust Põlva Areng, kellega antud 
perioodil valitsemise vastutust jagasime.

Visates pilgu aga tahavaatepeeglisse saab öelda, et ühi-
ne Põlva vald astus tublid sammud edasi, millest mõned 
sammud tooks ka siinkohal välja.

• Uue kuue sai Mooste mõisakool, Põlva Muusikakool, 
Põlva kooli Kesk tänava hoone. Remondi osaliseks 
sai ka Ahja kool, kus parendustööd kestavad veel 

täna. Välja ehitati Vastse-Kuuste lasteaia II etapp. 
Käesoleval aastal saavad uue ventilatsiooni Mooste, 
Kauksi, Rasina, Tilsi ja Ahja lasteaiad.

• Mustkatte sai ligi 40 km teid üle valla, valmis Ros-
ma-Peri kergtee ning lahenduse saab aastakümneid 
järge oodanud Piiri tänav.

• Maakonnakeskus sai keskväljaku, esindustaadioni 
ning ujula laienduse. Valmisid mitmed mängu- ja 
spordiväljakud üle valla ja parendati tingimusi Ahja 
koolistaadionil. Kultuurikeskus sai kaua oodatud lifti, 
et ka liikumispuudega inimesed pääseksid kultuuri 
nautima.

• Üle 500 tänavavalgusti on viidud LED lahendusele, 
millele peagi lisandub veel 200. Moostes valmis 
ökoloogilise ehituse kompetentsikeskus ning Põlva 
järv saab atraktiivse turismiobjektina veelauaraja.

Kuidas siit edasi liigume, sõltub meie kõigi ühisest panu-
sest. Üks on aga selge, vaadates millise kiirusega arene-
vad ja uuenevad omavalitsused üle Eesti, peab ka Põlva 
vald olema arenev ja uutele lahendusele avatud. Mulle 
tundub, et see ongi nende valimiste põhiküsimus, kas 
julge uuendusmeelsus või kramplik vanast kinni hoidmine 
ja uuele vastandumine. Seega on meil kõigil võimalus ot-
sustada, kui arenenud on Põlva vald aastate pärast. Aga 
see sõltub juba Sinust, kummal poolel oled Sina?
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LENNART LIBA 
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Temast kirjutades tuleb olla ettevaatlik, sest piisab ai-
nult tühiku unustamisest ja „Libauudis“ ongi sündinud. 
Lennart Liba on Põlva Vallavolikogu esimees ja Põlva-
maa Arenduskeskuse juhataja. Ta on tulevikku vaatav 
meeskonnajuht, kellel on varasemalt pikaaegne valla-
juhtimiskogemus Vastse-Kuuste vallavanemana. Ta on 
lõpetanud Nõo keskkooli, õppinud ülikoolis füüsikat ja 
omandanud kõrghariduse Eesti Maaülikoolis majanduse 
erialal. Ta tegeleb juba 1989. aastast vanavanemate 
põlistalus hobikorras talupidamisega, kus koos perega 
kasvatab suurte sarvedega šoti lihaveiseid ja harib 
maad. Ühtlasi on usaldatud kodukülas Kiidjärvel Lennar-
tile ka külavanema amet. Lisaks hobikorras talupidami-
sele teeb ta ka sporti, mängib koos poegadega korvpalli 
ja katsub jõudu kaks korda aastas omavalitsusjuhtide 
mitmevõistluses, olles ainus kõigil võistlustel osale-
nud omavalitsusjuht. Temaga koos ei jää kellelgi kõht 
tühjaks, sest hobikokana teab ta, et armastus käib ikka 
kõhu kaudu.

Piltlikult öeldes hakkasime neli aastat tagasi kirjutama 
Põlva valla uut elu- ja edulugu, kuna suurvalla moodustu-
misel seisime suure väljakutse ees. Meie eesmärk polnud 
mitte ainult arendada maakonnakeskust, vaid samasu-
guse hoo pidid saama ka väiksemad keskused 

nagu Ahja, Mooste, Vastse-Kuuste ja Tilsi ja Põlva vallas 
asuvad 69 küla.

Põlva vallavolikogu esimehena võin öelda, et pingutasime 
nelja aasta jooksul palju, et ühtlustada kogu valla arengut, 
et elu ei õitseks ainult maakonnakeskuses. Loomulikult ei 
jõudnud me teha kõike, kuid kui meile antakse valimistel 
võimalus, töötame selle nimel edasi.

Nii on Reformierakonnal plaanis arendada edasi veelgi 
küladele mõeldud projektitoetust, kus külad saavad ise 
otsustada, mida neile kõige enam vaja on ning selle ka 
ellu viia. Sellest võidaksid kõik: nii kohalikud kogukon-
nad, kes teavad täpselt, mida neil vaja on, kui ka Põlva 
vald, sest nii on tagatud vallarahade kõige optimaalsem 
kasutamine.

Põlvamaa Arenduskeskuse juhina ja Põlva valla volikogu 
esimehena olen ma aru saanud, et Põlvamaal on iga 
töökoht kulla väärtusega ja eriti riiklikud töökohad. Kui 
kaovad riiklikud töökohad, siis neid ei suuda asendada ei 
omavalitsused ega erasektor ja just seetõttu teen kõik 
endast sõltuva, et Põlvasse tuleks riigimaja, kus oleksid 
nii riiklikud töökohad, mis täna Põlvamaal on ja millele 
tulevikus lisanduksid veel ka riiklikud kaugtöökohad. 

Samuti pean oluliseks Põlva valla uue administratiivkes-
kuse rajamist, mis lõpetaks praeguse ebamõistliku olu-
korra, kus Põlva vald tegutseb kolmes hoones. Vallamaja 
ehitamine lahendaks ka Põlva muusikakooli ruumimure 
ning riigimaja ja uus vallakeskus tooksid Põlva südames-
se haldusliku sünergia ning annaks koos erasektoriga 
panuse keskuse arengusse.

Põlvamaa tunnuslause on Rohelisem elu ja kui veel mõned 
aastad tagasi oli roheteema ettevõtjate hulgas pigem 
nišiteema, siis praeguseks on olukord kardinaalselt muu-
tunud. Rohemajandus on tulnud, et jääda ja põhjus on 
lihtsamast lihtsam – inimkonnal on piltlikult öeldes selg 
vastu seina ning senine ressursirohke majandusmudel ei 
saa enam jätkuda.

Kuigi Põlvamaa alustas rohelisema elu propageerimise-
ga juba paarkümmend aastat tagasi, oleme viimastel 
aastatel jäänud veidi loorberitel puhkama. Samas saab 
Eesti lähiaastatel 2021–2027  EL-i ühtekuuluvuspoliitika 
raames rohepöörde elluviimiseks 3,37 miljardit eurot toe-
tust, mis avab võimaluste akna ka Põlvamaale. Kasutame 
selle ära!

Põlva volikogu esimehena olen ma juba tegelenud eel-
öeldud teemadega, kuid palju on veel teha, mistõttu 
kandideerin ka seekord vallavolikokku. Pikaajalise omava-
litsusjuhina tean, et väljakutse pole kergete killast, kuid 
kuna minu juured on sügaval Põlvamaa mullas, siis tahan 
ma kaasa rääkida  nii Põlva valla kui kogu Põlvamaa aren-
gus ja teha kõik selleks, et Põlva vald oleks parim paik 
elamiseks, laste kasvatamiseks ja töötamiseks.
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Ta on võimeline minema ajas tagasi, olema ajas sees ja tihtilu-
gu ka ajast ees. Ülo Needo ei leiutanud ajamasinat, aga olles 
aastakümneid Eesti ühe paremini taastatud mõisakompleksi 
eestvedajaks, on meil kõigil võimalus teha üks rännak läbi aja-
loo. Ülo on tõeline Mooste patrioot ja olnud pikka aega Mooste 
vallavanem. Tema eestvedamisel on Mooste mõisakompleksile 
puhutud sisse selline elu, et sellest on saanud turismi, kultuuri 
ja ettevõtluse arendamise näide tervele Eestile. Lisaks on Ülo 
edukalt vedanud Mooste Veskiteatrit ja seal ise ka üles astunud. 
Ka tema haridustee kinnitab Ülo mitmekülgsust, sest ta on lõpe-
tanud Tallinna Polütehnilise Instituudi tööstus- ja tsiviilehituse 
erialal ja on tehnilistes küsimustes kõva käsi.  Ta korraldab koos 
MTÜ Folgisellide Seltsiga üle Eesti tuntuks saanud festivali „Moi-
sekatsi Elohelü“ ja on mees nagu orkester, ta tantsib, laulab, 
näitleb ja käsitseb vabalt erinevaid muusikainstrumente ehk nii-
palju erinevaid trumme kui kokku lugeda saab. Ülo Needo seisab 
selle eest, et Mooste ja Mooste piirkonnas asuvate külade areng 
ei raugeks ning kõik lasteaiad ja koolid jääksid suures vallas 
alles. Mooste peab saama tänapäevase spordisaali ja olema ka 
edaspidi Põlva valla omapärane pärl. Samas näeb Ülo ka suurt 
pilti ja tahab oma pikaaegsed kogemused panustada kogu valla 
hüvanguks.

