Koit 3. mai ’16

Meil ja mujal
Tarbijakaitseameti nõuandetelefon 620 1707;

sekretär 620 1700; postiaadress Rahukohtu 2,
10130 Tallinn.
Amet on avatud tööpäeviti kell 9-16.

Põlva Noortekabineti
Amor vastuvõtt: 1) Põlva

haigla nahahaiguste kabinetis Uus 2: E 16.30-18 ja
T 14-15; 2) Räpinas igal
esimesel ja kolmandal kolmapäeval kell 8.15-12 (üldvastuvõtt eelreg alusel).
Info ja reg Põlvas tel 799
9164; Räpinas tel 799
9244. Kuni 25-aastastele
ravikindlustuseta isikuile
kõik teenused tasuta.

Põlva ÜG ja Mammaste
Kooli käsitöönäitus

«Laste tööd ja tegemised»
20. maini Põlva Keskraamatukogus. Juhendaja
Voldemar Ansi.

Janne Veetõusme kaartide näitus «Igapäevased
imed» 20. maini Peri Raamatukogus.

Näitus «Räpina metsama-

jand 1947-1992» 31. augustini Räpina haldushoone II korrusel.

Näitus «Direktorite nõu-

kogu, Lembit Rohtmaa...»
31. augustini Räpina Raamatukogus.

Näitus «Peipsitaguste

eestlaste-sõjapõgenike vastuvõtmine Võõpsus sügisel
1943» 31. augustini Võõpsu pritsikuuris (vajalik eelnev kokkulepe, 5207 811).

Näitus «Näpud mullas,

närvid korras ehk aianduskool 1924-1984» 31. detsembrini Sillapää lossi
saalis.

Reumaühingu väljasõit
Tartusse 4. mail väljumisega kell 9.30 Põlva bussijaamast. Külastatakse
Tartu Loodusmuuseumi ja
Pauluse kirikut. Tel 5852
8750, 5344 7872.

Väärikate pärastlõuna

6. mail kell 18 Himmaste
Külakeskuses. Tervise
hoidmisest kõneleb Heli al
Ayera.

Euroopa kirjanduskohvik «Minu Holland» 12.

mail kell 12 Põlva Keskraamatukogu lugemissaalis
raamatu «Minu Amsterdam» autori Margot Roosega.

Saverna Põhikooli endiste töötajate ja vilistlaste kokkutulek 13.

mail kella 15-st kooli 60.
aastapäeva ja piirkonna
hariduselu 230. aastapäeva tähistamiseks. Info
h t t p : / / w w w. s a v e r n a .
edu.ee Registreeru tel 799
8442 või e-posti aadressil
kool@ saverna.edu.ee
Isis Sihver
isis@polvakoit.ee

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

Teave 7

Reklaamide ja kuulutuste vastuvõtt toimetuses (Lao 5, Põlva) E-R kell 8-15. Reklaamitoimetaja Isis Sihver. Tel 799 9450, 5300 4289, faks 799 5681,
e-post: reklaam@polvakoit.ee, isis@polvakoit.ee Kodulehekülg: http://www.polvakoit.ee/reklaam.html, http://www.polvakoit.ee/koit_files/reklaam.pdf
Koit ilmub kolm korda nädalas: T, N, L. Igal laupäeval ilmub Koit ja Nädal, iga kuu viimasel neljapäeval tarbijakülg.

Valmis ristipuude kaardirakendus
Keskkonnaameti tellimusel valmis interaktiivne
kaardirakendus, kust saab
näha Eestis leiduvaid ristipuid.
Puusse ristimärgi lõikamine kuulub veel tänapäevalgi Lõuna-Eesti matusekombestikku ning ristimärkidega puud meie looduses on unikaalsed piirkondliku surmakultuuri
tunnusmärgid. Kuna 15
aastat tagasi valminud ristipuude kaardipõhise andmebaasi info aegus ega
toonud välja kõiki LõunaEestis leiduvaid ristipuid,
tekkis vajadus luua uus
kaasaegsetele nõuetele
vastav kaardirakendus.
Ristipuude andmebaas
ja kaardirakendus on vajalikud selleks, et ristipuid
paremini hoida. Maa-ameti rakenduses on võimalik
saada ülevaade, kus asuvad kultuurilooliselt olulised mälestusristidega
puud ning ootame, et seda
kasutavad nii metsa- ja
maaomanikud kui ka detail- ja üldplaneeringute
koostajad, kellest võib sõltuda ristidega puude säilimine. Samuti annab kaart
kultuuriloolist teavet kombe levikust ning võimalikud huvilised, kes tahavad
neid puid näha, saavad
kaardi põhjal need üles
otsida.
Kaart on oluline ka kohalikele inimestele, kes
saavad kontrollida, kas

