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Vallavanem Aare Matt: Pühajärve põhikooli direktor ei võtnud hinnapakkumisi
Kuna meedias ja avalikkuses on tekkinud seoses
Pühajärve põhikooli direktori
ametist vabastamisega suur
huvi, selgitab Otepää vallavanem Aare Matt toimunut.
Palusime ka Miia Pallaselt
selgitust.
Miks vabastati Pühajärve
põhikooli direktor Miia Pallase
ametist?
Põhjuseid peame otsima natuke sügavamalt. Kui allasutuse juht kuulub ka
vallavolikogusse, võib ühel hetkel tekkida huvide konﬂikt. Üheltpoolt otsustab allasutuse juht oma asutuse rahakoti üle ning on vallavanema alluv, teisalt
aga on seesama juht ka vallavanemale
tööandja.
Osalemine volinikuna vallavolikogus avab aga tee oma asutusele saada
paremaid rahalisi võimalusi. Kui eelarve on lahedam, kiputakse seda kulutama mõtlematult ega võeta kaubale või
teenusele soodsama hinna selgitamiseks
hinnapakkumisi. Allasutuse enda sees
ei paista see välja: asutus toimib, kõik
on olemas. Paraku seda, kas rahva rahaga käiakse ausalt ümber ning majandatakse säästlikult, pole kusagilt näha.
Näiteks sooviti Pühajärve põhikoolis
maksta töötajatele preemiat. Hea töö
väärib tasu, kuid ajal, mil teiste allasutuste töötajad on sunnitud võtma palgata puhkusi, sest ei jätku raha töötasude maksmiseks, pole see mõeldav.
Pühajärve põhikooli eelarve on ligi
6 miljonit krooni. Kui võtta kaupadele
ja teenustele hinnapakkumisi nii, nagu
nõuab vallavara käsutamise ja kasutamise kord, võib kokku hoida tuhandeid
kroone. Miia Pallase on väitnud, et ta ei
ole aastatel 2009–2010 võtnud ühtegi
hinnapakkumist. Põhjalikumal kontrollimisel selgus, et hinnapakkumisi oleks
pidanud võtma väga paljudel juhtudel
(sisuliselt iga suurema ostu või teenuse puhul).
Otepää vallavara eeskirja § 5 lg 1 p
2 sätestab, et asja ostmise, teenuse või
ehitustöö tellimise otsustab vallavalit-

suse hallatav asutus jooksva aasta eelarve kuludes ettenähtud vahendite piires, kui vara või teenuse või ehitustöö
hind ei ületa 20 000 krooni ja vallavara
omandamine või teenuse või ehitustöö
tellimine on vajalik nimetatud asutuse
korrapärase tegevuse tagamiseks.
Seega tuleneb eelnevast, et koolidirektor ei tohi ise tellida teenust, sh sõlmida
lepinguid, kui selle lepingu hind ületab
20 000 krooni. Miia Pallase aga sõlmis
lepingu, mille kohaselt telliti teenust ca
36 000 krooni eest. Lisaks tuleb Otepää
vallavara eeskirja §-st 5 lg 2, et teenuse
tellimisel tuleb jälgida hankijate paljususe ja eraldatud vahendite säästliku kasutamise põhimõtet. Selline nõue tuleb
hallatava asutuse juhile ka Riigihangete
seaduse § 3 p 1, mis sätestab, et rahalisi vahendeid tuleb kasutada säästlikult.
Ka seda nõuet Miia Pallase ei täitnud.
Hankijate paljususe nõude järgimise eesmärgiks on eelkõige vältida
korruptsiooniohtlike tegude toimepanemist, s.t välistada võimalus, kus
teenust või asja ostetakse oma tuttavalt.
Ma ei sea kahtluse alla koolidirektori pädevust haridusalal, kuid direktoriks olemine nõuab ka häid majandamisoskusi.

Kuidas jätkata?
Praegu täidab direktori ülesandeid õppealajuhataja Karin Järv. Kas korraldatakse konkurss koolidirektori leidmiseks nüüd või hiljem, seda ei ole veel
otsustatud.

Mis saab Pühajärve põhikoolist?
Otepää Vallavalitsus ei ole soovinud
sulgeda Pühajärve põhikooli. Otepää
vallas õpib praegu 534 last, neist 88
Pühajärve Põhikoolis. Ajal, mil laste
arv väheneb, tuleb meil mõelda, kuidas edasi tegutseda, et vallas pakutav
haridusteenus oleks kvaliteetne.
MTÜ Nõustamis- ja koolituskeskus
Hared koostab Otepää valla uut haridusvõrgustiku arengukava, mille käigus
küsitletakse õpetajaid, lapsevanemaid ja
muid huvigruppe ning seejärel leitakse
kindlasti sobivad lahendused.

Ettevõtluspäev toimub 6. oktoobril
LP. ETTEVÕTJAD! Kutsume teid osalema
EASi ettevõtlusnädala raames läbi viidaval ETTEVÕTLUSPÄEVAL
Otepää Gümnaasiumi aulas algusega kell 10.00.
Toimub Otepää piirkonna ettevõtluskonverents ja
selle raames ettevõtlusmess.
Kutsume oma tooteid või teenuseid tutvustama kõiki
Otepää piirkonna ettevõtteid.
Palume kõigil ettevõtjatel, kes soovivad messist osa võtta registreeruda hiljemalt
27. septembriks.
e-posti aadressil: merlin@otepaa.ee. MESSIST OSAVÕTT ON TASUTA.
Ettevõtluspäeval tunnustatakse parimaid ettevõtjaid.
Lisainfo: Merlin Müür 5303 3032

Kooli vahendeid on säästlikult kasutatud

A

are Mati väide, et mina kuulun
Otepää vallavolikogusse, vastab
tõele. Olen vallavolikogu liige
nende vallaelanike soovil, kes mind sinna
valisid. Ka Otepää gümnaasiumi direktor Aivo Meema on vallavolikogu liige.
Olen kuulunud Otepää vallavolikogusse
linna ja valla ühinemisest alates. Eelmised
vallavanemad pole selles huvide konﬂikti täheldanud. Kui on olnud eriarvamusi,
siis oleme need lahendanud ühiste seisukohtade leidmise teel.
Väide, et Pühajärve põhikoolis sooviti
maksta preemiat, on vale. Koolijuhina
maksin kooli töötajatele lisaraha tehtud
tööde eest (söökla lae ja seinte värvimine, spordilaagrite teenindamine puhkuse ajal jms). See sai kinnituse vallavanemalt. Ka Pühajärve lasteaiarühma ja
kooli töötajad olid sunnitud olema palgata puhkusel, sest selline oli eelmise
vallavalitsuse otsus.
Aare Matt väidab, et rahva rahaga
ei käida ausalt ringi ning ei majandata
säästlikult. See väide on vale. Pühajärve
põhikooli ja lasteaiarühma 2010. aasta
eelarve on 5 677 700 krooni.
Sellest riigi rahastamine. Investeering – 46 500; koolituskulud – 62 700;
õppevahendid – 172 700; personalikulud – 2 571 500 (töötasu+maksud); toidu
kompenseerimine – 200 600; koolipiimatoetus – 30 000. Kokku: 3 084 000
krooni.
Kohalikust eelarvest. Töötasu: kool
– 848 300 ja lasteaed – 303 300; maksud: kool – 291 900 ja lasteaed – 104
300; koolilõuna: – 118 000 ja lasteaia
toidukompensatsioon – 11 400. Kokku:
kool – 1 258 200 krooni ja lasteaed
– 419 000 krooni.
Muud kulud: 916 500 krooni (admin. – 41 300; ruumide majandamiskulud 725 000 (küte 425 000, elekter
145 000, vesi ja kanalisatsioon 35 000,
remondimaterjalid 25 000, korrashoiuteenused 45 000, remont 40 000. IKT 59
200; vaba aeg 48900 ja muu 52000 (hügieenitarbed, med. kulud, valve, kindlustus, lähetused).

Aastatel 2009 ja 2010 on Pühajärve põhikool ise teeninud lisaraha projektidest: KIK 52 850 ja 68 610, kult. kap.
13 655 ja 22 300, PRIA 135 420, võimla
rent 38 900 ja 50 000 krooni. Kokku
381 735 krooni.
Aare Matt ütleb, et ma pole võtnud
hinnapakkumisi aastatel 2009–2010.
Selgitan: 2009. aasta oli vallale majanduslikult raske aasta. Kool ei saanud
teha kulutusi. Selle aasta investeeringute raha on koolil kasutamata, sest
läbirääkimised abivallavanem Andres
Arikesega on pooleli. See kasutatakse
projektide tellimiseks (lasteaiarühmade ületoomine kooli ruumidesse või
spordisaali riietusruumide kaasajastamine).
Mis puudutab sõlmitud tööettevõtluslepingut haljastustööde teostamiseks FIE Andrus Eensooga 36 760
krooni eest, siis kooli eelarves on planeeritud korrashoiuteenusteks 45 000.
FIE Andrus Eensooga on lepinguid
sõlmitud alates 2001. aastast. Eelmised
vallavanemad on aktsepteerinud neid
lepinguid ja pole käskinud ega pöördunud minu poole, et võtaksin erinevaid
hinnapakkumisi. Lepingupartner on
korrektselt täitnud lepingu tingimusi ja
koolimaja ümbrus on suviti hästi hooldatud. Mõistlik oli temaga sõlmida leping ka tänavu.
Väidan, et olen kooli direktorina hoolitsenud Pühajärve põhikooli eelarveliste vahendite on säästliku kasutamise
eest. Täidan oma töökohustusi korrektselt, oma teadmiste ja oskuste kohaselt
tööandja kasu silmas pidades. Ma ei
ole põhjustanud Otepää vallale materiaalseid kahjusid ja usaldamatust kodanikes.
Olen saanud koolijuhtide põhikoolituses teadmised ökonoomikast ja koolielu
majandamisest ning läbinud täienduskoolituse kursuse TÜ-s „Edukas koolijuhtimine”.
Mina vaidlustan oma töölepingu erakorralise ülesütlemise kohtus ja nõuan
ennistamist Pühajärve Põhikooli direktoriks.
MIIA PALLASE

A JAK AVA :

10.00-10.30
10.30-10.45

10.45-11.00
11.00-11.30
11.30-11.45
11.45-12.00
12.45-13.00
13.00-13.30
13.30-13.40
13.40- 13.50
14.00-16.00

hommikukohv, kogunemine, registreerimine.
konverentsi avamine – Valga maavanem Margus Lepik, tervitussõnad – Otepää vallavolikogu esimees Aivar Nigol, päeva tutvustus – Urmas Klaas, Riigikogu liige, Riigikogu
majanduskomisjoni esimees. Parimate ettevõtjate tunnustamine.
Tegutsemisvõimalustest riigi osalusega sihtasutusel KOV territooriumil, edulugu
Tehvadi näitel – Alar Arukuusk, SA Tehvandi Spordikeskus juhataja.
Loomemajanduse võimalused kohaliku ettevõtluse elavdamisel – Raul Oreškin,
Tartu Loomeinkubaatori juhatuse liige.
Miks olla ettevõtja? – Meelis Mälberg, Reformierakonna juhatuse liige.
GMP Clubhotell Pühajärve restorani edulugu – Margus Mäll, GMP Clubhotelli juhataja.
Otepää Vineeritehase edulugu – Ando Jukk UPM-Kymmene Otepää AS juhataja
Ettevõtluse roll Eestis – Andres Arrak, Mainori Kõrgkooli Ettevõtluse Instituudi direktor.
õpilasﬁrma 2KPH edulugu (ﬁrma loomine, tegevus, üritused, tulemused, kogemused ja
lõpphinnang).
konverentsi kokkuvõte – Urmas Klaas.
töö sektsioonides – õpitoad (loomemajandus, külaseltsid, nõustamine, konsultatsioonid,
info).
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Valgamaa vigastuste vältimise
projekti raames toimub koostöös
Otepää Vallavalitsuse, SA Otepää
Tervisekeskuse ja MTÜ Otepää
Pensionäride Ühendusega
reedel,