Kui kedagi saaks iseloomustada telest tuntud reklaamlause-
ga „Piisav, et mõjuda meestele, kuid mõeldud siiski naistele“, 
siis on see loomulikult naistearstina töötav Liivi Maran. Ta 
on lõpetanud arstiteaduskonna ja on AS Põlva Haigla nõukogu 
liikmena seisnud meie kõigi paremate ravivõimaluste eest. Liivi 
on panustanud vallavolikogus läbi mitme koosseisu, viimati sot-
siaalkomisjoni aseesimehena on Liivi seisnud sotsiaalhoolekan-
de ja -teenuste ning tervishoiu teemade eest. Ta kuulub Eesti 
Naistearstide Seltsi, Balti-Saksa Arstide Seltsi ja on panustanud 
kogukondlikku tegevusse Põlva Rotary klubis. Liivi teab, mis on 
kvaliteet, ta armastab klassikalist muusikat ja laulab vaimulikku 
laulu kammerkooris Maarja ning lõõgastub ujudes ja kepikõndi 
tehes. Liivi tahab teha kõike selleks, et ka vanematel inimestel 
oleks Põlva vallas mugav ja muretu elu ning et inimesed, kes 
peavad hooldama oma puudega lapsi või eakaid sugulasi, saak-
sid valla poolt tuge ja abi. Liivi seisab ka õpetajate ja huvikooli-
õpetajate palkade eest.

Ega siinpool Emajõge ei teagi meest, kes oleks veel rohkem 
mees, kui see mees. Uuno Siitoja on ettevõtjana torumees ja 
elektrimees, vabal ajal jahimees ja kalamees ning lausa nii kõva 
mees, et on jõudnud selle kõige kõrvalt olla ka Ahja volikogu 
esimees. Uuno on viimase kooseisu Põlva vallavolikogu liige, kes 
teab ja tunneb Ahja piirkonda ja inimesi nagu oma ühe käe viit 
sõrme ja on alati valmis reaalselt käed külge lööma. Viimase näi-
tena võib tuua Ahja tänavavalgustuse uuendamise projekti, kus 
Uno nõustas vabatahtlikult projekteerijaid ja ehitajaid, et Ahja 
saaks parima lahenduse. Ta on viimased paarkümmend aastat 
juhtinud kohalikku jahtkonda ja huvitub vanavara kogumisest. 
Uuno arvates on Ahjal palju tehtud, aga paljud suured ideed ja 
ettevõtmised on pooleli ning ellu viimata. Parim rakendus on 
vaja leida Ahja mõisale ning algust oleks vaja teha Ahja-Kärsa 
kergliiklustee ehitusega. Uuno kandideerib, sest ei taha jätta 
asju saatuse hooleks, tahab kodukoha eest seista ja panustada 
valla hüvanguks.
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See mees on iga metsa eksinud seenelise unistus, sest ta 
suudab orienteeruda kasvõi kinnisilmi. Nikolai Järveoja on 
oma elu pühendanud orienteerumise eestvedamisele ja teda 
on Vabariigi Presidendi poolt tunnustatud Valgetähe V klassi 
teenetemärgiga. Ta on pikaaegse orienteerumistreenerina läbi 
aastakümnete toonud orienteerumise juurde palju Põlvamaa 
lapsi ja noori. Sadadesse ulatuva seltskonna orienteerumispäe-
vakute sarja eestvedajana meelitab ta kokku tänagi. Nikolai on 
Orienteerumisklubi Kobras juht ja kuulub Põlva Maakonna Spor-
diliidu juhatusse. Ta on kuue volikogu koosseisu liikmena andnud 
Põlva arengusse suure panuse ja teinud seda alati talle omase 
põhjalikkuse ning pühendumisega. Nikolai Järveoja on valitud ka 
Põlva linna aukodanikuks. Nikolai kandideerib, sest asju kõrvalt 
vaadata ja lihtsalt kritiseerida ei ole talle kombeks. Talle meeldib 
olla ühiskondlikult aktiivne ning enda tõekspidamisi ja seisukohti 
kaitsta ja seda mitte ainult spordivaldkonnas.

Kuuldes sõnapaari „täielik lasteaed“ ei ole üldiselt meist kee-
gi õnnelik, aga tema miskipärast on. Te küsite miks? Asi on 
tegelikult lihtne, Katrin Peil on Vastse-Kuuste ja Ahja ühenda-
tud lasteaia Sinilind direktor. Lapsed on tema kutsumus, sest 
tal endalgi on üheksa lapselast.Kõrghariduse omandas Katrin 
Tallinna Ülikoolis. Katrin on Põlva Vallavolikogu liikmena ning 
hariduskomisjoni esimehena andnud tugeva panuse valla ha-
riduselu parendamiseks. Oma vaba aega sisustab ta käsitööd 
tehes ja värkstubasid välja ehitades. Rahvatantsurühm Vihista 
Viisku on tema juhendamisel pastlaid välgutanud nii Eestis kui 
ka mujal Euroopas. Katrini eestvedamisel on ellu viidud mitmeid 
LEADER projekte mis pakuvad kogukonnale paremaid võimalusi 
ühistegevuseks. Hinnates kõrgelt koostööd ja olles kohaliku elu 
eestvedaja, peab ta oluliseks ühiselt arenevaid kogukondasid 
suures Põlva vallas. Katrin seisab selle eest, et lastel ja noortel 
oleks võimalus saada parimat haridust ja osaleda erinevates 
huvialaringides kodukoha lähedal.

Nii suure kopsumahuga meest, kes suudaks nii kiirelt ja nii 
suurele külale elu sisse puhuda, ei ole Põlva vallas enne nähtud. 
Innar Lutsar on Peri külavanem, kes on koos külaaktiiviga suut-
nud Peril sihid paika seada ja asjad toimima panna. Innar teab, 
et millegi saavutamiseks ei tule käed pikalt välja sirutada ja 
oodata, vaid esmalt ikka ise käed külge panna ning alles seejärel 
hakkavad asjad juhtuma. Innaril juba tehnilisest taibust puudust 
ei tule, sest ta sõiduautode tehnik. Ta on õppinud sõiduautode 
ning rasketehnika remonti, elektritöid ja diagnostikat. Innar on 
omal nahal ära proovinud ka paremate võimaluste otsingud väl-
jaspool Eestit, töötades tööstuselektrikuna Taanis, Saksamaal 
ning Soomes. Kodust eemal olles on ta aru saanud, et just Põlva 
vallas Peril on parim koht, kuhu rajada kodu oma perele ning jääda 
paikseks. Ta on aktiivne kaitseliidu liige ning kui sellest kõigest 
aega üle jääb, käib võimalusel jahil ja kalal. Innar kandideerib, 
sest tahab Põlva vallavolikogus seista oma koduküla ja külaelu 
arengu eest, et ka väljaspool maakonna keskust asjad areneks 
ja oleks mõnus elada. 

KATRIN PEIL
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NIKOLAI JÄRVEOJA
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INNAR LUTSAR
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On teada-tuntud tõde, et tangot tantsitakse ikka kahekesi, aga 
tema on üks väheseid, kes saab sellega ka üksi hakkama. Lisaks 
aitab ta kõiki neid, kes oma toimetamistes tuge vajavad, sest 
Aet Olle on Põlva valla hooldekodu juhataja ja üks võistlustant-
suklubi Maarja eestvedajatest. Kui kedagi nimetada eksperdiks 
sotsiaalvaldkonnas, siis kindlasti on selleks Aet. Tal on Tallinna 
Pedagoogikaülikoolist bakalaureuse kraad sotsiaaltöö erialal ja 
ta juhib lisaks hooldekodule Põlvamaa Astmahaigete seltsi. Tema 
suureks kireks ja hobiks on võistlustants ja selle edendamine üle 
Eesti. Aet korraldab koos tantsuklubi juhatuse ja lastevanema-
tega suurvõistlusi nii Põlvas, Tartus kui Tallinnas ja pakub koos 
abikaasaga võimalust saada pühapäevatantsijatel sammud 
selgeks seltskonnatantsu kursustel. Aet Olle kandideerib, sest 
soovib panustada oma oskused ja teadmised Põlva valla hooliva 
ja tervisliku tuleviku nimel.

