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Pangaklientidele tuleb euro rahulikult
Järgmise aasta 1. jaanuari
saabudes vahetub Eestis
käibelolev raha – 1992. aasta
juunist kasutuselevõetud
krooni asemele tuleb euro
ehk Euroopa ühisraha. Kuna
raharingluse toimimisel on
pankadel kanda tähtis roll,
siis on kindlasti hea teada,
mida tähendab eurole üleminek pangaklientidele.
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Lõuna-Eesti talvised
pakkumised jõudsid
Peterburi

Eesti Pangaliidu tegevdirektor Katrin Talihärm
Kõigepealt tuleb öelda, et pangaklientidele on üleminek tehtud lihtsaks.
Aktiivsed pangakliendid, kes hoiavad
raha kontol, ei varu suuri summasid
sularaha koju ning maksavad igapäevaselt pangakaardiga, ei pea tegema euro
tulekuks erilisi ettevalmistusi. Juhul
kui teil on kodus suurem kogus Eesti
sente, siis soovitame need novembri
lõpuks kampaania „Too mündid panka!“ käigus panka tuua. Kampaania
käigus on müntide töötlus ja oma kontole kandmine või vahetus paberraha vastu tasuta. Juhul, kui hoiate kodus suuremat summat sularaha, saate sama pangaskäiguga selle kontole
panna. Kontol olevad kroonid vahetab
pank 1. jaanuaril juba ise teenustasuta
ja ametliku kursiga eurodeks.
Need, kes eelistavad sularaha, saavad alates 1. detsembrist pankades
kroone teenustasuta ja ametliku kursiga eurodeks vahetada.
Kroonimüntide ja -kupüüride vahetuse võimalus säilib ka hiljem: kommertspangad teevad seda 2011. aasta
suveni kõigis sularaha teenust pakkuvates kontorites ja pärast seda piiratud
kontorivõrguga, Eesti Pangas saab aga
kroone vahetada tähtajatult.
Kliendid ei pea minema panka, et
muuta oma laenu-, pangakaardi- või
teisi lepinguid. Euro kasutuselevõtt ei
mõjuta lepingute ja muude juriidiliste dokumentide järjepidevust ja nende tingimusi ega vabasta võetud kohustuste täitmisest, samuti ei anna õigust kehtivat dokumenti ühepoolselt
muuta või lõpetada. See puudutab ka
intresse: näiteks kui teil on sõlmitud
kroonihoius, mille aastaintress on neli
protsenti, siis arvutatakse hoiusesumma küll eurodesse, kuid intress jääb
kuni lepingu lõppemiseni endiseks.
Kroonilaenude tagasimaksmine hakkab toimuma eurodes – laenusummad
arvutatakse pankade poolt ümber samamoodi ametliku kursi järgi ning tasuta.
Alates 1. jaanuarist ei võimalda arveldussüsteem enam kroonimaksete
töötlemist. Hoiustel olev raha arvutatakse ametliku kursiga ning tasuta eurodesse ja kõik pangaülekanded hakkavad toimuma eurodes. 31. detsembril
2010 on pankades tavaline arveldus-
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päev (viimane kliiring on kell 18.00),
mis tähendab et ka pärastlõunal saate
veel pankadevahelisi makseid teha.
Kroonilt eurole „ümberlülitumisel“ on pangasüsteemid (internetipank,
makseautomaadid, teleteenused, telefonipank, mobiilipank jne) osaliselt
suletud. Teenused hakkavad sammsammult taastuma 1. jaanuaril – esimeste seas on näiteks internetipangas
võimalik vaadata kontojääki eurodes
ning algatada pangasiseseid makseid.
Et vältida pangasüsteemide ülekoormust, on soovitav mitte kohe aasta
esimestel tundidel uudishimust oma
internetipanka siseneda, vaid teha seda
siis, kui on tõesti vajadus teha tehinguid. Niipalju raha, kui teil oli pangakontol kroonides, saab ametliku kursi järgi olema ka eurodes. Näiteks 12
000-kroonine hoius muutub 766,94
euro suuruseks hoiuseks.
Kõik Eesti ligi 25 000 kaarditerminali ja kassasüsteemi vajavad euro tulekul ümberseadistamist, kuid tõrked
kaardimaksetes peaksid olema minimaalsed. On võimalik, et kõik kaarditerminalid ei ole kohe pärast keskööd
valmis eurotehinguid tegema. Enne
kaarditšeki allkirjastamist või PINkoodi sisestamist soovitame veenduda, et näidatud summa on õiges vääringus – summa eurodes on 15,6466
korda väiksem. Igaks juhuks ja oma
meelerahu säilitamiseks hoidke alles
kaardimaksekviitung.

Alates €-päevast väljastavad sularahaautomaadid ainult eurosid. Kuna
sularahaautomaatide kaudu lastakse
ringlusse hinnanguliselt 80 protsenti eurokupüüridest, siis on tegemist
väga suure logistilise väljakutsega nii
pankade kui Sularahakeskuse jaoks.
Sellegipoolest on võetud eesmärgiks
täita eurodega kõik ligi 1 000 sularahaautomaati (ATMi) hiljemalt 48
tunni jooksul. Juhul kui, automaati ei
ole jõutud euro rahatähti veel viia, siis
automaat sularaha ajutiselt ei väljasta. Olenevalt ATMi tüübist saab automaadist uue aasta esimestel nädalatel
5-, 10- ja 20-euroseid kupüüre, 10-20
% automaatidest väljastavad ka 50euroseid. Lisaks ATMidele tuleb euro
sularaha käibele pangakontorite ja jaekaubanduse kaudu ning 2011. aasta 1.15. jaanuarini saab kroone eurodeks
vahetada maksimaalselt 1000 euro
väärtuses päevas ka 179s Eesti Posti
postkontoris.
Pangaliit ja pangad annavad lähikuudel ohtralt detailsemat infot eurole
ülemineku praktiliste aspektide kohta. Selge on aga see, et üleminek on
kõige lihtsam pangakaarti kasutavatel
klientidel, sest nende raha on alati õiges vääringus. Piisab ühest pangakontori külastusest, et panna kontole kodus
olevad mündid ja sularaha – soovitav
on seda teha enne detsembrit. Üheski
järjekorras pole vaja seista – krooni
saab euroks vahetada tähtajatult.

TÄHTIS TEADA
€-päev – 1. jaanuar 2011
1 euro = 15,6466 krooni
Krooni saab kasutada maksevahendina kuni 15. jaanuarini, pangakaart on
alati õiges vääringus.

13.-15. oktoobrini toimus Peterburis rahvusvaheline turismimess INWETEX-CIS
Travel Market 2010. Eesti messiboksis
köitis külastajaid Lõuna-Eesti oma talvise
eritrükisega.
Lõuna-Eesti piirkonda esindasid Marina
Lauk Valgamaa Arenguagentuurist ja
Mare Raid Otepää Turismiinfokeskusest.
Mare Raidi andmeil valmis talvine venekeelne eritrükis SA Lõuna-Eesti Turism
koordineerimisel ja kuue maakonna
turismiinfokeskuste ja partnerorganisatsioonide kaasabil. Pilkupüüdva kujundusega eritrükis sisaldab turismiettevõtjate
talviseid pakkumisi Vene sihtturule. See
talvetrükis valmis EL Struktuurifondide
toel, mida vahendas EAS, ettevõtjate
jaoks oli selles osalemine tasuta.
Messil sai levitada ka teisi Lõuna-Eesti
piirkondade venekeelseid üldtrükiseid.
Valgamaalt olid kaasas venekeelne
Otepää imago trükis ja Valgamaa turismikataloog.
„Messi raames toimus vastuvõtt Eesti
Saatkonna Peterburi esinduses, kus märgiti ära Otepää aktiivsus Eesti-Vene suhete arendamisel,“ ütles Mare Raid. „Hea
meel on tõdeda, et meil on saatkonnaga
väga hea koostöö soodustuste loomisel
piiriüleste sõprussuhete arendamisel.“
Tänavu 18. korda toimunud turismimessil Inwetex said kokku enam kui 460
firmat 39st riigist ning üle 10 000 turismivaldkonna professionaali. 16. korda
toimus sama messi raames ka spaade
eri-ekspositsioon, mis ühendas enam kui
60 erinevat firmat. Otepäält oli esindatud
Pühajärve Spaa- ja Puhkekeskus kui Peterburi reisifirma BalticShuttle partner.
MONIKA OTROKOVA

Krooni münte saab eraisik teenustasuta kontole panna alates
1. oktoobrist.
Krooni sularaha saab euro sularahaks
vahetada teenustasuta alates
1. detsembrist.
Pangas olev raha vahetatakse automaatselt euroks 1. jaanuaril.
Ühtegi lepingut muutma ei pea – pank
arvestab teenustasuta kõigi lepingute
väärtused automaatselt eurodesse.
Kui teil on küsimusi seoses pangateenustega, on kõige parem pöörduda
oma kodupanka.

AJAKAVA
1. oktoober 2010 Pangad alustavad eraisikutelt teenustasuta
krooni müntide vastuvõttu.
1. detsember 2010 Pangad alustavad eraisikute sularaha kroonide
eurodeks vahetamist.
1. jaanuar 2011 Eesti võtab kasutusele euro.
1.-14. jaanuar 2011 Krooni ja euro
sularaha paralleelkäive.
1. juuli 2011 Krooni sularaha
vahetus läbi piiratud kontorivõrgustiku kuni 31.12.2011.a. ning
seejärel tähtajatult Eesti Panga
poolt.

Kultuurkapitali Valgamaa
ekspertgrupp

ootab kandidaate
ekspertgrupi aastapreemiatele
Kultuurkapitali Valgamaa ekspertgrupp
ootab ettepanekuid kandidaatide leidmiseks Valgamaa ekspertgrupi aastapreemiatele.
Aastapreemia omistatakse neile tublidele inimestele, kes käesoleva aasta
jooksul on kas kultuuri või spordi vallas
oma tegevusega silma paistnud.
Kirjalikke põhjendatud seletusi kandidaatide kohta ootame 22. novembriks
aadressil: Kultuurkapitali Valgamaa ekspertgrupp, Kesk 12 - 339, Valga 68203 või
e-meilile: valgamaa@kulka.ee.
Kontaktisik: Eha Mandel, tel. 766
6177; mob: 5392 6891; e-post:
valgamaa@kulka.ee.

Otepää vallavalitsus, www.otepaa.ee
Lipuväljak 13 67405, Otepää
Tel 766 4800, e-post: vald@otepaa.ee
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Karukäpp kutsub

AMETLIK INFO

ÕPPIMA

SA Otepää Tervisekeskus
otsib oma meeskonda

Otepää vallavalitsuses
14.10.2010

karukäpa kirja

juhatajat

Kinnitati riigihanke “Sõiduauto liisimine
kasutusrendiga” hanketoimingute läbiviimise komisjoni otsused.
Väljastati ksutusluba mänguväljakule
Keskuse 6 maaüksusel Otepää külas.
Väljastati kasutusluba AS-le Otepää
Veevärk Alajaama reoveepuhastile Otepää
külas.
Väljastati kasutusluba AS-le Otepää
Veevärk Otepää reoveepuhastile Kastolatsi
külas.
Väljastati projekteerimistingimused AS-le
Gray Capital elamu ja abihoone püstitamise
ehitusprojektide koostamiseks Vidrike külas
Väike-Karupea maaüksusel.
Määrati projekteerimistingimused AS-le
Gray Capital elamu ja abihoone püstitamise
ehitusprojektide koostamiseks Vidrike külas
Suur-Karupea maaüksusel.
Väljastati projekteerimistingimused AS-le
Gray Capital elamu ja abihoone püstitamise
ehitusprojektide koostamiseks Vidrike külas
Ala-Karupea maaüksusel.
Väljastati projekteerimistingimused
Maandumäe kinnistule elamu ja kahe abihoone püstitamise ehitusprojektide koostamiseks Nüpli külas.
Väljastati ehitusluba ehitise püstitamiseks
Järve maaüksusel Arula külas.

