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

Meil ja mujalMeil ja mujal

Näitused «150 aastat lau-
lupidusid Põlvamaal» ja
Põlvamaa lasteaialaste
näitus «Loomisrõõm: loo-
duslikest taaskasutusma-
terjalidest pillid» 3. maini
Ahja Raamatukogus (E, T
kell 9-17, N kell 10-18).

Ene Tigase loodusfoto-
näitus «Hetk peatuseks»
3. maini Põlva Keskraama-
tukogus.

Näitus «Räpina kultuuri-
elu viimased 100 aastat» 3.
maini Tuglase Muuseumis
Ahjal (E, T kell 9-17, N kell
10-18).

Janne Veetõusme kaar-
tide näitus «Igapäevased
imed» 20. maini Peri Raa-
matukogus.

Näitus «Räpina metsama-
jand 1947-1992» 31. augus-
tini Räpina haldushoone II
korrusel.

Näitus «Direktorite nõu-
kogu, Lembit Rohtmaa...»
31. augustini Räpina Raa-
matukogus.

Näitus «Peipsitaguste
eestlaste-sõjapõgenike vas-
tuvõtmine Võõpsus, sügisel
1943» 31. augustini Võõp-
su pritsikuuris (vajalik eel-
nev kokkulepe, 5207 811).

Näitus «Näpud mullas,
närvid korras ehk aiandus-
kool 1924-1984» 31. det-
sembrini Sillapää lossi
saalis.

Avatud uste päev 28.
aprillil kell 14-18 Põlva
Muusikakoolis: tutvumine
kooliga, avatud tunnid,
orkestri proov. Info http://
www.muusikakool.polva.ee

Jazzkontsert 28. aprillil
kell 18 Räpina Muusika-
koolis. Kõlab jazz- ja levi-
muusika. Esinevad muusi-
kakooli õpilased ning küla-
lisesinejad on Tartu muu-
sikud. Vaba annetus Noore
Muusiku Fondi.

Väärikate pärastlõuna
29. aprillil kell 18 Him-
maste Külakeskuses. Kü-
las ühemehebänd Muusik-
Mees.

6. mail kõneleb tervise
hoidmisest Heli al Ayera.

Suupillipäeva kontser-
did 30. aprillil kell 12 Rä-
pina Muusikakooli saalis ja
kell 15 Põlva kultuurikes-
kuse tantsusaalis; õpituba
kell 14 Põlva kultuurikes-
kuse tantsusaalis.

Reumaühingu väljasõit
Tartusse 4. mail väljumi-
sega kell 9.30  Põlva bussi-
jaamast. Külastatakse Tar-
tu Loodusmuuseumi ja
Pauluse kirikut.

Huvilistel palume osa-
võtust teatada 30. aprilliks
tel 5852 8750, 5344 7872.

Isis Sihver
isis@polvakoit.ee

Teder käis tembutamas
Tartumaal Alatskivil läks
liikvele jutt, et mingi lind
jookseb külas ringi.

Nädala alguses andis
kohalik inimene häiret: ta
ei saa koeraga rahulikult
jalutada, üks  lind ajab neid
taga.

Sündmuskohale tõtanud
Alatskivi elanik Andrus
Salu leidis poe lähedal suu-
re tee ääres jalutamas ted-
rekana. Et tedred on prae-
gusel mänguajal üsna sõ-
gedad, otsustas ta linnu
kinni püüda ja metsa taga-
si viia.

«Siin oleks võinud mõni
hooletu autojuht linnu alla
ajada või oleks mõni ini-
meseloom mõelnud, et näe,
paras praad jookseb ringi,»
selgitas Salu Tartu Posti-
mehele.

Esialgu võttis tedreka-
na suuna Alatskivi lossi
restorani poole. Siis mõt-
les lind ringi ja seadis no-
ka Kolkja suunas. Enne
teeleasumist otsustas
üsna rahulik teder ben-
siinijaama juures pisut
jalgu puhata. Seal ta võr-
ku püütigi ja metsa sõi-
dutati.