Ta on mees, kelle tegemistest mõeldes hakkab nii mõnelgi suu 
vett jooksma. Ei, ta ei tule teie tüdrukuteõhtule ja teda ei saa 
tellida, aga tema käest saab tellida...maasikaid. Kaider Lutsar 
juba tööd ei karda ja on maasikakasvatusega tegeleva Punamari 
OÜ juht. Ta on alati valmis panustama ja valla hea käekäigu nimel 
kaasa lööma. Kaider on olnud varasemalt Ahja Vallavolikogu liige 
ja juhtinud Ahja Vallavolikogu arenduskomisjoni. Lisaks eelnevale, 
on Kaideril ka oma ehitusega tegelev ettevõte, ta on omandanud 
põllumajandusliku hariduse ja tema hobideks on taimekasvatus, 
tehnika ja reisimine. Kaider kandideerib, et seista valla tasakaa-
lustatud arengu eest ning luua ja märgata sidet maa-ja linnaelu 
vahel, sest ainult koos suudame tekitada tugeva kogukonna ja 
tugeva valla.

Kui omavalitsus oleks Rubiku kuubik, siis oleks just tema see, 
kes oma teadmistele tuginedes selle kõige kiiremini õigesti 
kokku paneks. Ülo Plakso töötab Kambja valla haldusjuhina, 
ta on olnud Orava vallavanem, Põlva valla majandusnõunik, 
Kõlleste valla arendusnõunik ning juhtinud ATKO Põlva osakonda. 
Hariduselt insenerina ning tehnikahuvilisena oli just tema valla-
juhina esimene, kes tõi Lõuna-Eesti metsade vahele Oravale uue 
põlvkonna elektriauto ja oli teraviljajäätmetega köetava Piusa 
külastuskeskuse rajamise eestvedaja. Ülo Plakso on aktiivne ka 
kogukonna esindamisel, olles Partsi ja Uibujärve külavanem ning 
on olnud Põlva Kooli hoolekogu esimees. Ülo kandideerib, sest on 
valmis rohkem panustama kodukoha arengusse, ta tahab hoida 
külad elamisväärsena, hariduselu joonel ja valla teed korras.

AET OLLE 
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KAIDER LUTSAR
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ÜLO PLAKSO 
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MARKO AVIKSON 
115

Sellel mehel on nii palju soojust, et seda on jagunud sadadele. 
Enamasti on ta pakkunud seda talveperioodil, sest Madis Pütt 
on olnud pikalt soojusenergia ettevõtja ning hoolitsenud selle 
eest, et Tilsis oleks toad soojad. Käesolevast hooajast enam 
Madis Tilsis soojuse tootmise eest ei  vastuta, aga vabanenud 
ajaressursi on ta valmis rakendama volikogus Laheda piirkonna 
huvide eest seistes. Madis võtab valimistest osa juba viiendat 
korda ja on kaks koosseisu olnud Laheda vallavolikogu liige ning 
löönud aktiivselt kaasa majanduskomisjonis.  Madisel on raken-
duslik kõrgharidus ning ta tegeleb igapäevaselt põlluharimisega, 
kasvatades teravilja ning muid põllukultuure. Oma vaba aega 
sisustab Madis mälumängu ja paadisõiduga ning suure huviga 
jälgib motosporti. 

Olgem ausad, meist paljud on unistanud jõudmisest olüm-
piamängudele, aga tema on seda teinud. Põlva Gümnaasiumi 
õppejuht Florika Kolbakova andis oma panuse, töötades va-
batahtlikuna Rio olümpiamängudel, kuid see on ainult üks pisike 
piisk tema rännakute ookeanis. Juba 18-aastasena matkas ta 
läbi Karakumi kõrbe Turkmeenias ja on tänaseks külastanud üle 
60 riigi. Ta on korraldanud õpilastele keeleõppereise New Yorki, 
Londonisse, Maltale, samuti õpilasvahetusi koolidega Indiast ja 
Vietnamist. Florikal on magistrikraad eripedagoogikas ja anglis-
tikas ning ta on varasemalt töötanud mitmes Põlva koolis inglise 
keele õpetajana. Põlise põlvakana, kuid maailma näinuna teab 
Florika, et peame ise panustama ja leidma oma NOKIA, et Põlva 
vald areneks ja muutuks atraktiivsemaks, siis leiavad meid ka 
teised üles. Florika seisab elukestva õppe eest ja kandideerib, 
sest kõigil Põlva noortel ja mitte enam nii väga noortel peaks 
olema võimalus õppida ja ennast arendada ning et haridus, mida 
me pakume peaks olema võrdväärne haridusega mistahes teis-
tes paikades nii Eestis kui mujal maailmas.

Ta tunneb rõõmu sellest, kui teistel läheb hästi ja siit võiks 
teha järelduse, et ta on  heategija, kuid tema ametid on lihtsalt 
sellised. Marko Avikson jagab toetusi, töötades PRIA arengu-
toetuste osakonnas ja olles tegev Kultuurkapitali Põlvamaa 
Ekspertgrupis. Varasemalt on ta tegutsenud Põlvamaa Partner-
luskogus ja aidanud LEADER meetme toetustega tehtu kaudu 
kaasa kohaliku elu arendamisele. Vallaelu asjade korraldamise 
kogemust hankis Marko Mooste volikogu aseesimehe ja majan-
duskomisjoni esimehe rollis, olles Mooste ja Põlva valla ühinemise 
pooldaja. Kogukondliku tegevuse alal osaleb ta Lions-klubis LC 
Põlva ja orienteerumisklubis OK Põlva Kobras. Vaba aega meeldib 
sisustada koos perega sportides ja reisides. Põlva vallavolikokku 
kandideerides seisab ta selle eest, et meil oleks tugevad koolid 
ja lasteaiad, mitmekülgsed huviharidusvõimalused, põnev elu-
keskkond ja ettevõtluse arengut ning sporti toetav omavalitsus 

MADIS PÜTT 
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TIINA PIKK 
116

Ta on naine, kes teab ehitusmaterjalidest kindlasti rohkem kui 
iga teine mees, kuid ta ei ole ehitaja. Tiina Pikk on Põlva ESPAKI 
kaupluse juhataja, kes vabal ajal näitleb Mooste Veskiteatris, 
kuid sellega tema aktiivsus ei piirdu. Tiina on tuntud ka oma 
võrratu lõõtsamänguoskuse poolest, tema hobiks on aiandus 
ja kui adrenaliinist puudu tuleb, võib ta teist mööda tuhiseda 
mäesuuskadel. Tiina kandideerib, sest soovib panustada oma 
kodukoha arengusse ja seisab selle eest, et külaelu ei hääbuks. 
Tiina arvates võiks ka Põlva vallal olla Mammastes oma mäesuu-
sanõlv, mis pakuks elamust omadele ja meelitaks siia külalisi.

JANNO RÜÜTLE
117 

Kui Lutsu külas toimub järjekordne tulistamine, lendab õhku WC 
või teatatakse, et keegi sai taaskord haamriga vastu pead, siis 
teavad juba kõik, kes selle teatri eest vastutab. Janno Rüütle 
on Lutsu Teatri eestvedaja ja pikaaegne külavanem. Ta on oma 
meeskonna ja külakogukonnaga lennutanud väikse Lutsu küla 
jäädavalt Eesti kultuuriorbiidile, kus suvekuudel naudivad teat-
rikogemust tuhanded külastajad üle Eesti. Igapäevaselt tegeleb 
Janno juba viimased 30 aastat talupidajana, ta on juhtinud 10 
aastat Põlva Talupidajate Liitu, kuulunud mitmete organisat-
sioonide juhatustesse ja nõukogudesse ning on ära proovinud 
ka Põlva vallavolikogu esimehe ameti. Janno Rüütle kandideerib, 
sest soovib panustada oma kogemused kultuuri, kogukonna ja 
külaelu edendamisele.

INGE KALLE
118 

Kui tavaliselt püüavad kõik oma haridusteega kiirelt ühele poole 
saada, siis tema on kooli jäänud juba aastakümneteks ja tundub, 
et jääb veel kauaks. Mitte et asi oleks tema õppeedukuses, Inge 
Kalle on Vastse-Kuuste kooli direktor, hariduselt eesti keele 
filoloog ja annab lisaks direktoriametile eesti keele ja kirjanduse 
tunde. Inge on kogukondlikult aktiivne ja tegutseb MTÜ Kiidjärve 
Küla Seltsi juhatuse esimehena, tal on ette näidata ka kogemus 
Vastse-Kuuste vallast volikogu esimehena. Inge häält on kuulda 
olnud ka Vastse-Kuuste segakooris ning tema suurimaks hobiks 
on 5 lapselast. Inge Kalle tahab seista selle eest, et uus suurvald 
pakuks kõigile lastele kaasaegseid ja innovatiivseid haridusvõi-
malusi ning tuge individuaalseks arenguks.

