ILMUB 2 KORDA KUUS!

Asutatud
1932

PALUPERA
vald
PUK A
vald
OTEPÄÄ
vald

O t epää, Pa lu per a, P uka ja Sang as te ümbrus ko n n a hääle k an dja
Re e d e , 1 7 . d e t s e m b e r 2 0 1 0

Talv saabub tänavu talvepealinna öiste
suusahüpete saatel Tehvandilt
Sellel aastal algab talv 22.
detsembril kell 01.38. Just
siis saabub talv Otepääle
suusahüpetega Tehvandi
suusahüppemäelt. Otepää
saab 14. korda talvepealinna
tiitli.
Talvepealinna tiitlit kannab
Otepää kevadise pööripäevani, mil asub valitsemisõigustesse kevadpealinn Türi.
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Valgamaa parimate
sportlaste hulka valiti
palju otepäälasi

T

alvepealinna pidustused algavad aga juba 21.detsembril kell
10.00 traditsioonilise jõuluturuga Otepää Kultuurikeskuse pargis,
mida korraldab Otepää Naisselts. Sellel
aastal jätkub põnevust just pisiperele,
lapsi sõidutavad kelgukoerad – Alaska
malamuudid.
Kell 11.00 toimub Otepää Avatud
Noortekeskuse noorte korraldatud
jõuluetendus kõige pisematele, mille on lavale sedanud noortekeskuse
juht Kadri Orav ja kannab pealkirja
“Jõuluissit oodates”. Kell 17.00 toimub Otepää Kultuurikeskuses teatrietendus “Saabastega kass” Otepää
Gümnaasiumi ja Otepää Rahvateatri
esituses.
Talvepealinna ürituste avalöök
toimub aga öösel vastu 22. detsemb-

SANGASTE
vald
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Tehvandi hüppemäel saab Otepää taas talvepealinnaks.

rit. Tulede galerii viib otse Tehvandi
hüppemäele, kus kell 00.30 algavad
talve vastuvõtule pühendatud öised
suusahüppevõistlused. Võistlusi kommenteerib Heiko Heitur. Publikut lõ-

bustavad Maris Kajari spordiklubist Sparta, näitleja Veikko Täär ja
Otepää linetantsutrupp. Kell 01.38
toob Talvepealinna lipu suusahüppaja
Jaan Jüris. Sügispealinn Narva annab

valitsemissaua üle Otepääle.
Talve võtavad vastu Eesti Suusaliit,
spordiklubi Sparta, Tehvandi Spordikeskus, raadio Sky Plus, Arnika,
Otepää Vallavalitsus.

Valgamaa spordiliidu juhatus valis lõppeva
aasta maakonna parimateks sportlasteks
naistest Kristina Šmigun-Vähi ja meestest
Jaak Mae. Meestest oli teine kahevõistleja
Karl-August Tiirmaa ja naistest kolmas jahilaskur Aili Popp.
Meie piirkonnast jõudsid aasta parimate
hulka veel:
14-15aastased tüdrukud: Katrin Kurg (laskesuusatamine), Anette Veerpalu (suusatamine) ning Maarja Maranik (orienteerumine ja
laskesuusatamine). 14-15aastased poisid:
Andreas Veerpalu (suusatamine).
16-17aastased tüdrukud: Grete Gaim
(laskesuusatamine) ja kolmandana Mary-Ly
Kapp (laskesuusatamine). 16-17aastased
poisid: Karl Laasik (suusatamine).
Spordiveteranid: naistest Ene Aigro (suusatamine) ja Liivi Parik (orienteerumine) ning
meestest Tõnu Ainsoo (kergejõustik) ja Anti
Parik (orienteerumine).
Parimate võistkondade auhinnad kuulusid
Oti Spordiklubi suusatajate teatevõistkondadele. Täiskasvanutest Keidy Kütt, Liis Kalda,
Kristiina Šmigun-Vähi ja noortest Helen
Merilo, Keidy Kütt, Marju Meema ning Marko
Liiva, Karl Laasik, Gunnar Kruus.
Parim treener on Anatoli Šmigun, aktivistidest märgiti ära Voldemar Tasa.

Otepää –
Talvepealinn
21. detsembril

Mööduv aasta oli mitmes valdkonnas edukas

2010.

aasta on olnud igas mõttes huvitav. Nii mõnegi
sündmusega oleme ületanud üleriigilise uudisekünnise. Mõnikord heade uudistega, mõnikord
pole need uudised päris see, mida oleksime soovinud näha või kuulda. Paraku on
elus juba nii, et alati ei saa olla ainult head, juhtuvad ka ebameeldivad asjad. Peame
püüdma, et sünniks rohkem head ja positiivset.
On olnud palju rõõmustavat, mida esile tõsta. Valmis Tehvandi Spordikeskuse
uus staadion ja staadionihoone, lõpule on jõudnud Otepää Veevärgi vee- ja kanalisatsioonitorustike väljaehitamine. Need on olnud suured investeeringud ja
suured saavutused. Käesoleval aastal lõpetati Otepää Gümnaasiumi õppehoone
renoveerimine. Tänu tehtud investeeringutele saame pakkuda oma lastele kvaliteetset haridust kaasaegsete õpivahenditega. Valmis Väikese Munamäe kergliiklustee, mis annab spordiharrastajatele hea võimaluse rohkem sportida ning
muudab ohutumaks jalakäijate teekonna.
Tänan ja tunnustan kõiki neid, kes on kaasa aidanud eelnimetatud objektide
valmimisele. Eriti teeb rõõmu vee- ja kanalisatsioonitorustike uuendamise ehituse
lõpulejõudmine (oleme vabariigis esimene väikelinn, kes on lõpetanud torustike
uuendamise). Nii saame pakkuda oma elanikele paremat teenust ja hoiame ka
ümbritsevat keskkonda. Leian, et iga kroon, mida keskkonnakaitsesse paigutame, on hea investeering. See on olnud meie kõigi ühine töö ja vaev, iga volikogu
koosseis on keskkonnaküsimusi tähtsaks pidanud ja neile oma toetuse andnud.
Astusime taas Valgamaa Omavalitsuste Liitu, ka see oli lõppeva aasta üks
saavutusi. Sellega parandasime vea, mille eelmine koalitsioon tegi. Oleme alati
valmis tegema koostööd naabritega. Koostöö omavalitsuste liiduga jätkub kindlasti uutel alustel, oleme kokku leppinud, et pöörame senisest rohkem tähelepanu
kodanike sotsiaalmajanduslikele ja turvalisuse probleemidele.
Mis puutub vallavalitsuse töösse, siis üks meie eesmärkidest on täidetud
– oleme leidnud vallavanema konkursiga ning mitmed ametikohad on täidetud
ja meeskond on täies osas komplekteeritud. See annab võimaluse tööde ja tege-

mistega edasi liikuda, et teenindada meie vallaelanikke parimal moel.
Kui vaadata tulevasse aastasse, siis kõige kiirem ja hädavajalikum on valla
üldplaneeringu lõpetamine, samuti lasteaedade olmetingimuste parandamine.
Tähelepanu tuleb pöörata projektimajandusele ja kasutada kõiki võimalusi, mida
meile EL struktuurifondid veel pakuvad.
Ees seisab ka väga olulise objekti – jäätmejaama ehitus. Sellega on vallavalitsus pingsalt tegeletudnud. Uuest aastast planeerime külavanemate tegevusele
ja külaarengule rohkem tähelepanu pöörata.
Tähtis on hoida vallaeelarve tasakaalus, aidata abivajajaid. Tänavu olid allasutused sunnitud eelarvekärbete tõttu andma oma töötajatele tasuta puhkusepäevi.
Juba sellest sügisest ei pea haridustöötajad tasuta puhkusepäevi võtma ning teeme
kõik selleks, et järgmisel aastal ei peaks seda tegema ükski allasutus.
Vallas on suurenenud sündivus. Otepää Kultuurikeskuses toimunud vastuvõtul
andsime sünnikirjad aasta jooksul sündinud 46 lapse vanematele. Vallavolikogu
ja -valitus on oluliselt tõstnud erinevaid toetusi, mis peegeldab hoolivust oma kodanike suhtes. Näiteks tõuseb sünnitoetus alates 1. jaanuarist 2011 9000 kroonile,
mis on teadaolevalt kõige kõrgem vabariigis.
Uusi ideid ja mõtteid on rohkemgi. Loodame, et kõik sujub plaanipäraselt ja
head algatused jõuavad konkreetsete tulemusteni.
Tänan ja tunnustan EELK Otepää Maarja koguduse õpetaja ja koguduse
liikmete, sotsiaalvaldkonna, spordi- ja kultuuriinimesi nende tegude eest. Aitäh
Otepää Naisseltsile erinevate ürituste läbiviimise eest!
Tunnustust väärivad ka Otepää ettevõtjad. Otepää ettevõtluspäeval märgiti
ära 3 valla tublimat: UMP Kymmene Otepää AS, Pühajärve Spa&Puhkekodu
ja SA Tehvandi Spordikeskus. Tänu ettevõtjate ja tegusate inimeste toele areneb
Otepää edasi.
Soovin kõikidele otepäälastele kaunist jõuluaega ja
kordaminekuid uuel aastal!
Volikogu esimees AIVAR NIGOL

Kell 10.00–16.00 talveturg Otepää Kultuurikeskuse pargis.
Kell 12.00 ühine karusupi söömine pähklikreemiga, talvetervituse annavad üle Otepää valla esindajad. Lapsi sõidutavad
kelgukoerad – Alaska malamuudid, vahvad talvised
“mõmmid.” Korraldab Otepää Naisselts.
Kell 11.00 jõuluetendus ühes vaatuses kõige pisematele.
Jorma Piir “Jõuluissi valimised.” Lavastaja Noortekeskuse
juhataja Kadri Orav. Mängivad Otepää Avatud
Noortekeskuse noored näitlejad.
Kell 17.00 Otepää Kultuurikeskuses teatrietendus “Saabastega
kass ”, mille on lavale seadnud Otepää Gümnaasiumi
õpetaja Maarika Paavo ja Otepää Teatri juht Margus
Möll. Mängivad Gümnaasiumi õpilased ja Otepää Teatri
näitlejad.
Kell 23.00 Talvepealinna külaliste vastuvõtt Tehvandi kohvikus.
Sissepääs kutsega.
22. detsembril
Kell 1.38 algab talv. Talve võtame vastu suusahüpetega
Tehvandil. Tule mööda tulegaleriid Tehvandi hüppemäele!
Kell 00.30 algavad eelhüpped. Võistlusi kommenteerib Heiko
Heitur.
Kell 1.00-1.38 lõbustavad publikut Maris Kajari spordiklubist
Sparta, näitleja Veikko Täär ja Otepää linetantsijad.
Kell 1.38 14. talvepealinna tiitli vastuvõtmine. Talvepealinna lipu
toob suusahüppaja Jaan Jüris.
Kell 1.45 öiste suusahüpete finaal ja autasustamine.
Talve võtavad vastu Eesti Suusaliit, spordiklubi Sparta, Tehvandi
Spordikeskus, raadio Sky Plus, Arnika, Otepää

Head otepäälased!
Soovime teile jõulurahu
südamesse ja edu ning kordaminekuid uude aastasse!
Volikogu esimees Aivar Nigol
Vallavanem Andres Visnapuu
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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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www.otepaa.ee