nende lahkunud lähedaste
ristidega puud on alles
ning kaardile kantud.
Kaart on kättesaadav
Maa-ameti lehel http://
xgis.maaamet.ee/maps/
XGis?app_id=MA30&user_id=a
t&LANG=1&WIDTH=
724&HEIGHT=641&BBOX=3
65000,6338995.1657459,74
0000,6671004.8342541
«Ristimärke lõigatakse
ka tänapäeval, seega lisandub mälestusristidega
puid aja jooksul rakendusele juurde. Kõik puude
märgistajad ja uute ristipuude avastajad võiksid
neist rakendusel oleva info
ajakohastamiseks teatada
e-posti aadressil liina.
laanemets@keskkonnaamet.ee Sel moel täieneb
rakendus pidevalt uute
asukohtadega ning ka
meie metsaspetsialistid oskavad puude olemasoluga
arvestada metsateatisi
menetledes,» selgitas Liina
Laanemets, Keskkonnaameti kultuuripärandi
spetsialist.
Rakendust saab kasutada
ka nutiseadmega
Uue ristipuude kaardi
jaoks kogusid andmeid
TLÜ vanemteadur Marju
Kõivupuu, keskkonnaministeeriumi looduskaitse
peaspetsialist Urve Sinijärv ja Keskkonnaameti
kultuuripärandi spetsialist
Liina Laanemets. Fotod
pildistas Arne Maasik, ris-

Muudatused
riigipoolse
sotsiaalmaksu
tasumisel

tipuude tingmärgi kujundas Asko Künnap. Kaardirakenduse tehnilise poole
valmistas ette Maa-amet.
Rakendus on kasutatav ka
nutiseadmega, kasutaja
saab kuvada kaardile oma
asukoha ja leida lähedal
asuvad ristipuud. Puude
asukohta kuvatakse vaikimisi värskelt valminud
infoküllasel Eesti põhikaardil.
Uue ristipuude kaardi
esitlemine toimus 27. aprillil RMK Pähni loodus-

keskuses ja Karula rahvuspargi külastuskeskuses
Ähijärvel ning toimub 25.
mail Võru Maavalitsuses ja
Põlva kultuurikeskuses.
Infopäevadel räägib Marju
Kõivupuu ristipuude tähendusest matusekombestiku ning kultuuripärandi
võtmes, Urve Sinijärv ja
Liina Laanemets tutvustavad uue kaardikihi praktilisi kasutamisviise.

Seoses töövõimereformi
käivitumisega hakkab 1.
juulist 2016 töövõimetuspensionäride riigipoolset
sotsiaalmaksu menetlema
Eesti Töötukassa. Viimane
periood, mille eest saab
Sotsiaalkindlustusametist
sotsiaalmaksutagastust
taotleda, on juuni 2016.
Pärast 4. juulit Sotsiaalkindlustusametile eelmiste
perioodide eest esitatud
taotlused jäävad rahuldamata, samuti ei rahulda
selliseid taotlusi Eesti Töötukassa.
Sotsiaalmaksu soodustuse saamiseks alates 1.
juulist 2016 tuleb esitada
taotlus töötukassale 1. juulist - 2. augustini 2016.
Taotlusi saab esitada nii
posti kui e-posti teel digiallkirjastatuna, kohapeal
töötukassa maakondlikus
osakonnas või töötukassa
portaali iseteeninduse
kaudu aadressil www.
tootukassa.ee