NELE RISTTEE 
119

Mõni naine lihtsalt on nii tugev, et suudab klaveriga redelist 
üles ronida ja kui vaja ka alla ning seda mitu korda järjest. Aga 
ärge seda kodus järgi proovige, sest jutt käib ikkagi helirede-
list. Nele Risttee on Pihlapuu lasteaias muusikaõpetaja, kes 
on omandanud Tallinna Ülikoolis haridusteaduse magistrikraadi 
muusikaõpetaja erialal. Ta on panustanud erinevate ürituste 
korraldusmeeskondades Põlva maakonna laulu- ja tantsupeol 
ning laste laulukonkurssidel. Eelmisel Kagu-Eesti tantsupeol oli 
Nele lasteaedade liigijuht. Ta on pikalt olnud Pihlapuu lasteaia 
hoolekogus lasteaiaõpetajate esindaja. Lisaks tegeleb Nele 
rahvatantsuga Meie Stuudio tantsukooli naisrühmas ja aitab ka 
korraldada nimetatud tantsukooli igapäevast tööd. Nele kandi-
deerib, sest kvaliteetne alusharidus on elu vundament ja see 
peab olema tasuta kättesaadav kõikidele lastele. Lasteaia- ja 
koolilastel, erivajadustega inimestel ja eakatel peavad olema 
kogu vallas võimalused tegeleda erinevate huvialadega. Samuti 
seisab ta selle eest, et Põlva Valla alevid, külad ja linnaruum 
peaksid saama väärikalt haljastatud.
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LEMBIT RÄTSEP 
120

Tema ümberkehastumisvõime järgi võiks arvata, et tegemist on 
salateenistuse agendiga, sest Lembit Rätsep suudab välja kanda 
kõik rollid. Ta on õppinud pedagoog ja seda nii füüsika-matemaa-
tika kui ka töö-ja autoõpetuse alal. Lembit on töötanud nii õpetaja 
kui direktorina Põlva Keskkoolis ja Vastse-Kuuste põhikoolis. Ta on 
suure tõenäosusega istunud ilma pikema jututa teie autorooli ja 
lihtsalt gaasi põhja surunud ning maksimumi välja pigistanud, aga 
te kannatate selle viisakalt välja, sest Lembit teostab Põlva Teh-
noülevaatuspunktis ülevaatust. Teda võib kohata ka abipolitseniku 
vormis, sest juba 30 aastat on Lembit panustanud vabatahtlikuna 
meie turvalisuse tagamisse. Kui on vaja, kehastub Lembit jõulu-
meheks, kuuludes Eestimaa Jõuluvanade Ühendusse, kust on 
ette näidata ka jõuluvanade kutsevõistluste esikoht. Võõrad ei ole 
Lembitule ka pulmaisa ja õhtujuhi amet ning kui päriselus peaks 
rollidest puudu tulema, osaleb ta meeleldi näitemängus, kus omab 
kogemusi 40 aasta jagu. Lembit kandideerib volikokku, et seista 
kultuurielu, turvalisuse ja külaelu arengu eest.

URMAS LIHTSA 
121

Ta on kindlasti üks enim lendavaid taldrikuid näinud inimene, aga 
kahjuks tuleb kõigil paranähtuste huvilistel kurvastada, sest ta 
ei ole kohalik ufoloog. Ta lihtsalt loobib taldrikuid, aga ta ei lõhu 
neid, Urmas Lihtsa on üks discgolfi ürituste eestvedajatest Põl-
vamaal, kuid see pole ainus spordiala, kus Urmase panust võib 
märgata. Spordiklubi Känguru juhatuse liikmena panustab Urmas 
ka korvpalli arengusse vallas. Ta on alati leidnud tahet ja aega 
kaasa lüüa, näiteks olles Vastse-Kuustes õpilasmaleva rühma-
juht. Lisaks osavusele spordis on Urmasel ka kuldsed käed, sest 
ta on lõpetanud Tartu Kutsehariduskeskuse tisleri eriala ja töö-
tab Põlva Termis külmisolatsiooni paneelide valimistajana. Ur-
mas kandideerib, sest tahab panustada Põlva vallas spordielu ja 
vaba aja liikumisvõimaluste arendamisse, näiteks võiks discolfi 
mängimise võimalus olla ka kaunis Intsikurmus.

JAAN KOORT 
122

Eks me kõik oleme olnud olukorras, kus peame enda kokkukee-
detud supi ise ära sööma, aga tema suppi söövad millegipärast 
kõik, sest ta on mees, kes suudaks ära toita terve valla. Jaan 
Koort on perefirma juht ja omanik ning on viimase 17 aastaga 
avanud Põlvas viis söögikohta. Kui satute sööma Pargi Baari, kü-
lastate Hullu Lehma või Jäägri pubi, naudite kohvi järvevaatega 
kohvikus Aal, siis ilmselt olete kohtunud ka Jaani endaga, sest 
ta ei istu moodsas kontoris, vaid paneb alati tööle käed külge. 
Jaani hobiks on tema töö ja vahel tundub, et tema ööpäevas on 
hoopis 48 tundi, sest ta jõuab palju ja igale poole. Jaan Koort 
kandideerib, sest tahab edasi anda oma kogemused, seista 
ettevõtluse arengu ja väikeettevõtjate huvide eest Põlva vallas.

ANNE LONDON 
123

Mõni inimene tabab alati märki, sest mõnel lihtsalt on annet ja 
Annel juba annet jagub ning ta jagab seda lahkelt ka teistele. 
Anne London on Kagu Vibuklubi juht ja eestvedaja ning aktiiv-
ne ettevõtja. Kui igaühest ei pruugi saada head jooksjat, siis 
heaks vibulaskjaks võib Anne kõik koolitada ning selleks ei tule 
sõita isegi Sheerwoodi metsadesse, piisab kui põikate läbi Vast-
se-Kuustest. Anne London kandideerib, sest soovib seista mit-
mekesise ning ka tasuta huvihariduse jätkumise eest, et vältida 
sotsiaalset ebavõrdsust. Anne soov on edendada läbi aktiivse ja 
sportliku valla rahva vaimset ja füüsilist tervist
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Kui tavaliselt teiste raha lugeda ei ole ilus, siis tema peale ei pa-
handa miskipärast keegi, sest Raivo Eensaar on raamatupida-
misettevõtte Aktiva Teenus OÜ eestvedaja. Raivo on lõpetanud 
Tallinna Polütehnilise Instituudi ökonomisti eriala ning huvitava 
faktina võib veel välja tuua ka Tallinna Kalatööstusliku merekooli 
laeva külmutusseadmete mehaaniku eriala. Varasemalt on Raivo 
olnud Põlva EPT pearaamatupidaja ja KEK-i puidutsehhi juhataja. 
Raivo hobiks on vana talu taastamine, mis edeneb suurepära-
selt. Ta on aastaid tegelenud orienteerumise ja kergejõustiku-
ga ning soovib, et sport ja liikumine jõuaks iga lapseni. Raivo 
kandideerib, sest tahab seista hajaasustuse huvide ja maaelu 
arengu eest ja tema kindel soov on, et iga vallaelaniku koduni 
peab viima aastaringselt sõidetav tee.

Ta on üks vähestest, kes ilmselt rõõmustab selle üle, et saab 
tööd koju kaasa võtta, sest üks hea raamat enne magamami-
nekut on täielik kvaliteetaeg. Mall Kõpp on Vastse-Kuuste raa-
matukogu juhataja ja kogukonna eestvedaja. Tema viimaseks 
panuseks on Vastse-Kuuste kogukonnamaja kogemusõppe- ja 
koolitusruumi ning kogukonna õppeköögi väljaehitamise ja si-
sustamise eestvedamine. Tegu pälvis ka Põlva valla õpiteo tiitli. 
Ta on lõpetanud Tartu Ülikooli eesti filoloogina ja peab lugu heast 
kirjandusest ja muusikast. Pidev enesetäiendamine on tema 
elu loomulik osa. Mall on väga aktiivne ka kogukonnas, vedades 
juba aastakümneid MTÜ Naisteklubi Kolmapäev tegevust. Tema 
ja naisteklubi juhatuse eestvõtmisel kaunistavad Vastse-Kuuste 
aleviku avalikku ruumi korrastatud haljasalad, kaunid lilleklumbid 
ja humoorikad puuskulptuurid. Mall Kõpp kandideerib, sest soovib 
jätkuvalt panustada valla kultuuriellu, huvi- ja seltsitegevusse 
ning elukestva õppe arengusse kodukohas, et tugeva kogukonna 
alustalad, hoolivus ning vaimsete väärtuste hindamine ei kaoks.