Otepää valla haridusvõrgustiku
arengukava on valmimas

AMETLIK INFO
Otepää vallavalitsuses
24.11.2010
Otsustati lähetada vallavanem Andres
Visnapuu Austria Vabariiki 25.11.–29.11.2010
seoses kontaktide loomisega sotsiaal- ja spordivaldkonnas.
30.11.2010
Otsustati väljastada kasutusluba OÜle OP
House kohvikule asukohaga Otepää vald
Otepää linn, Munamäe 8.
Väljastati kirjalik nõusolek väikeehituse
püstitamiseks Väike-Marsina maaüksusel
Pedajamäe külas.
Muudeti Otepää Vallavalitsuse 21.05.2010
korraldust nr 2-4-265.
Väljastati ehitusluba OÜle Jaotusvõrk
Karu-pea alajaama 0,4 kV maakaabelliini
ja liitumiskilbi püstitamiseks seoses VäikeKarupea ja Ees-Karupea maaüksuste liitumisega elektrivõrguga Otepää vallas Vidrike
külas.
Määrati projekteerimistingimused elamu
ja kahe abihoone ehitusprojektide koostamiseks Arula küla Vana-Ristimäe kinnistule.
Rahuldati üks korraldatud jäätmeveoga
mitteliitunuks lugemise taotlus.
Jäeti rahuldamata üks korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemise taotlus.
Tühistati reklaamimaks Uus Maa Tartu
Büroo OÜl.
Anti luba 20 vahtra raieks Otepää linnas
Kirikumõisa 1 kinnistul.
Kanti maha kasutuskõlbmatut vara Otepää
Gümnaasiumis summas 31 270, 02 krooni.
Esitati menetluseks Otepää Vallavolikogule
Otepää valla 2011. aasta eelarve eelnõu.
Otsustati tunnustada Otepää valla politseiametnikke, abipolitseinike, teenistujaid ja
kaitseliitlasi.
Kanti maha kasutuskõlbmatut vara
Pühajärve Põhikoolis summas 45 027,35
krooni.
Kanti maha Otepää Raamatukogus 180
teavikut summas 23 066, 27 krooni.
Anti nõusolek Andrus Kõole ehituskruusa
kaevandamiseks Raudsepa külas, Vangja
katastriüksusel Vangja kruusamaardla
Vangja II kruusakarjääris.
Määrati lapse sünnitoetus kolmele vallakodanikule.
Anti nõusolek MTÜle Päikeseklubi
viia läbi Otepää valla haldusterritooriumil
mäesuusa- ja lumelaualaager ajavahemikus
02.–07.01.2011 vastavalt esitatud taotlusele.
Määrati täiendav sotsiaaltoetus 12-le vallakodanikule.
Määrati Otepää Gümnaasiumi atesteerimiskomisjoni Otepää Vallavalitsuse volitatud
esindajaks abivallavanem Merlin Müür.
Määrati Otepää lasteaia Võrukael ja lasteaia Pähklike sisehindamise aruande lasteasutuse pidaja poolseks kooskõlastajaks
abivallavanem Merlin Müür.
08.12.2010
Väljastati projekteerimistingimused Herko
Suntsile elamu ja abihoone ehitusprojektide
koostamiseks, asukohaga Kastolatsi küla
Veski-Uandi maaüksus.
Peeti võimalikuks liita Kolga tee 17, Kolga
tee 15 ja Kesk tn 21 katastriüksused ning
moodustada neist Kesk tn 21 katastriüksus
pindalaga 0,3482 ha.
Kehtestati limiidid vallavalitsuse mobiiltelefonidele.
Väljastati kirjalik nõusolek Romet Puhkile
puurkaevu püstitamiseks asukohaga Otepää
vald Nüpli küla Jaanimäe maaüksus.
Kinnitati riigihanke „Otepää valla tänavavalgustussüsteemi käidu korraldamine
2011–2013“ hanketoimingute läbiviimise
komisjoni otsused.
Kanti maha Otepää Vallavalitsuses kasutuskõlbmatu vallavara summas 133 776,65
krooni.

A

lates 2010. aasta augustist on Otepää vald
koostanud valla haridusvõrgustiku arengukava 2011–2016. Selle koostamisega hakatakse
tasapisi lõpusirgele jõudma.
Otepää abivallavanem Merlin Müür rääkis, et
kokku on olnud neli haridusvõrgustiku koostamise
töögrupi koosolekut, lisaks sellele avaseminar oktoobris. Intervjuud ja kohtumised haridusasutuste
juhtide, õpilaste, koolieelsete lasteasutuste ja koolide lapsevanemate ja haridustöötajatega on läbi viidud.
Samuti on haridusvõrgustiku arengukava koostamisel arvesse võetud kodanike ettepanekuid.
Praeguste plaanide kohaselt peaks arengukava valmima detsembri lõpuks. Alates 1. jaanuarist 2011

on haridusvõrgustiku arengukava võimalik lugeda
valla kodulehelt www.otepaa.ee.
17. jaanuaril 2011 kell 17.00 toimub haridusvõrgustiku arengukava avalik arutelu Otepää
Kultuurikeskuses. Kõik huvilised on oodatud!
Haridusvõrgustiku arengukava koostamist juhib
MTÜ Koolitus- ja nõustamiskeskus Hared.
Ootame jätkuvalt kõikide huviliste ettepanekuid
ja ideid haridusvõrgustiku arengukava koostamisel!
Täiendav info: Merlin Müür, tel. 5303 3032,
Merlin@otepaa.ee.

AMETLIK INFO
Kanti maha Otepää Muusikakoolis kasutuskõlbmatu akordion Weltmeister summas 300,00
krooni.
Kanti maha Pühajärve Raamatukogus 569 teavikut summas 4012,56 krooni.
Eraldati vahendeid reservfondist: Pühajärve
Põhikoolile küttekulude katteks 80 000, lasteaiale
“Pähklike” küttekulude katteks 20 000 krooni,
sünnitoetuste katteks 40 000 krooni, SA Otepää
Spordirajatised 10 000 krooni spordiürituste organiseerimiseks.
Määrati kultuuriürituse läbiviimiseks toetust
MTÜle Otepää Teater.
Rahuldati neli korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemise taotlust.
Eraldati toetust suuruses 3000 krooni Valgamaa
5 ja enamalapseliste perede jõulupeo korraldamiseks 17. detsembril 2010 Valga Kultuuri- ja
Huvialakeskuses.

MONIKA OTROKOVA,
Otepää Vallavalitsuse kommunikatsioonijuht

Eesti Naisliit tunnustas otepäälasi

E

esti Naisliidu 90. aastapäeva konverentsil
“Naine, mees ja võrdsed võimalused” Viru
konverentsikeskuses tipnes naisliidu esinaise
Siiri Oviiri piduliku vastuvõtu, kontserdi ja õhtusöögiga restoranis Merineitsi.
Pidulikust päevast jäi kahele Otepää Naisseltsi
liikmele nende pikaajalist ühiskondlikku tööd tunnustav tänukiri.
Otepää naisseltsi esinaine Riita Aader: “Meie

40liikmelises seltsis on kõik tegusad naised. Seekord
tunnustati tänukirjaga meie väga asjatundlikku raamatupidajat Mare Kalevit ja Laine Pulleritsu, kes on
ligi 2 aastakümmet aidanud endise Kuigatsi kooli
kasvandike elujärge kindlustada, neile abi organiseerida ja nüüd juba pereinimesteks sirgunud noortele
kokkusaamisi ja inimlikku soojust pakkuda.”

Hea Otepää vallas elav
inimene!

Tähelepanu Otepää ja
Otepää ümbruse saunaomanikud!

Otepää vald teostab lumetõrjet valda sissekirjutust
omavatel kodanikel. Neile, kes ei ole valda sisseregistreeritud, ei ole kohustust teostada lumetõrjet.
Kutsume Sind üles ennast sisse kirjutama Otepää
valda! Sellele, kes veel sellel aastal ennast sisse kirjutab, garanteerime täies mahus lumetõrjetööd.
Kiirematele Otepäälase kaart ja väike valla meene
tasuta kaasa!
Otepää Vallavalitsus kommunikatsioonijuht
MONIKA OTROKOVA

Otepää valla aukodaniku
kandidaatide esitamine
Otepää Vallavalitsus ootab taotlusi valla aukodaniku nimetusele. Avaldus ettepanekuga peab sisaldama isiku eluloolisi andmeid ning põhjendust, miks
isik võiks saada aukodanikuks ja Otepää Aumedali
kavaleriks.
Avaldused esitada 3. jaanuariks 2011 Otepää vallavalitsusele postiaadressil: Lipuväljak 13, 67405,
Otepää, või e-posti teel vald@otepaa.ee
Täiendav info ja avalduse vorm Otepää valla
kodulehel www.otepaa.ee rubriigis Otepää vald Otepää tunnustab-Aukodanik

21. detsembril
kell 10-16
Otepää Kultuurikeskuse pargis

15. talvepealinna

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

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

AILI MIKS

13. veebruaril 2011. aastal toimub kuumas Talvepealinnas Otepääl kuum Euroopa Saunamaraton.
See on ainulaadne maraton, kus osalejatel tuleb läbida võimalikult palju Otepää piirkonna saunasid.
Võistleda saab nii individuaal- kui ka võistkondlikus korras.
Saunalistele antakse start ajavahemikul 12–14
Pühajärve Puhkekeskuses ja esimene saunaskäik
tulebki seal. Saunalised peavad kindlasti igas saunas
vähemalt 3 minutit leili võtma. Kasuks tulevad ka
jääaugud ja kümblustünnid. Maraton lõpeb samuti
Pühajärvel ühise koosistumisega. Lühima ajaga enim
arvu saunu läbinud meeskond või võistleja on võitja.
Kutsume sind üles ühinema Saunamaratoniga!
Anna teada oma saunast, mis võiks olla üheks läbimiskohaks.
Info: 5097 795, sirje.ginter@otepaa.ee
MONIKA OTROKOVA,
Otepää Vallavalitsuse kommunikatsioonijuht

Otepää valla valimiskomisjoni 15. detsembri
otsusega määrati volikogu liikmeks asendusliige
Ahto Saar seoses volikogu liikme Tiimar Laine
volituste peatamisega kolmeks kuuks.

AS Eesti Raudtee
jõulurong 2010
Eesti Raudtee heategevuslik üritus – JÕULURONG on jälle liikumas ja peatuspunktid on sel
aastal ka Palupera- ja Puka raudteejaamas.

Kell 13.09 jõuab rong Palupera jaama.
Kell 13.45 jõuab rong Puka jaama.
Esinevad AS Eesti Raudtee segakoor/orkester.

Ringi jooksevad päkapikud, kes jagavad laiali
hulgaliselt maiustusi.

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

Otepää vallavalitsuses
tööl uus vallasekretär
30.novembrist alates alates on Otepää Vallavalitsuses tööl uus vallasekretär Neeme Sild.
Neeme Sild on sündinud Haapsalus. Tartu
Riikliku Ülikooli õigusteaduskonna lõpetas ta
1988. aastal. Neeme Sild on üle kümne aasta
töötanud avalikus teenistuses Lääne maavanema
õigusnõunikuna ja ligi kolm aastat omanimelises
õigusbüroos.
Vallasekretäri tööülesanneteks on valla kantselei
juhtimine ja asjaajamise, õigusalase, infotehnoloogia ja ettevõtlusalase töö korraldamine.
Neeme Silla kontaktandmed: 766 4802; 5303
3030, e-post: Neeme.Sild@otepaa.ee.

SA Otepää Tervisekeskus uus juhataja
Alates 6. detsembrist on sihtasutusel Otepää Tervisekeskus uus juhataja – Marika Tirmaste.
Marika Tirmaste on lõpetanud J.Köleri nim. Viljandi IV Keskkooli. Seejärel siirdus ta õppima Tallinna
Pedagoogilisse Instituuti, kus lõpetas 1988. a
kehalise kasvatuse eriala. 1999. a lõpetas Marika
Tirmaste Oulu Ametikõrgkooli füsioterapeudina.
2010. aastal lõpetas ta Mainori Kõrgkooli teenindusjuhi erialal.
Marika Tirmaste on töötanud võrkpallitreenerina
Viljandi Laste ja Noorte Spordikoolis, Karula Koolkodus erinevatel ametikohtadel noorte kasvatajast
kuni osakonnajuhatajani. Viimane töökoht oli AS
Viljandi Tervisekeskuse juhataja.
Marika Tirmastel on kaks täiskasvanut last.
Marika Tirmaste kontaktandmed:766 8561,
oteptervis@hot.ee.

SÜNNID
Tanel Aader
Andreas Kõiv
Anete Kõiv

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.

26. novembril
30. novembril
30. novembril

Järgmine Otepää Teataja
ilmub 14. jaanuaril 2011.