Fotonäitus meenutab
Pärnu polku
Pärnu Muuseumis avati
26. aprillil näitus Tðorno-
bõli avarii likvideerimisel
osalenud Pärnu polgu foto-
dest. 7. mail 1986 formee-
riti Pärnus paiknenud kee-
miapolgu baasil avarii ta-
gajärgede likvideerimiseks
Pärnu polk, kuhu kuulus
mehi üle Eesti.

Valgevenes Gomeli ob-
lasti baasis täiendati polku
tuletõrjerooduga Riiast ja
insenertehnilise pataljo-
niga Kaunasest. Koos lät-
laste ja leedulastega oli
Pärnu polgus ligemale
2000 meest.

Polgu peamine ülesanne
katastroofipiirkonnas oli
pinnase, hoonestuse ja
haljastuse desaktiveeri-
mine.

Tasuta näitus Tðornobõli
avarii likvideerimisel osa-
lenud Pärnu polgu liikme-
te seast kogutud fotodest
jääb Pärnu Postimehe
andmeil avatuks maikuu
lõpuni.

Kobras jäi kaevu lõksu
Päästjad osutasid möödu-
nud pühapäeval abi kopra-
le, kes oli kukkunud vanas-
se kaevu.

Pärastlõunal teatati, et
Tarvastu külas on vana
ordulinnuse juures kobras
paari  meetri sügavusse
kaevu kukkunud. Päästjad
aitasid kopra kaevust
jätkredeli, koormarihma ja
pootshaagiga välja. Loom
oli terve ja läks lähedal
voolavasse ojja, vahendab
Sakala. Ohtlik kaev tä-
histati ja piirati lindiga.
Info edastati vallavane-
male, kes lubas kiiremas
korras organiseerida oht-
liku kaevu katmise.

Mati Määrits
mati@polvakoit.ee

«Mis ma teinud olen?» oli
Saverna Põhikooli neljanda
klassi õpilase Hugo Ermeli
siiras küsimus, kui ta teisi-
päeva hommikul kooli vesti-
büüli kutsuti.

Aga teinud oli ta seda, et
joonistas Eesti Leivaliidu
konkursil «Leib lauale»
meie põhitoidusest ühe pil-
di, mis tunnistati Eestis
paremuselt teiseks.

Auhinnakoti Hugole an-
dis üle Eesti Leivaliidu pre-
sident, AS-i Lõuna Pagarid
juht Uno Kaldmäe. Tema
sõnutsi laekus konkursile
97 tööd.

Esikoha võitis konkursil
Adora Roots Luunja Kesk-
kooli 2.b klassist pildiga
«Leib toidab» (juhendaja
Ülle Hint-Märtson) ning
kolmanda koha Milana
Djukina Pärnu Tamm-
saare kooli 4.a klassist
tööga «Austa leiba, leib on
vanem kui meie» (juhenda-
ja Niina Satalova). Eraldi
märgiti ära Jakob West-
holmi Gümnaasiumi  4.c
klassi õpilase Mark Gregor
Jaaska plakat «Rukkileib
on parim» kui lihtne ja vai-
mukas (juhendaja Nele-
Maris Uibokand). Hugo
Ermelit juhendas Krista
Varul.

Konkursi eesmärk oli
kasvatada rukkileiva ja pa-
garitoodete tarbimist,
meenutada leiva olulisust,
tervislikkust ning asenda-
matust eestimaalase toidu-
laual. Kasutada võis erine-
vaid joonistustehnikaid,
iga kool sai esitada kuni
kaks tööd.

Hugo Ermelile antud
auhinnakotis olid joonis-
tustarbed, raamat, töövi-
hik «Teraviljatooted toidu-
püramiidis» ning helkur.

Saverna koolipoisi joonistus
tõi talle konkursil teise koha

Hugo Ermeli pilt «Leib on vanem kui
meie».