See mees juba teab, kuidas pingeid maandada, sest üks elekt-
riinsener teab üldiselt pingetest kõike. Ta on ainukesena Põl-
vamaa ettevõtjatest lahendanud tööjõupuuduse nutikal moel: 
tema poes „töötab“ juba aastaid „klienditeenindajana“ kõigile 
teada tuntud kass. Rein Kruus on töötanud ettevõtte peaener-
geetikuna, elektriettevõtte juhina ja viimased 20 aastat on ta 
elektrikaupu müüva hulgilao omanik ja tegevjuht. Ta on lõpeta-
nud Tallinna tehnikaülikooli elektrivõrkude ja -süsteemide eriala 
ja on hästi kursis kõigega, mis puutub tehnovõrkudesse. Rein 
Kruus on AS Põlva Soojus nõukogu liige, Põlva Äriklubi ja Põlva 
Inseneride Liidu liige ja kandideerib seetõttu, et tema insene-
ri- ja ettevõtluskogemust läheb uues volikogushumanitaaride 
tasakaalustamiseks kindlasti vaja.

RAIVO EENSAAR 
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Tema maailm, nagu kogu tänapäeva infotehnoloogia, koosneb 
üldjoontes ainult kahest numbrist, need on digiajastu alustalad 
1 ja 0. Tekib küsimus, et kas ta päriselt üldse eksisteeribki või on 
tegu esimese tehisintellektiga? Aga olge mureta, Mati Leet on 
TalTechis küberkaitset õppinud tipptasemel IT- spetsialist ja see 
on tal juba teiseks IT-alaseks kõrghariduseks. Tööalaselt hoolit-
seb Mati Reformierakonna IT- lahenduste eest. Vabal ajal võib 
temaga kohtuda näiteks kell 4 hommikul rabas, kus ta „meetri“- 
pikkuse objektiiviga head kaadrit püüab või hoopis 200 meetri 
kõrgusel, kus ta drooniga järjekordset auhinnaväärilist loodus-
fotot pildistab. Mati lööb kaasa Põlva Linna Puhkpilliorkestris 
ning Karmide Torude tegemistes, sest soovib lõõtsavärgile 
tasakaaluks puhkpilli au sees hoida. Mati kandideerib, sest on 
alati kursis viimaste trendidega tehnoloogia ja IT- maailmas ja 
seisab selle eest, et Põlva ei jääks siinkohal arengutest maha.

Tema käest on läbi käinud ilmselt sajad tuhanded eurod ja siit 
võiks oletada, et ta on miljonär, aga seda ta ei ole. Thea Een-
saar pakub raamatupidamisteenust perefirmas Aktiva Teenus 
OÜ. Tal on raamatupidaja ja müüja kutseharidus ning inimestega 
suhtlemine ei ole tema jaoks mingi väljakutse, sest varasemalt 
oli ta aastaid Põlva Tarbijate Ühistus müüja. Thea kireks on tema 
lapselapsed ja  kodukohas vana talu taastamine, hobiks looduse 
ja loomade pildistamine ning selleks ei ole vaja kaugele minna. 
Piisab, kui uksest välja astuda. Thea kandideerib, sest tahab 
seista hajaasustuse majapidamiste ja külade arengu eest.

Kui mõni mees teeb ainult suuga suure linna ja käega ei kärb-
sepesagi, siis see mees projekteerib teile kasvõi lennujaama 
laienduse. Andke talle ainult lähteülesanne ja asjad hakkavad 
juhtuma. Andres Vijari juhtimisel on projekteeritud veel Kalevi 
Spordihall, Eesti Muusika ja Teatriakadeemia uus kontserdisaal 
ning loomulikult meie enda edulugu - Põlva riigigümnaasium. 
Andres on sihikindel ja eesmärgile pühendunud juht, kes on ak-
tiivne nii oma erialal kui ühiskondlikus töös. Ta on aktiivne Põlva 
vallavolikogu liige ja juhtinud läbi mitme kooseisu volikogu aren-
gukomisjoni. Aastatepikkuse järjekindla tegevusega Himmaste 
külavanemana on ta koostöös kogukonna aktiivsete liikmetega 
saavutanud selle, et küla on korras, kogukond tegutseb aktiiv-
selt ning välja on kujunenud küla traditsioonid. Himmaste küla 
on saanud tiitli Põlvamaa Aasta küla 2016 ja Eestimaa Aasta 
noortesõbralikum küla 2017.

Põlva vald peab olema omavalitsus, kus tugeva vallakeskuse 
arendamise kõrval jätkuvad investeeringud küladesse ning valla 
arengu planeerimisel arvestatakse linna ja külade eripärasid. 
Seepärast näen, et suurendada tuleb just kogukondade initsia-
tiivil küladesse tehtavaid investeeringuid, mille läbi tagatakse 
motiveeritud ja teotahteline külaaktiiv. Ainult olemasolevaid tra-
ditsioone ja kohapealseid algatusi toetades hoiame kõik paigad 
elujõulised ning valla uhtsena.

MATI LEET 
128

THEA EENSAAR
127 

ANDRES VIJAR
129
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TÄNAPÄEVANE JA TÖÖKOHTI PAKKUV
 RIIGIMAJA PÕLVA KESKVÄLJAKULE

• Kogu Eestis valmivad uued riigimajad, mis võimal-
davad kohalikel üha enam kandideerida riigi töö-
kohtadele üle Eesti, aga töötada kohapeal. Seisame 
selle eest, et ka Põlva saaks moodsate tingimuste ja 
uute võimalustega riigimaja ning et riik ja pakutavad 
töökohad jääks Põlvasse alles.

 ISETEENINDAVAD JÄÄTMEJAAMAD 
EHK RINGLUSKESKUS

• Rajame alati avatud ja iseteenindusel põhinevad 
nutikad jäätmejaamad Ahjale, Moostesse, Tilssi, 
Vastse-Kuustesse ja Põlva. Uued jäätmejaamad 
hakkavad tööle ringluskeskuse põhimõttel, et 
soodustada taaskasutust. Kui kodus on näiteks üle 
täiesti korras, kuid moraalselt vananenud kodumasin 
või mööbliese, leiab see uue ja õnneliku omaniku.

BUSSIPEATUSTE PAKIAUTOMAADID 

• Poodlemine muutub järjest enam internetipõhiseks. 
Koos erasektoriga toome pakiautomaadid igale 
kodule lähemale. Pakiautomaadid tulevad kõigisse 
suurimatesse keskustesse ja väiksemate külade 
bussipeatustesse.

AASTARINGNE SUUSARADA JA 
MÄESUUSANÕLV MAMMASTES

• Peame vajalikuks Mammaste tervisespordikeskuse 
edasiarendust. Selleks katame 2 km suusaraja 
Neveplasti kattega, mis võimaldab suusatamist ka 
suvel ning loome Mammaste tervisespordikeskuses-
se 400-meetrise mäesuusanõlva koos tõstukite ja 
toetava infrastruktuuriga. Suurendame tervisespor-
dikeskuses pakutavate teenuste hulka.

RATTARINGLUS

• Varustame suurimad asumid ja Põlva linna rattaring-
lusega, loome rattaringluse süsteemi ning võimalda-
me elektritõukerataste jõudmise Põlvasse.

TAEVASKOJA KÜLASTUSKESKUS

• Taevaskoja on üle Eesti tuntud kaubamärk ja üks 
Lõuna-Eesti suurima külastajate arvuga turismi-
sihtkoht, mida külastab üle 60 000 huvilise aastas. 
Oleme eestvedajad ja kaasame kõik huvitatud asu-
tused ja isikud, et rajada Taevaskoja külastuskeskus. 
Keskuse eesmärk on tutvustada Taevaskoja ainu-
laadset loodust, pikendada külastajate siinviibimise 
aega ning tutvustada Põlva valla turismiettevõtjaid 
ja nende pakutavaid teenuseid. Keskuses paiknevad 
erinevad töötoad ja näitused, rendipinnal kohvik, 
kasutada saab digitaalset giiditeenust.

JÄTKAME LASKETURISMIKESKUSE 
VÄLJAEHITAMIST

• Oleme välja töötanud kontseptsiooni ja taganud 
suurema osa rahastusest, et ehitada Baltikumi 
suurim kõigi võimalustega siselaskekeskus.

Ühinenud Põlva valla moodustamisest on möödunud üks valimisperiood. Ometi tuleb uue suurvalla ühtseks muutmisel 
teha veel palju tööd, et vald hakkaks tööle ühtse omavalitsusena, toimiks tõrgeteta ning pakuks elanikele parimat 
omavalitsusteenust Eestis.

Külad, alevikud ja piirkonnad peavad saama suurvallas oma identiteeti arendada ning tundma end suurpere täieõigus-
like liikmetena. Valla südames olev maakonnakeskus peab saama nii tugevaks, et oma tiitlit ei kaotaks. 