17. detsember 2010

Otepää vallavalitsus, www.otepaa.ee
Lipuväljak 13 67405, Otepää
Tel 766 4800, e-post: vald@otepaa.ee
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Õppekirjanduse edendaja meie endi keskelt
Otepää Gümnaasiumi inglise keele õpetaja Ursula Erik on leidnud aega tavalise
õppetöö kõrvalt tõlkida järjekordne raamat.
Teos on mõeldud keelerühmadega töötavatele õpetajatele, et panna õpilased omavahel erinevaid harjutusi tegema ning seeläbi ka teadmisi omandama. Ursula Erik asus
õppevahendit tõlkima poole aasta eest kur-

Rõõm liikumisest
Talvepealinna koolis ollakse harjunud sellega, et õpilased teevad ilma suusaradadel
ning kergejõustiku maailmas. Veidi vähem
aga räägitakse meie võimlejatest ja tantsijatest, kes samuti palehigis saalipõrandaid
kulutavad.
7. detsembril peeti Tartus Veeriku koolis võimlemisfestivali, kust võttis osa ka
Rütmika klubi Otepää noorteklassi võistkond. Sinna kuuluvad Annika Tiideberg
(8.a), Keit Kalk (7.a), Kristin Vähi (7.a),
Britta Mõttus (6.a), Karoliina Kruusmaa
(6.b), Helen Tiisler (6.a) ja Lisl Linda Oinus
(Pühajärve PK). Meie neiud esitasid kava
„Ela ise ja lase elada“, mille eest saadi laureaadi tiitel. Noorte edu on kindlasti innustav
ka grupi treenerile Elsa Sinijärvele. Oleme
uhked, et meie koolis tegutsetakse nii edukalt ka selle spordialaga.
KAROLIINA KRUUSMAA (VI b)

Pühajärve Puhkpilliorkestri aastaring
Aasta lõppedes on kena komme mõtiskleda, mis sai tehtud ja
mis tulekul. Pühajärve Puhk-pilliorkester harjutas hoolega pillimängu ning esinemisi oli aasta
jooksul 25 korda – erinevad üritused Otepää,
Palupera, Rõngu, Rannu vallas, Tõrvas, Valgas,
Tartus, Viljandis, Tallinnas.Mõned ülesastumised võiks ära märkida – Puhkpilliorkestrite
Turniir (III koht), festival “Mürtsub pill”,
Vaimulik laulupidu, Maakondlik laulupidu,
Võrtsjärve keskuse avamine. Aasta suurimaks sündmuseks kujunesid XIII Pühajärve
Puhkpillipäevad.
Meie orkestris on väga tublid pillimehed,

susekaaslase kutsel, ent ei kahetse tehtud
otsust. „Raamat on hirmus hea!“ iseloomustab inglise keele õpetaja tõlgitud teost.
Ometi ei tasu muretseda, et armastatud
õpetaja kooli hülgaks, sest seda kavatsust viimasel pole. „ Mulle õpilased väga meeldivad,
ma ei kavatse teid mingil juhul hüljata,“ julgustab õpetaja Erik murelikke õpilasi, kes

avaldasid kartust, et äkki õpetaja kavatsebki
tulevikus vaid kirjaneitsiks hakata.
Otepää Gümnaasiumi koolipere on uhke,
et meie kooli seinte vahel tegutseb tegus koolmeister, kes Eesti pedagoogikasse on oma panuse andnud.
ELEN KURVITS, koolilehe peatoimetaja

Pisike Laura – meie tõusev
muusikalitäht
„Helisev muusika“, mida on Eesti lavadel
nüüdseks juba kolm korda, on ilus, elamusrohke ja soe perelugu. Selles kaunis muusikalis on näitlejana tegev ka meie kooli 6. klassi
õpilane Laura Danilas.
Väärikasse lavateosesse saamiseks tuli
läbida tihe konkurss. Oma muusikaõpetaja
Ursel Oja (Ülenurme laulustuudio) soovitusel läks häält proovima ka Laura Danilas.
Väljavalitud lapsed pidid oma võimeid näitama kahes voorus. Esimeses voorus võis esitada laulu omal valikul. Teises voorus, kuhu said
edasi ainult kümme last, nende seas ka Laura,
tuli ette kanda ka üks muusikalilaul. Kahe nädala pärast anti teada, kes said unistuste koha
Vanemuise teatri menuetendusse. Ka meie
kooli Laura oli nende õnnelike hulgas. „Mina
mängin üheksa-aastast Brigittat, kel on isegi dialoog peaosatäitja Mariaga. Selles rollis
meeldib mulle Hanna Liina Võsa, saan temaga
väga hästi läbi.“
Laulutäht Laura meenutab: “Hakkasin
laulma kolme- või nelja- aastaselt lasteaias.
Nelja- aastasena käisin oma esimesel Laulu-

karussellil, kust ma edasi ei saanud ja seepärast
olin väga kurb ning nutsin.” Mitmete kuulsate lauljate koolitaja Ursel Oja juures on Laura
õppinud kaks aastat.
Hetkel on Laura jaoks põhiline õppimine
ja muusikaga tegelemine. Koolis on Laural üle
seitsmekümne puudutud tunni, kuid sellegipoolest on õpetajad vastutulelikud. “Ise pead
ka muidugi olema aktiivne ja kohusetundlik, et
kõik hinded ikka korda saaks,” ütleb Laura.
Kuna etendused kestavad kella kümneni, siis jõuab väike laulja koju alles enne südaööd. Mõistagi on see lapsele suur koorem,
kuid Laura silm särab raskustele vaatamata.
On ju tore, kui saad tegeleda rõõmu ja naudingut pakkuva tööga. Lisaks laulmisele kohtame Laurat ka tantsutrennis, võimlemisrühmas,
jalgpallitrennis, aga ka muusikakoolis, kus ta
õpib viiulit ja klaverit. Kodus lisandub õpingutele veel kitarrimäng.
Selline ta ongi, meie Laura Danilas, nagu
üks lastesaate kangelane Hunt Kriimsilm oma
üheksa ameti ja alati säravate silmadega.

kes tahavad ja oskavad leida aega koos musitseerimiseks. Need nad on: tõelised raudvarad
Enn Park (trompet) ja Ants Ilves (tuuba), super-Leopardide pere Tambet, Magnus (tromboonid), Birgit, Mirjam (klarnetid), Gertrud
(löökpillid) ja Remi (trompet), Imre (tuuba), Marie (klarnet), alati koostöövõimaluste
leidjad Kaido Pihelgas (trompet), Lii ja Mait
Peterson (löökpillid ja tromboon), heal meelel musitseerijad Teet Saul (tenor), Toomas
Pihelgas ja Maarit Stepanov (altsaksofonid),
Rasmus Jaagant (trompet), Markus Narusk
(löökpillid) Viljar Mitt, Rauno Sotnik, Külli

Teearu (klarnetid) ja tegus dirigent Arno
Anton.
Pühajärve orkestril on väga vedanud
– meil on väga palju sõpru ja häid toetajaid.
Tahaksime väga tänada – Pühajärve Põhikooli
ja Miia Pallast, Otepää Lidatööstust ja Maie
Niitu, Otepää, Palupera ja Rõngu vallavalitsusi,
Eesti Kultuurkapitali ja kõiki neid, kes puhkpillimuusikat oma südames kannavad. Aitäh!
Südamlikud jõulusoovid ja kõike head
uueks aastaks!

KÄRT KALVE (X b)

Soovib Pühajärve Puhkpilliorkester

Kokkuvõte volikogu komisjonide tööst
Aasta lõpul anname ülevaate volikogu komisjonide hetkeseisust. Edaspidi soovime
hakata kajastama komisjonide tööd Otepää
Teatajas regulaarselt.
Otepää vallavolikogus on 9 komisjoni.
Paljude komisjonide koosseis on teatavasti
vahetunud. Lisandus uue komisjonina
turismikomisjon, oma tegevuse lõpetas
mootorsaani- ja vabaajakomisjon.
Revisjonikomisjoni esimees Indrek Tiido:
„Revisjonikomisjon on 3liikmeline, sellesse kuuluvad volikogu liikmed. Revisjonikomisjon on
2010. aastal koos käinud seitse korda. Teemadeks on olnud peamiselt kodanike pöördumiste
läbivaatamine, töövõtulepingute kontroll, 2009.
a majandusaasta aruande kinnitamine. Revisjonikomisjoni ülesandeks on laiemalt kontrollida
linna- või vallavalitsuse tegevuse vastavust volikogu otsustele ja määrustele.“
Majandus- ja eelarvekomisjoni esimees Aivar
Nigol: „Komisjon on 8liikmeline, sinna kuuluvad nii volikogu liikmed kui ka vallakodanikud.
Komisjoni ülesandeks on tegeleda eelarveliste
küsimustega.“
Maaelu- ja keskkonnakomisjoni esimees
Peeter Holts: „8liikmelisse komisjoni kuuluvad
volikogu liikmed, ettevõtjad ja vallakodanikud.

Koos oleme käinud seitse korda. Põhiülesanneteks on olnud detailplaneeringute ülevaatamine ja volikokku suunamine. Tegeleme ka
valla üldplaneeringu alaste küsimustega, mis
jätkub ka järgmisel aastal. Tuleb tunnistada, et
siiani oleme seisnud nö näoga rohkem linna- kui
maainimeste poole. Tahame seda uuel aastal
kindlasti muuta, tahame rohkem seista maainimeste huvide eest. Käivitamist vajab külaelu ja
külavanematega seonduv.
Teine suurem valdkond, millega tegelenud
oleme, on prügimajandus. Komisjonis on menetluses olnud jäätmejaama ehitamine projekt,
mille taotlus on läinud Keskkonnainvesteeringute Keskusesse, ootame sealt vastust.“
Spordikomisjoni esimees Enn Sepma: „Meie
komisjonis on 6 liiget – on nii volikogust kui
ka spordiinimesi. Spordikomisjoni praeguses
koosseisus on värskelt valitud ja ees seisab
esimene istung 27. detsembril, mil arutame abivallavanemaga valla sporditöö suundasid.“
Tervishoiu- ja sotsiaalkomisjoni esimees
Luule Saar: „Komisjoni praegune, 7liikmeline
koosseis on tegev alates oktoobrist. Komisjoni
kuuluvad sotsiaalala inimesed. Koos oleme
jõudnud istungit pidada ühe korra. Sotsiaalkomisjon menetleb peamiselt laekunud sotsiaaltoetuste taotlusi.“
Kultuurikomisjoni esimees Aivo Meema:
„Kultuurikomisjon praeguses seisus on just

värskelt valitud ning koos pole jõutud veel käia.
Komisjonis on 4 liiget.“
Õigus- ja korrakaitsekomisjon esimees Rein
Vikard: „Õigus- ja korrakaitsekomisjon on
moodustatud volikogu poolt vallaelanike turvalisuse küsimuste lahendamiseks. Komisjon on
10liikmeline. Komisjoni kuulub volikogu liikmeid,
vallavalitsuse esindaja, kaitseliidu, päästeteenistuse ja politsei juhid. Tegeletud on liiklusküsimustega, turvakaamerate paigaldamisega ja
Otepääl toimuvate ürituste turvamisega. Politsei
92. aastapäeva puhul tunnustati 30. novembril
Otepää valla tublisid politseinikke, abipolitseinikke ja kaitseliitlasi.“
Haridus- ja noorsootöökomisjoni esimees Aivo
Meema: „Värskelt valitud komisjoni 6liikmelises
koosseisus ei ole seekord ühtegi vastavat allasutuste juhti, kuid see ei tähenda seda, et neid
ei kutsuta osalema komisjoni töös. Kindlasti on
haridusasutuste juhid oodatud osalema. Komisjoni koosseisus on nüüdsest ka Haridus- ja
Teadusministeeriumi ametnik.“
Turismikomisjoni esimees Margo Krüünvald:
„Turismikomisjon on alles moodustatud ning
sellest tulenevalt käinud vaid korra koos. Istungil oli arutlusel SA Otepää Turism teema, mille
moodustamine sai poolehoiu osaliseks.“
Komisjonide esimehed soovivad Otepää
vallaelanikele rõõmsaid jõule ja edukat uut
aastat.