7. novembril kell 14.00, Otepää Kultuurikeskuses.
Käsitööselts KARUKÄPP jätkab möödunud aastal alustatud kudumise õpiringi tegevustega. Kultuurkapitali toetusel
on õpiring kõigile huvilistele tasuta.
Oma tegevusega toetame ka täiskasvanute elukestvat õpet ja õpiring on
õppimiseks parim meetod just seetõttu,
et arvestab iga inimese individuaalsust,
soove ja oskuseid. Õpiringi iseloomustab koostöö, vastastikune suhtlemine ja
hea läbisaamine.
2010. aasta on Euroopas kuulutatud
vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse vastu
võitlemise aastaks ning õppel on väga
suur roll vaesuse, ebavõrdsuse ja sotsiaalse kihistumise leevendamisel. Kogemustest ja teadmistest üha olulisem on
inimene ise ja tema õppimisvõime. Kuna
ka inimeste aktiivne eluiga aina pikeneb,
siis sellestki tulenevalt on elukestev õpe
võtmetähtsusega.
Eesti naise juures on alati hinnatud
tema käteosavust ja suutlikkust kõige
raskematestki olukordadest välja tulla.
Ka hea kudumisoskus aitab kindlasti
pere eelarvet säästa ja toetada toimetulekut.
Liitu sinagi meie ringiga ja kohtu
inimestega, kes jagavad sinuga ühiseid
huvisid.

Juhataja on vastutav tervisekeskuse eduka ja kasumliku
toimimise eest. Tema tööülesannete hulka kuulub tegevuse pikaajaline planeerimine, stratreegia ja eesmärkide
püstitamine, tervisekeskuse operatiivne juhtimine ja
osakondade omavahelise koostöö koordineerimine. Juhataja on vastutav asutuse tööprotsesside ja ressursside
kasutamise optimeerimise eest, eelarve planeerimise ja
täitmise eest.
Eeldused kandidaadile:
- kõrgharidus (soovitavalt meditsiiniline)
- teadmised sotsiaal,- ja majandusvaldkonnast ning EV
kehtivatest õigusaktidest
- eelnev töökogemus sarnasel erialal
- hea suhtlemisoskus
- iseseisev mõtlemine
- pingetaluvus
- otsustus- ja vastutusvõime
Pakume:
- huvitavat, pingelist ja vaheldusrikast tööd
- sõbralikke, mõistvaid ja teotahtelisi kolleege
- eneseteostuse võimalust

Tööaeg:

täistööaeg , palgatöötaja.

Elulookirjeldus koos motivatsioonikirjaga ja palgasooviga palume saata
hiljemalt 01. novembriks 2010 aadressil: Lipuväljak 13, 670405 Otepää,
Valgamaa või e-posti aadressil: vald@otepaa.ee.
Täiendav info: 5303 3031 või 5666 6900.

Projektijuht MARI MÕTTUS

UUED õpilasliinid

ÕPILASLIIN NR 1
Peatus

Aeg

0

Kuutsemäe tee

07.03

8

Arula motell

07.05

9

Arula kauplus

07.08

12

Tammuri tee

07.14

Tammiku

07.16
07.17

Väljastati kasutusluba AS-le UPM-Kym-mene
Otepää palgiplatsi ja muda komposteerimise väljakule.
Väljastati ehitusluba ehitise rekonstrueerimiseks Aida maaüksusel Pilkuse külas.
Peeti võimalikuks moodustada Tülsu
katastriüksuse piies uued katastriüksused ja kinnistud: Tülsujärve, Päikesemäe ja Metsaoti.
Kinnitati riigihanke “Pühajärve Põhikooli katlamaja kütteõli ostmine 2010” hanketoimingute
läbiviimise komisjoni otsused.
Kinnitati riigihanke “Otepää Vallavalitsuse
tarbeks koopiamasina rendi- ja hooldusteenuse
ostmine” hanketoimingute läbiviimise komisjoni
otsused.
Määrati kultuuriürituse toetus MTÜ-le
Otepää Naisselts (2000 krooni) ja MTÜ-le
Nuustaku (2000 krooni).
Kutsuti tagasi SA Otepää Tervisekeskus
nõukogu liige Aare Matt ja määrati sihtasutuse
nõukogu uuteks liikmeteks Andres Arike ja
Merlin Müür.

TEADAANNE
Otepää linnaraamatukogu viib
8. november – 21. november läbi
raamatufondi inventuuri.
Raamatukogu jääb sel ajal külastajatele suletuks.
Lugemissaal ja internetipunkt on avatud kell
12–15.
Seoses läheneva inventuuriga palume võlgnikel
tagastada raamatukogust laenutatud teosed.

ÕPILASLIIN NR 4

Km

06.50

Kannistiku

AMETLIK INFO

Vastu tulles lastevanemate soovile,
muutsime õpilasliinide graafikut.
Õpilasliin hakkab kehtima alates
1. novembrist 2010.
Otepää vallavalitsus

ÕPILASLIIN NR 3
Peatus

Aeg

15.05

Km
0

Peatus

Aeg

Km

Otepää Gümnaasium

15.15

0

Aedlinn

15.19

3

Pühajärve

15.20

4

Pühajärve kool

15.15

8

Sõjatamme

15.22

5

19

Kääriku

15.20

12

Tammiku

15.23

6

20

Mäe talutee

15.21

13

7

15.22

14

Kannistiku

15.25

Harimäe rist
Pülme

16

Tammuri tee

15.27

15.24

8

Km

Äidu

15.34

26

Ristipealse

15.33

12

29

Raasiku

15.34

13

18

ÕPILASLIIN NR 2

Sõjatamme

07.18

Aedlinn

07.19

22

Peatus

Aeg

Otepää Güm. (Hariduse tn.)

07.20

23

Otepää bussijaam

07.30

0

Arula

15.40

Juusa

07.23

26

Aedlinn

07.33

2

Mõtsniku

15.42

31

Pühajärve kool

15.35

15

3

Kannistiku

15.44

34

17

15.50

38

Turu tee

15.38

Otepää Gümnaasium
Pedajamäe

41

Luiga tee

15.40

15.54

18

Kirikuküla

15.58

43

Nõude

15.44

21

Männiku

07.25

21

28

Sõjatamme

07.34

29

Pühajärve nurm

07.35

07.28

31

Raasiku

07.38

6

Alaküla

07.30

32

Pühajärve kool

07.40

8

Otepää Gümnaasium

16.05

48

Kotre tee

15.46

22

Vastsemõisa

07.33

36

Turu tee

07.42

10

Lüüsjärve

16.08

50

Kassiratta

15.47

23

11

Vana-Otepää

16.10

51

25

16.13

52

Kalevi

15.50

Männi
Käpa

54

Ilmjärve

15.52

16.17

27

Kastolatsi

16.23

58

Joosti tee

15.58

32

Puuraku

07.26

Pilkuse

Ööbiku

07.37

38

Luiga tee

07.43

4

40

Nõude

07.46

07.45

42

Kotre tee

07.48

16

Otepää Gümnaasium

07.50

47

Kassiratta

07.49

18

Majasoo

16.25

59

Tõutsi

16.01

33

Kannistiku

07.55

52

Ilmjärve

07.53

22

OtepääGümnaasium

16.30

62

Krupi

16.04

35

24

Juusa

16.33

65

36

16.35

66

Kikka

16.06

Puuraku
Männiku

67

Vidrike mõis

16.09

16.36

39

Pilkuse

16.39

70

Inni tee

16.12

42

Lillemäe

07.42

Rüa

Mõtsniku

07.58

07.57

Joosti tee

08.00

08.03

61

Tõutsi

08.03

27

08.13

71

Krupi

08.06

28

Alaküla

16.41

71

Pühajärve kool

16.15

45

08.15

73

Kikka

08.09

30

Vastsemõisa

16.45

75

Raasiku

16.17

47

33

Ööbiku

16.48

77

48

16.53

79

Ristipealse

16.18

Lillemäe
Rüa

81

Pühajärve nurm

16.19

16.55

50

Arula motell

17.12

97

Aedlinn

16.21

52

17.25

105

Otepää bussijaam

16.24

54

08.00

Äidu
Pülme

Mäe talu tee

Kalevi

58

Arula

Harimäe teerist

55

14

08.16

Kääriku

08.17

Pühajärve kool

08.22
08.30

74

Vidrike mõis

08.13

26

Inni tee

08.16

79

Pühajärve kool

08.20

39

85

Otepää

08.30

46

75

Aadress: Lipuväljak 13, Otepää 67405
Telefon: 7664 818
E-kiri: teataja@otepaa.ee
Ajaleht internetis: www.otepaa.ee/ot

36

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

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.

Järgmine Otepää Teataja
ilmub 5. novembril.

Otepää vallavalitsus, www.otepaa.ee
Lipuväljak 13 67405, Otepää
Tel 766 4800, e-post: vald@otepaa.ee
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Soome-ugri hõimupäevade
kultuurifestival Eestis

S

oome-ugrilasi ühendav hõimupäevade
kultuurifestival on traditsiooniline üritus
alates 1931. aastast, mis hõlmab ühiskontserte, filmiõhtuid, näitusi jne. Hõimupäevad
toimuvad igal aastal oktoobris. Valgamaal oli
külas maride folklooriansambel KÜSER (Kivirand) ja handi-mansi folklooriansambli As Ne
(Obi naine) esindus. Neid võõrustas Otepää
rahvamuusikaorkester Karupojad.
Külalistel kulus Eestisse jõudmiseks 3 pikka päeva rongi ja bussidega sõites. Piir ületatud, võeti suund Eesti Maanteemuuseumi,
mis jättis külalistele sügava mulje. Eriti imestati, kuidas on võimalik nii suurt masinate
ekspositsiooni kokku saada ja väljakutele
paigutada.
Otepääl külastati kõigepealt Otepää vallavalitsust. Abivallavanem Andres Arike andis
põhjaliku ülevaate Otepää vallast omavalitsuse üksusena.

Otepää linna vaatamisväärsusi tutvustava ekskursiooni korraldas giid Ene Pooland.
Tutvuti Lipumuuseumi ja kirikuga. Energiasamba juures koguti energiat ning käidi vaatamas Tehvandi uut staadioni ja hüppemäge.
Õhtul oli sõpruskontsert kultuurikeskuses. Esinesid marilased, handid, rahvamuusikaansambel Karupojad ja segarahvatantsurühm Nuustaku. Külalistele jäid mälestuseks Otepääd tutvustavad meenetekotid ja
DVD, millele on jäädvustatud Otepää rahvamuusikaorkestrite kontsert.
Handid sõitsid veel samal õhtul edasi
Tallinna. Maridega jätkus pillimäng ja laul
veel pidulikul õhtusöögil GMP Glubhotelli
Pühajärve restoranis.
Muljed meie maast olid külalistele väga
positiivsed. Imestati, kuidas meil teed on nii
korras ja liuglevad kui ussid ja külades on majad üksteisest kaugel. Nendel kulgevad teed

üle mägede ja külad on tihedalt asustatud.
Uudiseks oli seegi, et meil pakitakse loomasööt kilepallidesse. Uuriti, miks ei ole külas
aiamaadel aedasid ümber, kas lehmad peenramaad ära ei talla jne.
Traditsioonidest saime teada, et külalistel
seljas olnud ilusad rahvariided, on kõik naistel ise tikitud ja õmmeldud. Vallalised neiud
peavad endale ja tulevasele mehele ning
tema vanematele rahvariided ise valmistama.
Tegeletakse väga palju vanade traditsioonide
säilitamisega, kuna vene kultuur laiutab üha
enam soome-ugri hõimurahvaste aladel.
Pikast sõidust ja väsimusest hoolimata
olid külalised väga õnnelikud ja kõigest väga
huvitatud ning ootavad meid kindlasti endile
külla.
Täname kõiki, kes abistasid selle toreda kohtumise läbiviimises: Rahvakultuuri Arendusja Koolituskeskus, Kultuurkapitali Valgamaa
ekspertgrupp, Valgamaa Omavalitsuste Liit,
tõlk Eda Kaur, Edgari Külalistemaja, Otepää
Kultuurikeskus ja bussijuht Mati Orm.
Projekti juht LILLE TALI
ja MTÜ Pillipuu