Põlva valla ja meie elanike edukus seisneb selles, kas suudame muutustele ja tänapäevastele lahendustele avatud olla, 
ajaga kaasas ja kohati isegi sellest ees käia. Põlva vald peab olema paremini hoitud ja meil on selleks plaan.

1. PAREMINI HOITUD PÕLVA ON 
TÄNAPÄEVANE, NOORUSLIK 
JA TULEVIKKU VAATAVAID 
LAHENDUSI LOOV VALD. 

#pareminihoitudPolvaVald14



ANNAME KÜLADELE ROHKEM 
OTSUSTUSÕIGUST

• Iga küla teab, mis on talle tähtis – seetõttu usal-
dame kohalikud investeeringud kohalike kätte. Suu-
rendame külaarengu toetust 100 000 euroni aastas, 
et kõigil küladel oleks võimalus elujõuliselt areneda. 
Töötame välja toetuse jagamise põhimõtted ja korra.

TÄNAVAVALGUSTUS KÜLAKESKUSTES

• Oleme viinud valla suurimate keskuste valgustuse 
tänapäevasele LED-tehnoloogiale. Nüüd on võimalus 
panustada kohtadele, kus tänavavalgustus puudub, 
näiteks Lootvinas. Selleks suuname 50 000 eurot 
aastas uue tänavavalgustuse väljaehitamiseks. 
Jätkame ka olemasolevate valgustusvõrkude laien-
damist külades.

MOBIILNE KIIRUSKAAMERA

• Aastate vältel on olnud suur probleem kontrollimatu 
kihutamine kõrvalteedel. Probleemi lahendamiseks 
ulatame politseile abikäe ja soetame mobiilse, va-
jaduse põhjal ümberpaigutatava kiiruskaamera, mis 
tagab liiklusjärelevalve üle kogu valla.

NÕUDEPÕHINE ÜHISTRANSPORT

• Toetame Kagu Ühistranspordikeskust, et ellu viia 
elanike tegelikke vajadusi arvesse võttev nõudepõhi-
se ühistranspordi süsteem.

MOOSTE KOOLI JA KOGUKONNA 
SPORDISAAL

• Ühendades vana uuega, ehitame vana mõisa aida 
juurde spordisaali, et koolilastel ja kohalikul kogukon-
nal oleks paremad sportimisvõimalused.

TÖÖTAME VÄLJA AVALIKU RUUMI 
VISUAALSE KUJUNDAMISE PÕHIMÕTTED,
SEALHULGAS HALJASTUSLAHENDUSED 
JA BUSSIPEATUSED KOGU VALLALE 

• Seejuures jätkame suurimate avalikult kasutatavate 
parkide korrastamist Rasinal, Kiidjärvel, Tilsis, Vast-
se-Kuustes, Ahjal ja Moostes.

SEISAME KOHALIKU KOGUKONNA
IDENTITEETI KANDVATE 
TRADITSIOONILISTE ÜRITUSTE EEST

• Tagame, et vald toetaks jätkuvalt külapäevi, jaani-
päevi ja kohalikke üritusi.

EHITAME PERILE UUE 
KOGUKONNAKESKUSE

• Peri külakeskus ja raamatukogu vajavad uut hoonet. 
Vana maja lammutamisel jätame alles seina, millel 
asub Andrus Kasemaa maal “Mahtra sõda”. Selle 
puhul on üks pakutud lahendus maalitud seina ümber 
klaaspaviljon ehitada. Täpsema lahenduse jaoks 
korraldame ideekonkursi.

TILSI KULTUURITARE
KOGUKONNAKESKUSEKS

• Oleme väliselt korrastanud kultuuritare hoone, 
mille järgmine etapp on sisetööd. Näeme hoonet 
kogukonnakeskusena, kus kohalikud saavad üritusi 
korraldada, sündmusi tähistada ja ühiselt vaba aega 
veeta.

MOOSTE MÕISA TURISMI- JA 
ÕPPEKESKUSTE EDASINE ARENDAMINE

• Mooste mõis on Eesti üks paremini säilinud mõisaan-
sambleid. Toimuvad kursused puitehitiste ehitamise 
ja restaureerimise alal. Lisaks saab õppida savi- ja 
lubjakrohvide ning värvide kasutamist.

VIIME SISSE KORRA NING TAGAME 
VAHENDID KOGUKONNA AKTIIVSETE 
EESTVEDAJATE JA SÄDEINIMESTE 
MOTIVEERIMISEKS JA TUNNUSTAMISEKS

2. PAREMINI HOITUD PÕLVA ON  
ELUJÕULISTE KÜLADE JA 
KOGUKONDADE ALGATUSI 
TOETAV VALD.
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3. PAREMINI HOITUD PÕLVA VALD ON  
TUKSUVA LINNASÜDAMEGA 
MAAKONNAKESKUS.
Linnakeskuse kordategemine võimaldab teotahtelistel inimestel koonduda, kohaliku kogukonna ühtsustunnet kas-
vatada ja elukeskkonda ligitõmbavamaks muuta. Korrastatud keskus kujuneb kultuuriürituste korraldamise ja vaba 
aja veetmise kohaks ning annab jalakäijale liikumiseelise. Kui muudame linnasüdame inimsõbralikumaks, avatud ja 
meeldivaks elukeskkonnaks, hoogustub ka ettevõtlus.

HEA AVALIK RUUM
UUS TURG
• Ehitame keskväljaku jõepoolsele küljele vana katla-

maja asemele mitmeotstarbelise kauplemise ja vaba 
aja veetmise ala.

VANA TURG
• Korrastame olemasoleva turu ja muudame selle 

ajakohaseks. Seejuures ehitame välja turu parkla, et 
praegusest kruusaplatsist saaks ühtne linnaruum.

JÄRVE KALDAD, RAND JA VEELAUAPARK
• Veelauapargi 519-meetrise ringsüsteemi raja ehitus 

käib ja rada saab kasutusvalmis järgmiseks suveks. 
Arendame selle lõpuni välja ning valime operaatori, 
kes peab pakkuma lisateenusena paadi ja SUP-laua 
laenutust ning looma rannakohviku. 

• Moodsale rannaalale tulevad tänapäevaste 
tingimustega sobivad tualetid ja randa teenindavad 
rajatised.

• Korrastame Põlva järve kaldad ja eemaldame jär-
vest setted, milleks kaasame toetusfondide raha. 
Ehitame välja uued ranna juurdepääsurajad, koos 
puhke- ja vaateplatvormidega Kesk tänava ääres. 
Kesk tänava silla remondiga loome silla alla jalakäija-
te juurdepääsutee ja ühenduse keskväljakuga. 

KESKVÄLJAKU KULTUURIPROGRAMM JA
 VABA LAVA

• Käivitame suveperioodi vältel keskväljakul kultuu-
riprogrammi, kus tagame vähemalt ühe kultuuriüritu-
se toimumise nädalas. Tekitame vaba lava formaadi 
ja loome tingimused, kus on võimalus üles astuda 
erinevatel artistidel ja kollektiividel.

KULTUURIKATUS

• Kultuurikeskuse lifti ehitusega avasime pääsu Põlva 
parimate vaadete juurde. Ehitame katuseterrassi, 
kus saab korraldada erinevaid üritusi ja loome 
era ettevõtjatele võimaluse näiteks erinevaid 
pop-up-restorane pidada.

• 

KÕIK TEENUSED ÜHEST KOHAST 

• Seisame selle eest, et Põlva maakonnakeskusena ei 
hääbuks. Põlva peab olema jätkuvalt arenev ja ajaga 
kaasas käiv keskus, kus kõik teenused on lihtsasti 
ligipääsetavad ning ühes kohas kättesaadavad. 
Keskväljakule rajatava riigimaja ja uue vallamaja 
funktsioonid hakkavad üksteist täiendama ja looma 
ühtset teeninduskeskkonda, need on tänapäevased 
ja kõigile avatud.
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4. PAREMINI HOITUD PÕLVA ON  
KVALITEETSET NING KODULÄHEDAST 
HARIDUST PAKKUV JA 
NOORI TOETAV VALD.

HOIAME KOOLID AVATUNA

• Tagame kodulähedase hariduse Põlva valla koolides.

TASUTA ALUSHARIDUS

• Leiame, et laste haridustee esimene etapp peab 
olema tasuta ja seda kogu riigis. Otsime selleks 
lahendusi koostöös riigiga.

SÜNNITOETUS 1000 EUROT

• Lapsed ja noored pered on meile prioriteet, keda 
soovime hoida ja toetada. 