1. oktoobril 2010
algusega

kell 10.00
Otepää Kultuurikeskuses

Eakate päeva
tähistamine
Valgamaal

Kavas
• Päevakohased
tervitused ja sõnavõtud
• Et tekanded vigastuste
ennetamise ja tervislike
eluviiside teemal
• Meeleolukas
kultuuriprogramm ja
üllatused
Oodatud on kõik eakad linnast
ja maalt.
Info ja eelregistreerimine
pensionäride ühenduste kaudu.
Ootame rohket osavõttu!
Eakate päeva toetavad:

Otepää Kultuurikeskus, Valgamaa
Pensionäride Ühendus,
MTÜ Otepää Invaühing

Valga Maavalitsuse
fuajees saab tutvuda
euro rahatähtede ja
euromüntide kujundusega
Eesti läheb 2011. aasta 1. jaanuaril üle
eurole. Tutvustamaks kõigile huvilistele
Eestis kasutusele võetavate euro rahatähtede ja euromüntide kujundust on Europe
Direct Valgamaa teabekeskuses üleval
ühisraha euro teemaline infostend.
Europe Direct Valgamaa teabekeskuses
asub Valga Maavalitsuse esimese korruse
fuajees (Kesk 12, Valga).
Suuremad euronäitused on
20. septembrist
kuni 31. oktoobrini
Tallinnas Ahhaa
keskuses ning 8.
novembrist
5. detsembrini Tartus
Lõunakeskuses.
Lähemat teavet eurole ülemineku kohta
leiab euroveebist www.euro.eesti.ee.
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Otepää vallavalitsus, www.otepaa.ee
Lipuväljak 13 67405, Otepää
Tel 766 4800, e-post: vald@otepaa.ee
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24. september 2010

www.otepaa.ee

AMETLIK INFO
Otepää Vallavalitsuses
Väljastati kasutusluba SAle Tehvandi
Spordikeskus Tehvandi majandushoovile
Olümpiakeskus Tehvandi maaüksusel Nüpli
külas.
Väljastati kasutusluba OÜle Jaotusvõrk
Tehvandi alajaama 0,4kV maakaabelliinide
ja liitumiskilbile seoses Tehvandi maaüksuse
liitumisega Nüpli külas.
Väljastati kasutusluba Triin Lukka üksikelamule asukohaga Valgamaa Otepää vald
Nüpli küla Iffi-Sulli maaüksus.
Väljastati ehitusluba Tartu linnale Veski
Spordibaasi vee-ja kanalisatsioonirajatiste
rekonstrueerimiseks Veski spordibaasi
maaüksusel Pilkuse külas.
Väljastati ehitusluba Lea Pechterile elamu
täielikuks lammutamiseks Lipuväljak 3a
Otepää linnas Otepää vallas.
Määrati projekteerimistingimused elamu
ja kahe abihoone püstitamise ehitusprojektide koostamiseks Koigu küla Vainopõllu
kinnistule.
Määrati projekteerimistingimused Anneli
Ennetile asukohaga Otepää küla Otepää
vald Mäepealse maaüksus, suvila ehitusprojekti koostamiseks.
Määrati ranitsatoetust 31-le Otepää valla
kodanikule kokku summas 31 000 krooni.
Peeti võimalikuks moodustada Tamme
katastriüksuse, kinnistu registriosa 127340
piires uued katastriüksused ja kinnistud.
Peeti võimalikuks moodustada JärvePeetri katastriüksuse kinnistu registriosa
1753840 piires uued katastriüksused.
Määrati projekteerimistingimused Marek
Pihole asukohaga Nüpli küla Otepää vald
Eedi maaüksus, talli laienduse ehitusprojekti
koostamiseks.
Määrati projekteerimistingimused Marek
Pihole asukohaga Nüpli küla Otepää vald
Eedi maaüksus, sõnnikuhoidla ehitusprojekti koostamiseks.
Määrati projekteerimistingimused Marek
Pihole asukohaga Nüpli küla Otepää vald
Tobra maaüksus, maneezi ja abihoone ehitusprojektide koostamiseks.
Väljastati ehitusluba Marek Pihole taluhoone püstitamiseks asukohaga Otepää vald
Nüpli küla Eedi maaüksus.
Väljastati ehitusluba Marek Pihole taluhoone püstitamiseks asukohaga Otepää vald
Nüpli küla Tobra maaüksus.
Väljastati ehitusluba Marek Pihole taluhoone rekonstrueerimiseks asukohaga
Otepää vald Nüpli küla Tobra maaüksus.
Väljastati ehitusluba Marek Pihole ehitise
laiendamiseks asukohaga Otepää vald Nüpli
küla Eedi maaüksus.
Anti MTÜle Klubi Tartu Marton luba
korraldada Otepää valla haldusterritooriumil 19.09.2010.a 06.00 – 18.30 spordivõistlus
SEB 13. Tartu Rattamaraton.
Määrati toetus 8700.- krooni isikule nelja
kuu eest (1. september - 31. detsember 2010)
raske puudega lapse hooldamise eest lasteaias Pähklike.
Väljastati kasutusluba Bernhard SPA
Hotelli juurdeehitusele asukohaga Valgamaa
Otepää vald, Otepää linn Kolga tee 22a.
Väljastati kasutusluba SAle Tehvandi
Spordikeskus põhjatribüünile Olümpiakeskus Tehvandi maaüksusel Nüpli külas.
Väljastati kasutusluba SAle Tehvandi
Spordikeskus Staadioni peahoone läänetribüünile Olümpiakeskus Tehvandi maaüksusel Nüpli külas.
Väljastati kasutusluba SAle Tehvandi
Spordi-keskus multifunktsionaalse suusas-

SÜNNID
Henri Aader
Oliver Karus
Ardi Kõivisto

26. augustil
3. septembril
13. septembril

Toimus arengukava avalik arutelu
13. septembril toimus Otepää valla arengukava
2010-2020 avalik arutelu. Arutelu tõi välja mitmed
kitsaskohad ning tehti ka mitmeid asjalikke ettepanekuid.
Koosolekul leiti, et Otepää valla arengu seisukohalt on tähtis eelkõige jõukas ja endaga rahulolev
elanik, selleks on oluline piirkonna elukeskkonna
atraktiivsus.
Olemasolevasse arengukava 2010-2020 projekti
viiakse võimalusel sisse laekunud ettepanekud ja
muudatused ning see esitatakse volikogule vastuvõtmiseks.
Samaaegselt hakatakse tegelema arengukava nn

teemalaiendustega – koostatakse eraldi turismiturunduse arengukava, sotsiaal- ja tervishoiu arengukava, haridusvõrgustiku arengukava jne, mis oleksid
arengukava täiendused. Haridusvõrgustiku arengukavaga hetkel tegeletakse ning moodustatud on ka
sotsiaal- ja tervishoiu, ehk terviseproﬁili koostamise
töörühm.
Arengukava 2010-2020 projekt asub: www.otepaa.ee Areng ja planeerimine Arengukavad.
(O t sel i n k: ht t p://w w w.ot e pa a .e e /fa i l id /
arengukava2020.pdf).
Otepää Vallavalitsuse kommunikatsioonijuht
MONIKA OTROKOVA

Vallavalitsuse liikmed külastasid AS
UPM-Kymmene Otepää vineeritehast

O

tepää vallavalitsuse liikmed eesotsas vallavanema Aare Matiga külastasid möödunud
nädalal valla üht suurimat ettevõtet – AS
UPM-Kymmene Otepää. Külastuse eesmärgiks oli
tutvuda vineeritehase tööga ja arutada koostööplaane.
AS UPM-Kymmene Otepää tegevjuhi Ando Jukki
andmeil töötab ettevõttes 176 töötajat, kellest ligikaudu pooled on otepäälased. Otepää Vineeritehas
on tööandjana maksutuludelt Otepää vallas vallavalitsuse järel teisel kohal. Samuti toetab ettevõte piirkonna spordi- ja kultuuritegevust ning annab tööd
ka kohalikele ettevõtetele.
UPM-Kymmene Otepää AS on asutatud 2000.
aastal, ettevõtte toodab kõrgekvaliteedilist kasevineeri peamiselt ehitus-, mööbli-, pakke- ja transpor-

ditööstusele. Aastane tootmismaht täisvõimsusel on
50 000 m³. Eestisse jääb sellest alla 10%. 90% toodangust eksporditakse peamiselt Euroopa riikidesse,
kuid vähesel määral ka Aasiasse, Ameerikasse ning
Põhja-Aafrikasse.
2007.–2008. aastatel toimus ettevõttes suur laienemine, kus tänu investeeringutele saadi juurde
3900 ruutmeetrit tootmispinda. 2009. aastal alustati järeltöötlemisega, mille arendamine jätkub veel
lähiajal.
Vineeritehase tooraine on valdavalt pärit Eestist.
Ettevõte omanik on UPM-Kymmene Wood Oy, mille peakontor asub Lahtis. UPM-Kymmene Wood
omakorda kuulub UPM-Kymmene Oy gruppi.

AMETLIK INFO
taadionikompleksi II etapile Olümpiakeskus
Tehvandi maaüksusel Nüpli külas.
Väljastati kasutusluba OÜle Jaotusvõrk
Puhkekodu 10/0,4kV alajaama 0,4kV maakaabelliinile F2 seoses Lehe 1 ning Lehe maaüksuste
liitumisega Pühajärve külas.
Määrati MTÜ Otepää Spordiklubile toetust
58521 krooni.
Lähetati 18.09 – 20.09 Rootsi Kuningriiki, Ekerö
kommuuni Otepää valla delegatsioon: Aivar Nigol,
Jaanus Raidal, Andres Arike.
Otsustati lugeda korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks 4 taotluse esitanud isikut.
Moodustati ajutine komisjon riigihanke
„Sõiduauto liisimine kasutusrendiga“ lihtsustatud
hankemenetluse läbiviimiseks koosseisus: Andres
Arike, Urmas Kuldmaa, Ülle Veeroja.

Tähelepanu kinnistuomanikud!
Tuletame teile meelde, et vaataksite üle oma
hoonetel olevad majanumbrid ja tänavasildid, et
need oleksid nähtavad ja arusaadavad. Nende
hoonete omanikel, kellel majanumbreid ja tänavasilte ei ole, palume need muretseda.
Küllaltki sageli on ette tulnud juhtumeid, kus
majanumbri puudumine või katkine ja loetamatu
märgistus on seganud operatiivametite tööd.
Loetav tänavasilt ja majanumber kergendab oluliselt kiirabi, politsei ja päästeameti tegutsemist
ja nii jõuab abi kohale õigel ajal.
Otepää Vallavalitsus

Otepää AMS-i MAHLAPUNKT
Otepää AMS-i majas J.Hurda 5.