LUGEJA KIRJUTAB

Sel kevadel viis töö mind kaheks kuuks Tartust
16 km kaugusel asuvasse Vana-Kuustesse, kus
asub väike põhikool. Sügisel jälle samas koolis
olles sain lugeda nende kohaliku ajalehe Koduvald eriväljaannet kooli 245. sünnipäevaks.
„Väikesed koolid on Eestis alati olnud ja me
usume, et ka Kuuste kool jääb,“ kirjutab oma
juubeliartiklis Vana-Kuuste kooli direktor Rein
Härmoja ja lisab: „Kohaliku omavalitsuse ja
vallavanem Ivar Tedrema toetus on see, mis
hoiab kooli alles, sest kui on olemas ilus ja hubane koolimaja; õpilased, kes õppida tahavad,
ja õpetajad, kes on tööle pühendunud, siis ei
peaks kahtlema selle kooli vajalikkuses ainult
selle pärast, et õpilasi pole nii palju, kui sooviksime.“
Kuna teada oli, et Pühajärve Põhikooli kohale
oli vallaisade poolt juba kevadel Damoklese
mõõk riputatud esimesse klassi astujate
vähese arvu tõttu, hakkasin neid kahte kooli
omavahel võrdlema.
Esmase koolihariduse mainimine paikkonnas: Kambja Põhikool sai 245aastaseks,
Pühajärvel alustati koolihariduse andmist 224
aastat tagasi.
Kaugus teisest haridusasutusest: Kambja
Põhikool asub Vana-Kuustest koolist 6 km
kaugusel, Pühajärve Põhikooli ja Otepää Gümnaasiumi vahet on 8 km.
Kooli astujate arv sel õppeaastal: Pühajärvel 7 õpilast ja Vana-Kuustes 1 õpilane!
Tsiteerin Tartu Postimehes 5.10.2010 ilmunud ajakirjaniku Vilja Kohleri artiklit „Üks kool
mahub ära ühte klassi“: „Kuidas on võimalik,
et nii väike kool kestab, Eestis on kinni pandud suuremaidki koole? Kas 39 lapsega kool
on Kambja vallas karjuv raharaiskamine? Ei,
Kuuste kool on hoopis lugu kokkuhoidmisest, kaugemale ette vaatamisest.“
Minu pärimistele kooli tuleviku kohta vastasid Kuuste kooli õpetajad, et nende vald tahab
hoida oma noori inimesi mujale siirdumast
just kooli olemasoluga ja nad panustavad sellega ette pikemalt kui ainult 4-5 aastat.
Pühajärve Põhikooli endine õpetaja
ENE KELDER

21. detsembril

kell 10-16
Otepää Kultuurikeskuse pargis

15. talvepealinna

JÕULUTURG
Oma osavõtusoovist palume teatada
Otepää Naisseltsi, tel. 53 32 6679
Riita Aader.

22. oktoobril kell 20.00 Otepää Kultuurikeskuses. Otepää
Kultuurikeskus koostöös Tartu tantsuklubiga TANGO korraldavad TANTSUSALONGI elava muusika saatel. Tantsurütme
mängib ansambel M&K Duo. Tantsuõpetaja Veiko Ratase
juhendamisel õpitakse aeglase valsi samme. Pääse 50.Hei, luulehuviline!
Tule 27. oktoobril kell 19.00 Otepää Raamatukokku. Kuulame
20. sajandi teise poole valikluulet slaidide saatel Ene Poolandi
esituses. Kaasaegset luulet loeb Laine Pullerits.
Tule loe sinagi oma lemmikluuletus!
Ürituse korraldab Otepää Naisselts
28. oktoobril kell 20.00 Otepää Kultuurikeskuses. KINO
Karatekutt. Alla 12 a. mittesoovitatav. Pilet 25.29. oktoobril kell 20.00 Otepää Kultuurikeskuses. Tantsuõhtu
Toomas Anniga. Pilet 50,29. oktoobril kell 20.00 Otepää Raekojas Kitarriseltsi aastaseminari raames Patricio Zeoli kontsert. Täispilet 80.-, sooduspilet
50.- Sooduspilet kehtib lapsele alates 7 a., õpilasele, üliõpilasele, pensionärile, invaliidile ja invaliidi saatjale koos soodustust tõendava dokumendiga (nõutav kohapeal) ning Eesti Kitarriseltsi liikmele (liikmete
nimekirja kuulumist kontrollitakse kohapeal). Lapsele kuni 6 a. on sissepääs tasuta, juhul kui istub piletiga saatja süles. Soovitatav vanus:
alates 7. eluaastast. Piletid müügil ka enne algust kohapeal. Sissepääs
avatakse 30 min enne algust. Kestus 60 min (ilma vaheajata).

4. novembril kell 20.00 Otepää Kultuurikeskuses. KINO Kassid ja
koerad: Kiisu kättemaks. Perefilm. Pilet 25.-

MONIKA OTROKOVA

Väikesed koolid on
Eestis alati olnud

KULTUURIÜRITUSED

6. novembril kell 18.00 Otepää Kultuurikeskuses TARTU
NOORTEKOORI KONTSERT. Dirigendid Riho Leppoja ja Kadri
Leppoja. Sissepääs tasuta.
7. novembril kell 14.00 Otepää Kultuurikeskuses (II korruse pikas
saalis). KARUKÄPP KUTSUB ÕPPIMA KARUKÄPA KIRJA.
Käsitööselts KARUKÄPP jätkab möödunud aastal alustatud
kudumise õpiringi tegevustega. Õpiring on kõigile huvilistele
tasuta.Liitu sinagi meie ringiga ja kohtu inimestega, kes jagavad sinuga ühiseid huvisid!
8. novembril kell 19.00 Otepää Kultuurikeskuses Eesti
Maaülikooli kammerkoori Camerata Universitatis
Sügiskontsert. Tule ja kuula Cyrillius Kreegi, Veljo Tormise,
Pärt Uusbergi ja teiste heliloojate teoseid. Kontsert on tasuta.

Haridusvõrgustiku arengukava
arutelu Otepääl
18. oktoobril toimus Otepää Kultuurikeskuses
valla haridusvõrgustiku alane arutelu. Huvilisi
oli kogunenud terve saalitäis. Arutelu juhtisid
Georg ja Sirje Aher (pildil) MTÜst Koolitus- ja
Nõustamiskeskus Hared: See MTÜ juhib ka kogu
haridusvõrgustiku arengukava koostamisprotsessi. Kohal olid kõikide huvigruppide esindajad: vallaelanikud, lapsevanemad, pedagoogid
ja haridusjuhid, samuti lõid kaasa koolinoored.
Algul selgitati arengukava koostamise protsessi. Statistikaameti andmete kohaselt on Otepää
valla rahvaarv ajavahemikul 2000–2010 näidanud
kerget langustendentsi. Viimase 8 aasta jooksul
on sündide arv püsinud suhteliselt stabiilsena.
Olemasolevate andmete alusel võib oletada, et
sündide arv lähitulevikus märkimisväärselt ei
tõuse ning jääb aastas 30-40 piiridesse. Sündivus on väike kogu maakonnas, seega ei ole
oodata ka suuremal arvul lasteaia- või kooliealiste lastega sisserändajaid. Arvestades Statistikaameti väljatoodud trendi, et noored lahkuvad
vallast, võib laste arv meil veelgi väheneda. See
seab kõik vallaelanikud küsimuse ette, kuidas
muutunud oludes pakkuda nii õpilastele kui ka
õpetajatele parimat õpi- ja õpetamiskeskkonda.
Koosoleku teises pooles moodustati kuus
gruppi, kellele anti arutada kolm küsimust.
Rühmatööde küsimused olid: mis on Otepää
valla hariduskorralduses hästi (alushariduses,
koolides, huvihariduses); kas ja mida oleks vaja
muuta laste heaolu, arenguvõimaluste ja õpitulemuste parandamiseks ning milline oleks parim
haridusvõrk ja hariduskorraldus Otepää vallas,
arvestades reaalseid ressursse.
Plussidena mainiti, et valla haridusasutused ei
ole koondunud ühte kohta, samuti kiideti head
koostöövõrgustikku haridusasutuste vahel. Mitu
rühma tõid positiivsena välja seda, et haridusasutustes on hea õpikeskkond ja head õpetajad.

Väga heaks hinnati koolide materiaal-tehnilist
baasi ja koostööd spordiasutuste vahel, mis võimaldab lastel paremini tegeleda spordiga.
Lasteaiad paistavad silma hea ettevalmistusega kooliks, lastega tegeletakse palju. Huvihariduses toonitati, et valik on hästi mitmekesine
ning igaühel on võimalus valida just see hobi,
mis teda huvitab. Väga oluliseks peeti muusikakooli olemasolu. Haridusvõrgustiku kohta öeldi,
et see peaks olema ressurssisäästev, kui kõikide
laste vajadused peaksid olema kaetud.
Koolinoored märkisid lasteaedades tervisliku
toidu olemasolu. Samuti kiideti huviharidust
koolides, kus toimub palju õpilastele suunatud
üritusi. Sooviti suurendada Otepää Gümnaasiumi ja Pühajärve Põhikooli koostööd. Noored
soovisid, et ka gümnaasiumi õpilastele oleks
tagatud tasuta toit ning tasuta töövihikud.
Arutelul tehti ettepanekuid, et valla koolid
võiksid olla teatud suuna või kallakuga. Sooviti,
et Otepää noortekeskus võiks aktiivsem olla.
Huvihariduse kohta leiti, et see võiks olla rohkem organiseeritud ja hallatud, samuti, et huviringides võiksid liikuda õpetajad ühest ringist
teise, mitte õpilased. Tehti ka ettepanek kaasata
haridusvõrgustiku arengukava koostamisse Audentese Spordigümnaasium. Osalema peaksid
ka naabervallad, kuna sealt käib palju õpilasi
Otepää valla haridusasutustesse.
Järgmise sammuna tehakse arvamuste põhjal
olukorrast kokkuvõte. MTÜ Koolitus- ja Nõustamiskeskus Hared moodustab vallavalitsuse
abiga 15-20liikmelise töögrupi, kes hakkab kogutud andmeid analüüsima. Detsembris toimub
järgmine ümarlaud kõigile huvilistele.
Täiendav info: MTÜ Koolitus- ja Nõustamiskeskus Hared, tel. 513 7872.
MONIKA OTROKOVA

11. novembril kell 20.00 Otepää Kultuurikeskuses. KINO
Resident Evil: Teispoolsus. Alla 14 a. mittesoovitatav. Pilet 25.14. novembril kell 14.00 Otepää Kultuurikeskuses Isadepäeva
kontsert. Tunnustatakse valla Aasta Isa. Esineb Mait Maltis
koos poegade Mikko ja Jakkoga.
18. novembril kell 20.00 Otepää Kultuurikeskuses. KINO
Varuvõmmid. Alla 12 a. mittesoovitatav. Pilet 25.19. novembril kell 20.00 Otepää Kultuurikeskuses. Otepää
Kultuurikeskus koostöös Tartu tantsuklubiga TANGO korraldavad TANTSUSALONGI elava muusika saatel. Tantsurütme
mängib ansambel M&K Duo. Tantsuõpetaja Veiko Ratase
juhendamisel õpime tsa-tsa samme. Pääse 50.23. novembril kell 19.00 Otepää Kultuurikeskuses Vana Baskini
Teater “ÜLLATUSKÜLALINE”. Mängivad Helgi Sallo, Pille
Lukin, Tõnu Kilgas, Terje Pennie, Natali Lohk, Väino Laes,
Raivo Mets. Piletite eelmüük Otepää Kultuurikeskuses E-R
9.00-13.00 ja Otepää Turismiinfokeskuses. Pilet 125.-/150.(7.99/9.59 EUR).

