
 
 

Uma Pido laat Intsikurmu staadionil uut 29. mail kauplõma! 
 
29. mail 2010 toimub Põlva linnas ja Intsikurmu lauluväljakul teine võrukeelne 
laulu- ja rahvapidu Uma Pido. Et rahvuslik käsitöö ja toit, kõige isetegemine, on 
osa meie kultuuriruumi rahva traditsioonidest, on sel ka Umal Pidol oma koht – 
toimub Uma Pido laat Intsikurmu staadionil – seal saame põimida omavahel oma 
keele, laulu, traditsioonid ning käsitöö- ja toidukultuuri. 
 
Info laadale kauplema tulla soovijatele 
 
Laadal osalemine on tasuline, 3x4 meetri kauplemispinna hinnaks on 200 krooni ja 
1x3 m hinnaks 100 krooni. Elektri kasutajad tasuvad eraldi 10A elektri eest 200 kr. 
 
Kaubeldakse AINULT käsitöö, mahetoodangu, rahvusliku söögi ja muu sellisega, 
mis toetab kohaliku kultuuri eripärade tutvustamist. Suhkruvatt, värvilised 
õhupallid, nn Poola kaup ja muu tavalisele laadale iseloomulik sellele laadale ei 
sobi. Laada toimkonnal on õigus tunnistada kauplemispind kehtetuks, kui kohapeal 
selgub, et kaup ei vasta käsitöölaadale kehtestatud nõuetele. 
 
Laat on avatud ostjatele 8.00.-15.00. Laadaplats avatakse kauplejatele kell 6.00. 
hommikul, et oleks piisavalt aega ettevalmistusi teha. Kauplemiseks vajaminevad 
lauad, toolid, stendid, varjualused tuleb ise kaasa võtta. Elektri kasutamise soovist 
tuleb korraldajatele ette teada anda.  
 
Kuna laat on üks osa võrukeelse laulu- ja rahvapeo päevaprogrammist, oodatakse 
väga võru keeles kauplejaid! Vajadusel saab toodete siltide, info jne võru keelde 
tõlkimisel abi Võru Instituudist. Selleks tuleb tõlkimist vajav tekst saata e-postile: 
janika.usin@polvalv.ee  Aitame heameelega! 
 
Laadatoimkond paneb laadal tähele kauplejate rahvuslikku riietust ja toodete 
omakeelset tutvustamist ja jagab selle eest auhindu: õhtuse Uma Pido kontserdi 
pileteid, peo meeneid jms. Laadal on ka laadalava koos kultuuriprogrammiga, 
tegutseb laadapäeva juht. 
 
Oma soovist kauplema tulla palume teatada hiljemalt 1. maiks! Kuni 1. aprillini 
registreeritakse eelisjärjekorras kohalikke (Põlva ja Võru maakonnast pärit) 
kauplejaid. Müügiplatsi broneering jõustub pärast kohamaksu tasumist. 
Janika Usin: janika.usin@polvalv.ee, tel 5294334  
Asta Tagel: astatagel@hot.ee tel 5247025 
www.polva.ee (registreerumine: http://www.polva.ee/laat-registreerimisleht) 
www.umapido.ee  
 
Laata korraldavad Põlva Linnavalitsus, Põlva Käsitööklubi ja Põlva Kultuuri- ja 
Huvikeskus 