Keskkonnaameti ja Maaameti pressiteade

Sotsiaalkindlustusameti
pressiteade

Kompetentsikeskusel Tsenter on suured plaanid
Kui sõidate mööda PõlvaVõru teed, jääb enne Väimelasse jõudmist tee äärde
vana maakividest mõisalaut. Hoone on Euroopa rahade toel renoveeritud ja
seal asub puidutöötlemise
ja mööblitootmise kompetentsikeskus Tsenter. Oktoobris avatud maailmatasemel masinapargiga keskuse töö on täies hoos.
Tsentri juhi Kalev Kaarna sõnul on keskusel palju
rolle: aidata kaasa regionaalarengule, tuua sektorisse uusi teadmisi, viia läbi rakendusuuringuid ning
populariseerida puiduvaldkonda.
Praegu käimasolevate
projektide nimekiri on
pikk. Iga kuu toimuvad
teemahommikud, mis on
mõeldud peamiselt puiduvaldkonna inimestele, aga
kuna Tsentri saal mahutab
umbes 50 külalist, oleme
tasuta koolitustele kutsunud kõiki huvilisi.
Oleme leidnud väga head
koolitajad - oma ala tõelised tegijad. Teemahommikutest toimuvad otseülekanded ning hiljem saab

Fotod erakogust

Valik Tsentri tehtud töödest.

neid videoülesvõtteid näha
Tsentri kodulehel.
Suur osa Tsentri tegemistest on tellimustööd.
Ettevõtted saavad siin
katsetada, teha prototüüpe
ja väikepartiisid. Kõige tegusamad on praegu printimismasin ja laserlõikur.
Põneva pinnaprindiga
uksed, teadetetahvlid, isegi
üks suur vineerile prinditud suguvõsafoto - see on
väike osa printeri tegemistest. Lähemal ajal võiks
näiteks aktsiaseltsist Viljandi Aken ja Uks küsida
põneva pinnatrükiga uksi.
Uusi tooteid on arendamas ka mitmed kohalikud
tootjad. Näiteks Wermo
katsetas meie juures vana

välimusega pindade printimist ning harjamismasinal
töödeldud mööblit. AS-iga
Peetri Puit on hea koostöö
tootmise juhtimise vallas.
Tsentris katsetati ka Postitee uute viitade erinevaid
töötlemisvõimalusi.
Kohtumispaik
on Tsenter
Tsentrisse on pöördunud
ka paljud alustavate mööbliettevõtete juhid, kes otsivad abi tootearenduses,
soovivad teha prototüüpi
või vajavad teadmisi, kuidas müüa oma toodet välisturule. Tsentri teenuste
vastu tunnevad huvi eelkõige puiduettevõtted,
kuid paljud tellijad pole

üldse puiduga seotud, vaid
soovivad lihtsalt teha midagi omanäolist.
Tsentril on suured tulevikuplaanid. Et koondada
keskusse uusi võimalusi ja
teadmisi, on vajalik rahvusvaheline koostöö. Näiteks hakkame ühes Tartu
ja Tðehhi ülikoolidega
uurima plasmatehnoloogia
võimalusi: kuidas teha puit
viimistlusmaterjali ühtlaselt imavaks või vastupidi, vett hülgavaks. Sellel
tehnoloogial on suur potentsiaal, kuid reaalne kasu ning tasuvus selguvad
alles pärast rakendusuuringuid.
Kalev Kaarna sõnul näitab senine kogemus, et ise-

gi kui ettevõttel ei ole ettekujutust, mis kasu tal
Tsentrist võiks olla, tasub
tal siiski läbi astuda. Alles
hiljuti oli külas Eesti ühe
edukaima mööblifirma
juht, kes enne ei osanud
Tsentrist oma ettevõttele
mingit kasu näha. Tutvunud meie võimaluste ja sisseseadega, tekkis tal kahe
projekti idee, millest juba
üks on tänaseks töös.
Tsentri uksed on avatud
ning oodatud on kõik ettevõtjad - suured ja väikesed,
alustavad ja juba edukalt
tegutsevad.
Hille Lillemägi,
kompetentsikeskuse Tsenter
turundusjuht