25. novembril kell 20.00 Otepää Kultuurikeskuses. KINO
Kaugsuhe. Alla 12 a. mittesoovitatav. Pilet 25.2. detsembril kell 20.00 Otepää Kultuurikeskuses. KINO Söö,
palveta, armasta. Alla 12 a. mittesoovitatav. Pilet 25.-

Otepää Avatud noortekeskuses
Esmaspäeval, 25. oktoobril, algusega kell 16 toimub viktoriin (parimatele auhinnad), samuti toimub hiljem karaoke.
Teisipäeval, 26. oktoobril, kell 16 kultuurimaja suures
saalis algavad tantsutunnid noortele (teeme hiphopi ja
põimime sekka ka muid stiile). Kaasa mugavad riided ja
vahetusjalalnõud.
Kolmapäeval, 27. oktoobril, tuleb kell 16 külla vallavanem
Andres Visnapuu, kes tutvustab ennast noortele ja räägib
lähemalt Otepää ning noortekeskuse tuleviku plaanidest.
Kell 18 on filmiõhtu.
Kohtume noortekas!
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Tagasi kooli, … Palupera põhikooli

PROJEKTID

Lõppes projekt „ Mida
tean teadlase tööst?“

19. oktoobril andis meie kooli vilistlane Jaan
Sild koolitunni 7.-9. klassi õpilastele teemal
„Ettevõtlus ja ettevõtlikkus“. Tund kujunes
asjalikuks aruteluks koolis ja elus toimetuleku
teemadel. Huvitav oli veel kord teada saada,
et elus sõltub väga palju sinust endast. Koolivend, kes käis Palupera koolis kuuekümnendatel aastatel, tõdes, et koolielus polegi väga
palju muutunud. Ikka on koolis omad Tootsid
ja Teeled, direktori kabinet, näitemängud,
jalgpall jne.
Jaan Silla põnevast jutust jäi kõlama, et
kõige alus on õppimine. Õpi keeli, loe palju,
õpi ka kõige lihtsamaid asju! Õppimine paneb
aluse tulevikule. Kohtumine lõppes kokkuleppega kohtuda maikuus Jaan Silla ja tema
hobikaaslastega tsikliklubist. Aitäh huvitava
koolitunni eest!

Kogu Palupera kooli pere külastas 12. ja 13.
oktoobril kooliastmete kaupa F.G.W.Struve
nimelist Tõravere Observatoorumi. Tutvusime
teadlaste ja teadusasutuse tööga. Saime uusi
teadmisi astronoomiast. Lisaks koolitundides
õpitule oli observatooriumis kuuldu väga põnev
ja hea oli ringkäigul oma silmaga ja kõrvaga
paljut näha ja kuulda.
Saime teada, et teadlaste töö on aega, püsivust, kannatust ja väga häid teadmisi nõudev
töö. Kooli tagasi tulles koostasid 9. klassi õpilased interaktiivse viktoriini. Viktoriin toimub
1.-8. klassi õpilastele õppeveerandi viimasel
päeval, selgitamaks välja tublimad astronoomias.

HANNA-LIISA TAMM, Palupera PK 9. klass

ALICE ANDRESSOO, 9. klass

UUS RAAMAT

Raamatu
„Palupera piirkonna
ajaloost“ esitlus
Projekt „Palupera piirkonna ajaloo uurimine ja
trükkimine“ on jõudnud lõpule ning selle käigus
valminud raamatu „Palupera piirkonna ajaloost“
esitlus toimub pühapäeval, 24. oktoobril kell
11.00 Palupera Põhikooli saalis.
Oodatud on kõik huvilised!

Hellenurme lasteaia sünnipäev

L

asteaed Hellenurme mõisamajas on juba kestnud 15 aastat. Lasteaia mõtte algatajateks olid
lapsevanemad põhjusel, et mitte viia lapsi
kodust kaugele Rõngu lasteaeda. Lasteaia alguse
loost rääkis meile esimene juhataja Niina Uuemaa.
Kõik ei lahenenudki nii lihtsalt. Alustati ühe rühmaga
ja nii töötati 11 aastat.
2006. aastast, mil majas on kaks rühma, tuli
kollektiivi juurde uusi õpetajaid ja õpetaja abi.
Lasteaia algusest on töötanud õpetajad Tiia Voolaid
ja Agnes Veemees. Pikka aega töötas õpetaja abina
Malle Rosenthal. Sünnipäevapeo muutsid piduli-

Palupera piirkonna elanikud saavad soovi korral
endale tasuta raamatu!
Evelyn Uuemaa koostatud raamat „Palupera
piirkonna ajaloost“
annab ülevaate Palupera, Atra, Astuvere
ja Miti külade ajaloost
alates muinasaja lõpust
kuni tänapäevani. Iga
ajastu kohta on ka
lühidalt kirjeldatud sel
perioodil Eestis toimunud sündmusi, mis
aitab paremini mõista,
miks sündmuste kulg Palupera piirkonnas oli just
selline. Kindlasti ei ole kõnealune raamat lõplikult
valmis kirjutatud ajalugu. Pigem on see algatus,
millega soovitakse innustada kohalikke elanikke
rohkem uurima oma kodukoha ajalugu ning väärtustama seda, mis meil on.
Trükise valmimimist toetas rahaliselt EAS Kohaliku
Omaalgatuse programm ja Palupera vald. Loomulikult andsid kõige olulisema panuse uurimusse
kohalikud elanikud ise, jagades huvitatuile oma
teadmisi kodupaiga ajaloost. Aitäh neile kõigile!

Nõuni Maakultuurimajas toimub

6. novembril

maarahvapidu!
Tantsuks mängib ja õhtut aitab sisustada

ansambel K.T.K.

Kõik algab kell 20.00 ja
sisse saab 50 krooniga.
Võta sõbrad kaasa ja tule lustima!

HEI- HEI SINA TANTSUSÕBER!
Oled oodatud reedel, 29. oktoobril
algusega kell 19
Nõuni kultuurimajja
KOOLIVAHEAJA-

DISKOLE.

* DJ Tarmo ja Toomas
*pääse 20 krooni
Ära unusta sõpra kaasa haaramast!

kuks laste rõõm ja külaliste head soovid. Lilled ja
kingitused jäävad pidupäeva meenutama. Lasteaia
kroonika sai alguse kõikide vilistlaste nimekirjade
ja fotodega. Lapsed laulsid rõõmsalt lasteaia laulu,
kus sõnadki sünnipäevale kohased:
“Hommikuti kilkeid kajab,
ellu ärkab vana maja,
lapsed tarkust saavad siit,
15 aastat olnud nii...“
Hellenurme lasteaia juhataja ANNE RUUBEL

Tund seeneteadlasega

S

eeneteadlane Kadri Pärtel tutvustas Palupera
kooli õpilastele metsas kasvavaid seeni. Mükoloog ehk seeneteadlane oli kaasa võtnud kolm
kasti erinevaid söödavaid ja mürgiseid metsaseeni.
Söögiseentest tekitasid õpilastes elevust kukeseened, murumunad, puravikud, pilvikud, kitsemamplid,
riisikad. Pilvede järgi on oma nime saanud pilvikud,
neid seeni kasvab metsa all mitmetes värvitoonides. Mürgiseentest teadsid õpilased punast ja valget
kärbseseent. Kadri jagas infot ka eakohaste seeneraamatute kohta.
Saime teada, et Eestis kasvab umbes 5000 liiki
mitmesuguseid seeni, neist söödavaid on umbes
300 liiki ja nendest 100 liiki on heade maitseomadustega. Tavaliselt leiab seenesõbra korvist umbes
paarkümmend liiki söögiseeni.
Seeneniidistik on mitmeaastane. Soodsatel
tingimustel tekivad seeneniidistikul viljakehad.
Viljakehadel arenevad seente paljunemiseks vajalikud eosed. “Seened”, mida meie oleme harjunud metsa all nägema ja korjama, on seega hoopis

seene viljalihad. Nad on ajutised ja tekivad ainult
paljunemiseks.
Õpilastele tuletati meelde, et seenemetsa võiks
kaasa võtta noa ja korvi. Noaga seeni korjates on
juba metsas näha, kas seen on ussitanud või mitte.
Korjatud seened võiks panna korvi, sest kottides ja
võrkudes seened purunevad. Korjata tuleb ainult
neid seeni, mida kindlasti tuntakse.
Eestis kasvab umbes 15 liiki mürgiseid seeni.
Need seened ei kaota oma mürgisust isegi kupatamisel.
Seente toiteväärtus ei ole eriti kõrge. Seentest
saab valmistada maitsvaid toite, mis rikastavad
meie toidulauda. Tänavu oli metsades väga palju
seeni. Huvitav tund seeneteadlasega tekitas õpilastes elevust. Enamik õpilasi oskas rääkida, milliseid
seeni nende peredes korjatakse, milliseid seenetoite
valmistatakse, kuidas seeni korjatakse ja talveks
säilitatakse.
RELIKA KALBUS

Spordiliidu juht Rein Leppik loosis osavõtjate vahel meeneid.
Osavõtjad jäid retkega rahule, kiideti ka kaunist
sügisilma. Muret tunti aga just kohalike elanike tagasihoidliku osavõtu pärast. Siiski lubasid kõik ka
tuleval aastal matkatest osa võtta.
Kohtumiseni, arvatavasti siis juba Päidla ümbruses.
KALEV LÕHMUS

Hei, hea tantsuhuvuline!

Teade

5. novembril algusega 20.00 algavad Nõuni

25. ja 26.oktoobril algusega kell 10.00 korraldab Valga Politsei Palupera põhikoolis projekti
„Märka ja Aita“ raames õpetajatele ja lastevanematele kursuse teemal „Koolikiusamine ja
küberkiusamine“.
Esinevad vastava eriala spetsialistid.

Maakultuurimajas

PEOTANTSUKURSUSED.
Õpetajaks Katrin Kruuse tantsuklubi Revaliast.
Info ja registreerimine: 513 9071 Kalev.

Palupera vallavalitsus otsib (erateede hulka
mittekuuluvate)

vallateede äärse võsa koristajat.
Koristada tuleb nii kütteks sobiv materjal kui
ka ülejäänud võsa (äravedu, põletamine).
Tasuks ongi saadud küte!
Teelõigud on: Astuvere teel 400 m pikkune
lõik ja Rootsu-Roni teel 1,5 km pikkune lõik.
Huvi korral teata endast kirjalikult hiljemalt
29. oktoobril palupera@palupera.ee või vallamajja kohale tulles.
Kontakt: 7679 504, 528 6490, Tõnu Kukk.

Palupera vald otsib
lumetõrje tegijaid
Palupera valla teed vajavad

aktiivset lumetõrje tegijat,
kellega vallavalitsus saaks kokkuleppele
jõudes lepingu sõlmida. Vallateedele vajalik
lumetõrjemasin peaks olema vähemalt
võimsusega 100 hj. Valla teeregistris olevad
teed jagatakse 3-4 lepinguosalise vahel.
Igal teel on oma pikkus, hinnapakkumus
palutakse koostada lumetõrje 1 km kohta.
Eraldi teenustena pakume lumetõrje konkursile Palupera ja Hellenurme külas olevad
kergliiklusteed. Infot lumetõrjeringide ja
kergliiklusteede kohta saab vallamajast alates
27. oktoobrist. Seejärel teata oma masina
mark, millega töid teed ja kilomeetri hind.
Kergliiklusteede lumetõrje maksumus tuleb
esitada ühe lumetõrje korra kohta, seda siis
mõlemale või ühele külale. Optimaalseima
hinna pakkujaga sõlmitakse leping.
Teadmiseks lepingu lisanõue: vajadusel
erakorraliselt kiire juurdepääsutee lumetõrje,
et päästekomandod jõuaksid abivajajani.