TEHNOLOOGIA JA NUTIHUVIKOOL

• Tänapäevane maailm seob meid järjest enam nutika 
tehnoloogiaga. Tagame, et meie noored saaksid 
ajakohased võimalused tegeleda robootika ja 
infotehnoloogiaga.

PANUSTAME NOORTE ETTEVÕTLIKKUSSE 

• Võimaldame koolidele lisaloenguid ettevõtluse, 
majanduse, investeerimise ning karjääri valdkonnas. 
Õpilasfirmade tegevusele paneme õla alla turundus- 
ja mentorkoolituste toetamisega.

TUGISPETSIALISTIDE KESKUS

• Ehitame üles paindliku süsteemi, et tugispetsialisti-
de ressurssi paremini rakendada. Parimat nõu pea-
vad saama nii lapsed, õpetajad kui ka lapsevanemad.

AJAKOHASTAME KOOLIDE JA 
LASTEAEDADE 
VENTILATSIOONISÜSTEEMID

• Puudulik ventilatsioon ja süsinikdioksiidi kõrge tase 
ruumides ei ole probleemiks ainult koroonatingi-
mustes, vaid mõjutab laste keskendumisvõimet ja 
õpitulemusi igal ajal.

JÄTKAME KOOLIDE JA LASTEAEDADE 
RENOVEERIMISEGA

• Korrastame Tilsi ning Vastse-Kuuste kooli ja jätkame 
Mooste ja Ahja kooli parendamisega. 

• Rekonstrueerime Lepatriinu lasteaia tänapäevaste 
energiatõhususe nõuetega sobivaks.

MUUSIKAKOOLILE, KUNSTIKOOLILE JA 
HUVIRINGIDELE RUUMI JUURDE

• Kui vallavalitsuse ruumid vabanevad, saavad ruumi-
puuduses olevad muusikakool, kunstikool ja teised 
huviringid oma tegevuseks lisapinda.

RAJAME VASTSE-KUUSTE KOOLI
SISEHOOVI AATRIUMI JA 
ÕUESÕPPEKLASSI

• Aatriumist saab raamatukogu lugemissaal, mis on 
ühtlasi kaasaegne õpikeskkond koolile aktiivõppe 
arendamiseks ja ürituste korraldamiseks.

TOETAME MOOSTE RAHVAMUUSIKAKOOLI

JÄTKAME SUVEMALEVATE 
KORRALDAMIST, ET NOORTELE 
TÖÖKOGEMUST PAKKUDA

TOETAME JÄTKUVALT HARIDUSLIKKU 
MITMEKESISUST ERAKOOLIDE JA 
-LASTEAEDADEGA

SUURENDAME KOOLIDE DIGI- JA 
HÜBRIIDÕPPE VÕIMALUSI

TOETAME LASTE JA NOORTE 
VAIMSE TERVISE JA HEAOLU 
TOETUSPROJEKTIDES OSALEMIST
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5. PAREMINI HOITUD PÕLVA, 
VAHVATE SÜNDMUSTEGA, KULTUURI 
JA SPORTI TOETAV VALD.

TARTU 2024 / PÕLVA 2024

• „Euroopa kultuuripealinn Tartu 2024“ on kogu ajaloo 
suurim ühisprojekt Lõuna-Eestis. Tagame, et Põlva 
oleks selle raames oma üritustega parimal moel 
esindatud. Selleks motiveerime valla sädeinimesi 
üritusi läbi viima ning teeme tihedat koostööd „Tartu 
2024“ meeskonnaga kogu Lõuna-Eestis.

MOBIILNE LAVA JA TRIBÜÜNID

• Tagamaks ürituste korraldamise üle valla, soetame 
mobiilse lava ja tribüünid.

HOIAME KÕIK KOHAPEALSED 
RAAMATUKOGUD JA KULTUURIMAJAD 
AVATUNA NING TOETAME 
KÜLAKESKUSI

PANUSTAME KULTUURIKESKUSE JA 
SA MOOSTE MÕIS JÄTKUVASSE 
ARENGUSSE, ET TAGADA VALLA 
ELANIKELE TIPPTASEMEL ETENDUSTE, 
KONTSERTIDE JA ÜRITUSTE 
KÄTTESAADAVUS

MUUDAME INTSIKURMU EESTI PARIMAKS
KONTSERDI- JA ÜRITUSPARGIKS

• Moderniseerime traditsioonidest tulvil Intsikurmu, 
varustades koha korralike jalgteede ja valgustuse, 
puhkealade, mitmete vaba aja atraktsioonide ning 
viisakate tualettidega.

ANNAME PÕLVA KAUBAMÄRGIKS 
KUJUNENUD ÜRITUSTELE HOOGU JUURDE

• Intsikurmu festival, Ökofestival, Harmoonika, 
Moisekatsi Elohelü ja Lutsu teatri etendused on üri-
tused, mis tutvustavad meid tervele Eestile ja isegi 
maailmale. Toetame jätkuvalt rahvakultuuriürituste 
korraldamist ja uuenduslike ideede elluviimist.

TOETAME PÕLVA SPORTLIKKU 
MITMEKESISUST NING ERAÕIGUSLIKKE 
SPORDIKLUBISID

• Toetame jätkuvalt Põlva traditsioonilisi spordialasid 
ja spordiklubisid ning oleme avatud uutele. Lastel 
peab olema valikuvabadus, mistõttu toetame jätku-
valt eraõiguslikke spordiklubisid.

LEIAME VÕIMALUSE TÄNAPÄEVASE 
JÕUSAALI LOOMISEKS PÕLVAS

TOOME UUELE PÕLVA STAADIONILE 
VÕISTLUSED JA SPORDILAAGRID

• Vajalike olmetingimuste tagamiseks ehitame 
valmis tunneli, mis ühendab staadionit ja 
lasketurismikeskust.

KÜLADE JA KOGUKONDADE 
ÜHTEKUULUVUSTUNDE HOIDMISEKS JA 
EDASIARENDAMISEKS TAGAME VALLA 
TRADITSIOONILISTE TALVE- JA 
SUVEMÄNGUDE JÄTKUMISE

HOIAME UJULA KOGU AASTA LAHTI

PÕLVA OMA KULTUURIKILOMEETER PEAB
OLEMA ÜHTSE VISUAALIGA KUJUNDATUD 
JA TÄHISTATUD. 

• Ka linna külalisel peab olema seal lihtne orienteeruda 
ja leida kõik vajalik: raamatukogu, kultuurikeskus, 
Intsikurmu, muusikakool, keskväljak, kirik jm.
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6. PAREMINI HOITUD PÕLVA ON  
HEA ELUKESKKONNAGA 
JA TURVALINE VALD.

REMONDIME TEID TEEHOIUKAVA ALUSEL

• Säilitame teede remondis kindla ja toimiva korra.

PARANDAME TEEHOOLDUSE KVALITEETI

• Põlva valla haldusalas on ligi 600 km teid, millest 
enamik on kruuskattega. Teehoolduse peamine 
kitsaskoht on teehooldajate pikk reageerimisaeg. 
Parandame reageerimisvõimekust ning soetame 
haldusteenistusele teehöövli ja tolmutõrjevahendid, 
et vald suudaks esmased kitsaskohad ise likvideeri-
da ja kiirelt reageerida.

ISTUTAME NELJA AASTA JOOKSUL SAMA 
PALJU PUID, KUI ON VALLAS ELANIKKE

• Anname igale vallakodanikule võimaluse istutada 
oma puu. 

JÄTKAME HAJAASUSTUSPROGRAMMIGA
JA LAIENDAME SELLE PIIRE

• Uue, 2022. aastal valmiva üldplaneeringuga laienda-
me hajaasustuse ala piire ning taotlejate võimalusi.

KERGLIIKLUSTEED 

• Jätkame kergliiklusteede ehitamisega ja julgeme 
seada prioriteete. Esmajoones panustame Põl-
va-Kähri, Karilatsi-Postitee, Põlva-Taevaskoja risti, 
Ahja-Kärsa ning Lao-Soesaare kergliiklusteede 
väljaehitamisse.

MÄNGUVÄLJAKUD JA 
VÄLITREENINGUALAD

• Jätkame traditsioonilist uute mänguväljakute ja 
välitreeningualade rajamist, millega seoses valmib 
vähemalt kaks uut mänguväljakut.

JÄTKAME KAUGKÜTTEVÕRGU NING 
VEE JA KANALISATSIOONI ARENDAMIST

• Näiteks rekonstrueerime kaugküttevõrgu Peril ja 
Tilsis ning ehitame Hatiku külla ühisveevärgi.

JÄTKAME KORTERMAJADE 
RENOVEERIMISE TOETAMIST 

• Ehitame välja turvalise Himmaste küla 
raudteeülekäigu

JÄTKAME TURVAKAAMERATE 
PAIGALDAMIST 

• Koostöös politseiga on kaardistatud kaameravajadus 
üle valla. Esimesed turvakaamerad jõuavad juba sel 
aastal Moostesse, Ahjale, Tilssi, Vastse-Kuustesse, 
Perile ning Rosmale.