KULTUURIÜRITUSED
17. detsembril kell 19.00 Otepää Maarja kirikus Tartu Ülikooli
Kammerkoori jõulukontsert. Dirigent Triin Koch. TASUTA.
21. detsembril talvepealinna avamine.
Kell 10-16 talveturg Otepää Kultuurikeskuse pargis
Kell 11.00 jõuluetendus ühes vaatuses kõige pisematele Jorma Piir
“Jõuluissi valimised.”
Kell 17.00 Otepää Kultuurikeskuses teatrietendus “Saabastega kass.”
Kell 23.00 Talvepealinna külaliste vastuvõtt Tehvandi kohvikus.
Sissepääs kutsega.

22. detsembril. Tule mööda tulegaleriid Tehvandi hüppemäele.
Kell 00.30 algavad eelhüpped. Kell 1.00-1.38 lõbustavad publikut
Maris Kajari spordiklubist Sparta, näitleja Veikko Täär ja Otepää
line-tantsijad. Kell 1.38 algab talv. 1.45 öiste suusahüpete finaal
ja autasustamine.
23. detsembril kell 20.00 Otepää Kultuurikeskuses. KINO: Õigeks
ajaks. Alla 12 a. keelatud. Pilet 25.30. detsembril kell 20.00 Otepää Kultuurikeskuses. KINO: Harry
Potter ja surma vägised: Osa 1. Alla 12 a. mittesoovitav. Pilet 25.-

OLETE KÕIK OODATUD
Otepää Gümnaasiumi
ALGKLASSIDE JÕULUPEOLE
17. DETSEMBRIL
kell 18.00
ja JÕULUTRALLILE
22.DETSEMBRIL
kell 18.00
KOOLI AULASSE

Otepää spordihoone
SULETUD 24. ja 25. detsembril 2010 ja 1. jaanuaril 2011
23.12.2010 avatud 8.00–18.00
26.12.2010 avatud 10.00–18.00
31.12.2010 avatud 10.00–14.00
Alates 27.12.2010 kuni 8.01.2011
oleme avatud 10.00–22.00,
puhkepäevadel 10.00–18.00 (kooli vaheaeg).
LP. SAUNALISED!
Sauna lahtioleku ajad:
NAISED: 23.12.2010 13.00–17.00
30.12.2010 15.00–20.00
MEHED 24.12.2010 SULETUD
31.12.2010 11.00–14.00

Talvejooks “Kadunud kroon”
8. jaanuaril laste talvejooks “Kadunud kroon” Tehvandi staadionil kell 12.00. Vanusegrupp – 8-15aastased. Kavas üllatused,
tule osale terve perega!
Korraldab OÜ Otepää Lihatööstus Edgar koostöös SAga Otepää Spordirajatised.
Pärast jooksu Edgari Trahteris Edgari toodete degustatsioon.
Info: 7655 824 (Maie Niit).

Otepää Avatud Noortekeskuses
Reedel, 17. detsembril Otepää Avatud Noortekeskuses kell
19 jõuluõhtu. Mängime ühiselt mänge, vaatame jõulufilme ja
laulame. Võta kaasa midagi külakostiks lauale, samuti kostitab ka
noortekas omaltpoolt.
Otepää Avatud Noortekeskus soovib kõigile
ilusaid ja rahulikke pühi!
27. detsembril kell 16.00 on Otepää Avatud Noortekeskuses
karaokeõhtu. Parimad saavda auhinnad!
29. detsembril kell 18.00 on filmiõhtu!
3. jaanuaril kell 16.00 on Otepää noortekeskuses külas Tartu
Ülikooli ajakirjanduse ja kommunikatsiooni instituudi tudeng
Gertu Võsu, kes annab ülevaate intervjuu läbiviimisest ning uudiste koostamisest paberväljaandes, raadios ja televisioonis.
6. jaanuaril kell 17 lähme üheskoos kõik kelgutama, kogunemine noortekeskuse ees. Soojalt riidesse ja kelgud kaasa! Meisterda ka ise mõni vahva kelk. Parimatele kelgumeistritele ja pikima
liu tegijatele on auhinnad!
Kohtume noortekas!

Palupera vallavalitsus, www.palupera.ee
Hellenurme sjk 67514, Valgamaa
Tel 767 9502, e-post: palupera@palupera.ee
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Palupera Vallavolikogus
14.12.2010:

Algatati Valgamaa omavalitsuste ühtne jäätmekava aastateks 2011–2016 koostamine. Jäätmekava
koostatakse 5 (viieks) aastaks.
Kehtestati „Hangete korraldamise kord Palupera
vallas”.
Kinnitati „Osaühing Palu-Teenus hangete läbiviimise, hindamise ja aruandluse kord” ja määrati
hangete läbiviimisel hankekomisjoni vallavolikogu
poolseks esindajaks Toomas Kikas.
Kinnitati uus „Palupera põhikooli põhimäärus”.
Toimus „Mittetulundustegevuseks toetuste andmise kord Palupera vallas” II lugemine.
Kinnitati muudatused valla eelarvesse 2010.
aasta jooksul lisaks laekunud tulude ja kulude kohta
kogumahus 135 000 krooni.
Toimus valla eelarve 2011 arutelu. Kirjalikke
ettepanekud oodatakse I eelnõule 28. detsembriks
2010.
Kuulati ära vallavalitsuse seisukoht valla eelarvest mittetulundustegevuseks eraldatud taotlustearuandluse revisjonikomisjoni poolsele auditile
2009. aastal.
Anti seisukoht Tartu Halduskohtule Lignator Mets
OÜ poolt esitatud kaebuse osas, millega soovitakse
tühistada Palupera vallavolikogu 01.10.2010 otsus
nr 1-1/26 „Arvamuse andmine Lignator Mets OÜ
geoloogilise uuringuloa taotluse otsuse eelnõu kohta
Miti kinnistule Miti külas“ ja mõista välja Palupera
vallavolikogult kaebuse esitaja menetluskulud. Võeti
teadmiseks, et Palupera valda esindab haldusasjas
Advokaadibüroo Rando Antsmäe OÜ.
Lubati vallavalitsusel müüa Lepa kinnistu 1/3
mõttelist osa, katastritunnusega 58201:002:0021
2/3 osas kaasomanikule hinnaga 25 625 krooni
(1637,74 eurot).
Jäeti algatamata Jõe 6 kinnistu nr. 418240
katastriüksuse nr. 58201:001:0471 osa detailplaneeringu keskkonnamõjude strateegiline hindamine.
Algatamata jätmise põhjendus – planeeringuga ei
kavandata olulise keskkonnamõjuga tegevusi ega
eeldatavalt olulise keskkonnamõjuga tegevusi ega
eeldatavalt olulise mõjuga tegevusi Natura 2000
võrgustiku alale. Keskkonnaameti Põlva-ValgaVõru regioon nõustus Palupera Vallavolikogu
seisukohtadega jätta algatamata KSH detailplaneeringu koostamisega.
2011. aastal maamaksumäärasid ei muudeta,
endiselt jäävad need – 1,5 protsenti maa maksustamishinnast aastas looduslikule rohumaale ja põllumaale ning 2,3 protsenti ülejäänud maale.
Algatati Tanni kinnistu nr 872940 kü-le nr

Vene Teatri külastus
11. detsembril pärast suurt kahepäevast lumetormi
sõitsid Palupera ja Pühajärve põhikooli õpilased
lummemattunud pealinna, et külastada Vene Teatrit
ja vaadata Charles Dickensi etendust „Jõuluvaimud“. Pärast etendust tutvustati meile ka kaunist
teatrimaja: räägiti põgusalt hoone ajaloost, saime
jalutada üle lava ja kiigata nn black box`i.
Õpilastele meeldis etenduse teema ehk kuidas
halvast ja ihnest mehest sai tänu jõuluvaimude
tegutsemisele hea ja lahke mees. Eriti meeldisidki
jõuluvaimud ja nende ilmumine.
Sõit sai teoks tänu Kultuuriministeeriumi rahastusele läbi projekti „Teater maale“.
REET ALLAK, Palupera põhikooli õppealajuhataja

Tõde teades ja teistele
paremat soovides
Möödunud nädala kolmapäeval käis Palupera
Põhikoolis kiirabiarst Mare Liiger. Ta on võtnud
südameasjaks rääkida koolinoortele narkomaaniast
ja alkoholist. Meie koolis kõneles ta veel mitmest
probleemist. Peamine mõte keerles selle ümber, et
iga inimene Ise loob oma tuleviku. Mõni näide pani
kohe ohkama.
Seoses Mare Liigeri külaskäiguga tekkis paaril
meie kooli tüdrukul mõte rääkida kaaslastele
lähemalt peamistest meelemürkidest, tubakast,
alkoholist. Tüdrukud loodavad avada silmad neil,
kellel need pole veel avanenud.
Aitäh Mare Liigerile! See oli väga hariv ja mõtlemapanev loeng.
HANNA-LIISA TAMM, 9. klass

Tants teeb meele rõõmsaks

J

ärgmise aasta alguses saab 3 aastat sellest, kui
Hellenurme kultuurimajja kogunesid naised, kes
olid huvitatud idamaise kõhutantsu õppimisest.
Esimestes tundides oldi arglikud ja ebalevad tundmatuid tantsuelemente õppides, ent ajaga muutusid
need ka põhjamaistele naistele omaseks. Esimese
tantsu õppimine tundus väga raske. Tuli ju muusikasse panna nii liikumine põrandal kui ka tantsulised elemendid – kõhulained, puusakaheksad, maokäed jne.
Esimesel aastal oli nii loobujaid kui ka juurde tulijaid, kuid kes on jäänud, on väga püüdlikud ja visad.
Tantsutund võib vahele jääda ainult väga mõjuval
põhjusel. Teisel aastal olime väga õnnelikud kui tantsutundi minnes nägime, et kultuurimaja tagaseina
olid tekkinud suured peeglid. Tänu annetajale – Elva
Marepleks ja paigaldajatele. See muutis meie tunnid
veelgi põnevamaks ja üha juurde õpitavaid elemente
oli kergem omandada, kui said ennast peeglist ise
näha.
Hetkel on meil tantsutundides osalejaid 17 ja nende hulga 4 väikest tüdrukut – seega on ka järelkasv
olemas. Nende aastatega on olnud palju esinemisi
ja väga toredaid sõpruskohtumisi Valga, Abja ja Läti
Seda tantsijatega.
20. novembril tähistas Valga kõhutantsurühm Sami-

ra oma seitsmendat sünnipäeva kontserdiga “Samira
ja sõbrad”. Kontserdil esinesid tantsurühmad Lätist
– Arabija Sedast ja Haidar Valkast, Eestist – Nafima
Abjast, Marbella Hellenurmest ning tantsustuudio
Sanasaara Valga rühm.
Kontsert algas Samira tervitustantsuga Salam aleikum. Seejärel läks lahti idamaste viiside, kaunite kostüümide ja hoogsate tantsude meeleolukas karussell.
Nii suurel kontserdil ja nii suurel laval esinemine oli
meie rühma jaoks esmakordne. Koos teiste rühmade
tantsijatega lava taga oma esinemisjärge oodates
tekkis tantsijate vahel tõeline ühtekuuluvustunne – tegime ju ühte ja sama asja. Unustasime rambipalaviku
ja saime oma esinemisega väga hästi hakkama.
Õhkkond oli soe ja rõõmus nii saalis publiku seas kui
ka lava taga – tuttavat tantsu tantsiti kaasa kulisside
vahelgi. Kontsert lõppes ühistantsuga Barsha. Pärast kontserti öeldi vastastikku tänusõnu. Tänasime
õpetajaid ja kontserdi korraldajaid. Samira tantsijate
tehtud huvitav ja õnnestunud lavakujundus lausa kutsus dekoratsioonide taustal pildistama.
Aitäh korraldajatele ja tantsijatele ilusa kontserdi
eest! Usume, et see oli nii vaatajatele kui ka esinejatele suur elamus!

Hellenurme lasteaia jõulupidu

Jõulupidu pühapäeval, 19. detsembril

21. detsembril lasteaias:
Lepatriinude rühmas kell 16.00
Mesimummide rühmas kell 16.45

Tantsutrupp MARBELLA ja TIINA

kell 12.00 Hellenurme kultuurimajas
Hellenurme-Palupera piirkonna eakatele.
Osalustasu 10 krooni.
Kaasa hea tuju ja päkapikud ootavad!