Kaunis sügismatk oli
Septembrikuu viimasel pühapäeval oli Hellenurme
Noortekeskuse juurde kogunenud kenake hulk rahvast, et osaleda järjekordsel Valgamaa Spordiliidu
matkaseerial „Valgamaa liigub“. Palupera valla
matk toimus seekord Hellenurme ümbruses, jalutati Palu metsade vahel ja Elva jõe kallastel. Rada
oli umbes 10 km pikk. Tagasi Noortekeskuse juurde jõudes ootas meid vallavanem Terje Korss, kes
pakkus kosutavat matkasuppi ja jooki.Valgamaa

Teedeäärse võsa
koristamine

Kõik mahasõitude, teeotsad tuleb lumevallidest puhastada!
Hinnapakkumusi ootame kinnistes ümbrikutes hiljemalt 4. novembril 2010. a. kell 16.00.
(märgusõnaks ümbrikule „lumetõrje“).
Maaomanikel palume kiiresti koristada
teeäärne võsa!

Taskukohaselt sügise- ja
talvekaupa!
10. novembril on võimalik kell 14.00-18.00
Hellenurme kultuurimaja saalis osta põhiliselt
Austriast pärit sügise- ja talvekaupa.

Kasutatud ja uued riided beebidest

eakateni. Naistele ja meestele, ka suured numbrid. Hinnad kasutatud kuid korralikel esemetel
2 kuni 50 krooni, uhiuutel samuti taskukohased.
Leiad midagi juba ka jõuluks kingikotti.
Üllatusedki!
Tule kauplema!
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eie kooli õpetajate päev algas kogunemisega nende tööruumis, kus tegime
viimased ettevalmistused tundi minekuks. Kõigil abiturientidel oli väike närv sees,
kuna tahtsime tunde anda sama hästi kui aineõpetajadki.
Toimusid kolm esimest tundi, mille ajal üritasime anda aktusele veel viimase lihvi, et kõik
sujuks. Neljanda tunni ajal toimuski kauaoodatud
aktus, kus me tunnustasime õpetajaid. Kõigil oli
hiljem võimalus oma lemmikõpetajaid lilledega
meeles pidada.
Viienda tunni ajal toimus võimlas õpetajate
ja 12. klassi vaheline võistlus, kus pandi proovile teadmised, täpsus, visadus ja paindlikkus.
Ülesannete lahendamisel tulid õpetajad välja
omapäraste ideedega, mis pakkusid nalja kõigile. Mõõduvõtt lõppes õpetajate napi võiduga.
Suur tänu kooli juhtkonnale, kes on seda
traditsiooni elus hoidnud ja ajast aega edasi
kandnud. See kogemus suurendas austust õpetajatesse ja paneb nende ametit hoopis teise nurga alt nägema.

Õpetajate päev Puka vallas
ga. Võimeteproovi võitja on tänaseni teadmata,
aga teadagi võidab alati sport.
Pidupäeva lõpul olid kõik õpetajad palutud Puka rahvamajja pidulikule vastuvõtule.
Vallavanem Heikki Kadaja tervitas ja õnnitles
õpetajaid piduliku päeva puhul ja kinkis õpetajatele lilleõie. Eraldi äramärkimist vääris sel korral
aasta õpetajaks valitud Puka Keskkooli õpetaja

Eva Kosk (pildil õnnitleb teda vallavanem). Ühise
laua taga kinnitati keha ja vahetati muljeid.
Päeva lõpetuseks esitas Margus Põldsepa juhendamisel rahvuslikus stiilis eri rahvaste muusikat Karksi-Nuia muusikakooli ansambel, kes
oli just naasnud kontsertreisilt Rootsist. Noorte
esinemine jättisväga hea ja veenva mulje.

Otsustati maksta sünnitoetust ühele isikule 5000
krooni, matusetoetust kahele isikule a’ 1000, toimetulekutoetust seitsmele taotlejale ja ühekordset
toetust kokku 1740 krooni ulatuses.
Onnimäe katastriüksuse (katastritunnusega
60801:001:1460) aadressiks määrati Purtsi küla
(senise Pühaste ja Purtsi küla asemel).
Tunnustati Valgamaa koolinoorte murdmaajooksu karikavõistlustel osalejaid: 3000 m (PA) Siim
Frantz I koht, Kaidar Kingo III koht; 1000 m (PJ)
Karl Kadaja III koht.
6. novembril toimub Kuigatsis kabeturniir, vallavalitsus toetab ürituse läbiviimist 750 krooniga.
MTÜ Puka Kooli Vilistlaskogu korraldab segakoorile U-Tuur laululaagri, vallavalitsus toetab üritust 500 krooniga.
Teele Tiidt, Puka vallast pärit noor sportlane
kuulub Oti Spordiklubi Karupesa Team treeninggruppi. Tema eesmärk on osaleda juuniorite MMil, eelnevalt on vajalik osaleda treeninglaagrites,
lumelaagris Soomes jne. Vallavalitsus toetab 1500
krooniga.

Laupäeval, 9. oktoobril toimus Puka sügislaat. Seekordset laata õnnistas hea ja päikseline ilm, kuigi
temperatuur oli järsult sügiseseks läinud.
Toimus müük ja ostmine nagu laadale kohane,
ainult üllatuseks oli müüjate väike arv. Uurisime
müüjatelt põhjust ja selgus, et iga-aastane Elva
sügislaat, mis tavaliselt on toimunud nädal hiljem,
oli toodud täpselt meie laadaga samale päevale.
Mis parata! Usun, et need, kes laadal käisid, said
siiski mõne vajaliku asja ning tühjade kätega koju ei
mindud.
Toimusid ka traditsioonilised laadaüritused.
Seekord tuli oskusi ja võimeid näidata laskejooksus
ja diskgolfis. Laskejooksus sai otsustavaks täpne ja
kiire laskmine, võitis Karel Objartel, teise koha sai
Ardi Kurg, kolmanda koha Arvo Puiestee. Diskgolfis oli täpseim käsi Reijo Jõesaarel, teise koha sai
Pille Markov ja kolmanda koha Toomas Trik.
Kell 12.00 algas Puka Spordiklubi korraldatud
traditsiooniline sügisjooks. Osalejaid jagus pea
kõikidesse vanuseklassidesse ja hea ilm soosis
jooksjaid.

Abituriendid õpetajateks

HEIKKI KADAJA

Õpetajad pärast sportlikke mänge

Puka Keskkooli õpilased Luhasool

O

Puka vallavalitsuses:

Toimus traditsiooniline
Puka sügislaat

Puka Keskkooli 12. klass

li tore, tavalisest erinev koolipäev. Midagi
hoopis teistmoodi. Me käisime (9. ja 6.
klass ) Luhasoo matkarajal. Ilm oli ka
omamoodi: hommikul oli küll külm, aga päeval
oli väga palav.
Hommikul startisime bussiga koolipäeva alguses ehk siis 8.30. Kõik olid paksult riides, joped seljas, mütsid peas. Kui matkarajale jõudsime, oli kell juba 10.15. Enne seda võtsime bussi
peale ka giidi. Giidi nimi oli Margit Turb. Suur
tänud temale. Aga ta polnud ainus giid. Kohalik
giid oli meil ka. Selleks oli suur ja sõbralik koer.
Ta käis meiega kogu raja läbi. Giid ütles, et ta

AMETLIK INFO

ALARI SUUN

5.

oktoobril tähstasid Aakre LasteaedAlgkooli, Puka Keskkooli ja Puka
Lasteaia õpetajad õpetajate päeva. Päev
algas kõikidele õpetajatele üritustega oma asutuses
ja Puka Lasteaias jätkusid need mõni päev hiljem.
Nimelt käis Puka lasteaed Võrumaal nõiariiki külastamas ja värskest õhust ning nõiariigi hõngust uut
jõudu ammutamas. Oli väga kosutav ja tore, kuid
võluvõimed ei jõudnud selle lühikese ajaga veel
arenema hakata.
Aakre Algkool-Lasteaias anti õpetajatele
tööst vaba päev ja tunde andsid vanema klassi
õpilased. Õpetajad külastasid AHHAA keskust
Tartus, kus proovisid mõneks ajaks end ümber
kehastada pimedaks inimeseks ning tunda maailma kompimise ja teiste meelte abil. See oli väga
õpetlik ja hea kogemus, sest enamus inimesi hakkab ju oma teisi meeli tunnetama paremini, kui
üks meeltest, näiteks nägemine, on piiratud.
Ka Puka Keskkoolis anti õpetajatele pidupäevaks tööst vaba päev ja vanema klassi õpilased
proovisid õpetaja „karmi“ ametit. Loodame, et
see ei ehmatanud nii ära, et tulevikus õpetajaametit vältima hakatakse, kuid väärtuslik kogemus oli see siiski.
Õpetajatele pakuti sellel päeval aga õpilase
kogemuse meenutamist ning toimus klassijuhatajatund, kus teadmisi hinnati viktoriini küsimuste
vastuste põhjal. Kuidas läks ja mida keegi tundis,
jääb nende endi teada. Teame vaid, et halastusest
hindeid ei pandud.
Oma kehalisi võimeid pidid õpetajad võrdlema seekord noorte 12. klassi õpilaste-õpetajate-

käib seal rajal pidevalt. Temale tuttav rada.
Raja lõpus oli peatus. Sõime seal, jõime.
Täitsa tore, nalja kui palju! Tagasitulek oli mitu
korda kiirem või siis tundus see nii. Ilm oli veel
väga palav, kõigil joped seljas, päike lõõmab, väsimus ka peal. Õnneks jõudsid kõik tervena tagasi. Ainult mõned korrad sohuastumisi... Pidime
tagasi jõudma kell 15.10. Aga me alustasime
tagasiteed varem. Tegime vaatamisväärsuste
juures peatusi. Nii jõudsime õigeks ajaks tagasi. Nägime palju, kuulsime palju ja saime palju
uusi teadmisi!
Puka Keskkooli 9. klassi õpilane ANDRY TUTK

TEADE
Kuigatsi VII Sügisturniir
VENE KABES

toimub
6. novembril kell 11.00 Kuigatsi Külamajas.
Registreerimine telefonil
5341 2420.
Lisainfo kodulehel
http://kuigatsi.edicypages.com/kabeturniirid.

Puka Sügisjooksu TULEMUSED
Distants 400 m
T- kuni 4 a.

Eve-Liis Pikker

P-kuni 4 a.

Stenver Vahi

Karel Objartel
3.34
2.17

800 m
T 5-8 a.

Sigrid Uibopuu
Lisanna Arak
Gertu Objartel

P 5-8 a.

Steve Vahi

T 9-12 a.

Sirli Pikker
Sandra Kuus
Kaidi Puiestee

P 9-12 a.

T 13 a.

Pille Markov

3.34

Distants 7 km
T 13-18 a.

Kaari Tilga

4.37
4.42
5.00

P 13-18 a.

3.28

M 19-39 a.

3.42
4.15
5.01

NV 35 ja vanemad

Karl-Aarne Vihm 3.22
Eiki Puiestee
4.02

4.14

Reijo Jõesaar
Gerdo Jõesaar

32.30
47.19
47.37

Janek Bahovski 25.34
Kaspar Songisepp 25.47
Piret Vahi

MV 40 ja vanemad

Kajar Tilga
Marek Luts

Tunnustus rahvusvaheliselt festivalilt IX INTERETNO FESTIVAL 2010
Sügis on saagikoristuse aeg mitmes
mõttes. Varakevadel
välja kuulutatud
graafikavõistluses
on otsad kokku tõmmatud. Liisa Marie
Koort (Pildil) leidis
oma postkastist kirja
diplomi ja kataloogiga
kaugest Serbiast.
Liisat oli hinnatud vanimas, kuni 16aastaste
laste rühmas. Liisa
Marie ise on aga
ainult 12aastane. Töö
kannatas konkurentsi
välja seega ka vanemate laste hulgas. Liisal oli
kujundatud nootidest kompositsioon. Teostatud oli
see linoollõike tehnikas.
Ungari Kultuuri Selts korraldab üheksandat korda
Serbia piiriäärses linnas laste graafikavõistlust.
Viis aastat tagasi saatsin sinna esimest korda Puka
Kunstikooli laste töid. Möödunud kevadel tuli kutse
taas osaleda. Konkursile saadeti kokku 875 tööd 13
riigist ja 50 koolist.
Tunneme rõõmu edu üle koos Liisaga.
Puka Kunstikooli juhataja ESTI KITTUS

32.36

SÜNNID

25.39
26.19

Alex Lestberg

4. oktoobril
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AMETLIK INFO
Sangaste vallavolikogus
Võõrandati Michael Willi Josef Pfahlerile Tiidu külas
asuv Pargi kinnistu hinnaga 100 000 krooni.
Algatati Kurevere külas asuva Kirikumõisa kinnistu
detailplaneering.
Kuulati ülevaadet Keeni Põhikooli tegevusest ja arenguplaanidest.