PÕLVA NUTITEE EHK NUTIKAS 
LINNATÄNAV

• Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus on andnud 
positiivse rahastusotsuse Põlva nutitee innovat-
sioonihanke projektile, mille abil luuakse keskkond 
ja lahendus, mida kusagil mujal veel pole. Innovat-
sioonihanke eesmärk on varustada Kesk tänava ja 
osaliselt ka Jaama tänava ülekäigurajad nutikate 
liiklusmärkidega, mis suurendavad jalakäijate ohu-
tust. Lisaks on plaanitud nutitänavale Eesti esimene 
keskmise kiiruse mõõtmise teelõik, et olla eeskujuks 
kogu riigile.

UUENDAME KAASAVAT EELARVET

• Muudame kaasava eelarve menetlemise korda viisil, 
millega oleks tagatud eelarvevahendite ühtlasem 
jagunemine piirkondade vahel.

TOETAME KIIRE INTERNETI JÕUDMIST 
IGA KODUNI

JÄTKAME KAGU-EESTI SPETSIALISTI 
PROGRAMMIGA 

TÖÖTAME VÄLJA MEETMED, ET TOETADA
NOORI PERESID KODU SOETAMISEL 

TOETAME KOGUKONNA 
AIAMAADE LOOMIST
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7. PAREMINI HOITUD PÕLVA ON 
ABIVAJAJAT MÄRKAV JA  
VÄÄRIKAT VANANEMIST 
TOETAV VALD. 

PAKUME EAKATELE NUTIÕPET 

EHITAME VALMIS LINA 
TÄNAVA HOOLDEKODUD

SOBIV TEENUS IGALE 
HOOLDUSVAJADUSELE 

• Toetame kodukohandusi erivajadustega inimestele 
ja koduõenduse arengut, et vähem tuge vajav elanik 
saaks oma kodus võimalikult hästi hakkama.

LOOME KOOSTÖÖS ERASEKTORIGA 
AHJA MÕISA TOETATUD ELAMISEGA 
PANSIONAADI 

• Rajame pansionaadi, kus vähesel määral abistamist 
vajavad eakad kohapeal tugiteenuseid saaksid, et 
võimalikult kaua iseseisvalt toime tulla. Kiire abi 
annab kindlustunde väärika vananemise osas. 

• 

ERIVAJADUSE ERILINE HOOL

• Toetame ja arendame puuetega inimestele mõeldud 
teenuseid ja transporti. Loome sügava puudega 
lastele päevahoiu- ning vanematele hoolduspuhkuse 
võimalused.

TUNNUSTAME PIKAAJALIST KOOSELU

• Tähistame pidulikult abieluaastapäevi alates 
kuldpulmadest.

TÄNU VANEMALE PÕLVKONNALE

• Jagame tunnustust ja tähelepanu aktiivsetele pen-
sionieas vallakodanikele, vanaemadele ja vanaisade-
le nii varem tehtud kui ka praeguste tegude eest.

JÄTKAME OLEMASOLEVATE TILSI, 
VANA-KOIOLA JA PÕLVA 
HOOLDEKODUDE AJAKOHASTAMIST

• Toetame eakate tegevusi küla- ja päevakeskustes
• Jätkame tihedat koostööd Puuetega Inimeste Koja 

ja Maarja Külaga ning toetame nende jätkuvat 
edulugu

TOETAME PSÜÜHILISTE ERIVAJADUSTEGA
INIMESTE HOOLDEKODU VALMIMIST
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8. PAREMINI HOITUD PÕLVA ON  
HÄSTI JUHITUD JA ETTEVÕTLUST 
TOETAV VALD.

TOOME VALLA JUHTIMISE 
NUTIRAKENDUSE ABIL KODANIKULE 
LÄHEMALE

• Loome valla elanikele nutirakenduse, et ühendada 
kogukonda ning luua vahetult ja mugavalt parem 
kontakt kodanike ja valla vahel. Nii on elanikel alati 
võimalik olla kursis kõige värskema infoga, edastada 
vallale tähtis probleem või saada just talle vajalik 
info kõige kiiremal moel.

KÕIGILE AVATUD, OTSE JÄLGITAVAD NING 
JÄRELEVAATAMISE VÕIMALUSEGA 
VOLIKOGU ISTUNGID

• Tagame volikogust otsepildi ning seeläbi vahetu ja 
ausa informatsiooni.

KAASAME JUHTIMISOTSUSTESSE 
KOGUKONNAESINDAJAD JA 
KÜLAVANEMAD

• Tagame sihtgrupipõhiselt operatiivse asjaajamise, 
mis lähtub kaasamise heast tavast ja avatud 
valitsemise põhimõtetest. Leiame iga teema puhul 
üles inimesed, kes peaksid kindlasti olema huvitatud 
kaasarääkimisest.

KAASAME JA HOIAME TUGEVAID SPET-
SIALISTE

• Tulemuste saavutamiseks on vaja parimat mees-
konda, mistõttu valime ametnikke ja töötajaid nende 
oskuseid ja avatud suhtumist aluseks võttes.

PÕLVA VALLA NOORTEVOLIKOGU 
• 
• Noorte arvamus on meile tähtis. Selleks, et noored 

juhtimisotsustele lähemale tuua, kutsume ellu 
noortevolikogu.

ALGATAME PÕLVA VALLA ROHEPÖÖRDE
RAKENDUSKAVA KOOSTAMISE

TOETAME KAUGTÖÖKESKUSTE 
VÕRGUSTIKU KUPLANDI LAIENEMIST

• Kutsume Põlvasse diginomaade ja teisi nutikaid 
inimesi, kes väärtustavad rohelist rahulikku kesk-
konda ja Põlvat niimoodi tundma õppides siia elama 
tulevad.

LOOME OLEMASOLEVA TARISTU BAASIL
KAUGTÖÖVÕIMALUSED VALLA 
ERINEVATES PAIKADES.

JÄTKAME ETTEVÕTLUSTOETUSEGA, 
TOETADES UUTE TÖÖKOHTADE TEKET

UUS TÖÖSTUSALA PÄRNAÕIE JA 
VABRIKU TÄNAVA VAHELISELE ALALE

• Oleme algatanud planeeringu, kuhu kavandatakse 
krundid äri-, tootmis- ja väikeettevõtluse jaoks. 
Luuakse liikluspinnad, haljasalad ning liitumised 
ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga. Juurdepääsuks 
moodustatavatele kruntidele planeeritakse tänava-
võrk. Loodava ala väljaehitamiseks taotleme toetust 
tööstusalade programmist.

TUGEV KOOSTÖÖ TEISTE 
OMAVALITSUSTEGA 

• Lähtume põhimõttest, et õppida saab parimatelt ja 
naabritega tuleb hästi läbi saada, sest koos jõuab 
kaugemale. Selleks teeme igakülgset koostööd 
Lõuna-Eesti keskuse Tartuga ning naabritest Kanepi 
ja Räpina vallaga.

PÕLVAMAA ÜHTNE VALLALEHT

• Soovime koostöös Räpina ja Kanepi vallaga anda 
välja ühise kord nädalas ilmuva maakonna ajalehe, et 
kõik maakonna elanikud infoga kursis oleksid.
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Vali, keda Sa valid, aga vallavanema 
valib ikka Vallavolikogu. ( Mooste )

Vihaga võid sauna minna, valida 
tuleb ikka aruga. ( Ahja )

Kord valinud mees endale naise, hiljem 
valinud juba naine tema eest. (Põlva )

Kui õigel õhtul valimata jätad, on sulle 
hommikuks ära valitud. (Laheda )

Kes hiljem valib, valib paremini, 
aga sellest ei sõltu enam 
midagi. ( Vastse-Kuuste )
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E-VALIMISED: 
11. oktoober kell 9.00 kuni 
16. oktoober kell 20.00
www.valimised.ee

EELVALIMISED:
keskuste jaoskondades  
11. –14. oktoober
ja kõigis jaoskondades  
15. –16. oktoober 
kell 12.00–20.00

VALIMISPÄEV  
17. OKTOOBER:
hääletamine kõigis  
jaoskondades  
kell 9.00–20.00
Toimub ka kodus hääletamine
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NB! Antud valimisprogramm koosneb ainult 
kodukohast hoolivate ja end tõestanud 
isikute headest mõtetest. Programmi 

koostamisel ei ole kasutatud ühegi 
sentsitiivi, teadmamehe ega Taro kaartide 

abi. Lisaküsimuste ilmnemisel võtke 
ühendust endale sobiva kandidaadiga!

PÕLVA VALD