MONIKA OTROKOVA

Registreerimine telefonil 7655 765

LUGEJA KIRJUTAB
Kõige armsam –
Pühajärve Põhikool
„Haridus on see, mis jääb alles, kui kõik õpitu
on ununenud.“
Burhus Skinner

J

ust haridus on see, mis meid elus edasi viib: avab
meile ukse maailma. On väga oluline, et igaüks
meist käiks koolis ja kuulaks hoolega õpetajat. Õpiks
ja omandaks hariduse.
Meist igaüks alustab kooliteed juba väga noorelt,
astudes esimesse klassi. Põhiharidus on kohustuslik
ja kõige järgneva alus. Seega on oluline, et põhikool
oleks lapsele võimalikult meeldiv ja mis peamine
väga kodune. Meie leidsime oma kodu Pühajärve
Põhikoolis. See ei ole kool nagu iga teine. See on kool,
mis pakatab soojusest. Koolipere on pisike, kuid väga
kokkuhoidev. See annab meile eelise tegeleda asjadega, millega suured koolid tegeleda ei saa.
Klasside suurus võimaldab õpetajatel õpilastega
individuaalselt tegeleda. Neil lihtsalt on aega kõigi
jaoks. Meist igaühel on võimalik saada vastused oma
küsimustele ja probleemidele. Klassis valitseb kord
ja rahu, mis on väga oluline hariduse omandamisel.
Õpetajad on teadlikud meie võimetest ja tänu sellele
saavad nad meid rohkem aidata. Nii saavad kõik
vajalikud teadmised puust ja punaselt selgeks. Neil on
aega meid valmistada ette olümpiaadideks, et saaksime koju tuua ainult parimaid tulemusi. Saavutusi, mis
näitavad, et Pühajärve kooli õpilased on haridusmaastikul konkurentsivõimelised. Meie kooli õpilastele on
avatud kõikide gümnaasiumide uksed, sest meil on
tugev põhiharidus.
Lisaks haridusele peab inimesel olema ka lai silmaring. Selleks on vaja osaleda ekskursioonidel ja õppepäevadel, kus on võimalik avastada uusi asju. Just
Pühajärve kool kingib meile neid hulgalisi kogemusi.
Õpetajad ja õpilased kirjutavad arvukalt projekte, et
kogu kooliperega sõita erinevatesse Eestimaa kohtadesse loodust nautima. Huvitavad „Tere kool“ matkad
ja preemiareisid. Matkad, mida saavad endale lubada
vaid väikesed koolid ja mis on vägagi tänuväärt etteAadress: Lipuväljak 13, Otepää 67405
Telefon: 7664 818
E-kiri: teataja@otepaa.ee
Ajaleht internetis: www.otepaa.ee/ot

võtmised. Ükskõik kui rasked ajad koolil ka ei olnud
või ei ole, aitas (ja loodame, et ka tulevikus) direktor
Miia Pallase meil leida raha iga väljasõidu jaoks, mis
tugevdab koolipere ühtsust. Kooli traditsioonidel on
pikk ajalugu ja seega väärtustame ka meie neid.
Meie kui vilistlased oleme väga õnnelikud, et saime
õppida just selles koolis. See kool kujundas meist
inimesed, kes me oleme hetkel. Meil oli võimalus
külastada kohti, kuhu me ise poleks kunagi sattunud.
Kool õpetas meid hoolima ja aru saama ümbritsevast
keskkonnast. Just tänu sellele koolile oleme saanud
võimaluse õppida heas gümnaasiumis. Loodame, et
sellel koolil on ees palju aastaid ja ühel päeval saame
ka meie oma lapsed sellesse kooli saata.
Pühajärve põhikooli vilistlased Marili Vihmann,
Ina Marina Mononen, Liis Kangur ja Keity Kimmel
Nõo Reaalgümnaasiumist

Siin on ka klaaseinaga lugemissaalis mõnus ajalehti
ja ajakirju lugeda. Ruum on alati soe, puhas ja teenindamine meeldiv. See paik on väikelinnas kõigile
kättesaadav ja teada – linna keskel, raekojahoone
alumisel korrusel.
Kasutagem siis ikka raamatukogu varusid, vajadusel ka kohapeal lugemiseks ja märkmete tegemiseks!
Silvia Lasting-Länik

Aeg on sinu kaaluja
“…sina ju aegasid mõõta ei saa,
osa sa oled ju temata.
AEG AGA ON SINU KAALUJA“ /J.Liiv/

Ü
Heaks sõbraks ja juhendajaks on
raamatukogutöötaja

O

len kasutanud üsna paljude raamatukogude
teeneid. Kõige enam meeldib mulle aga Otepää
linnaraamatukogust võetud raamatuid lugeda.
Selles raamatukogus võetakse külastaja alati vastu
hea sõna ja lahke naeratusega. Siinsed töötajad Kaido
Mägi, Maret Viigimets ja Ülle Paul (tema laenutab ka
lasteosakonnas)on suurepärased raamatu ja arvuti
kasutamise õpetajad. Igal aastal ilmub suur hulk uusi
raamatuid. Kõiki neid ei jõua osta, ja ega ei piisagi
sellest, kui loeme läbi uudisväljaanded. Ka varem
ilmunud raamatute hulgast tuleb teha valik, kõiki
teoseid ei jõua ju läbi lugeda.
Kuidas aga orienteeruda suures raamatute ja
ajakirjade hulgas? Siin tulebki appi raamatukogutöötaja. Otepäälased usaldavad raamatukogu töötajate
laialdasi teadmisi ja häid soovitusi. Suure lugemuse ja
heade kirjandusalaste teadmiste põhjal oskavad nad
leida igale inimesele vajaliku teose.

Toimetus: Arvo Saal (toimetaja), Aili Miks
ja Riju Johanson.
Trükk: AS Kroonpress
Toimetusel on õigus kirju ja kaastöid nende
selguse huvides toimetada ja lühendada.

hel vihmase septembrikuu õhtul kogunes Otepää
kultuurikeskusesse hulgaliselt kodulinlasi, et osaleda raamatu “Teatrimaagia kütkes” esitlusel. Need
olid inimesed, kes oma tegevusega on jätnud kindlad
jalajäljed rahvateatri kultuurilukku.
Möödunud ajast heietamiste ja improviseeritud
õhtujuhtimisega oskas raamatu autor Aili Miks viia
kuulajad mälestuste maile, mille keskmes oli suur
otepäälane ja teatrijuht Kalju Ruuven (näitlejatele
Papa Kalju), linna esimene aukodanik, kellele aeg on
andnud juba kindla kaalu.
Raamat “Teatrimaagia kütkes” on hea raamat, sisult
põhjalik ja vormilt kaunis, haarates kultuuriperioodi
Otepää kirikuõpetaja ja eesti rahvusliku liikumise juhi
Jakob Hurda aegadest ja kulgedes järjepideva kultuuriloona kuni tänapäevani. Kaob ju mälukurdudest
kõik kiiresti, kuid kirjutatu säilib.Jääb mälestusena
olijatele ja mälestuste mälestusena uutele tulijatele
ning tegijatele.
Veelkord tänu autorile, kelle loomeradadel kujunes
see kindlasti ELUTÄHETUNNIKS. Tänu ka kõigile raamatu tegemisel osalenutele. Oleme vaimselt suuresti
rikkamad.

Kaastöid ei retsenseerita ega tagastata.
Kuulutusi Otepää Teatajasse võtavad lisaks toimetusele vastu Palupera, Puka, Otepää ja Sangaste vallavalitsused.
Toimetus ei vastuta kuulutuste ja reklaamide sisu eest.

Valve Puri

Järgmine Otepää Teataja
ilmub 8. oktoobril.

Otepää vallavalitsus, www.otepaa.ee
Lipuväljak 13 67405, Otepää
Tel 766 4800, e-post: vald@otepaa.ee
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Otepääl taasasutati
Naiskodukaitse Otepää jaoskond

www.naiskodukaitse.ee

4. oktoobril kell 13.30

alustab Otepää Gümnaasiumis
ETTEVALMISTUSRÜHM kooliks (eelkool).
Õpetaja Tiie Jaaniste ootab kõiki algklasside
majas, ruumis 202.

Kohtumiseni!

Pühajärve Haridusselts teatab

inglise keele kursuste
algamisest.
Täpsem info ja registreerimine 1. okt.
kell 18.00
Pühajärve Põhikoolis.
Koolitusluba olemas ja tunnistus lõpetamisel.
Kursuste koordinaator Ene Kelder

24. septembril kell 20.00 Otepää Kultuurikeskuses. Otepää
Kultuurikeskus koostöös Tartu tantsuklubiga TANGO korraldavad TANTSUSALONGI elava muusika saatel. Tantsurütme
mängib ansambel BLACK & WHITE. Tantsuõpetaja Veiko
Ratase juhendamisel õpime rumbasamme. Pääse 50.30. septembril kell 20.00 Otepää Kultuurikeskuses. KINO
Lohista ta lavale. Alla 14.a keelatud. Pilet 25.1. oktoobril kell 10.00 Otepää Kultuurikeskuses Eakate päeva
tähistamine Valgamaal.
4. oktoobril kell 19 Otepää kultuurikeskuses õpetajate päeva
kontsert. Esinevad Silvi Vrait, Jaan Krivel ja Senior Swing
Band.

ELIIS ARENG

19. septembril alustas 70 aasta järel taas
tegevust Naiskodukaitse Valga ringkonna
Otepää jaoskond. Asutajaliikmeid sai
ühtekokku 26, kellest tervelt 22 on Naiskodukaitses uued liikmed.
Jaoskonna asutamise ideelise eestvedaja, Valga ringkonna aseesinaise Rita
Pärniku sõnul polnudki selleks, et nii palju
inimesi kokku saada, midagi erilist vaja
teha. “Need naised ise tahtsid tulla, mina
vaid tutvustasin organisatsiooni ja kõnelesin võimalustest”, sõnas Pärnik.
Asutamiskoosolekule, kus valiti jaoskonna esinaine, aseesinaine ning juhatus,
järgnes pidulik koosviibimine Otepää
kultuurikeskuses. Juhatuse esinaiseks
valiti Helle Kuldmaa ja aseesinaiseks
Inga Kotkamäe. Juhatusse kuuluvad veel
Mari Mõttus, Kristel Daniel ja Nadežda
Alliksaar.
Uued liikmed andsid pühaliku tõotuse,
üleva hetke tunnistajateks olid teiste
hulgas Kaitseliidu Valgamaa Maleva pealik
kpt Rein Luhaväli ning Otepää vallavanem
Aare Matt.
Naiskodukaitse Valga ringkonnas on
lisaks vastloodud Otepää jaoskonnale
Tõlliste, Tõrva ja Valga jaoskonnad. Enne
Otepää jaoskonna uute liikmete vastuvõtmist oli Valga ringkonnas 52 tegevliiget.

KULTUURIÜRITUSED

Otu Holger Kukk ja abituriendid Liis Teder ja Anne-Maria Krüünvald

Hoogne koolialgus Otepää
Gümnaasiumis

Ü

lipalava suve järel, mil koolirahvas uut
jõudu ja päikesepaistet endasse kogus,
on kooli igapäevase eluga jõudnud
juba harjuda nii suured kui ka väikesed. Energiline start käimasolevasse õppeaastasse anti 10.
septembril üritusega „Reipalt koolipinki“, kus
kogu kool tegutses nn fotojahil. Klassikollektiivid läbisid linnas ning selle lähistel 14 punkti
ja pidid ennast jäädvustama fotodele, millest
koolis koostatakse originaalne näitus. Sellelaadne huvitav mõte pärineb kooli õpilasesinduselt,
keda on märgata aktiivselt tegutsemas. Tore on
näha, et ideerikkad noored pole kuskile kadunud
ning õpilasalgatus on meie kooli seinte vahel
hinnatud väärtus.
Lõppev koolinädal oli pühendatud gümnaasiumi uustulnukatele, kümnendikele, keda
meie koolis hellitlevalt „otudeks“ kutsutakse.
Kooli 34 abiturienti on rõõmsad, et meie ridadesse on lisandunud sõnakuulelikud, samas
teotahtelised kaaslased. Viie päeva jooksul pidid verisulis otud paljudele katsumustele vastu
astuma: eksamid nõudsid nii füüsilist kui ka
vaimset tugevust. Kuid kooliaasta esimesel
peoõhtul Come Back`is tuli tõdeda, et kõik
gümnaasiumiastme uustulnukad on väärt oma
kooli nime. Meeldiv on tõdeda, et klubi omanike lahkel loal on võimalus eelmisel aastal
alanud koolipidude traditsiooni ka sel aastal
jätkata. Ürituste piletiraha ei suurenda ettevõt-

te sissetulekut, vaid läheb ainult peokorraldajate (õpilaste) tarbeks, olgu need siis auhinnad,
esinemiskulud või muud.
Toredaks uusalgatuseks on kõikidele vanuseastmetele mõeldud Kunstikodu, mille pereemaks on Ave Kruusmaa ja mis tegutseb
mõnusas kunstihõngulises endises kunstiklassis (vanimas õppehoones muuseumi kõrvalruumis). Loovushingega koolinoored saavad
nüüd päris oma „kodukeses“ igapäevast kunsti
harrastada, näitusi ette valmistada ja nendega
kaaslaste hinge soojendada.
Õnneks pole meie õpilastel ega nende vanematel vaja muretseda, mida koolitundidest
vaba ajaga pihta hakata või kuidas vajalikku
õppemaksu tasuda. Meie koolis töötab sel õppeaastal paarkümmend huviringi, milles osalemise eest ei pea lapsevanem oma kukrut
kergendama. „Kui sellest nimekirjast endale
sobivat tegevust ei leia, siis pole õpilasel endal
tegutsemiseks piisavat huvi,“ leidis huvijuht
Terje Aasaroht. Õnneks aga ükski ring huviliste puuduse all kannatama ei pea ja entusiastlikke juhendajaid on meil nii oma majas kui
väljaspoolgi.
Loodame, et tänu suvekuumusele jätkub töötahet ja tegutsemislusti nii kõledatel sügis- kui
ka külmadel talvepäevadel.