Sangaste vallavalitsuses
Väljastati projekteerimistingimused aktsiaseltsile Eesti
Energia Võrguehitus Tiidu külas Orumäe kinnistu–
Kuusiku kinnistu lõigul elektri maakaabelliini ja trafoboksi ehitusprojekti koostamiseks, Valdek Kiiverile Pringi
külas asuval Harjukese maaüksusel elamu ehitusprojekti
koostamiseks ja Sangaste Vallavalitsusele Keeni küla soojatorustiku rekonstrueerimisprojekti koostamiseks.
Väljastati ehitusluba osaühingule Eesti Energia
Jaotusvõrk Mäeküla külas asuval Kivestiku kinnistul elektri
maakaabelliini ja liitumiskilbi ehitamiseks, osaühingule
Eesti Energia Jaotusvõrk Tiidu külas Orumäe kinnistu–
Kuusiku kinnistu lõigul elektri maakaabelliini, trafoboksi
ja liitumiskilbi ehitamiseks ja Sangaste Vallavalitsusele
Lossiküla külas Sangaste lossi kinnistul asuva katlamaja
rekonstrueerimiseks.
Väljastati ehitise kasutusluba osaühingule Eesti Energia
Jaotusvõrk Lauküla külas asuva Kanasaare kinnistu elektripaigaldise kasutuselevõtuks, osaühingule Eesti Energia
Jaotusvõrk Mägiste külas asuva Taari-Kuigatsi elektripaigaldise kasutuselevõtuks ja Sangaste Vallavalitsusele
Keeni külas Kooli tee 1 kinnistul asuva staadionihoone
kasutuselevõtuks.
Eraldati vallaeelarve reservfondist 2796 krooni Keeni
Põhikoolile personalikulude katteks.
Tunnistati hanke “Lossiküla puurkaev-pumpla
rekonstrueerimine” edukaks pakkumuseks OÜ Sanva
pakkumus maksumusega 519 840 krooni.
Nõustuti Sarapuu külas asuva 18 765 m2 suuruse Veljeste
maaüksuse ja 338 m2 suuruse Väike-Veljeste maaüksuse
erastamisega Piitre Mustale.
Määrati Lossiküla külas asuvate Väike-Söödi ehitiste
teenindamiseks vajaliku maa suuruseks 18 809 m2 ning
nõustuti selle maaüksuse riigi omandisse jätmisega Elmar
Udrase omandis olevate ehitiste teenindamiseks vajaliku
maana, millele seatakse hoonestusõigus.
Nõustuti Risttee külas asuva 29,24 ha suuruse Raja
perspektiivse elamumaa maaüksuse, Lossiküla külas
asuva 16,5 ha suuruse Lahemaa perspektiivse elamumaa
maaüksuse ja Tiidu külas asuva 38,74 ha suuruse Karukella
maaüksuse riigi omandisse jätmisega riigi reservmaana.
Nõustuti Mäeküla külas asuva Juraski katastriüksuse
jagamisega kaheks katastriüksuseks nimedega Juraski
ja Humala, Lossiküla külas asuva Valga metskond 6
katastriüksuse jagamisega kaheks katastriüksuseks
nimedega Valga metskond 6 ja 72 Sangaste-Tõlliste tee,
Mäeküla külas asuva Zikstina katastriüksuse jagamisega
kaheks katastriüksuseks nimedega Ala-Zikstina ja ÜlaZikstina ning Mäeküla külas asuva Zikstina katastriüksuse
jagamisega kolmeks katastriüksuseks nimedega Zikstina,
Metsa-Zikstina ja Mäe-Zikstina.
Määrati katastriüksuse sihtotstarbed Ädu külas asuvale
Lohu katastriüksusele ja Riisi katastriüksusele.
Otsustati lugeda üks isik korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks.
Anti ilutulestiku korraldamise luba osaühingule Triplex
Eesti 20. augustil 2010. a ajavahemikul kell 22.45–23.00
Lossiküla külas asuva Sangaste lossi territooriumil ilutulestiku korraldamiseks.
Määrati augustikuu toimetulekutoetus viieteistkümnele
isikule kogusummas 19 802 krooni ja täiendav sotsiaaltoetus kahele alaealiste perekonnaliikmetega toimetulekutoetuse saajale kogusummas 400 krooni.
Määrati septembrikuu toimetulekutoetus kolmeteistkümnele isikule kogusummas 16 871 krooni ja täiendav
sotsiaaltoetus ühele alaealiste perekonnaliikmetega toimetulekutoetuse saajale summas 200 krooni.
Määrati 2010/2011 õppeaasta 1. ja 2. õppeveerandiks
koolitoidutoetus kahekümnele isikule.
Määrati ühekordne sotsiaaltoetus viieteistkümnele isikule kogusummas 7057 krooni.
Määrati sünnitoetus neljale isikule kogusummas 8000
krooni.
Määrati puudega inimestele osutatud sotsiaalteenuste
kulude katmiseks toetus kahele isikule kogusummas 979
krooni.
Määrati hooldaja kahele puudega isikule.
Määrati puudega isiku hooldamise eest hooldajatoetus
kahele isikule.
Lõpetati ühe isiku üle seatud hooldus.
Lõpetati hooldajatoetuse maksmine ühele isikule ja puudega inimese täiendava toetuse maksmine kahele isikule.
Väljastati viiele isikule liikumispuudega inimese sõiduki
parkimiskaart.

Projektikohtumine Lätis

K

eeni kooli 6 õpilast ning 3 õpetajat võtsid
osa 7.-12. oktoobrini Lätis Suntaži keskkoolis toimunud töökoosolekust. See
oli projektis „Õpime tolerantsust üksmeelses
Euroopas“ osalejate 4. kokkusaamine. Läti on
meile väga lähedal, kuid tegelikult teame oma
naabritest väga vähe. Tore on, et müüdid said
murtud ning eelarvamused ei leidnud kinnitust.
Õpilastevaheline suhtlemine sellel kohtumisel
kujunes eriti aktiivseks ning vabaks, sest lapsed
tutvusid üksteisega juba eelmistel kohtumisel
Eestis. Meeldiv on tõdeda, et õpilased jätkavad
suhtlemist ka väljaspool projektikohtumisi: suheldakse interneti ja telefoni teel, käiakse üksteisel
peredega külas.
Kuus päeva Lätis möödusid töiselt ning ak-

tiivselt suheldes: kandsime ette oma kodutööd
ning vaatasime-kuulasime teiste tehtut, istutasime sõpruseallee, saime osa omavalitsuste tööst
ja tegemistest, tutvusime Läti tänapäeva ning
minevikuga, külastasime tuntud kultuuri-ning
arhitektuuriobjekte: Gauja jõe ürgorgu, Riia vanalinna jt. Seekordse kohtumise tipphetkedeks
kujunes kindlasti rokkooperi lavastamine ning
ettekandmine. Töögruppides valmisid lavastuseks vajalikud kostüümid, erinevad võitlusvahendid ning isegi pulmatoidud. Lapsed olid
koostööaltid ja ning tulemus vahva.
Mis meie õpilastele külaskäigust meelde
jäi?
Silver: „Minu jaoks oli kõige huvitavam näha,

kuidas elab üks tavaline läti perekond. Nad olid
samasugused nagu eestlased, ainult suhtlesid
läti keeles. Tähtede vaatamine teleskoobiga
meeldis ka.“
Eleen: „Inglise keeles sain palju targemaks ja
sain tegelikult aru, kui oluline on õppida võõrkeeli. Sealses perekonnas oskasid kõik inglise
keelt, nii et minul läks hästi. Kuid samas oli jälle
raske, kuna siis, kui ma mõne sõnaga eksisin,
said nad kõigest ometi aru. Aga kõige toredam
koht oli loomapark.“
Karli: „Mulle meeldis Lätis see perekond, kus
ma olin. See oli mulle suur kogemus niimoodi võõras peres ja võõral maal hakkama saada.
Sõit monorelsil oli äge.“
Kheit: „Oli huvitav näha ja kuulda lätlaste
rahvakombeid, kuigi need ei erine väga palju
eestlaste omadest. Kõige tähtsam oli ikkagi uute
sõprade leidmine ja nendega suhtlemine.“
Mardo: „Mina olin need päevad Marcise peres. Nad ei osanud eriti hästi inglise keelt, aga
hakkama saime. Kõik läti lapsed olid ise aktiivsed suhtlejad. Kui võimalik, läheksin tagasi,
sest maha jäi palju uusi sõpru.“
Marge: „Meeldis Riia vanalinn ning etnograafiamuuseum. Kõige rohkem pabistasin oma powerpoint-ettekande pärast, aga kõik läks hästi. Inglise keeles suhtlemisega hätta ei jäänud.
Perekond oli väga tore ja sõbralik.“
Jääme ootama viimast kohtumist Poolas, mis
toimub järgmisel aastal aprillikuu alguses.
Kooli projektimeeskonna nimel VETE HAINSOO

Hooaja esimene

KOHVIKLUBI

koos sõpradega
23. oktoobril kell 19.00

Keeni kool 170

Sangaste Seltsimajas

Üles astub ligi 90 isetegevuslast Sangastest, Lätist ja
Pukast.
Meil on kohapeal auramas kohv ja tee ning laudadel
väikesed suupisted, kuid oma piknikukorvi võite
julgelt ühes võtta.
Meid tuleb tantsutama Talide pereansambel Otepäält
ja siis võib juhtuda, et „kere läheb heledaks”.
Lisainfo Merle Tombak, 5647 2632,
merle@sangastevv.ee

NB!

Vajalik eelregistreerimine,
sest kohtade arv on piiratud

„Kon pesäkest, sääl linnukest”

(Sangaste)

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

6. novembril 2010.
16.30 -

lahkunute mälestamine Sangaste surnuaial

17.00 - 18.00

kogunemine ja registreerumine

18.00 - 19.00

kontsertaktus

19.00 - 20.00

pildistamine, tordisöömine

20.00 - 01.00

peoõhtu ansambliga Mini MTJ spordisaalis,
klaverikontsert

Uuel aastal uue hooga
K

oolis on alanud uus õppeaasta. Nõnda alustab ka
Sangaste valla noortekeskus uut
hooaega uute tegude ja mõtetega, kuidas muuta noorte aega
mõnusamaks ja sisukamaks.
Noortekeskusel saab varsti juba
üks aasta tegutsetud ja nii oleme
liikunud sammukese edasi. Paljud
küsivad kindlasti, et kuidas? Esiteks sai koostöös lapsevanematega äsja loodud MTÜ Sangaste
Valla Avatud Noortekeskus. See
annab meie noortele suuremad
võimalused oma ideede ja mõtete elluviimiseks. Teiseks asus oktoobri alguses Siiri Liiva asemele
tööle uus noorsootöötaja – Dea
Margus Hummulist. Siiri Liiva
käib veel kord kuus vabatahtlikuna noortekeskuses, sest talle
on siinsed noored südame külge
kasvanud.
Kindlasti on suur edasiminek
ka see, et meie noored kirjutavad
oma esimest projekti Valgamaa
Partnerluskogule, et taotleda raha
õppereisiks. Reisi eesmärgiks on
koguda ideid, kuidas meie enda
keskuse elu edendada. Kindlasti
on noortekeskuse tegevuses miinuseid ja puudujääke.