Jõulumüük ja kohvik alates 15.00
Ootame lastevanemate kaasalöömist laadalettide kaubaga täitmisel!
Lepatriinud ja Mesimummid
koos õpetajatega.

19. detsembril kell 16
Nõuni kultuurimajas

LASTE JÕULUPIDU

*esietendub näidend „METSARAHVA JÕULUSEIKLUSED“
*külla tuleb JÕULUVANA

Raamatulaat Palupera koolis
Varsti jõuab lõpule 2010.
aasta, mis on pühendatud lugemisele. Selle auks korraldasime eelmisel teisipäeval
koolis raamatulaada. Laada
idee oli jagada raamatuid,
mis endal on juba loetud,
aga mis võiksid rõõmu valmistada kellelegi teisele.
Kuigi toojaid polnud palju,
kogunes õpetajate abiga
ligi viiskümmend teost, mis
jäid ootama uut kodu ja uut
lugejat. Terve koolipäeva
vältel said õpilased pakutavaga tutvuda ning valida, millist raamatut nad lugeda
tahaksid.
Laada ihaldusväärseimaks teoseks kujunes raamat
„Dinosaurused“, mida soovis endale koguni 13 huvilist, paar tahtjat vähem oli S. Meyeri populaarsel
noorteromaanil „Noorkuu“. Algklassilastele meeldisid enim ilusad pildiraamatud, näiteks „Jõuluvana
jõulud“.
Et veel teistelgi teostel oli soovijaid rohkem kui üks,

URVE VIITKAR

AMETLIK INFO

toimus järgmisel päeval loos, kus
selgusid raamatute uued omanikud. Kel oli rohkem õnne, sai oma
lemmiku; kel õnne natuke vähem,
see mõne teise – päris ilma ei
jäänud keegi!
Samal ajal oli ka näitus õpilaste
oma lemmikraamatuist. Külastajate vaieldamatuks lemmikuks oli
Danjel Juðkini toodud „Inimese
keha“, mille uurimiseks moodustus lausa järjekord. Suurematele
õpilastele pakkus suurt huvi valik
tänapäevasest fantaasiakirjandusest, sealhulgas kõik Harry Potteri
sarja raamatud õppealajuhataja Reet Allaku kogust.
Täname kõiki õpilasi, kes aitasid oma osavõtuga
kaasa selle ürituse õnnestumisele, eriti aga 9. klassi
õpilast Kaisa Lokki ja 4. klassi õpilast Carola-Trixibell
Komlevit.
Ehkki lugemisaasta saab kohe-kohe läbi, püüame
hoida raamatuid ja lugemist au sees ka järgnevatel
aastatel.
URVE VIITKAR

Miti kruusakarjääri rajamisega ja sealt kaevandamisega
kaasneva keskkonnamõju hindamise programmi
avalikustamine
Keskkonnaameti Põlva-Valga-Võru regioon teatab, et on
valminud Miti kruusakarjääri rajamisega ja sealt kaevandamisega kaasneva keskkonnamõju hindamise (edasi KMH)
programm.
Mäeeraldis ja selle teenindusmaa paiknevad Valga maakonnas Palupera vallas Miti külas eramaal Sapi maaüksusel
(katastritunnus 58201:002:0350, sihtotstarve maatulundusmaa). Mäeeraldise teenindusmaa pindala on 17,10 ja mäeeraldise pindala 14.70 ha. Mäeeraldise piiresse jääb 723 tuh
tuh m3 ehituskruusa ja sellest kaevandatava varu suuruseks
on 692 tuh m3, millest 82 tuh m3 asub põhjaveetasemest madalamal. Maavara kaevandamise keskmiseks taotletavaks
aastamääraks on 50 tuh m3, taotletava loa kehtivusaeg on
15 aastat.
Keskkonnamõju hindamine algatati KeHJS § 6 lõike 1 punktidest 28 ja 35 tulenevalt, kuna pealmaakaevandamine kokku
suuremal kui 25 ha suurusel alal on olulise keskkonnamõjuga tegevus. Miti (Mitiküla, Palupera) kruusamaardlas on
olemasoleva ja kavandatava kaevandamisala pindala kokku
46,89 ha.
KMH peamiseks eesmärgiks on välja selgitada, kas lähtuvalt
sotsiaalsetest aspektidest ja piirkonnas esinevatest loodusväärtustest, keskkonnatingimustest ja teistest teguritest on
võimalik avada Miti kruusakarjäär; võimalusel leida kavanda-

tavaks tegevuseks sobivaimad lahendusvariandid; töötada
välja leevendavad meetmed ning koostada seireprogramm.
Keskkonnamõju hindamise osapooled:
1) arendaja ja maavara kaevandamise loa taotleja on aktsiaselts Kiirkandur, kontaktisik Kalev Ollo, telefon 5081598,
e-post: kalev@warren.ee;
2) tegevusloa andja ja keskkonnamõju hindamise järelevalvaja on Keskkonnaameti Põlva-Valga-Võru regioon,
kontaktisik Kairid Leks, telefon 7666115, e-post kairid.
leks@keskkonnaamet.ee.
Keskkonnamõju hindamise programmiga on võimalik tutvuda kuni 10.01.2011:
1) Keskkonnaameti Põlva-Valga-Võru regiooni kontorites;
2) Palupera vallamajas aadressil Hellenurme küla, Palupera
vald;
3) internetis Keskkonnaameti koduleheküljel http://www.
keskkonnaamet.ee (Ameti teated – Keskkonnamõju hindamised) ja Palupera valla kodulehel http://www.palupera.ee/.
KMH programmi kohta saab Keskkonnaameti Põlva-Valga-Võru regioonile esitada ettepanekuid, vastuväiteid ja
küsimusi kirjalikult või e-posti teel kuni 10.01.2011. KMH programmi avalik arutelu toimub 11.01.2011 kell 16.00 Palupera
Põhikoolimaja saalis.

AMETLIK INFO
58201:001:0763, asukohaga Mäelooga küla,
detailplaneeringu koostamine, eesmärgiga
määrata ehitusõigus kunstlumesüsteemi ja
rajavalgustuse rajamiseks. Anti lähteseisukohad DP koostamiseks. DP koostamise korraldajaks ja kulude kandjaks määrati SA Tartumaa
Tervisespordikeskus. Tuleb teha Natura 2000
eelhindamine ja kui selles ei tuvastata olulist
mõju Natura alale, mis eeldab keskkonnamõju
läbiviimist, tuua eelhindamises välja soovitused
ja keskkonnanõuded, mis kajastatakse DP seletuskirjas. Planeeringualal on kaitstavatest loodusobjektidest ka Elva-Vitipalu maastikukaitseala, mis sätestab maakasutusele ja ehitamisele
erinõuded.

Palupera Vallavalitsuses
3.12.2010:

Anti kaks kutseõppeasutuse/kõrgkooli õpilase/tudengi toetust 600 krooni, üks ühekordne
toetus 300 krooni, kolm toetust lapse aastaseks
saamisel a´1500 krooni, üks toetus haiglapäevade eest tasumiseks 175 krooni ja kaks retseptiravimite toetust kogusummas 1645 krooni.
10.12.2010:
Toimus valla 2011. aasta eelarve arutelu.
Võeti seisukoht valla eelarvest mittetulundustegevuseks eraldatud taotluste-aruandluse revisjonikomisjoni poolsele auditile 2009. aastal.
Väljastati ehitusluba T.L-le Neeruti külas
Sepatare kinnistu õuealale elamu ehitamiseks.
Peeti võimalikuks Nõuni külas Pika ja Pika-2
kinnistute vahelise piiri muutmist, mille tulemusena jääb Pika-2 kü 58202:002:0571 suuruseks 18256 m² (elamumaa) ja Pika kü nr
58202:002:0182 suuruseks 11,1 ha (maatulundusmaa).
Astuvere külas nimetati 19091 m² suurune
maatükk Pedajamäe katastriüksuseks ja anti
hoonete omanikule nõusolek see ostueesõigusega erastada.
Anti kaks ühekordset sotsiaaltoetust a´ 300
krooni, üks matusetoetus 2000 krooni, kaks jõulutoetust paljulapselistele peredele kogusummas
1200 krooni (100 krooni alaealise lapse kohta)
ja kolm retseptiravimite toetust kogusummas
1992 krooni.

Jõuluaeg toob rahu
hinge ...
...kuigi väike ärevus võttis võimust küll. Väljas
tormas tuisk ja maru, telest nähtu võttis kahtlema, kas planeeritud üritusi hoopis ära jätta.
Kuid ilmataat oli „meie poiss“ ja laupäevaks,
11. detsembriks välja hõigatud pühade ootamine
koos juttude ja muusikaga toimus siiski. Toredaid
lugusid pajatas Piret Päär, erinevaid pille tutvustas ja võlus helisid välja Cätlin Jaago. Poolteist
tundi muinasjutumaailmas möödus imekähku.
Ka kõige pisemad kuulasid hiirvaikselt.
Õhtune disko, kus ristsed diskopuldis sai dj
Burks, oli seevastu palju kärarikkam. Noored
said mõnuga tantsida ja sõpradega suhelda ning
purustada müüti „et noored on hukas“.
12. detsembril käisime jõulukosti ehk laule ja
tantse viimas Hellenurme ja Uderna hooldekodu
hoolealustele. Esinesid meie maja lapsed, emmed, vanaemad. Südamlik vastuvõtt, soe aplaus
ning sära silmades oligi meile suurimaks tänuks.
Aitäh sulle, kes sa osaled laulu-, tantsu-, aeroobika-, laste- või maleringis, käid peotantsukursusel, teritad mõistust mälumänguturniiril, võtad
aktiivselt osa küla- ja ülevallalistest üritustest,
ütled sõna sekka koolitustel ja ümarlaudadel,
oled kohal, kui on teatrietendus, vahva tantsupidu või disko! Tänu sinule on meie kodukandis
lihtsalt mõnus elada.
Kaunist ja rahumeelset jõuluaega ning rõõmsat
uut aastat soovivad Marika ja Kalev.

JÕULUKUU

KULTUURIKALENDER
NÕUNI KULTUURIMAJAS
18. detsembril kell 12 PENSIONÄRIDE JÕULUPIDU
19. detsembril kell 16 LASTE JÕULUPIDU
25. detsembril kell 20 VANA-AASTA LÕPUPIDU
ansambliga „Viiser“, pilet 75 krooni.

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

PUKA
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www.puka.ee

Reis kosmosesse

OÜ Vaatepiir esitles Puka Keskkoolis astronoomiateemalisi õppeprogramme. Täispuhutavas
planetaariumitelgis said õpilased vaadata filmi teleskoopidest ja nende leiutajatest ning filmi Linnutee
galaktikast. Filmid projetseeriti kuppeltelgi sfäärilisele ekraanile. Virtuaalne reis kosmosesse pakkus
õpilastele meeldejääva elamuse.

AMETLIK INFO
Puka Vallavalitsuses
Hooldus lõpetati kahel puudega isikul;
Kehtestati Puka valla koolide hoolekogude moodustamise ja tegutsemise kord;
Kinnitati Puka Keskkooli hoolekogu koosseis:
Kristi Nagla, Rannus Prii, Raina Koort, Anneli
Sarnit, Rein Undrits, Eva Kosk, Karin-Kaja Liigand,
Triin Tensing, Kaidar Kingo;
Nõustuti ehituslubade väljastamisega Meegaste külas
asuvale Albi kinnistule suvemaja, Pühaste külas asuva
Sootla 2 kinnistule elamu, OÜle Jaotusvõrk Komsi
külas asuva Komsi alajaama asendamiseks ja Aakre
külas Antsu kinnistule abihoone ehitamiseks.

a sain teada palju asju teleskoopidest ja muudest uurimismasinatest. Sain teada, et on erinevaid liike teleskoope, ja et klaaside ja peeglitega
näeb teisigi taevakehasid. Kuigi ma juba universumitest peamist teadsin, sain ma teada palju uust.
Näiteks seda, mida tähendab „valgusaasta“. See on
valguse levimise vahemaa aasta jooksul. Sain teada
ühe universumi, Andromeeda udukogu, nime. Ja
seda, kuidas vanaaja teleskoobid välja näevad.
Nüüd tean, mida vanaaja teadlased arvasid,
millal nad elasid ning millega peamiselt tegelesid.