Otepää Naisselts annab teada

K

uigi suur sügis tundub veel kaugel olevat, läheneb isadepäev päris jõudsalt. Tahame oma valla kodanikele meelde tuletada, et oleme loonud kauni traditsiooni pärjata igal
aastal üks tubli pereisa Aasta Isa tiitliga. Ehk on meie ülla
ürituse eesmärgiks eelkõige väärtustada isarolli praegusel
ajal, kui kipume pereväärtusi vähe tähtsustama. Kahtlemata
on iga isa oma pere silmis autiitlit väärt, aga olge siis julged
neid ka teistele esitlema.
Naisselts ootab kandidaate Otepää valla Aasta Isa konkursile. Teie poolt esitatav tubli isa peab vastama kehtestatud
nõuetele: omama vähemalt 2 last, olema Otepää valla
kodanik (sissekirjutusega), silma paistma oma isa- või
vanaisarollis. Tore, kui see nn isaroll on laienenud ka ühiskondlikul tasandil, kuid see pole kõige olulisem. Kandidaadi
esitaja peab vormistama sellekohase iseloomustuse, kasuks
tuleb ka kaaskiri tööandjalt, lastelt või teistelt mõjuisikutelt.
Kandidaate saab esitada naisseltsi esindajale Riita Aaderile
Otepää kesklinnas asuvasse käsitööpoodi Anni Butiiki.
Samast saab ka informatsiooni antud valdkonnas. Ootame
rohkeid ettepanekuid!

S

oome tublide naiste toel on juba mitu aastat ka meil
olnud avatud oma pisike taaskasutuskeskus, kus oleme
pakkunud soodsate hindadega (mis korvab vaid transpordi
kulud) kasutatud riideid ja kodukaupa. Hetkel oleme veel
haigla garaaþis Lille tänav 5 ning ootame kolmapäeviti ja
reedeti kell 10.00-12.00 huvilisi, kuid alates oktoobrist loodame endale sobivama nurgakese leida.

N

aisselts on igal suvel korraldanud oma liikmetele ja
nende sõpradele kultuurireise nii kodu- kui ka välismaal.
Meie seltskonnaga ühinejad on ikka kiitnud toredaid kaaslasi, ühiseid söömaaegu ja laienenud silmaringi. Vaatamata
euro-hirmule, tahame ka järgmisel hooajal mõne retke ette
võtta. Seekord on kaalumisel suveretk Lõuna-Poola või
Tšehhimaale (6 päeva 3600 EEK) ning 2päevane Kuramaa
(Läti) reis (1500 EEK). Huvilistel, olgu nad siis seltsi liikmed
või lihtsalt toredad kaaskodanikud, tasub infot küsida Riita
Aaderilt. Reisideks registreerumine lõpeb 20. oktoobril.

MARIKA PAAVO

Matk „Tere, kool“
Reedel, 10. septembril osales kogu Pühajärve
koolipere traditsioonilisel matkal “Tere, kool”.
Külastasime Elva matkakeskust, kus saime palju
teada piirkonna ajaloost ja loodusest.
Lasteaed, algklassid ja 5.-6. klass seiklesid
Vapramäe matkaradadel. 5.-6. klassi õpilastele
jagas selgitusi giid Liina Luure, kes rääkis väga
huvitavalt ümbrusest, õpetas tundma taimi ja
korraldas mänge. 8. klass uuris Vitipalu matkarajal loodust, 7. ja 9. klass läbisid ilmaprogrammi: mõõdeti õhutemperatuuri, õhuniiskust, tuule
kiirust ning koostati ilmaennustus.
Lasteaialaste matkatee kulges koos esimese
klassi õpilastega. Lapsed pidid ületama takistusi ja ronima üles järsust mäest. Teadmisi saadi
metskitsest, kuidas ta sööb ja joob. Lapsed ise
said ka proovida elu metskitsena, kuidas saada
kätte kapsalehte puu otsast või juua vett.
Lapsed meenutasid: “Meeldis, et oli pikk matk,
väga maitsev oli matkapuder, mulle meeldis käpuli suurest mäest üles ronida, mulle aga kapsalehe söömine käte abita.”
See oli väga meeldejääv ja õpetlik päev nii
lastele, õpetajatele kui ka matkal kaasas olnud
lapsevanematele.

Seltsi esinaine RIITA AADER

Vaatamata jahedale ilmale oli õppekäik tore,
lõbus ja õpetlik.
Pühajärve põhikooli 4. klass

Pühajärve kooli 1. klassil toimus liiklustund
Valga liikluslinnakus
15. septembril külastas Pühajärve kooli 1. klass
Valga liikluslinnakut. Vastu võtsid meid seal toredad liikluspolitseinikud. Saime õppida ja harjutada liiklemist maanteel ja tänaval, tee ületamist ülekäigurajal ja bussipeatuses. Kordasime
üle ka liiklusreeglid ja saime teada, kui oluline
on helkur.
Pühajärve kooli matk

2.-4. klass külastasid
maanteemuuseumi
15. septembril külastasid Pühajärve kooli 2.- 4.
klassi õpilased Eesti Maanteemuuseumi. Saime
teada palju huvitavat teede ehituse ja liikluskorralduse ajaloost. Nägime erinevaid masinaid ja õp-

peﬁlmi turvavöö kasutamise vajalikkusest. Saime
ka ise proovida, kuidas turvavöö meid kaitseb.
Tublimaid ja terasemaid vastajaid premeeriti kommide ja helkuritega.
Kõige toredam oli liikluslinnakus. Sõitsime
elektriautode ja tõukeratastega. Väga tähtis oli
jälgida märke ja täita liiklusreegleid.

Eelkool
Pühajärve põhikoolis toimub eelkooli lastevanemate koosolek teisipäeval, 28. septembril kell 18 kooli 4. klassi klassiruumis.
Eelkool alustab tööd 5. oktoobril.
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AMETLIK INFO
Palupera Vallavalitsuses
15.09.2010:
Anti kolm ühekordset toetust a´300 krooni ja
kolmteist kutseõppeasutuse või kõrgkooli õpilase
toetust a´600 krooni.
Väljastati liikumispuudega inimese sõidukikaart L.S-le.
Väljastati ehitusluba G.M-le Hellenurme külas
Liivamäe kinnistul asuva elamu rekonstrueerimiseks.
Rahuldati tähtajaliselt erandkorras üks taotlus korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks
lugemiseks.
21.09.2010:
Anti üks sünnipäevatoetus eakale alates 90.
eluaastast 300 krooni, üks toetus gümnaasiumi
lõpetamise puhul 400 krooni ja üks kutseõppeasutuse õpilase toetus 600 krooni.
Väljastati ehitusluba Eesti Energia Jaotusvõrgu
OÜle Neeruti külas Valgjärve-Jennuda 10kV
õhuliini rekonstrueerimisel maakaabelliiniks.
Väljastati ehitusluba T.T-le Räbi külas Metsa
kinnistule elamu ehitamiseks.
Rahuldati tähtajaliselt erandkorras üks taotlus korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks
lugemiseks.
Väljastati ehitusluba korteriühistule Palupera
2 Palupera külas Palupera elamu nr 2 kinnistul
asuva korterelamu katuse rekonstrueerimiseks.
Väljastati projekteerimistingimused OÜle
Palupera Agro Palupera külas Palupera farmi
kinnistul asuva farmihoone katuse rekonstrueerimistööde projekti koostamiseks.
Kinnitati hooldamise eest makstava toetuse
saajate nimekiri kogusummas 8860 krooni; täiendav puudega inimestele makstava sotsiaaltoetuse
saajate nimekiri kogusummas 5200 krooni ja
kuue hooldaja eest otsustati maksta sotsiaalmaksu
kogusummas 8616 krooni.
Palupera valla teeregistris olevate teede
remonttöödeks väljakuulutatud hankele laekus
tähtaegselt 3 pakkumust. Kõik pakkumused
tunnistati vastavateks. Edukaks tunnistati kõige
madalama hinnaga pakkumuse esitanud pakkuja
– Raam Grupp OÜ pakkumus 16990 krooni käibemaksuta.
Kinnitati toimetulekutoetuse saajate nimekiri
kogusummas 10250 krooni ja täiendava sotsiaaltoetuse saaja summas 200 krooni.

1. oktoobril kell 19.30
enne Rõngu teatri etendust
tutvustatakse Nõuni maakultuurimajas
raamatut „Teatrimaagis kütkes” ja
kohtutakse autori Aili Miksiga.

Palupera koolikooril on ees
pingelised lauluproovid

Tiigrirobot 2010
Meie kool valiti MTÜ Noortekonverentsi poolt
kogu Eesti 20 maakooli hulka, kes osalevad aastases mentorlusprogrammis ”Maa tahab tegutseda”.
Rõõm oli kuulda, et Palupera põhikooli soovitajaks
oli endine õpilane Deivi Sarapson. Aitäh!
Suvise rühmatöö tulemusena selgus, et õpilaste
suureks unistuseks on esineda laulupeol. Tuhandete
võimaluste hulgast unistab teismeline laulda laulupeol! Selle toreda unistuse realiseerimiseks olid
nõus dirigent Tarmo Leinatamm ja koorijuhtimistudeng Sirlen Rekkor töötama Palupera lastekooriga.
Kooriproovidega jätkab samuti kooli muusikaõpetaja Anne Raudsaar. Kooli külastas ka Laulupeo

SA kommunikatsioonijuht Sten Weidenbaum.
Esimesed töised proovid on seljataga , ees on ootamas väga palju tööd.
Kogu koolipere usub ja teeb omalt poolt kõik, et
„luukambri” läbinud 18 lauljat suudavad omandada
laulupeo repertuaari ja läbida rasked ettelaulmised.
Lastekoori tegemistel hoiab silma peal TV3 uudistegrupp ja www.noortekonverents .ee blogi kaudu
on võimalik jälgida lastekoori tegemisi.
Jõudu ja jaksu unistuse täitmiseks!
Palupera PK direktor SVETLANA VARIKU

GLOBElased kogunesid Jänedal
13. GLOBE vabariiklikul kokkutulekul oli kokku
üle 150 lapse, kes olid kokku tulnud paljudest Eesti
eri paikadest. Palupera koolist osalesid 7. klassi õpilased Artur Lõhmus ja Kris Käos.
Seekordne korraldajakool oli Koeru Keskkool.
Lisaks teadlastele, GLOBE koolide õpilastele ja õpetajatele olid kohal ka USA suursaadik
Michael C. Polt ja teised USA saatkonna esindajad, Prantsuse kosmoseagentuuri esindaja Danielle
de Staerke.
Suvelaagri avamisel ütles USA suursaadik
Michael C. Polt, et Eesti on oma väiksusest hoolimata üks edukaimatest GLOBE riike kogu maailmas.
Seejärel olid kavas õppesessioonid. Teemade valik
oli väga lai: atmosfääriuuringud, energiasessioonid,
mullamõõtmised, GPS jne. Õhtupooliku sisustas
Ülle Kikase esitlus teemal „GLOBE programmi
tähtsusest ja ülesandest Eestis ja maailmas” ning
Aarne Männiku esitlus teemal „Ilmaennustamine
ja EMHI osa selles”. Hilisõhtutel oli ööülikool,
kus vaadeldi erinevaid tähti ja planeete. Teisipäeva
hommikul kõneles Danielle de Staerke teemal
„Aerosooli mõõtmine Prantsusmaal ja Aerosooli
Mõõtmise Kampaania tutvustus”.
Kuna aga laagris oli õppimine ja mängimine ta-

sakaalus, siis järgmisena oli päevakavas satelliidimäng, millele järgnes neljatunnine uurimisretk
Jänedal Linnamäe ümbruses. Pärast väsitavat uurimisretke algas rollimängudeks ettevalmistamine,
seekordseks teemaks oli „Eyjafjallajökulli vulkaanipurse.” Kui ettevalmistus rollimängudeks oli lõppenud, algas lõkkeõhtu. Hilisõhtul alustas astronoomiaesitlusega Sven-Erik Enno.
Kolmas päev algas ekskursiooniga Vargamäele.
Tagasi jõudnud, algas kohe Tahmaprojekti õppesessioon. Pärast väsitavat hommikupoolikut oli „vaba
aeg”. Kui toimingud olid tehtud, järgnes sportlik tegevus, kus oli võimalik harjutada ZUMBA aeroobikatantsu ja Kalijärve ääres mängida võrkpalli.
Sellele järgnes loodusfotode väljanäituse ettevalmistamine. Kui näitus oli valmis, algas rollimängude ettevalmistamine. Pärast õhtusööki toimus
viktoriin ning seejärel jõudis kätte rollimängude
esitamise aeg. Viimase päeva hommikul tehti õppesessioonide kokkuvõtted ja seejärel olid kavas
erinevad GLOBE-mängud.
Laager andis kokkutulnutele palju uusi teadmisi
ja kontakte edaspidiseks suhtlemiseks.
Palupera PK õpetaja ARVET SILK