Palume abi ka lastevanematelt.
Kui teie arvates tuleks midagi
teistmoodi teha või on teil mõned
head ja huvitavad ideed, siis ärge
hoidke seda enda teada. Tulge ja
rääkige meile – ehk saame ideed
koos ellu viia. Öeldakse ju, et mitu
pead on ikka mitu pead. Kindlasti
ootame kõiki lapsevanemaid
üritustest osa võtma. Oled ise
eeskujuks ja ehk selle läbi muutuvad ka sinu lapsed aktiivsemaks.
Niisiis, loodame meeldivat koostööd kõigiga. Soovime igaühele
kaunist ja päikselist sügist.
Noorsootöötaja RAIT ELVET

Osavõtumaks 150 krooni. Tasumine kohapeal sularahas.

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

Teade
7. novembril kell 12.00–13.30 toimub Sangaste kirikus
siitkandist Toropetsi ja mujale Tveri kubermangu
väljarändajatele pühendatud jumalateenistus ja
mälestustahvli avamine.
Kell 16.00 Seltsimajas samateemaline ümarlaud. Huvilised ja
asjaga seotud inimesed on oodatud.

Kokanduskursused!
Arvatavasti 4x kuus ja kahes
raskusastmes toimuksid Sangaste
valla noortekeskuse ruumides
kokanduskursused – noortele ja
täiskasvanutele
(2x kuus noortele ja
2x kuus täiskasvanutele).
Kes soovib ja kellel vähegi huvi
on, andke teada, et saaksin hakata
gruppe kokku panema!

Vallavanem Kaido Tamberg

Kursustel teeksime seda, mida
osalejad soovivad – põhitõed,
retseptid jne. (Selle otsustame esimesel kokkusaamisel).

SÜNNID

Registreerida saab 5664 8555
(Rait) või kirjutades
e-mailil:
raitelvet@gmail.com.

Oliver Šamarin
Daniel Oja
Kenno Raudsepp

15. septembril
21. septembril
9. oktoobril

22. oktoober 2010

Neljapäeval, 28. oktoobril kell 18 toimub Otepää
looduskeskuses (Kolga tee 28, Otepää aedlinn)

LOODUSÕHTU
“Mis on Peipsiga lahti?” – Külli Kangur
Eesti Maaülikooli vanemteadur Külli Kangur on koos Eesti ja Vene
kolleegidega uurinud aastaid Euroopa suurima piiriveekogu,
Peipsi järve seisundit. Otepää loodusõhtul tutvustab teadlane
lähemalt Peipsi järve ja teadlaste tehtud uuringute tulemusi.
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.

Võtan rendile

põllumaad
Otepää, Palupera, Puka, Sangaste vallas.

Tel. 5691 6128

Interalia
Kinnisvarahooldus

Talverehvide
VAHETUS

võtab Otepääl tööle

RAUDSEPA AUTO OÜs

KOJAMEHEKORISTAJA

Lisaks kuni 1. detsembrini

E-R 9.00-17.00

Tel. 443 1787, 512 7450

L-P 10.00-15.00
Broneeri endale aeg varakult!
Töökoda 766 3795
Juhataja 554 0659

KUULUTUSED
KUULUTUSED
Elektritööd, väravaautomaatika,
digi-TV ja antennide, õhk-soojuspumpade müük ja paigaldus.
Järelmaksuvõimalus. www.
mano.ee Tel. 5208 970
Arvutite hooldus ja remont, sat
TV ja digibokside paigaldus. tel.
524 5514
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 soodsa hinnaga sealiha.
Info tel. 50 59 151.
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
Müüa maja Otepää äärelinnas.
tel. 5551 6179
Müüa puitbriketti, 5197 8500
Eurocsim Oü pakub soodsalt
arvutiparandust ja veebilehtede
tegemist. Telefon: 58 043 046,
e-mail: siim@eurocsim.ee.
Korstnapühkija, töö tolmuimejaga, võimalik puhastada ka alt
üles. www.tahmatont.ee, tel. 539
29 445

Emeksen OÜ
OSTAB

Korstnapühkija, 5662 8835, 769
0234 (al. 19.00), Aivar. Kutsetunnistus 047977.
Müüa kasutatud nurgadiivan.
Tel. 5380 0593

TEOSTAB

kasvavat metsa, metsakinnistuid ja raieõigust.
raie- ja kokkuveoteenust

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

Müüa lõhutud küttepuid. Tel.
509 3453; 765 4300

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

Eesti Rahvusliku Folkloorinõukogu Koolituskeskus ja
Sangaste Seltsimaja

KURSUS

Inimene ja loodus 2010

Kokkusaamise eesmärgiks Sangaste Seltsimajas 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.

29. oktoobril
9.30 – 12.45

Eesti pärimuslik taimravi ja taimede tundmine. Raivo Kalle MSc

13.15 – 16.30

Rahvaarstid läbi aegade, nende tegevus ja mõju. Mare Kõiva PhD

19. novembril
9.30 – 12.45

Inimese ja muu looduse suhted (metsloomad, linnud, roomajad,
kahepaiksed, kalad looduses ja folklooris): rahvausundis, kombestikus, rahvalauludes. Rahvajuttudes (4t). Mall Hiiemäe PhD

13.15 – 16.30

Loodus rahvajuttudes (4t). Piret Päär MA

Müüa maja Otepää aedlinnas,
Tamme pst 11. Tel. 5620 8888
Müüa maja Otepää äärelinnas.
tel. 5551 6179
Müüa soodsa hinnaga sealiha.
Info tel. 50 59 151
Ostan vanu postkaarte, fotosid
Otepääst ja tema lähiümbrusest
(loodus, ehitised jm). Õhtuti tel
742 0315.
Teeme raietöid. Tel 5390 4296.
Üürile anda Otepää kesklinnas
kõigi mugavustega korterid: 3toaline 70 m² ja 2-toaline 38 m².
Tel. 5020 797
Ostan laepaneeli pikkusega 6,3
m. Helistada õhtul 520 4136.
Soovin üürida Otepääl korterit
või maja. Tel. 5662 1859
Vajan tõstukiga väljaveo traktorit u. 16 km Otepäält. 25 TM. Tel.
5191 6714

Kõigel on kusagil algus,
lõpp on kusagil ka.
Kusagil päevatöö pingest
keegi end puhkama seab...

ENDLA KAPP

20.02.1925-14.10.2010
Mälestavad Maimu, Endla,
Silvi, Tõnu, Urve, Mall,
Heltona, Ilme, Marje,
Evi sidejaoskonna päevilt.

Merle Tombak: merle@sangastevv.ee; 766 8043
Ene Lukka-Jegikjan: ene.lukka-jegikjan@kul.ee; 601 5727

On sõpradest üks lahkunud siit
ilmast ja suikund unele....
Mälestame Palupera valla ja
Vihti valla sõprus- ja
koostöösuhete algatajat

VALVE VALOLAHTIT
ja avaldame kaastunnet
omastele.
Palupera vallarahva nimel
vallavolikogu esimees
Vambola Sipelgas ja
vallavanem Terje Korss.

Avaldame kaastunnet
omastele, lähedastele
ja sõpradele.
Otepää vallavolikogu,
Otepää vallavalitsus

ENDLA KAPP

KALJU LOIDE
kaotuse puhul.

Mälestame Vihti–Otepää sõprussilla päikselist rajajat ja tänutundes langetame pea.

Mälestavad Sidevellede liikmed

Annika, Ülle perega

Sõbrad

KALJU LOIDE

Mälestame head naabrit

1931-2010
Siiras kaastunne Anni Kütile.
Kauased kaaslased Otepää
Teatrist

HELDUR LEPP

ENDLA KAPPI

HELJO LEHT

21.03.1930-08.10.2010

Varju, Katrin, Ilme, Lehte.

Avaldame kaastunnet
lähedastele

Avaldame kaastunnet
omastele.

ENDLA KAPP`I

Leinab Aarti pere

Naabrid Ally ja Anne

Head sõpra ja töökaaslast

Mälestame toredat naabrinaist

HEINO ROOSBAUMI
MARIA PAHVA

VALVE VALOLAHTI.

VALVE VALOLAHTI

Südamlik kaastunne Priit
Loidele perega kalli

03.12.1938-12.10.2010

27.05.1921-18.10.2010

Meie seast on lahkunud
Otepää-Vihti sõprussuhete
alusepanija

Ja vaikinud on kandlehääled...

Osalustasu 300.- (100 krooni kord) + toiduraha 60.- päevas.
Koolitusjuhid:

7

mälestavad Johannes Laak ja
Alfred Puura.

kaotuse puhul.

ENDLA KAPPI
Avaldame südamlikku
kaastunnet lähedastele.
Andres ja Riina

MITMESUGUST

8
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Noorte tööturukonverents ”Olen ettevõtlik Valgamaa noor”

Eurosid saab 2011. aasta alguses
vahetada ka Puka, Sangaste ning
Hellenurme postkontoris
2011. aasta jaanuarikuu kahe esimese
nädala jooksul saavad kliendid kroone
eurodeks vahetada 179s Eesti Posti
postkontoris. Nende hulka kuuluvad
ka Puka, Sangaste ja Hellenurme postkontorid.
Perioodil 1.–15. jaanuar on need kolm postkontorit iga päev avatud. Rahavahetusteenuse
osutamise kellaajad võivad erineda postkontorite tavapärastest lahtiolekuaegadest. Millistel
kellaaegadel vahetus hakkab toimuma, sellest
anname teada Puka, Sangaste ja Hellenurme
postkontorite infostendidel. Ühe kliendi kohta
vahetame päevas kuni 1000 eurot, rahavahetuse ajal viibib postkontoris ka turvamees.
Ettevalmistusi sujuvamaks eurole üleminekuks
soovitame teha juba praegu, pakkudes postipangas SEB klientidele sularaha sissemaksmise
teenust. 1.01.2011 muutuvad kontol olevad

kroonid automaatselt fikseeritud
kursi 15,6466 alusel automaatselt
eurodeks.
Need, kes veel SEB panga kliendid
ei ole, saavad meie postipangas konto avada ning arveldamiseks vajaliku
deebetkaardi tellida. Pangakaardi saab klient
kätte postkontorist ning see võtab aega orienteeruvalt 2 nädalat.
Uutele klientidele pakub pank SEB Start paketi
näol esimesel aastal võimalust pangaga tutvuda
– paketi kuutasu on 10 krooni ning deebetkaardi
hoolduse ja internetipangas tehtud ülekannete
eest täiendavaid teenustasusid ühe aasta jooksul ei lisandu. 60aastased ja vanemad kliendid
saavad deebetkaarti kasutada ja internetipangas
ülekandeid sooritada ilma teenustasuta.
Postipank on hea võimalus eurole üleminekuga seotud tehingud korda ajada kodu lähedal.

Suvematkade sari on lõppenud
10. oktoobril finisheerus Kiigemäel Otepää matkade 5kuuline sari, mis toimus nüüd juba teist
aastat. Sarja aitasid korraldada Otepää spordihoone töötajad.
Erinevate marsruutidega matku oli 10, keskmiselt oli matkajaid 30–45 vahel. Matkajate vanus
küündis lastest pensioniealisteni. Matkata võis
jalgsi, rattaga või teha kepikõndi. Iga matka
kontrollpunkt oli tähistatud valla lipuga ja avatud
kella 10.00–12.00. Matkajad võisid valida endale

sobiva koduse stardiaja ja tempo raja läbimiseks.
Kõik matkad registreeriti matkakaardile.
Kokkuvõtete tegemisel Kiigemäel lõkke ääres
autasustati parimaid matkajaid karikatega. Lisaks
olid veel loosiauhinnad toetajatelt. Osavõtjate tänu
kuulus ettevõtjaile: Otepää Lihatööstus Edgar OÜ,
Oteks AS, Pühajärve SPA ja Otepää spordiklubi.
Matkajate ühine soov oli kindlasti jätkata matkasarja ja seda niipea kui võimalik.