L

aupäeval, 10. detsembril toimus Pukas Punase
Risti korraldatud lastelaager, kus osalesid Aakre
ja Puka koolilapsed. Enne, kui hakkasime tutvumismängu mängima, tutvustati meile laagri kava. Plaanis oli esmaabiõpetus, videofilmide vaatamine,
sidumisõpetus, töövihikuülesannete lahendamine.
Saime kõik plaastrid ja pidime need endale õigesti
peale panema.
Edasi rääkis esmaabiõpetaja Piia Künnapuu meile esmaabist ja näitas õppefilme. Pärast filmide
vaatamist saime ise sidumist õppida ja proovida
esmaabivõtteid enda peal. Sidumisel kasutasime
ka kolmnurkrätti, mida oli üpris keeruline siduda.
Siis tuli meil tegemist politseiga. Pidime otsima
peidetud liitsõnu, mis on politseil abivahenditeks.
Politseinik Linda Oks rääkis ja näitas meile politseis vajaminevaid abivahendeid. Proovida saime

dib astronoomia. Ma olen ise väga huvitatud astronoomiast.
ERICH-DANIEL KANARIK,
Puka Keskkooli 2. klassi õpilane

Küll oli tore laager!
kuulivesti, mis oli üsnagi raske. Käerauad tekitasid
poistes suurt huvi.
Aina Pääro tutvustas meile Punase Risti saamislugu, mis tuli meil endil ise läbi näidelda ja mängida.
Pühapäeval jätkus laager väljasõiduga Urvaste
valda, kus külastasime Pokumaad ja laste liikluskasvatuse ja meelelahutuse keskust LIIKLUSLINN.
Oli tore nädalavahetus meile kõigile. Täname Puka
valla sotsiaal- ja lastekaitse töötajat Marika Uibot,
kes selle toreda nädalavahetuse meile võimaldas.
Aakre Algkooli 5.klassi õpilased KAREN-CHRISTINE
TOPS ja RISTO JOHANSON

Teade
Puka valla koduste laste ja eakate (80a ja vanemad)
kommipakkide väljastamine vallamajas igal tööpäeval kell 9-16 kuni 20. jaanuarini 2011.
Info tel 766 9414 ja 766 9415.

LIINA LAASER

Lapsed raamatuid uudistamas

AS Eesti Raudtee

jõulurong 2010

Eesti Raudtee heategevuslik üritus – JÕULURONG on jälle liikumas ja peatuspunktid on sel
aastal ka Palupera ja Puka raudteejaamas.
Kell 13.09 jõuab rong Palupera jaama.
Kell 13.45 jõuab rong Puka jaama.
Esinevad AS Eesti Raudtee segakoor/orkester.
Ringi jooksevad päkapikud, kes jagavad laiali
hulgaliselt maiustusi.

25. detsembril kell 20
Nõuni kultuurimajas

VANA-AASTA LÕPUPIDU
*tantsumuusikat pakub

ansambel „Viiser“
* pilet 75 krooni

Detailplaneeringu avalik
väljapanek

Harjutamine teeb meistriks!

Lõbus kohtumine

ugemisaasta on küll otsa saamas, kuid kirjanikud, raamatud ja lugejad jäävad! Lugemisaasta
lõpuüritusena toimus Puka raamatukogus kohtumine kirjanikuga. Külaliseks oli seekord lastekirjanik
Heiki Vilep. Kindlasti teavad paljud tema raamatuid,
samuti on ta viljakas lastelaulude autor.
Kohale oli tulnud mõnikümmend õpilast eri vanuses, lisaks mõned õpetajad. Algatuseks luges
külaline ette mõned oma luuletused. Et need olid
väga lustakad, said need hea vastuvõtu. Järgnes
autori raamatute tutvustamine, ka Puka raamatukogus on mõned neist olemas. Tuntumad raamatud:
“Kapiukse kollid”, “Roosa printsess”, “Lendav õunapuu”, “Liisu” jpt. Äsja andis külaline välja romaani

Puka valla valimiskomisjoni otsus
Peatati volikogu liikme Karin Salloki volikogu liikme
volitused, tema asemel täidab volikogu liikme kohustusi Avo Sarnit.

ENE MARKOV

L

Sain teada Jupiteri kuude nimed: Europa, Ganymedes ja Callisto. Jupiteri kuud avastas Galileo Galilei,
kes leiutas ka teleskoobi.
Soovitan seda kosmosereisi kõigile, kellele meel-

SILVI JOHANSON

M

EVE MÄEORG

Puka Keskkooli infojuht EVE MÄEORG

täiskasvanutele, pealkirjaks “Hirm”.
Kohtumise lõpupoole esitasid lapsed aktiivselt küsimusi. Saime teada, et oma esimese luuletuse kirjutas autor 4. klassis, et jutud ja luuletused tulevad
elust enesest, et mõnedki neist on kirjutatud oma
lastele. Külalisele meeldis väga, et nii mõnedki kohalolnud lastest ise luuletavad ja näidendeid kirjutavad. Juba on ilmunud uus lastelaulude plaat, mida
on eriti soodne osta kirjaniku kodulehelt. Et mõned
lapsed pidid bussile kiirustama, oli aeg lõpetada.
Mõlemapoolsed head soovid edasiseks, autogrammi andmine raamatutesse – ja nii see üritus
otsa saigi.

Puka Vallavalitsus korraldab 27. detsembrist 2010 kuni
10. jaanuarini 2011 Järve maaüksuse detailplaneeringu avaliku väljapaneku. Ala asub Purtsi külas, Puka
vallas Vooremäe linnuse jalamil.
Detailplaneeringu eesmärgiks on seadustada
ehitatud elamu ning määrata ehitusõigus kõrvalhoonete rajamiseks. Planeeringu lahenduse elluviimisel
puudub negatiivne mõju keskkonnale. Planeeringuga
on võimalik tutvuda Puka Vallavalitsuse kantseleis ja
kodulehel www.puka.ee.

Jõulude ootuses tervitused Puka valla rahvale

ENE MARKOV

Aakre lapsed
Kuigatsis külas

Aakre külaseltsi
loomise aastast

Jõuluaeg on just õige aeg tunda huvi ligimeste
tööde-tegemiste vastu ja soovida jõudu. Kas
me teame, kuidas meie naabritel läheb? Aakre
raamatukogu juhataja Riina Siik kutsus Aakre
lasteaia ja kooli lapsed 13. detsembril külaskäigule Kuigatsi raamatukokku.
Kuigatsis võttis meid rõõmsal meelel vastu
raamatukogu juhataja Õnne Paimre, kes tutvustas meile külamaja, kus asuvad pood, külaseltsi
ruumid ja raamatukogu. Hoones on remont
pooleli ja katuse vahetustööd käivad, kuid sellest
hoolimata tegevus toimub. Töötoas näitas Milvi
Põder kangastelgedel kaltsuvaiba kudumist ja
meistrimees Kuno Paimre selgitas väiksemate
puust esemete valmistamist. Kuna lasteaias ja
koolis räägime tihti vana aja asjadest ja tegemistest, oli huvilisi palju.
Raamatukogu puhastes valgetes ruumides
oli hubane kuulata Õnne Paimre jutte vanadest
fotodest, Kuigatsi mõisahoonete ajaloost ja külaseltsi tegevusest. Õnne pani kõigile südamele,
et igaüks oma vanaemade-vanaisade käest
perepiltide kohta uuriks, kes on nendel vanadel
piltidel. Nõustun temaga täielikult, sest muidu
pole varsti enam kellegi käest küsida. Samuti
peaks koguma mälestusi kodukandi ammusest
elust. Lapsed uudistasid esimese Eesti Vabariigi
ja nõukogude aegseid dokumente, koolivihikuid,
tunnistusi. Kui ilus käekiri oli lastel vanasti! Kas
nad harjutasid rohkem või on selles oma osa
sulepeaga kirjutamisel?
Igatahes suur tänu toreda päeva eest Riina Siigile
ja Õnne Paimrele!

Aakre külaseltsi jaoks on 2010. väga tähtis, see
on meie loomise aasta. Esimesel tegevusaastal jäid meie tegemised küll tagasihoidlikuks,
kuid uuel aastal jätkame uue hooga.
Külaseltsi eestvedamisel toimus pärast pikka
pausi taas Aakre külapäev. Rõõm oli näha nii
paljusid külaelanikke saamas osa päevast,
mille tipphetk oli kindlasti murutraktorite
võidusõit. Lisaks sai mõõtu võtta saapaviskes,
kotijooksus ja laskmises. Lastel oli võimalik
teha liivast pilte ning mängida lendgolfi. Oma
teadmisi koduvallast sai proovile panna Puka
Avatud Noortekeskuse koostatud lauamängu
mängides. Ühiselt söödi lõunaks suppi ning
päev lõpetati kontserdiga, kus sai laval näha
nii kohalikke esinejaid kui ka külalisi. Meeldiva
päevale aitasid kaasa mitmed sponsorid:
AS Saku Õlletehas, AS Kiilung, AS Bacula,
Päikesepõld OÜ, OÜ Kangro & Nagla, Puka
Vallavalitsus.
Advendiajal oli võimalik Aakre rahvamajas
valmistada oma kätega kingitusi lähedastele.
Töötubadest said osa nii lapsed kui ka täiskasvanud. Valmistati pärlitest ingleid, savist
ehteid, vildist saunamütse ning tehti jõupaberist kinkekotte. Töötubade tegevust toetas
kultuurkapital.
Aakre külaseltsi juhatus soovib kõigile kauneid jõule, meeleolukat aastavahetust! Uute
kohtumisteni ja sündmusteni uuel aastal!

Õpetaja LIINA LAASER

Aakre külaseltsi juhatuse nimel SIRLE LÜÜS

2010. aasta pakib vaikselt asju, et teha ruumi uuele
aastale.
Kuidas iseloomustada lõppevat aastat? See oli
pööraselt kiire ja kirju aeg. Veel pole ununenud
veebruari lumetormid, ja juba on kohal novembrija detsembritormid.
Suvi pakkus päikest ja äikest ja lisaks veel vihma
ning tormigi. Samas toovad keerulised olukorrad
välja meie nõrgad kohad ning aitavad selgitada
tõelisi sõpru. Lõppev aasta näitas ka, et meie
inimesed on valmis üksteist hädas aitama ning panevad käe külge tegemistes, mis muudavad meie
kodukohta kaunimaks. Selle üle saab tunda ainult
siirast rõõmu.
Usun, et meie parimad päevad on veel ees.
Andku jõulukuuse küünlasära meile jõudu näha
möödunud ebaõnnes õppetundi ning positiivset
suhtumist uutesse mõtetesse ning plaanidesse.
Kauneid jõule teile kõigile!
Kohtumiseni 31. detsembril keskööl meie valla
jõulukuuse all, et saluudi valgel ära saata vana ja
vastu võtta uus, 2011. aasta.
Edukat ning õnnelikku uut aastat!

Puka ja Aakre taidlejad ning peolised.