HIP-HOP/FUNKY

TANTSUTREENINGUD

SA Valgamaa Arenguagentuur
koostöös

Palupera Vallavalitsusega
korraldab 29. septembril 2010. aastal
algusega kell 14.00
Nõuni maakultuurimaja saalis

infopäeva.
Oodatud on omavalitsuse töötajad, ettevõtjad (ka turismiettevõtjad) ja MTÜ-de
esindajad.
PALUPERA MÕISAHOONES

1. oktoobri õhtul algusega

Veel vaid 24.09, 8.10, 15.10 ja 22.10.
Omaosalus 50 EEK.
Treener Sirli Mändma S-Stuudiost

kell 20.00 NÕUNI RAHVAMAJAS

lavalaudadele teatritüki

- KUHU LÄHED INIMENE?
Humoorikas näidend jutustab Põrgupõhja
Jürkast, kes soovib õndsaks saada.
Kas Jürkal see õnnestub või ta langeb
oma teel pattu, saab näha juba publik
J U H E N DA JA : L E H T E PU U DE R SE L L

Pilet 35 krooni, õpilastele 15 krooni.

PALUPERA PÕHIKOOLIS alustab tööd

EELKOOL

1. klassi astujatele)
28. septembril 2010 kell 12.15
ruumis nr 72.
Lapsi õpetab õpetaja Külli Laidva

Toetuse saaja – Palupera
põhikool, põhitaotleja.
Palupera valla roll – osaletakse projekti partnerina, kaasfinantseerijana.
Toetaja – Tiigrihüppe Sihtasutus.
Toetus – summas 19 803,52 krooni kasutatakse
4 õppeotstarbelise kooliroboti komplekti Mindstrom NXT ostmiseks. Õppevahendid on välja
töötanud LEGO. Komplektidest saab ehitada
erinevaid roboteid ja anda neile täita etteantud
ülesandeid. Projekti omaosalus 4951,40 krooni.
Projekti lõpp – oktoober 2010. a.

Hea matkasõber!
Palupera valla sügismatk toimub

3. oktoobril.
Kogunetakse kell 11.30
Hellenurme Noortekeskuse juurde.
Pärast registreerimist läheme kell 12.00
umbes 10 km ringile mööda Palu metsi ja
Elva jõe äärt.
Info 513 9071 või www.palupera.ee.
Tule üksi või mitmekesi, peamine, et tuled
sügisest loodust nautima.

Hei-hei hea tantsusõber!
Novembris on soov alustada
Nõuni kultuurimajas

PEOTANTSUKURSUSEGA.
Õpetaja Katrin Kruuse Revalia tantsuklubist.

Anna märku, kas soovid osaleda ja kas oled
algaja või oled natuke õppinud. Rõõmsa
kohtumiseni!
Info: 513 9071, Kalev

HELLENURME ANK

Tule kindlasti.

TOOVAD

PROJEKTID

Infopäeval annab SA Valgamaa
Arenguagentuur ülevaate osutatavatest
teenustest ning jagab informatsiooni selle
kohta, kuidas ja mis küsimustes pöörduda
agentuuri poole.
Antakse ülevaade valdkondade rahastamisvõimalustest.
Kell 16.30 jätkame kodustel teemadel,
kus oodatakse haridus-, kultuuri-, noorsootöö- ja spordiürituste korraldajaid,
mittetulundusühinguid, kes on taotlenud
ja esitanud aruandlusi (või plaanivad
seda alles) valla eelarvelistele vahenditele ÜMARLAUADA. Vallavolikogu
revisjonikomisjon ja vallavalitsus jagavad
tagasisidet taotluste-aruandluste auditist.

Kohtumiseni!

Räbi külas mängiti
taas jalgpalli
Juba kolmandat aastat kogunesid Palupera
külade võistkonnad Räbi külla, et pidada
maha valla külade jalgpalli turniir. 12. septembri hommikuks oli kogunenud Räbi küla
spordiväljakule kolm võistkonda ja hulgaliselt
pealtvaatajaid. Mängima tuli Palupera,
Räbi ja Hellenurme-Neeruti ühisvõistkond.
Väljaku omanik Rando Pauskar oli koos pere
ja sõpradega valmistanud ette igati korraliku
väljaku. Kohtunikutööd tegi täie ranguse ja
mõistmisega Andres Arike Otepäält.
Mängude vaheajal tutvustas Kaitseliidu
Otepää malev eesotsas juhi Aleksander Mõtusega relvi ja varustust. Igaüks võis katsuda
tõelist lahingrelva ja proovida endale selga
sõdurivarustust.
Mängud kulgesid võistluslikus õhkkonnas,
täis kirge ja emotsioone. Sellest tuli välja
võitjana Palupera küla võistkond, kes saab
auhinnaks külastada Taagepera lossi sauna.
Teiseks tulid Räbi küla jalgpallurid, kes saavad
kosutada ennast Pühajärve Spas. Kolmanda
koha võitis Hellenurme-Neeruti ühisvõistkond
ja nemad sõidavad Paluveski sauna. Kõigile
kolmele olid Palupera valla poolt karikad ja
medalid. Parimaks väravaküttiks oli Joosep
Allik Paluperast.
Toreda kuid väsitava päevaga jäid kõik
rahule. Sooja sõnaga tänati kõiki toetajaid:
Palupera valda, Taagepera lossi, Pühajärve
Spad, Paluveskit ja Rando Pauskarit perega.
Ka järgmisel aastal lubasid kõik võistkonnad
kohal olla ja avaldasid lootust, et jalgpallureid
tuleb juurde teistestki küladest. Või teevad
ühisvõistkonna, nagu tänavu Hellenurme ja
Neeruti.
KALEV LÕHMUS

Puka vallavalitsus, www.puka.ee
Kooli 6, Puka, 67217, Valgamaa
Tel 766 9412, e-post: vallavalitsus@puka.ee
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AMETLIK INFO

Puka Vallavalitsus
Tr a d i t s i o o n i l i n e

PUKA SÜGISLAAT

Puka Vallavolikogus:

MÜÜB

9. oktoobril
algusega kell 8.00
Puka rahvamaja juures.
Info tel 527 4812.

Puka Vallavalitsuses:
Otsustati anda ehitusluba Aakre rahvamaja katuse remondiks.
Otsustati maksta sünnitoetust kahele isikule a’ 5000.- krooni, toimetulekutoetust
üheksale taotlejale ja ühekordset toetust
1000.- krooni ulatuses.
Nõustuti maa ostueesõigusega erastamisega: Aakre külas Remondiruumi maaüksus, 2119 m2.
Otsustati väljastada kirjalik nõusolek
Soontaga külas asuva Plinska kinnistu omanikule sauna ehitamiseks.

25. oktoobril 2010 kell 10.00
Puka Vallavalitsuses, aadressil Kooli tn. 6,
Puka alevik, Valgamaa, toimuval

Puka Keskkoolis alustab õppetööd

EELKOOL (1. klassi astujatele)
28. septembril 2010 kell 13.25
ruumis 102.

SUULISEL ENAMPAKKUMISEL
alljärgneva vara:

Sõiduauto Volkswagen Passat,
v.a. 1992,

alghind 4 096.-

Õpetajaks on algklassiõpetaja Jane Vernik.

Puka rahvamajas algab

peotantsukursus

Osavõtutasu 100.-, tagatisraha 10 % eseme
alghinnast tasuda 1 tund enne enampakkumise
algust kohapeal kassasse või Puka Vallavalitsuse
arvelduarvele SEB 10202000580004.
Avaldusi võetakse vastu kuni 22. oktoober
2010 kell 16.00. Info tel 566 4931.

Veiko Ratase juhendamisel.
Esimene kogunemine 12. oktoobril
kell 19.00.
Vajalik eelregistreerimine
1. oktoobriks.

SÜNNID
Lenna Piirisild 3. septembril
Raila Raud
12. septembril

Info tel 527 4812.

Puka rahvamajas
9. oktoobril kell 20.00

PUHKEÕHTU

ansambliga Melody.
Piletid broneerimisel 50.- ja kohapeal 75.-.

Toimus jalgpalliturniir Elva Cup 2010
23.-26. augustini toimus Elva Cup 2010, millest
võttis osa 71 võistkonda Eestist, Lätist ja Venemaalt. Turniir toimus seitsmes vanuseklassis
(1997.a, 1998.a, 1999.a, 2000.a, 2001.a, 2002.a ja
2003.a noormeestele). FC Elva noored olid väga
edukad, jättes koju ühe kulla, kaks hõbedat ja
ühe pronksi.
2003.a kõige nooremate turniiril võidutses
Tartu JK Merkuur, kes oli finaalis kindlalt parem
Venemaa esindusest Ivangorod DFK Parusest
5:1. Elva poisid lõpetasid turniiri 5.-8.kohta
jagades.
2002.a turniiril võimutses koduvõistkond FC
Elva, kes juba teist aastat järjest teenis esikoha.
Finaalis oli vastaseks sama JK Tammeka, kellega
juba eelmisel Elva Cupil kuld jagati. Seekord
võitis FC Elva peale penaltite löömist.
2001.a turniiril ei olnud vastast Narva Transi järelkasvule, kes kõiki korralikult väravatega kostitas. Finaalis võitis Narva Trans 4:0 JK Tammekat.
FC Elva võitles omale väärtusliku pronksmedali.
2000.a turniiril jõudsid finaali FC Elva ja Tartu
JK Merkuur-Juunior. Seekord olid paremad JK
Merkuur-Juuniori mängijad, võites finaali tulemusega 1:0.
1999.a noormeeste võistlusel oli tase eriti
võrdne. Polnud võistkonda, kes ei oleks võinud
võita, aga finaali pääsesid Kohtla-Järve JK Alko
ja FC Elva. Nii nagu 2000.a turniiril, ei saanud
FC Elva ka siit kulda. JK Alko võitis mängu 0:1
kaotusseisust 2:1.
1998.a turniiril mängisid finaalis FC Levadia I

ja venelaste DFK Parus. FC Levadia I võistkond
võitis finaali tulemusega 2:1. Kolmanda koha
saavutas Tartu FC Olümpia, kui JK Tammeka
alistati peale 0:0 normaalaega penaltitega 8:7.
FC Elva võistkond lõpetas turniiri 7.kohaga.
1997.a kõige vanemate turniiril võidutses
kindlalt Viljandi JK Tuleviku esindus, kes alistas
finaalis Tallinna JK Kalev I tulemusega 3:0.
Kolmanda koha saavutas JK Tammeka. FC Elva
alistas 7.-8. koha kohtumises Tallinna JK Kalev
II tulemusega 2:0.
Elva Cup 2010 statistika
2003.a võistkondi 12, osalejate arv 122
2002.a võistkondi 10, osalejate arv 88
2001.a võistkondi 12, osalejate arv 130
2000.a võistkondi 11, osalejate arv 116
1999.a võistkondi 10, osalejate arv 120
1998.a võistkondi 8, osalejate arv 102
1997.a võistkondi 8, osalejate arv 124
Võistkondi kokku 71, mängijaid kokku 802.
Rohkem infot mängude ja võistkondade kohta vaata
www.fcelva.ee/turniirid/elva-cup
Täname toetajaid: Elva Linnavalitsust, Palupera
valda, Puka valda, Nike, Sportlandi, Nõo Lihavürsti,
A. Le Coqi, AS Kalev Chocolate, Vudila OÜ, AS
Bacula ja Elva Varahooldus.
Täname abilisi: Pubi „Vapper Mäger“, Priit Pastak,
Rait Pastak, Artur Lõhmus, Aimar Tamm, Silver
Sepp, Kaarel Tinn, Raido Kuus, Rando Kuus, Hendrik Hunt, Karina Kompus, Eneli Õigus, Taavi Aasmäe, Arvo Käkk ja kõiki FC Elva noorte vanemaid,
kes andsid panuse võistluste paremale läbiviimisele.