Valga Maavalitsus ja Valgamaa Äriklubi kutsuvad
kõiki Valgamaa 10.–12. klasside ning Valga Kutseõppekeskuse õpilasi noorte tööturukonverentsile “Olen
ettevõtlik Valgamaa noor”.
Ootame kõiki töömaailmast huvitatuid noori tööturukonverentsile Valga
Kultuuri- ja Huvialakeskuses 5. novembril kell 9.
Tahame jagada sinuga oma kogemusi ja teadmisi
läbi huvitavate ettekannete, teemakäsitluste ja arutelude. Eesmärgiks toetada sinu ettevõtlikkust juba
kooliajal.
Käsitletavad teemad:
Selleks, et olla ettevõtlik ei pea lahkuma Valgamaalt!
Millised on tänase ettevõtja ootused noorele, kes soovivad asuda tööle?

Eesti Panga ja lastele mõeldud internetiportaali lastekas.ee koostööna on valminud joonisfilm, mis tutvustab lastele eurole üleminekut.
Eurole üleminek puudutab iga inimest ja on oluline,
et ka lapsed mõistaksid, millised muutused leiavad
aset igapäevaelus pärast euro kasutuselevõttu. Kolmeosalise joonisfilmiga antakse lastele edasi olulisim
info uue raha kasutuselevõtu kohta. Joonisfilmide
sarja peamine eesmärk on selgitada, et vaatamata
raha vääringu muutumisele läheb igapäevaelu endist
viisi edasi.
Oktoobri alguses valminud esimene osa keskendub
raha mõiste ja tema väärtuse tutvustamisele, samuti
selgitatakse rahavahetuse toimumist. Joonisfilmi
lõpus on võimalik lahendada ülesandeid, õppides
kasutama seda kurssi, millega kroonid vahetatakse

K

äes on sügis, kodanikud peavad oma personaalset masuvõitlust ning riik ostab üheotsapileteid ,,EuroTitanicule”, mis pidavat
rekordkiirusel meid turvalisse sadamasse ja õnnemaale viima. Kui just mõni Kreeka jäämägi jälle
ette ei jää. Elame, näeme.
Õitseaeg on ka erinevatel ametnikel, kellele EU juhendpiiblid ja euro tulek leiba annavad.
Kõiksuguseid kontrollijaid ja kontrollijate kontrollijaid jätkub nii kontoritesse kui ka talumehe
lautadesse sisse vaatama ja ettekirjutusi kribima.
Selles trianglis meenub vürst Volkonski anekdoot, kus koiottidega hädas lambakasvatajate
juurde USAs saabub põllundusnõustaja. Kuna
humaanne seadus keelab nüüdsest koiotti küttida, on olukord lambaaias hull. Noore ja haritud
mehe nõuanne farmeritele on, et isased koiotid
tuleb elusalt kinni püüda, kastreerida ja lasta loodusesse tagasi. Nii lihtne see ongi! Saalitäis farmereid kuulab vaikides, kuid siis tõuseb vanem
farmer ja lausub linnamehest nõustajale: ,,Poja!
Sa ei saanud vist asjast hästi aru. Nad (koiotid)
mitte ei vägista meie lambaid, vaid murravad
neid!”…
Üks mu kolleegidest rääkis, et sai järelvalveametnikult sugeda, miks pole maalitud euroraha abiga ehitatud hoone fassaadile projektis
näidatud rukkilille. Ja alles tagasihoidliku tähe-

lepanujuhtimise peale, et tegu pole mitte värvielemendiga, vaid joonisel pisut nihkes pitsatiga, jäid
sanktsioonid ära. Taolisi näiteid elust ja sisututest
kuid vormiliselt JOKK-nõudmistest võiks vist
tuua igaüks. Kas eesti ametnik on maailma parim
ja põhjalikuim tähenärija ja paberiga ärapanija?
Loodetavasti on enamik neist oma tööd tundvad
mehed-naised, kes hindavad asja eelkõige sisulisest
küljest. Kitsesita toob rosinasaia sisse see seltskond,
kes kodanike kaelal oma lapsepõlvekomplekse ja
logisevat armuelu välja elavad või siis muudmoodi
oma vajalikkust tõestada ei suuda. Ega see töö kerge pole, sest ka kodanike hulgas on tigedust ja kiusu
küllaga. Tuleb lihtsalt osata väärikaks jääda.
Pisiasjades sorimist ja pseudoprobleemidega
tegelemist on meil liigagi palju. Tihtipeale eduraportid ja elu ise sisuliselt lahknevad. Muidu oleks
ju lõbuski, aga tavaliselt maksame maksumaksjana ise need klounaadid ja ärapanijad kinni. Kohati
on meie kontrollivate ja suunavate ametkondade
tegevus ja koosseisud läinud üle igasuguste mõistusepiiride ning on koormaks ja piduriks ka majandusele. Riik vajab kattuva ja ülepingutunud bürokraatia ülevaatamist ja reformi. Muidu saab meist
Kreeka-näiteline ühiskond, kus igal kodanikul on
oma ametnik või kakski. Ja ametnik peaks ka oma
aju oskama kasutada, mitte aga kalanäoga pelgalt
juhtnööride otsas rippuma.
Sangaste vallavanem KAIDO TAMBERG

Oma kogemusi jagavad Ivo Ukris, Tiiu Loorman,
Kairi Rebane, Aile Viks, Merike Metsavas, Hans
Heinjärv, Marek Mekk, Ivo Muru, Sirli Pippar, Marek
Pihlak ning kogu üritust juhib arengu- ja planeeringuosakonna juhataja Kalev Härk.
Konverents on tasuta kõikidele osalejatele (sisaldab ka lõunasööki).
Registreerumine konverentsile toimub 2. novembrini aadressil karjaarikohvik@valgamaa.ee.

eurodeks – 1 euro = 15,6466 krooni.
Euroteemalise joonisfilmide sarja kaks esimest
osa ilmuvad ka vene keeles. Lisaks animatsioonile
on võimalus alla laadida ja välja printida Jänku-Jussi
värvimisraamat, mis kajastab samuti euroga seotud
teemasid.
Joonisfilmi kolm järgmist osa tutvustavad lastele
omasel viisil euroraha ja euroala riike, uue raha turvaelemente ja selle kasutuselevõtu praktilisi kasusid, nt
reisimisel ei pea edaspidi raha vahetama. Järgmised
osad avaldatakse lastekas.ee keskkonnas 17. novembril ning 15. detsembril.
Jänku-Jussi joonisfilm on nähtav järgmisel
lingil:
http://www.lastekas.ee/index.
php?go=web&t=1&id=3632.

Otepääl tähistatakse üle-Eestilisi
raamatukogupäevi
20.-30. oktoobrini toimuvaid üle-Eestilisi raamatukogupäevi “Jah lugemisele!” tähistatakse Otepää raamatukogudes lugemistundide ja luuleõhtuga.
Pühajärve raamatukogus on 20. oktoobril kell 9.25
Pühajärve Põhikooli III klass, loetakse ette O.Sekora
raamatut “Sipelgad ei alistu”, mis jätkub kolmapäeviti.
Samal päeval kell 11.25 külastab Pühajärve Põhikooli
V klass raamatukogu, kus toimub raamatukogutund
“Meie raamatukogu minevikus ja täna”.
Otepää Linnaraamatukogus toimub 27. oktoobril kell
19.00 koostöös Otepää Naisseltsiga kirjandus- ja luu-

Ametniku õitseaeg

Kuidas noored ja ettevõtjad võiksid koostööd teha?

Lastele tutvustavad euro kasutuselevõttu
Jänku-Jussi joonisfilmid

HELLE TALLO

Spordipäev Otepääl

Kuidas leida oma tee?
Noorte võimalused oma ideede rakendamiseks ja elluviimiseks.
Kuidas saab noor olla ettevõtlik?

Hea Otepää piirkonna
ettevõtja!
Üsna varsti on kätte jõudmas talv ja sellega koos
ka talverõõmud ja talvised üritused. Otepää
Vallavalitsus on koostamas 2010/2011. aasta
talveürituste kava.
Kui Sul on plaanis korraldada mõni talveüritus,
siis anna sellest meile teada kuni 01.11.2010 e-posti aadressil: monika@otepaa.ee Sinu üritus lisatakse
talveürituste kavasse ja see ilmub Eesti enimloetumas trükimeedias.
Reklaam on ettevõtjatele TASUTA.
Info: Monika Otrokova 766 4811; 505 8970

leõhtu. Kuulatakse 20. sajandi teise poole valikluulet
ja julgematel võimalus lugeda oma lemmikluuletust.
Peale selle toimub raamatukogus iga päev lugemistund, kus lapsed loevad koos raamatuid. Üleval on
väljapanekud teemal „Jah lugemisele“ ja „Bernhard
Kangro 100.“
Raamatukogupäevad viiakse läbi Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu korraldusel. Raamatukogupäevade eesmärk on avada raamatukogu uksed vanadele ja
uutele lugejatele ning näidata kaasaegse raamatukogu rikkusi ja võimalusi.
MONIKA OTROKOVA

Mälestusturniir
PETANQUES
23. oktoobril algusega kell 9.00 toimub
Hurda tn petanque platsil esimene
Kaarel Tigase mälestusturniir petanques
triodele. Korraldab Valgamaa Spordi-veteranite Selts.
Info: Tõnu Ainsoo 523 3299

Otepää Kultuurikeskus vajab
helitehnikut-valgustajat.
Sooviavaldus ja enesetutvustus saatke
e-mailile: sirje.ginter@otepaa.ee.

Päästeamet kutsub osalema ennetusteemalisel
projektikonkursil

P

äästeamet kutsub mittetulundusühinguid osalema õnnetuste ennetamise projektikonkursil, et
kaasata kodanikeühendusi uute ideede ja tegevuste
leidmiseks õnnetuste vähendamise nimel. Konkursi
eesmärk on toetavate projektide kaudu tõsta elanikkonna ohuteadlikkust ning anda inimestele oskusi ja
kindlustunnet toimetulekuks õnnetustega. Projektikonkurss toimub kümnendat korda ning jagamisele
läheb üle 300 000 krooni.
Taotlused on oodatud järgmistel teemadel:
* elanike tuleohutusalane koolitamine ja kaasamine
piirkonna tuleohutuse tagamisel;
* erinevate sihtrühmade veeohutusalane koolitamine,
veekogu ohtudest teavitamine, valveta ujumiskohtade
ohutumaks muutmine;
* hädaabinumbrit meeldetuletavate abivahendite välja
töötamine ja koolitused eakatele;
* tuletõrjespordi tutvustamine ning uute harrastajate
kaasamine;

* tuletõrjeajaloo tutvustamine noortele läbi interaktiivsete meetodite.

Kandideerima on oodatud registreeritud mittetulundusühingud ja sihtasutused. Toetuse ülempiir on
80 000 EEK/ 5112,93 EUR. Projekti oma- ja/või kaasfinantseerimine peab moodustama rahas vähemalt
10 % kogu projekti kogumaksumusest ning projekti
kestvus võib olla kuni 12 kuud.
Taotluste esitamise tähtaeg on 1. detsember 2010.a.

Konkursil osalemise tingimused ja taotlusvorm
on saadaval Päästeameti kodulehel www.rescue.
ee/projektikonkurss.
Projektikonkursile eelnev teabepäev toimub 29.
oktoobril kell 13.00 Tartus, Lõuna-Eesti Päästekeskuses, Vanemuise 64.
Lisainfo ja registreerimine teabepäevale: Erki Remmelkoor, Lõuna-Eesti Päästekeskuse ennetustöö büroo
juhataja, e-post: erki.remmelkoor@rescue.ee,
tel. 733 7315, 5345 6248.