Rahulikke jõule ja toredat aastavahetust!
Soovivad Kristi ja Helgi

Sangaste vallavalitsus, www.sangaste.ee
Sangaste 67001, Valgamaa
Tel 766 8040, e-post: sangaste@sangastevv.ee
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Kõikidele kallitele juhendajatele ja neile, kes leiavad
aega seltsielu edendada ja
rikastada
Isetegevuslasi vallas palju
Kultuurielu paigas niikui kalju
Tants ja laul ja savipott
Seltsielu on meil popp

aatamata majanduslikult raskele ajale kingib
Sangaste vald traditsioonilise kommipaki
kõigile valla hingekirjas olevatele lastele alates
sünnist kuni põhikooli lõpuni (st. 9. klass kaasa
arvatud). Lapsed saavad oma kommipaki kätte
järgmiselt:
1) Keeni Põhikooli õpilased kooli jõulupidudel;

P

ühapäeval, 12. detsembril kogunes hulk rahvast toetama ja imetlema meie väikest aga
ilusat valla jõulupuud, millele said ülle pandud
rohelised ja punased piduehted. Elusa tule süütasid küünaldega kantritantsijad. Elus tuli vilkuvate
elektriküünalde kõrval mõjus igati kosutavalt ja
soojendavalt.
Lauluga olid tervitamas Urvaste valla segaansambel, Tõlliste-Puka-Sangaste Ühendkoor ja
Kuldre Kooli solist Katre Liis Klaar. Suur tänu
juhendajatele Margit Aigro-Siibakule ja Kristina

Teisipäev on Tiina päev
Mehed-naised käiskäes
Ullo Toomi Kaera Jaan
Pastlajälgi täis on saal
Neljapäev on päris hull
Elu vahutab kui seebimull
Koos käib käsitöö ja tvist
Ruume jagamas Kati, Heidi, Tuuli vist?
Oi jah, Margus on ju ka
Näitlejaid meist vormib ta
Noored toimetavad omasoodu
Tõnu kitarriga neid võtab roodu
Kristina laste häälepaelu veab
Tüdrukud ansamblitesse seab

2) Sangaste Lasteaia lapsed lasteaia jõulupeol;
3) kodused koolieast nooremad lapsed ja Keeni
Põhikooli koolieelikute rühm Sangaste Seltsimajas toimuval jõulupeol 21.12.2010;
4) kuni 6. klassi Otepää Gümnaasiumi ja Pühajärve Põhikooli õpilased oma kooli jõulupeol.
Otepää koolide vanemate klasside õpilastel,

Minajevile. Katrin Kõiv ja Hiie Vähi juhendasid
ühistantse ja haarasid voortantsu sappa ka kõik
kohalolijad.
Puu külge sai riputatud ka rohelise katusega linnumaja. Seda lubasid usinalt täita lasteaia lapsed
koos õpetajatega. Loodetavasti on lastel nüüd üks
meeldiv ja huvitav kohustus juures.
Nagu te tähele olete pannud, lehvivad värvilised
lindid köiel, mis on seotud ümber kuusepuu. Kes
soovib, võib sinna julgelt siduda ka oma halvad
mõtted. Kõik kokkuköidetud halvad mõtted põle-

Jõuluootus Keeni koolis
S

el aasta otsustas õpilasesindus, et iga advendi
tähistamisel toimub ühislaulmine ja iga klass
esitab oma jõulusoovid ning küünalde süütamise
ajal kõlab aulas traditsiooniline küünla süütamise
laul. Esimesel advendil oli ühislauluks „Jõulutaat
on meie poole teel“, mille esitajateks olid 9. ,5. ja
1. klassi õpilased. Õpetaja Eve Tamm ja Cätlyn
Ereline esitasid ilusa klaveripala.
Teisel advendil oli valitud ühislauluks “Talve
võlumaa”, mille esitajateks olid 8. ,6. ja 2. klass.
Lisaks kuulsime meeleolukat klaveripala Helen
Kanni esituses. Kolmandal advendil oli ühislauluks

Sangastes veel tantsuõpetaja Kadri
Noortekeskuses Rait ja Dea
Noori lustiga nad juhendavad
Nii et jalad rakkus ja auramas on pea
Keenis harjutavad Kati-Hiie
Veavad kantritantsu viirge
Tanukese naised seda tea
Staaþikamad meie seas
Kallistan ja kiidan teid
Et ikka jagub tegijaid
Tänu teile vallarahvas hea
Kultuurielu sajandeid meil vastu peab
Teie Merle

Detailplaneeringu avalik arutelu
Sangaste Vallavalitsus korraldab Restu külas asuva Kiisa
kinnistu (katastritunnus 72401:001:0471) detailplaneeringu
lähteseisukohti ja eskiislahendusi tutvustava avaliku arutelu
neljapäeval, 6. jaanuaril 2011 kell 16.00 Sangaste Vallavalitsuses (aadress Sangaste alevik Sangaste vald 67013).
Detailplaneeringu eesmärgiks on: planeeritava maa-ala
kruntideks jaotamine; krundi ehitusõiguse määramine;
krundi hoonestusala, see tähendab krundi osa, kuhu võib
rajada krundi ehitusõigusega lubatud hooneid, piiritlemine;
tänavate maa-alade ja liikluskorralduse määramine ning
vajaduse korral eraõigusliku isiku maal asuva, olemasoleva või kavandatava tänava avalikult kasutatavaks teeks
määramine teeseaduses sätestatud korras; haljastuse ja
heakorra põhimõtete määramine; tehnovõrkude ja -rajatiste
asukoha määramine; keskkonnatingimuste seadmine
planeeringuga kavandatu elluviimiseks ja vajaduse korral
ehitiste määramine, mille ehitusprojekti koostamisel on vaja
läbi viia keskkonnamõju hindamine ning vajaduse korral
ettepanekute tegemine maa-alade või üksikobjektide kaitse
alla võtmiseks.
Planeeringu materjalidega on võimalik tutvuda Sangaste
valla kodulehel www.sangaste.ee Küsimusi ja ettepanekuid
saab saata e-posti aadressil sangaste@sangastevv.ee või
aadressil Sangaste Vallavalitsus Sangaste alevik Valgamaa
67013.

Kallid emad-isad!
Käin igal aastal rõõmuga ja heal meelel külas kõikidel
Sangaste valla lastel, nii väikestel kui ka suurtel.
Mind teeb murelikuks ja valmistab meelehärmi üks
pisikene asi. Viimastel aastatel on juhtunud nii, et kui
mu kingikott tühjaks saab, siis ei ole enam kedagi saalis,
kellele lehvitada ja häid pühi soovida. Kel pakk käes, see
on minema kiirustanud. Mind teeb see väga kurvaks.
Kui olete planeerinud endale ja oma lastele rõõmu
valmistada ning juba peole tulnud, siis palun varuge veel
niipalju aega, et pidu ühiselt lõpetada. Tehke seda minu
ja päkapikkude pärast, kellele meeldib koos lastega olla
ja neile rõõmu valmistada.
Tänulik JÕULUVANA

Maiko Vendelin 29. novembril

V

Jõuluaeg – ootuseaeg – imedeaeg
– pimeduse murdumise aeg

Esmaspäeval majas Kati
Veereb rõõmurull ja maas on matid
Memmed tantsupoognaid veavad
Nad väga hästi Elisabet Jõhvit teavad

SÜNNID

Sangaste valla jõulutoetus 2010. aastal

“Päkapiku jõululaul”, mille esitajateks olid 7. ,4. ja
3. klass.Sel korral esitas kauni klaveripala Cathy
Väärmaa. Ühislaulmistele järgnenud klasside jõulusoovid olid väga südamlikud ja täis jõuluootust.
Õpilasesindus soovis ka direktor Diana Sarapuult
igal advendil etteastet. Esimesel advendil luges ta
meile luuletust, teisel laulis jõululaulu ja kolmandal esitas katkendi piibliloost. Jääme põnevusega
ootama tema neljanda advendi etteastet ning eelkooli õpilaste ja õpetajate ühislaulu.
Ilusaid valgeid jõule!
HELEN KANN ja LELLA PRUULI

Jumalateenistused EELK Sangaste kirikus
24.XII Pühal Jõuluõhtul kell 18.00
25.XII Esimesel Jõulupühal, kell 12.00
26. XII Teisel Jõulupühal, kell 12.00
31. XII Vana-aasta õhtu jumalateenistus armulauaga kell 18.00
Jumalateenistused EELK Laatre kirikus:
24.XII Pühal Jõuluõhtul kell 15.00
25.XII Esimesel Jõulupühal kell 10.00
31. XII Vana-aasta õhtu jumalateenistus armulauaga kell 15.00

Sangaste Seltsimajas
Pühapäeval, 9. jaanuaril
kell 13.00
külas

MAIRE AUNASTE
Võimalik osta Maire Aunaste raamatut
„Mitte ainult meestest” (5 eurot)
Sissepääs 25 krooni (2 eurot).
Tule kohtuma huvitava ja põneva
persooniga!

Austatud koguduse liige!
Palume Sind mitte unustada tegemast oma kogudusele nimelist
liikmeannetust 2010. aasta eest!
Jumal õnnistagu ande ja andjaid!
Koguduse arveldusarve:
Swedbank ,a/a: 1120024871

Kallid kodused ja eelkooli
LAPSED
Ootan teid koos vanematega

JÕULUPEOLE

21. detsembril kell 18.00
Sangaste seltsimajja
JÕULUVANA
Esinevad eelkooli lapsed, Sangaste ja Kuldre
tütarlaste ansamblid

Seltsimajas avatud jõuluvana kontor.
Lisainfo Merle Tombak

Jõuluaeg ja viisakas õndsus
Tiiger otsustas saada õndsaks, jätta väiksemate
loomade murdmise ning hakata taimetoitlaseks.
Alguses oli kõik ilus, sest väiksemad linnudloomad kiitsid ja imetlesid, silmanägeminegi
teravnes porgandidieedil ja saagi tagaajamistele
polnud vaja aega ja jõudu raisata. Ajapikku hakkas
aga pisem loomkond porisema ja virisema, et tiiger söövat nende toidu ära ja on üleüldse mõttetu
loom. Kitsed, jänesed jt. pisilased hakkasid tiigriga norima, ei lasknud tal magada, varastasid tema
kogutud toitu ja käitusid üldse tõeliste tõbrastena.
Nad teadsid,et koriseva kõhuga, kõhn murdmiskeeluga tiiger ei kujuta endast ju mingit ohtu ega
ole kuidagigi autoriteet. Tiiger kannatas, aga oli
tehtud otsusele truu, kuigi keha kannatas ja olud
rususid. Kitsed ja gasellid olid tema koopa kambaga üle võtnud ning magada tuli väljas vihma ja
tuule käes.
Ühel hommikul nägi hüään tiigrit rahulolevana
ning vuntse limpsides koopast väljuvat. Kitsed olid
koopast läinud ja nurgas vedeles vaid värske nahk

ja konte. Üllatunud hüäänile lausus tiiger: ,,Nüüd
ma tean kolme asja! Esiteks, et see, mis tundub
vaimule õige ja õnnis, ei ole seda alati mitte ihule
ja vastupidi. Õndsus on siis, kui on tasakaal ihus
ja vaimus ning üks ei eita teist. Teiseks (viidates
kitsenahale) seda, et kes minevikku ei mäleta, sel
pole tulevikku. Ja kolmandaks, et kui oled tiigriks
loodud, ära käitu nagu jänes, sest see ei meeldi ei
tiigritele ega jänestele!”
Selle pisut karnivoorse moderniseeritud hiina
mõistulooga ongi ehk pisut omamoodi võimalus
siseneda jõuluteemasse, sest hingerahu harmoonia võti meis endis ja meid ümbritsevas ongi tasakaal ja rollijaotus, mitte kliiniline ja steriilne halva
ja hea eraldamine üksteisest. Meie elu sujuvuse
küsimus on oskuses teha kompromisse iseendas
ja teistega. Ehk siis, eestikeeli, üksteisega arvestamise oskus. Ja see, kes seda oskab, valitseb
iseennast ja tema elu sujub. Ärgem püüdkem olla
keegi teine! Olgem alati Mina Ise, sest nii on see
loodud ja nii on ka õige!

teiste koolide õpilastel või jõulupidudel mitteosalenud laste vanematel tuleb lapse kommipakile
ise Sangaste vallamajja järele tulla.
Sangaste vald kingib ka sel aastal meepurgi
kõigile valla hingekirjas olevatele vanaduspensionäridele.
Pensionäride meepurke ja laste kommipakke
jagatakse vallamajast selle lahtioleku aegadel
kuni 7.01.2011 a.
PILLE SIKK, sotsiaalinspektor

tame kolmekuningapäeval koos kuuskedega ära.
Võite julgelt kuused oma kodudest lõkkeplatsile
tuua. 6. jaanuaril kell 18.00 süütame lõkke. Palun
ärge jätke kuusepuud üksi ja õnnetult maja taha
või prügikasti juurde vedelema.
Tulede süütamise õhtul mõtlesime ka hingelinnule, sellele veidrale olevusele kes meie kõigi sees
pesitseb. Michael Snunit kõneleb hingelinnust
elutargalt: On inimesi, kes kuulavad hingelindu
sageli. On inimesi, kes kuulavad teda harva. Ja on
inimesi, kes kuulavad teda ainult üks kord elus. Sellepärast tasub, kas või hilja öösel, kui ümberringi
on vaikne, kuulata tähelepanelikult hingelindu, kes
on meie sees, sügaval-sügaval meie kehas.
Head hingelinnu ülesleidmist ja hoidmist ning
ilusat imedeaega soovides
MERLE TOMBAK

Keeni kooli

JÕULUPIDU

toimub
kolmapäeval, 22. detsembril kell 18.00

kooli spordisaalis.
Bussiringid alustavad kell 17.00.