Palupera valla külade jalgpalliturniir Räbi külas

sügisene JALGRATTAMATK
Laupäeval, 2. oktoobril algusega kell 11.00

toimub

Muudeti 2010. aasta vallaeelarvet.
Nimetati Maarahva V Kongressile
delegaatideks Andrus Looskari ja Kalev
Kiisler.
Muudeti Puka valla arengukava.
Nõustuti Valga maavanema poolt loa
andmisega Kibena külas asuva Teppani
talukoha müümiseks välismaalasele.

VVV matkasarja neljas matk,

Info tel 527 4812

Elva-Vitipalu maastikukaitsealal Nõo vallas, algusega Illi telkimisplatsilt.
Sõidame marsruutidel ~5 ja ~10 km. Vaatleme
sügist loodust. Palume varustada end ratturikiivritega. Osaleda võivad ka väiksemad jalgrattahuvilised.
Matk on tasuta, kestus 3-4 tundi. Matk lõpeb
piknikuga korraldajate poolt.
Küsi lisainfot kohalejõudmise kohta ja registreeri
matkale telefonil 525 4172 või meilil triinu@vvvs.
ee.

Erametsaühingu
ÕPPEPÄEV
5. oktoobril 2010 algusega kell 10 korraldab

Valgamaa Erametsaühing õppepäeva Valgas
Kesk 12 Valga maavalitsuse I korruse saalis Metsameede 1.5 toetuste taotlemisest. Lektor Eha
Valeikiene. Üritus on tasuta.
Osalemisest palun teatada telefonile 5624 7325
või meilile helju.leosk@valgamv.ee.

Narva saab sügispealinnaks
Narvale sügispealinna tiitli pidulik ülendmine on
23. septembril, mil algab astronoomiline sügis.
Külla on kutsutud ka talvepealinna Otepää
delegatsioon. Tiitel on Narva linna käes 21.
detsembrini.

Sangaste vallavalitsus, www.sangaste.ee
Sangaste 67001, Valgamaa
Tel 766 8040, e-post: sangaste@sangastevv.ee

6

SANGASTE

24. september 2010

www.sangaste.ee

Sallivus vägivalla asemel
Keeni koolis toimus 14. septembril Comeniuse projekti
raames õpilaskonverents. Kõigi 5 partnerkooli õpilased
külastasid vägivallaga seotud objekte oma riigis ning
tegid sellest ettekande Eestis toimunud projektikoosolekul maikuus Keeni koolis.
Nüüd kuulasid meie kooli 5.-9. klassi õpilased kõiki
ettekandeid ning tegid järeldused nähtu-kuuldu kohta.
Õpilased jõudsid järeldustele, et vägivald ei lahenda
probleeme; meie põlvkond peab unustama kunagise
vihavaenu; inimesi tuleb sallida vaatamata tema usulistele või kultuurilistele tõekspidamistele, nahavärvile,
eluviisile või rahvusele; vaenuga seotud objektid
tekitavad jätkuvat sallimatust; süüdistamiseks ei peagi
süüdi olema, põhjuse võib ka välja mõelda; vihkamisel ja
vägivallal pole ealisi piire; sallimatust võib kohata kõikjal
maailmas; ebameeldivaid sündmusi ajaloost tuleb
mäletada selleks, et neid tulevikus vältida; väikeriigid
on palju kannatanud suuremate ja võimsamate riikide
okupatsiooni ajal. Konverentsi kõige tähtsam järeldus
oli see, et peame olema ise sallivad ning mitte teisi taga
kiusama. Nõnda suudame ka ise maailma veidi paremaks muuta nii enda kui teiste jaoks.
Keeni kooli projektimeeskonna nimel VETE HAINSOO

Armsad elukogenumad ja
lugupeetavaimad
kogukonna liikmed!
Olete oma pika elu jooksul kogenud nii mõndagi ja
andnud suure panuse kogukonna ellu. Tagasi vaadates
oma elatud elule ja sirvides oma austusväärset elupagasit, olete alati oodatud seda jagama ja oma arusaamu
elust edasi andma. Keda siis veel, kui mitte teid, peaks
taolistes asjades kuulda võtma! Olete tsemendiks meie
kogukondade ehituse kivide vahel ja teie heaolu on ka
kõigi meie heaolu vundament.
Tahame väljendada teile oma tänu selle eest, et vanemad ja targemad inimesed on niivõrd aktiivselt osalenud
kogukonna elus ning et teil on olnud tahtmist ja entusiasmi seda teha! Ja selle eest, et olete olnud kannatlikud
ja arusaajad asjades, mida oleks vaja muuta, aga mida
päevapealt teha ei saa. Ja selle eest, et te meie ühist
tekki vaid enda poole ei tiri!
Aitäh teile, meie kallid eakamad, et teie meil olemas
olete ja et te just sellisena olemas olete! Soovime teile
eakate päeva lustakat tähistamist ja rõõmukilde igasse
teie päeva!
Sangaste Vallavolikogu ja
Sangaste Vallavalitsuse nimel:
volikogu esimees RANDO UNDRUS
vallavanem KAIDO TAMBERG

Eesti Rahvusliku Folkloorinõukogu Koolituskeskus ja Sangaste
Seltsimaja KURSUS

Uued ja vanad tegevused 2010./2011. hooajal

S

ügis oma pikkade ja pimedate õhtutega on
kätte jõudmas. Taas on põhjust kodust välja
tulla, et ikka endale mõnusat ja meeldivat
tegevust leida. Sellel hooajal on lisandumas palju
uusi võimalusi ja eelkõige just lastele.
Oktoobris jätkame kitarriõppega. Lisaks saab
õppima hakata väikekannelt ja viiulit. Käimas
on projekt, mille toel saame soetada kaks kitarri, viiulit ning väikekannelt, bändi tegemiseks trummikomplekti ja sinna juurde kuuluva
tehnika.
Liikumisvõimalusi tekib ka juurde. Juba on

alanud koolinoorte hip-hop-linetantsutunnid,
mis toimuvad kolmapäeviti kell 16.30 noortekeskuses. Rühma oodatakse ka uusi liikmeid.
Päris väikestele (6–10aastased) alustame rütmika-liikumistunniga, mida hakkab juhendama
Kadri Janson. Tema juhendamisel on võimalik
ka ﬂamenkot hakata õppima. See tantsustiil on
mõeldud eelkõige täiskasvanutele. Lisaks pakume võimalust alustada seltskonnatantsukursusega lastele ja täiskasvanutele. Juhendajaks
on Restu külas suvekodu pidav Tuuli Merimaa.
Margus Möll on nõus näiteringi juhendama, kui

Haridusest ja koolist sisuliselt

E

t haridusteema on meie elus tähtis, sellele
julgevad vastu vaielda vähesed. ,,Õppida,
õppida ,õppida!”, karjatas isegi punatsaar
Lenin. Kuidas ja mismoodi seda teha, on aga
jäänud vaidlusteemaks ja eriarvamuste tandriks
igal ajajärgul. Elu edeneb ja nõuab kiiret kaasatulemist ja kohandumist, mille edukusest sõltub,
millist elu elavad ja kuidas püsivad konkurentsis
meie lapsed ja lapselapsed, meie riik.
Kooli roll kogukonnas, eriti maakogukondades on oluliselt suurem, kui pelgalt hariduse andmine. Koolil tuleb võtta ka sotsiaalseid
funktsioone, sidemehe rolle perekondade ja persoonide vahel ning olla paindlikult abiks kasvandiku isiksuse väljakujunemisel. Koolielul ja
sealsetest oludel on suur mõju kogu kogukonna
käekäigule.
Kuna kool asub kogu selle organismi keskmes, on oluline, et suhted kooli, kogukonna ja
vallajuhtide vahel oleksid tasakaalus ja võrdkülgsed. Kui koolijuhid suudavad hoida seda lillesidet ühiskonnas nii, et valitseb terve ja asjalik
õhkkond, siis on õhk puhas ka muudes asjades.
Pinged võivad tekkida siis, kui valla juhtimine
on sisetõmblustest häiritud või ka siis, kui koolijuhtidel endal tekib võltsarusaam, et nemad ja
ainult nemad on see vallaelu naba ning vallarahvas, õpilased ja nende vanemad on pelgalt vaid
pakutava kohustatud vastuvõtjad või teenindajad. Kuni adutakse end kohaliku elu ühe olulise
osana koos kohustuste ja vastutusega oma õiguste juures, on rahu majas ja töö laabub.

Loodetavasti meil Sangaste vallas ka nii hetkel on. Kui me tahame saavutada oma vallaelus
kvalitatiivset hüpet, vajame seda eelkõige ja kõigepealt hariduselus. Halba heaks muuta on alati
lihtsam, kui head paremaks. Keeni kooli õpitingimusi on oluliselt parendatud ja kuigi teha
on siin küll ja veel, tuleks teravik suunata eelkõige õppekvaliteedi tõstmisele ja võimaluste
laiendamisele, huvi- ja täiendharidusele. Seda
ei saa teha ilma kogukonda laialdasemalt kaasamata.
Koolielu arengutes peab lastevanem ja ka õpilane oma sektoris saama praegusest enam kaasa
rääkida ja otsustamisel kaasa lööma. See koostöö ei peaks tähendama pelgalt informeerituse
parendamist ja passiivset eduraportite kuulamist
koos pahanduste eest näpuga vibutamisega lastevanemate koosolekutel, vaid oluliselt enamat.
See on senisest suurem õigus koolielu korraldamisel osaleda, õigus ja julgus viidata puudustele nii, et ei tekiks hirmu, et vanema liigne
,,suupruukimine” laste kaudu karistatud saab
ja suurem avatus üldse. Et kool, lapsed ja lastevanemad oma murede ja ka rõõmudega üksi ei
jääks, peame süvendama koostööd kolmnurgal
kogukond-vallavolikogu-kool. See on meie lähim ja tähtsaim eesmärk.
Keeni põhikool on heatasemeline ja hästivarustatud kool suurepärase kooliperega toredas
kogukonnas ja tema tulevik pole õnneks tume.
Et aga saada parimaks, vajame laiemat mõtlemist ja julgemat ning innovaatilisemat lä-

on olemas huvigrupp, kellega midagi vahvat
teha. Võimalus oma häält ja ennast arendada
on noorte solistideringis.
Olemasolevad ringid: kirikukoor, TõllisteSangaste-Puka ühendkoor, naisrühm „Tanuke”,
segarühm „Kõvvera Kõdara” ja kantritantsurühm ootavad vanu ja uusi liikmeid.
Info ja eelregistreerimine telefonil 766
8043, 5647 2632 või elektroonselt aadressil:
merle@sangastevv.ee.
MERLE TOMBAK

henemist iseendale. Keeni kooli edukas sisuline arendamine on ka mulle isiklikult väljakutse
ja proovikivi, sest soovin siiralt meie põhikooli
tõusu parimate hulka Liiwimaal ja uhkustunnet sellest kohalikule rahvale. Peame nõu, kas
oleks vaja avada mingi kooli eripära kinnitav
ja võimalusi laiendav õppesuund või -distsipliin? Näiteks kas või hispaania- või miks ka
mitte hiina keele õpe fakultatiivis? Judoklass?
Juuksuriklass? Kas või Keeni kooli pisike juustutsehh või pagarikoda, et harida ja huvituda?
Jne, jne. On, mille üle mõelda ja millele avaneda.
Samuti vajab ,,kivistumise ja konnalombistumise” vältimiseks värskendavaid väljaõppeid ja
ka uusi väljakutseid õpetajaskond. Rohkem ja
paremat täiendõpet, suhtlemist ja suhtlemisoskuste lihvimist. Oskus näha asju laiemalt ja
seega ka suurem oskus mõista ja aidata ei tule
iseenesest ja endale oma tiitleid ette lugedes,
vaid suheldes ja tahtest aru saada. Kui oleks
minu teha, roteeriksin koolide vahel aega-ajalt
ja mõneks ajaks õpetajaid, et ka nemad näeksid
ja neid nähtaks uue pilguga. Nii tehakse diplomaatidega, et need ei muganduks. Aga see oli
ehk praegu veel liiga ketserlik mõte…
Armas hariduseandja ja hea vastuvõtja! Meie
kõigi üks suur eesmärk on teha nii, et kõik tunneksid end meie koolis hubaselt ja et kool tunneks end vallas hästi ja vald tunneks end oma
kooliga hästi! Keeni koolist peab saama kunagi
Liivimaa parim ja huvitavaim põhikool! Kas
teeme ära?
Sangaste vallavanem KAIDO TAMBERG

INIMENE JA LOODUS 2010
Sangaste Seltsimajas
1. oktoobril, 29. oktoobril ja 19. novembril

Tähelepanu!