Mati Määritsa foto
Auhinna Hugo Ermelile andis üle Eesti Leivaliidu president Uno Kaldmäe.

Hea leivaküpsetaja saladused

Töövihikust «Teraviljatooted toidupüramiidis»
saab muu hulgas teada, et kõige tervislikum on
jämeda jahvatusega täisterajahust valmistatud
leib. Leiva maitse sõltub lisaks jahule suhkrust,
soolast ja lisanditest (kuivatatud puuviljad,
pähklid, seemned, liha vm).

Leivale on juba ammustel aegadel lisatud ka
silku, hapukapsast, seeni jpm maitsekohast.
Magusainetest võib kasutada suhkrut, kuid
parem on see asendada mee või naturaalse
siirupiga.

Tainast võib segada-sõtkuda nii käe kui
puulusikaga. Mida rohkem sõtkuda, seda õhu-
lisem tuleb leib. Sõtkuda tuleb kiiresti, et tai-
nasse õhku ja soojust viia. Sõtkumise ja kerki-
mise ajal tuleb jälgida, et tainas ei saa tuule-
tõmbust.

Välisminister Marina Kal-
jurand ja Euroopa Nõu-
kogu peasekretär Thor-
bjorn Jagland arutasid
teisipäevasel kohtumisel
Tallinnas peatselt algavat
Eesti Euroopa Nõukogu
eesistumist, julgeoleku-
olukorda Euroopas ning
rahvusvahelist koostööd
küberjulgeoleku vallas.

Välisministeeriumi ava-
like suhete osakonna teatel
viibib peasekretär Jagland
Tallinnas visiidil seoses
sellega, et Eestist saab 18.
mail Euroopa Nõukogu
ministrite komitee ees-
istuja.

Euroopa Nõukogu mi-
nistrite komitee eesistu-
misest kõneldes lausus

välisminister Kaljurand, et
47 liikmesriigi eestkõne-
lejaks saades seisab Eesti
tugevalt Euroopa ühis-
konna põhiväärtuste -
inimõiguste, demokraatia
ja õigusriigi eest. «Meie
prioriteedid on inimõigu-
sed ja õigusriik internetis,
sooline võrdõiguslikkus ja
laste õigused, sealhulgas
ka rändekriisi kontekstis,»
lausus ta.

Kaljurand ja Jagland
rääkisid kohtumisel Eu-
roopa Nõukogu konvent-
sioonisüsteemi toimimi-
sest ja selle kaitsest. «Rah-
vusvahelise õiguse nor-
mide ja põhimõtete austa-
mine kõigi riikide poolt on
üheks oluliseks julgeoleku

garantiiks, seda eriti väi-
keste riikide jaoks,» rõhu-
tas välisminister Kalju-
rand.

Küberkuritegevus on
muutunud piiriüleseks
Küberjulgeolekust ja kü-
berkuritegevuse vastu
võitlemisest kõneldes rõ-
hutas Kaljurand Euroopa
Nõukogu küberkuritege-
vuse vastase konventsiooni
tähtsust, mis on täna ainus
rahvusvaheline juriidiliselt
siduv kokkulepe, mille
eesmärk on aidata tugev-
dada üleilmset küberjul-
geolekut.

«Kuna küberkuritegevus
on muutunud piiriüleseks,
siis on vajalik konvent-

siooni võimalikult lai rah-
vusvaheline rakendamine,
ka nende riikide poolt, kes
ei ole Euroopa Nõukogu
liikmed,» sõnas välismi-
nister Kaljurand.

Veel arutati olukorda
Ukrainas ning suursaadik
Gerard Stoudmanni mis-
siooni Krimmi, uurimaks
sealset inimõiguste olu-
korda. Samuti räägiti rän-
dekriisist ning arengutest
Moldovas, Gruusias ja
Aserbaidþaanis.

Eesti esimene eesistumine
Euroopa Nõukogu minist-
rite komitees toimus 1996.
aastal.

Koit

Eesti saab 47 liikmesriigi
eestkõnelejaks 18. mail