Kokkusaamise eesmärgiks on arutleda inimese ja looduse
suhete üle traditsioonilises ühiskonnas ning tänases
linnastunud, modernses ja individualistlikus ühiskonnas.
Sügisesele arutlevale osale jätkub 2011 aastal kevadsuvel
praktiline osa.
ÕPPEKORRAD
1. oktoobril
9.30 – 12.45
13.15 – 16.30

29. oktoobril
9.30 – 12.45
13.15 – 16.30

19, novembril
9.30 – 12.45

13.15 – 16.30

kell 18.00.

Keeni kool 170

Eestimaa rituaalsed maastikud (4t). Marju
Kõivupuu PhD
Metsa ja puudega seotud uskumused (4t).
Argo Moor PhD

Rahvameditsiin, taimravi ja pärimus ning
ravimtaimede tundmine. Raivo Kalle MA
Rahvaarstid läbi aegade, nende tegevus ja
mõju. Mare Kõiva PhD

Inimese ja muu looduse suhted (metsloo
mad, linnud, roomajad, kahepaiksed, kalad
looduses ja folklooris): rahvausundis,
kombestikus, rahvalauludes.
Rahvajuttudes (4t). Mall Hiiemäe PhD
Loodus rahvajuttudes (4t). Piret Päär MA

Osalustasu 300.- (100 krooni kord) + toiduraha 60.- päevas
Koolitusjuhid: Merle Tombak: merle@sangastevv.ee; 7668043
Ene Lukka-Jegikjan: ene.lukka-jegikjan@kul.ee; 6015727

Sangaste valla sotsiaalinspektori
VASTUVÕTTU EI OLE:
Kolmapäeval,
Neljapäeval,

VÕRKPALLI SAAB MÄNGIDA Keeni Põhikooli võimlas
esmaspäeviti ja kolmapäeviti

29. sept.
30. sept.
4. okt. – 15.okt.

Keeni kool ootab oma
vilistlasi ning endisi õpetajaid ja töötajaid KOOLI
AASTAPÄEVA TÄHISTAMISELE

6. novembril 2010.

Kohviklubi
Pühapäevane kohviklubi Boriss Lehtlaanega

17. oktoobril kell 13.00
Sangaste seltsimajas.

16.30 -

lahkunute mälestamine Sangaste surnuaial

17.00 - 18.00 - kogunemine ja registreerumine
18.00 - 19.00 - kontsertaktus
19.00 - 20.00 - pildistamine, tordisöömine

Tee ja kohv kohapeal, laua katame ise.
Sissepääs 30 krooni, SVPÜ liikmetele 20 krooni.
Vajalik etteregistreerimine (Vaike Tuisk, Ilme Lepik).

20.00 - 01.00 - peoõhtu ansambliga Mini MTJ spordisaalis,
klaverikontsert
Osavõtumaks 150 krooni. Tasumine kohapeal sularahas.

Info: www.keeni.edu.ee või
telefonidel 76 96 222 ja 76 96 225

Tulge laulma Sangaste kirikukoori!
Proovid kolmapäeviti kell 18 Sangaste Seltsimajas.
Juhendaja Piret Stepanov.

KUULUTUSED
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Nüüd ka Otepääl!

Sügislaat Otepääl
Otepää AMS korraldab
laupäeval, 2. oktoobril
algusega kell 9
aiandusmaja esisel platsil
(J.Hurda 5)

sügislaada, kuhu palume
teid müüma ja ostma.
Laadal on:
viljapuude-põõsaste, ilupuude
ja püsikute istikud,
aiatarvikud, käsitöö, toidu- ja
tööstuskaubad jne.
Sügisnäitus. Einelaud.
Otepää AMS-i juhatus

KUULUTUSED

Emeksen OÜ
OSTAB

kasvavat metsa, metsakinnistuid
ja raieõigust.
TEOSTAB

raie- ja kokkuveoteenust.
Tel. +372 528 9307, e-mail: emeksen.mets@mail.ee

Arvutite hooldus ja remont, sat
TV ja digibokside paigaldus. tel.
524 5514
Müüa lõhutud küttepuid (lepp
390 kr/rm, kask 500 kr/rm). Hind
koos veoga, koorem 6 rm. Telef.
5394 6271

Lp. Invaühingu liikmed
Mihklipäeva tähistamine toimub 29. septembril kell 14.00
Edgari trahteris.

Korstnapühkija. Tel. 5392 9445,
www.tahmatont.ee

Eelregistreerimine E.Saare telefonil.

Edgari külalistemajas

Avatud uus pood

avatud SAUN.

“RIIDENURK”

Tulge üksi või seltskonnaga!
Hinnas saavutame kokkuleppe.

E-R 10-17.30
L 10-15

Info telef.

Elektritööd, väravaautomaatika,
digi-TV ja antennide, õhk-soojuspumpade müük ja paigaldus.
Järelmaksuvõimalus. www.
mano.ee Tel. 5208 970

5343 4705.

Mapomets OÜ:
- erametsade majandamine,
- metsakinnistute ja kasvava metsa ost,
- metsamaterjali ost,
- metsaomanike nõustamine.
Info tel: +372 505 0375
e-post: info@mapomets.ee
www.mapomets.ee

Lipuväljak 22A

(Fotograafi kõrval)

Müüa haava- ja okaspuupinnud
3,0 m ja 50 cm. Veo võimalus.
505 6107
OÜ AWS pakub teenuseid: trasside ehitus, santehnilised tööd,
veemõõtjate paigaldamine, kaevetööd. aws@hot.ee, tel. 5293
783
Müüa kuivad kütteklotsid ja
pliidipuud.25kr/kott. Vedu tasuta. 5056107
Müüa puitbriketti, 5197 8500
Müüa kuivad lõhutud küttepuud,
hind 470.-/rm, ostja transport.
Olen kohal 25. sept. Tel 5010 966.

Täname südamlikult
kõiki sugulasi, sõpru,
naabreid ja tuttavaid, kes olid
leinas koos meiega ning aitasid
saata viimsele teekonnale
kalli
VIIN, KALJO
Tänab Valve perega.

OÜ Nõuni Taimekasvatus teostab
järgmisi teenuseid: 1)sügisesed
põllutööd, 2)sõnniku laiali laotamine, 3)heakorrastamistööd.
Müüme söödateravilja. Telef.
5064 609, 7657 418.
Müüa soodsa hinnaga sealiha.
Info tel. 50 59 151.

Soovime üürida või osta maja
Otepääl, Aedlinnas või lähiümbruses. Tel: 5281523.
Üürile anda 5-toaline korter Sihval. Telef. 5358 6124
Üürile anda Otepää kesklinnas
kõigi mugavustega korterid: 3toaline 70m2 ja 2-toaline 38 m2.
Tel. 5020 797
Kanalisatsiooni- ja veetorustike ehitus, septikute-kogumismahutite müük ja paigaldus.
Teeme Teie maamajja korraliku
joogivee ja reoveesüsteemi. 5,5
t roomikekskavaatori rent. 11 t.
kandevõimega treileri rent. Töid
teostame üle Eesti. www.jyritoru.ee email: jyritoru@jyritoru.
ee. Tel: 5814 5117, 515 1985
Aedade, terrasside ehitus. 5675
3918

Elva pesumaja

Tuletõrje 4A, Elva
Tel 731 0001, 5699 9818
Voodipesu, rätikud, saunalinad
Segapesu
Eripesu
Vaipade pesu
Padjad, tekid, joped,
kombinesoonid…

NÜÜD AVATUD E-R 8.00–18.00
Teenus kiire ja tulemus laitmatu
Teenust osutab OÜ ELWA PESUMAJA,
reg nr 11960312

KALJU KASKEL

19.10.1933-19.09.2010

Õnnitleme
50.sünnipäeval

Urmas Toome
ja soovime, õnne,

tervist,
tegutsemistahet!
Piiri-Kitse pere noored
ja vanad, ristiema.

Müüa maja Otepää äärelinnas.
tel. 5551 6179
Müüa puhtatõuline maakarja
seemendatud mullikas (Kuigatsis). Tel. 767 0747; 5802 1346.

ÜLDEHITUS –
REMONTTÖÖD
OMANIKU JÄRELVALVE

EhitusEST OÜ
506 7848
ehitusest@gmail.com

Elu on lõpmatu laul,
milles Sinugi sõnad
ja väikene viis…

Sõbralikku laulukaaslast

KALJU KASKELIT
KALJO VIIN

03.12.1927-10.09.2010

mälestavad Otepää kirikukoor
ja koorijuhid.

MITMESUGUST
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Suvehooajal liikus Otepääl
hulgaliselt turiste

S

ellesuvine turismihooaeg on ametlikult läbi
saanud. Otepää Turismiinfokeskus teenindas suvehooajal juunist augustini 5527
klienti (2009. a samal perioodil – 5367), koos kirjalike ja telefonipäringutega oli see arv 8458. Veel
natuke numbrite keeles kõneledes tähendas see
suvehooajal, mil olime avatud 7 päeva nädalas,
keskmiselt 60 teenindatud klienti päevas. Klienditeenindusele lisandus keskmiselt 31 telefoni või
e-posti teel saabunud päringule vastamist tööpäevadel.
Külastajate üldarvust moodustasid eestimaalased 59%, 41% olid välismaalased. Märgata on
välisturistide arvu suurenemist võrreldes eelmise
suvehooajaga, siis oli välisturistide osakaal 36%
ja eestimaalasi 64%. Enim külastasid TIKi soomlased, järgnesid Venemaalt saabunud turistid.
Välisturistide edetabelis on riikide lõikes muutunud 3. ja 4. koha jagamine: sel suvel edestasid läti
turistid sakslasi, eelmisel aastal oli vastupidi.
Majanduses valitsev kokkuhoid puudutas ka turismiinfokeskust. Lõppenud suvehooajal ei olnud
meie palgafondis ette nähtud suvist lisatöötajat.
Tänu sellele oli periood pingeline ja väga töine.
Rõõmustas, et meil olid tublid praktikandid. Maisjuunis tegi oma turismipraktikat Kristiina Oras
Tartu Kutsehariduskeskusest ning hooaja keskel
praktiseeris meie juures Mailis Martin TTÜ Kuressaare kolledžist turismierialalt. Mõlemad olid väga

Otepää valla MV
jalgrattakrossis 2010
10. oktoobril kell 12.00
Tehvandi spordikeskuses.
Tehvandi staadionil
kell 11.30-11.45.
Vanuseklassid: - 4 a. PT; 5-6 a. PT; 7-8 a. PT;
9-10 a. PT; 11-12 a. PT; 13-14 a. PT; M; N;
M40; M50; N35; N45.
Distantsid: vastavalt vanuserühmale 300 m
– 10 km.
Registreerimine:

Võistlust koordineerib ja korraldab Otepää Vallavalitsus
koostöös SA Otepää Spordirajatised, SA Tehvandi Spordikeskus, MTÜ Oti Spordiklubi.

asjalikud noored, kel oli hea teoreetiline pagas
koolist ja suurepärane oskus seda rakendada.
Turistide tagasiside põhjal oli TIK hästi leitav ning
nad jäid meie poolt pakutavate turismiteenustega
rahule. Kiideti trükiste kättesaadavust ning tasuta
jagatavate infokandjate hulka. Väikeseks probleemiks oli ja on külastuskeskuse välisseinas olev
infokiosk, mis on aeglane ja raskesti käsitsetav.
Järgmiseks suvehooajaks on kavas olemasolev
puutekompuuter välja vahetada ja uuendada ka
välikaarte.
Algav sügisperiood on hea aeg valmistuda talvehooajaks ning juba mõelda ka uuele suvehooajale. Hindame väga kohalike turismiettevõtjate
ettepanekuid, kuidas veelgi parandada omavahelist infovahetust ning turismiinfo kättesaadavust
huvilistele.
Soovime kõigile turismiettevõtjaile ja turismiasjalistele head rahvusvahelist turismipäeva 27.
septembril! Ühinenud Rahvaste Turismiorganisatsiooni (UNWTO) poolt on selle aastaseks märksõnaks „Turism ja bioloogiline mitmekesisus“.
Otepää Turismiinfokeskus on alates 16. septembrist 14. maini avatud teisipäevast reedeni 10-17,
laupäeviti 10-16 ning suletud pühapäeval ja esmaspäeval. NB! Rahvusvahelisel turismipäeval,
27. septembril on TIK avatud 10-17.

Turismiinfokeskuse juhataja MARE RAID

Taas on alustanud
MTÜ Bossanova line-tantsijad

oma meeleolukaid õhtuid
NUUSTAKU PUBIS.
Üritused iga kuu kolmandal
teisipäeval, kell 19.00.
Oodatud on nii edasijõudnud kui
ka algajad nii lähiümbrusest kui ka
kaugemalt.

Lisainfo: Merlin Müür 5303 3032,
merlin@otepaa.ee.

Võistluste ajakava kujuneb jooksvalt vastavalt
osalejate arvule alustades kõige noorematest ja
lõpetades veteranidega.

Sügisjooksukross
Künkajooks 2010
17. oktoobril algusega kell 12.00
Tehvandi spordikeskuse hüppetorni juures.
Võistlused toimuvad järgmistes vanusegruppides:

kuni 4-aastased, 5-6 aastased, 7-8 aastased,
9-10 aastased 11-12 aastased, 13-14 aastased,
15-16 aastased, mehed ja naised absoluutklassis.
Jooksudistantsi pikkuseks on vastavalt
vanuseklassile 300 m kuni 5 km.
Registreerimine kohapeal 11.30-11.45.

Lisainfo: Thea Tekkel, 766 8138, Merlin Müür,
merlin@otepaa.ee. 515 7487.

PLANEERINGUD
Detailplaneeringu avalik väljapanek
Otepää Vallavalitsus on vastu võtnud ja suunab avalikule väljapanekule Nüpli külas asuva Setanta ja hotell Kolga-Oru kinnistute detailplaneeringu. Detailplaneeringu eesmärk on olemasoleva majutushoone
ümberehitamise ja kinnistute liitmise võimalikkuse
väljaselgitamine (ehitusõiguse ja muude hoonestamistingimuste ning juurdepääsude ja trasside asukohtade määramine). Majutushoone kavandatav
suurus on 3 korrust umbes 120 majutuskohaga.
Planeeritava ala suurus on 1,1513 ha. Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 01. oktoobrist

Otepääl toimus üle kuue aasta
taas luterliku kiriku leerilaager

A

ugustikuu viimasel nädalal toimus Otepääl
taas üle mitme aasta leerilaager. Laagri
initsiaatoriteks olid Laguja pühapäevakooli noored eesotsas oma juhendaja ja pikaaegse
Otepää Maarja koguduse pühapäevakooli õpetaja
Imbi Tanilsooga. Laguja noorte algatusest võeti
koguduses rõõmuga kinni ning laagri täpne toimumise aeg otsustati juunikuus. Meie sõpruskogudus
Vihtist oli valmis omalt poolt meid ka materiaalselt
toetama ja nii saigi kogu ettevõtmine teoküpseks.
Leerilaagri korraldusliku poole võttis enda peale
Otepää Maarja kogudus eesotsas meie diakooniatöö koordineerija ja kirikumõisa perenaise Helle
Mölderiga, kes oli hommikust õhtuni aktiivselt
pastoraadis tegevuses ja hoolitses noorte luterlaste esmavajaduste eest söögi ja joogi näol. Peab
ütlema, et toit oli rikkalik: kolm korralikku toidukorda päevas (õhtusest näksimisest rääkimata) andis
laagrist saadavale vaimutoidule toeka lisa. Suur
tänu meie vabatahtlikele kokkadele, kes selle kõik
võimalikuks tegid! Majutus oli noortel kirikumõisas
samuti olemas – ruumipuudust seal küll ei ole.
On öeldud, et inimene ei ela ainuüksi leivast,
seega oli ka selle nädala põhirõhk ikkagi vaimutoidul, mida nende päevade jooksul jagasid EELK
Valgamaa praostkonna vaimulikud praost Vallo
Ehasalu ja Nõo koguduse õpetaja Mart Jaanson.
Vallo Ehasalu, kes on põhikohaga Elva koguduse
õpetaja ja lisaks sellele veel mitme Valgamaa koguduse ametlik hooldajaõpetaja ning väga tubli
teoloog ja teadusemees, tegigi põhitöö. Ta rääkis
noortele kõike seda vajalikku, mida tuleb ühel kiriku liikmel ning minu arvates ka igal teisel haritud
inimesel teada. Loengus käsitletud teemad olid:
Piibel – Vana ja Uus testament (ajalugu, taust,
olustik, tõlgendused); Jeesus ajaloolise isikuna ja
ülestõusnud Kristusena; apostel Paulus ja tema
kirjutised ning teoloogia.
Nõo õpetaja Mart Jaanson hea muusiku ja tuntud
heliloojana rääkis liturgiate olemusest, ajaloost ja
kujunemisloost. Mardiga arutati põhjalikult läbi
ka jumalateenistuse ülesehitus osade kaupa ning
noored said seda läbi harjutada põhimõttel raske
õppustel, kerge lahingus.
Muusikaliselt haris noori erialase kõrgharidusega kirikumuusik Piret Stepanov, kes rääkis orelitest
üldiselt ja tutvustas noortele Otepää kirikus asuvat
Ernst Carl Kessleri poolt 1853. aastal ehitatud orelit. Piret kirjeldas orelite ehitust, hingeelu ja mängu
spetsiifikat. Lisaks demonstreeris ta ka enda mänguoskust ning praktilise harjutusena lauldi oreli
saatel noortega ühiselt koraali.
Üldkultuurilised ja -harivad loengud viis läbi Otepää Maarja koguduse vaimuliku töö tegija stud.
theol. Marko Tiirmaa, kes rääkis usu ja religiooni
erinevusest, tutvustas noortele maailmas enam
levinud usundeid, avas psühholoogilisi tagamaid
ja lahkas noortega tänapäevaseid ühiskondlikke
võtmeküsimusi erinevatest eetilistest normidest ja

kategooriatest lähtuvalt. Lisaks omal käel Otepääga tutvumisele kõnniti Marko ettevõtmisel mööda
Otepääd pisut ringi ka organiseeritult, ning näiteks
tutvuti Kaitseliidu suurepäraste võimalustega
õppetööks eelmisel talvel valminud õppeklassis.
Lisaks akadeemilise materjali omandamisele
sisustati päevad ka alternatiivsete tegevustega.
Ühiselt koristati Hurda pargist viimasedki tormis
murdunud puuoksad Samuti puhastati vägagi
põhjalikult pastoraadis asuv talvekirik, et see oleks
valmis hooajaks, mis algab pärast lõikuspüha, mil
koguduse igapühapäevased jumalateenistused
hakkavad toimuma soojas talvekirikus.
Õhtune vaba aeg planeeriti nii, et liikumine ja
kultuur oleksid tasakaalus. Füüsiliselt said noored ennast proovile panna Otepää seikluspargi
radadel ja Pühajärvel, uurides seda paatidega
veepinnalt. Improvisatsiooniliselt jalutati õhtuti ka
niisama mööda Otepääd, tutvudes kõigega, mida
Otepääl ühele suveõhtusele jalutajale on pakkuda.
Õhtused jalutuskäigud tehtud, kogunesid noored
pastoraati, kus vaadati suurel ekraanil filme. Õhtud
lõppesid õhtupalvuse ja öörahuga kell 23.00. Arvestades viimaseid vabu päevi enne kooliaasta
algust, oli kellaaeg siiski pigem soovitusliku iseloomuga, tingimusel, et ümbritsevate inimeste ja
kaaslaagriliste rahu ei häirita.
Sisutihe nädal möödus kiiresti ja see päädis pühapäevase jumalateenistusega, mille käigus toimus
leeriõnnistamine ning Otepää Maarja kogudusse
võeti juurde 11 noort inimest. Kirik oli ehitud ja niisamuti ka noored. Konfirmandid olid tulnud nende
jaoks nii olulisele sündmusele koos oma lähedaste
ja sõpradega, meeleolu oli lõbus ja ülev.
Alates 2004. aastast oli see nüüd esimene laager
üle pika aja ja leian, et sellel sündmusel – leerilaagril – oli üsna suur märgiline tähendus. Ja seda nii
kogudusele kui ka Otepää jaoks üldisemalt. Elu kiriku ümber on taas käima minemas ja võib-olla me
mõistame kogukonnana, et see on meie kõigi ühine kirik. Mõtlemiskohaks on ka see, et kõik värsked
kirikuliikmed on pärit ümberkaudsetest asulatest
nagu Laguja ja Nõo. Loodetavasti näeme järgmisel
suvel toimuval samalaadsel ettevõtmisel ka Otepää noori inimesi, kes Otepää hurdalikku vaimsust
ja vaimulikkust ning meie kodukoha (lipu)kiriku
järjepidevust enda jaoks oluliseks peavad.
Leerilaagri suurepärase kordamineku eest tänab
EELK Otepää Maarja kogudus: Vihti sõpruskogudust materiaalse abi eest; vabatahtlikke töötegijaid nende päevade jooksul – lektoreid, abilisi,
kokkasid; Maie Niitu ja Otepää Lihatööstust toidu
eest; Aivo Meemat ja Otepää Gümnaasiumi infrastruktuurilise abi eest; Signe Suminat ja Otepää
seiklusparki vastutulelikkuse eest, Vello Meemat
toredate elamuste eest Pühajärvel ning loomulikult eriline tänu noortele endile ja Imbi Tanilsoole,
kelle eestvedamisel selline üritus üldse teoks sai!

Neljapäeval, 30. septembril kell 18 toimub Otepää looduskeskuses (Kolga tee 28, Otepää aedlinn)
2010 kuni 15. oktoobrini 2010. Avalik arutelu toimub
29.oktoobril 2010 kell 15.00 Otepää Vallavalitsuses.
Planeering on avaliku väljapaneku ajal kättesaadav
Otepää valla veebilehel www.otepaa.ee (Areng ja
planeerimine/Planeeringud/Planeeringute avalikustamine) ning tööajal Otepää Vallavalitsuses.
Igal isikul on õigus planeeringu avaliku väljapaneku
ajal esitada ettepanekuid ja vastuväiteid planeeringute kohta. Palume ettepanekud ja vastuväited esitada
kirjalikult posti või elektronposti teel Otepää Vallavalitsusele üldaadressidel (Otepää Vallavalitsus, Lipuväljak 13, Otepää 67405 või vald@otepaa.ee). Kirjale
tuleb lisada oma postiaadress või e-posti aadress,
kuhu soovite vastust.

LOODUSÕHTU
Eesti looduse eripära globaalsel taustal – Hendrik Relve.
Loodusemees Hendrik Relve on rännanud palju nii Eestis kui ka kaugemal. Otepää loodusõhtul
tuleb juttu Eesti looduse eripärast maailmas ning loodusväärtustest, mida eestlased ise on
oluliseks pidanud.
LOODUSÕHTUL OSALEMINE ON TASUTA. Kohtade arv on piiratud. Osalemiseks palume eelnevalt

registreeruda margit.turb@keskkonnaamet.ee või tel 766 9290.

Korraldajad on Keskkonnaamet, Otepää Loodusselts ja Otepää kultuurikeskus Keskkonnainvesteeringute Keskuse toetusel.

Lisainfo: Margit Turb, keskkonnahariduse spetsialist, margit.turb@keskkonnaamet.ee,
tel 518 6747.