Pärast kontserti – DISKO.
peo lõpp kell 21.30.

Hea vallaelanik!
Too oma jõulukuusk valla lõkkepaltsile (Sangaste
haljasalal). Põletame kuused koos halbade mõtete köiega kolmekuningapäeval, 6. jaanuaril kell
18.00 ühiselt ära.
Ära jäta oma kallist jõulupuud kuskile õnnetult
vedelema, vaid põletame kuused ühiselt ära!
Lisainfo MERLE TOMBAK, PRIIT ARENG

Sangaste Seltsimajas
31. detsembri keskööl
TANTSUGA
UUDE AASTASSE
ehk

viimane
krooniaja pidu
Võta meelepärane söökjook, sõbrad kaasa ja tule
jalga keerutama!
Pilet eelmüügist 45 krooni (kuni 27.
detsember) kohapeal 65.Laudade broneerimine ja piletiinfo Merle
Tombak 5647 2632.

Teise olulise asjana rahu ja stabiilsuse hoidmisel
kogukonnas on oskus olla viisakas. Viisakus on
üks selline haruldane ja hea asi, mis ei maksa pea
midagi ning on samas ülikõrgelt hinnatud. Viisakus
on esimene trepiaste teise inimese koju sisenemisel nii otseses kui ka kaudses mõttes. Ilma selle
oskuseta inimene peab kulutama oma elu (ja võib
selle ka kaotada) lihtsalt tühjast tõusnud tülidele
ning raiskama aega asjadele, mille viisakas saab
niisama. Viisakus on austusavaldus vastasseisjale
ja omaenda väärikuse tunnusmärk. See omadus
on ka puhver kahe kareda vahel ning lihtsaim vahend end kuulama panna.
Kallis kogukond, head omad ja mõnusad naabrid! Jõuluaeg on alati natuke teekond iseendasse
ning pilk elule kujuteldavas tahavaatepeeglis!
Soovin, et sealt peegelduv tooks teie hinge õndsuse ja heaolutunde ning paneks vahel ka mõnusalt muhelema!
Sangaste vallavalitsus ja volikogu tahab teile
soovida õdusat jõuluaega, lõbusat aastavahetumist ning ihule, hingele ja rahakotilegi edukat ja
kosutavat uut aastat!
KAIDO TAMBERG, vallavanem

17. detsember 2010

ÜLDEHITUS –
REMONTTÖÖD
OMANIKU JÄRELVALVE

EhitusEST OÜ
506 7848
ehitusest@gmail.com

Täname!
Korraldasime projekti “Heategevus
Tartu turvakodule”. Seal elavad lapsed
ja emad, kes on saanud kannatada.
Täname kõiki inimesi ja Nõuni
maanaisteseltsi, tänu kellele kogusime
raha, millega ostsime uusi koolitarbeid
lastele, kes elavad turvakodus. Meile
kooti sokke ja tehti piparkooke. Saime
pehmeid mänguasju ja riideid. Ja
emadele, kes asuvad uut elu alustama,
saime nõusid ja voodiriideid. Turvakodu elanikud rõõmustasid asjade üle ja
tänavad samuti kõiki.
Täname ka Nõuni kauplust, kus meil
oli rahakogumise karbike üleval.
Kui keegi soovib veel aidata neid, siis
saab ühendust: liia@tinno.ee.
Häid pühi!
LIIA KUTSAR

MAGNETMASSAAZ
Iga viies seanss
soodushinnaga.

Oodatud uued
kliendid.
Otepää

KUULUTUSED

KUULUTUSED

OTEPÄÄ

KAUBANDUSKESKUSES

Elektritööd, õhk-soojuspumpade
müük ja paigaldus. Tel. 5208 970
Müüa haava- ja okaspuupinnud
3,0 m ja 50 cm. Veo võimalus. 505
6107
OÜ Elva Vesi pakub teenuseid:
trasside ehitus, santehnilised
tööd, kaeve-ja planeerimistööd.
Elva Valga mnt. 7. Info tel.529
3783 või e-mail: elvavesi@hot.ee.
Müüa kuivad kütteklotsid ja
pliidipuud, 25kr/kott. Vedu tasuta.
5056107
Korstnapühkija, töö tolmuimejaga, võimalik puhastada ka alt
üles. www.tahmatont.ee, tel. 539
29 445
Eurocsim OÜ pakub soodsalt
arvutiparandust ja veebilehtede
tegemist. Telefon: 58 043 046,
e-mail: siim@eurocsim.ee.
Ehitus ja remont. Telef. 5353 6160
Laminaatparketi paigaldus. tel:
5624 4584
Müüa kuiva kütteklotsi ja puit-briketti, 5197 8500
SOODSALT anda üürile Otepää
kesklinnas 2-toaline keskküttega
korter. 502 0797.
Pakun koduhooldust. Telef. 5516
418. Helle Kuldmaa
Vajan traktoriga metsa väljaveo
teenust 16 km Otepäält. Maht u.
30 tm. Tel. 51 916 714.

5669 5952, 765 5157

Aeg vahetab mure rõõmuks, mida
teistega jagada!
Õnne, tervist ja sära silmadesse kõigile
meie toodete tarbijatele!
Otepää Lihatööstus Edgar OÜ
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DETSEMBRI lõpuni:

PALJU SOODSAID PAKKUMISI PÜHADEKS!
TAVAHIND

Üllatusmuna Kinder Surprise 20g
Hallitusjuust Royal Blue 100g
Sült Nõo 200g
Piparkoogitaigen 500g
Kõrvitsasalat Salvest 560g
Pohlasalat Salvest 310g
Verivorst suitsupekiga 400g
Vanilli koorejäätis 480g
Rakvere verivorst 1kg
Fazeri šokolaadikommide assortii 250g
Kodune kotletisegu kg
Pidupäeva Seapraad kg
Peen Saare Siga küpstuskarbis kg
Kodune šnitsel sea välisfileest kg
Tort Kohvi 860g (Lõuna Pagarid AS)
Kohviuba Arabika 1kg Paulig

10.90
16.50
16.50
21.50
21.90
24.90
19.90
39.50
42.90
63.90
57.90
89.90
107.90
94.90
112.169.-

Vahuvein Sovetskoje Sladkoje 6% 0,75l
Põltsamaa Klassikaline Glöggi 14% 0,7l
Vahuvein Törley Charmant / Muscateller 11% 0,75l
Liköör Aramis Cream Liquer 50cl
Liköör Jägermeister 50cl
Viski J.Walker Red Label 40% 50cl
Kinkekomplekt liköör Jägermeister 35% 0,7l+4klaasi

SOODUSHIND

8.90
13.90 kg/139.13.90 kg/69.50
14.90 kg/29.80
15.90 kg/28.39
17.90 kg/57.74
16.90 kg/42.25
29.90 kg/62.29
30.50
47.90 kg/191.60
49.90
59.90
80.90
89.90
89.90 kg/104.53
159.-

26.90 L/ 35.86
49.90 L/
71.28
49.90 L/ 66.53
84.90 L/ 169.80
149.- L/298.149.- L/298.209.- L/298.57

Tähelepanu! Tegemist on alkoholiga. Alkohol võib kahjustada Teie tervist.

… ja veel väga palju häid pakkumisi!

Kaubanduskeskuse

II KORRUSEL

SUUR ALLAHINDLUS!

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

Ostame METSA- ja PÕLLUMAAD
Müüme kruusa, liiva ja mulda.
Metsatervenduse OÜ
info tel 5091 575; ants@metsatervenduse.ee

Avatud UUS kauplus
Kasutatud MÖÖBEL ja
kvaliteetsed Norra riided,
jalanõud ja
tekstiilikaubad.
Lipuväljak 9 (endine Jaani äri)

E–R 9–17
L
9–15
Tulge vaatama ja ostma!
Oleme
avatud

OÜ Formary

HELDUR JAUHKA
18.10.1936-03.12.2010

ARNOLD KILK
sünd. 31.aug 1920 Otepääl
surn. 8.dets. 2010 Rootsis Kumlas
Mälestame suure hinge ja
sooja südamega inimest, kes
oma kodukohas Kumlas kogus ja
tõi abisaadetisi Otepää
elanikele ja paljudele asutustele
oma initsiatiivil ja lugematu arv
kordi. Sügav kaastunne lahkunu
lastele peredega.
Otepää vallavolikogu ja
vallavalitsus

Mälestame head ja abivalmis
sõpra ning tunneme südamest
kaasa kõigile lähedastele

HELDUR JAUHKA

Avaldame siirast kaastunnet
Maie Kroonile kalli

ERMILDE-ALIDE HELŠTEIN
26.08.1925-12.12.2010

ÕE

kaotuse puhul.

kaotuse puhul.

Erbert perega

SA Otepää Tervisekeskus

Aeg annab teised tagasi
ei emasüdant iialgi…

Siiras kaastunne Lainele ema

IDA ILVESE

SILVI NÄKK

22.05.1941 – 04.12.2010
Mälestame kauaaegset
head naabrit.
Avaldame kaastunnet omastele.
Marika ja Maido Kangro

OLAV KALJUVALDI
kaotuse puhul.

Perekond Sisask

Südamlik kaastunne Leidale
kalli poja

OLAV KALJUVALDI

Sügav kaastunne
Leida Kaljuvaldile

POJA

Sügistuultega läksid Sa teele,
hea mälestus jäi meelde...

AINO LILLEMAA

Head ja sõbralikku

13.08.1911 – 09.12.2010
lahkumise puhul.

AINO LILLEMAAD

07.14.1922-02.12.2010
Siiras kaastunne õde Laine
perele.

Malle, Maie, Maila, Mari, Viivi,
Eha, Eda, Evi, Elga, Erene.

Mälestavad Sinu sünnikodu
naabrilapsed.

14.07.1922 – 02.12.2010
jäävad mälestama perek. Saan,
Leidi, Helju ja Helgi.

Su tugev elutahe lõpuks väsis
ja sügistuules murdus elu puu.

Südamlik kaastunne Leidale kalli
poja ja Hillarile kalli venna

MARIA ALATALO

11.08.1925-08.12.2010

Kallist õde

surme puhul.

kaotuse puhul.

SILVI NÄKKI

Endised töökaaslased silmkoetsehhist.

Majanaabrid Vana-Otepäält

leinab Maie perega.

Vaikib rõõm ja vaikib valu.
Järele jääb miski, mis ei sure.

Avaldame sügavat kaastunnet
Maiele, Randerile, Alarile kalli

Oleme mõtetes Leidaga
kalli poja

SILVIA NÄKKI

OLAV KALJUVALLA

Kaja, Lehte, Vaike ja Ally.

Milda, Eeva, Mauri, Jaan.

surma puhul.

surma puhul.
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Valgamaa omavalitsuste ühine jäätmekava
aastateks 2011 – 2016 avalik väljapanek

V

astavalt Jäätmeseaduse § 39 lg 1 § 42
lg 1 on koostatud Valgamaa omavalitsuste ühine jäätmekava aastateks
2011 – 2016. Ühine jäätmekava on Valga ja
Tõrva linna, Helme, Põdrala, Otepää, Palupera, Sangaste, Puka, Hummuli, Tõlliste,
Karula, Taheva ja Õru valdade jäätmemajanduse olukorda, suundumusi ja eesmärke
käsitlev dokument.
Jäätmekava avalik väljapanek toimub 27.
detsembrist 2010.a. kuni 11. jaanuarini 2011.
a. Asjast huvitatud isikutel on 27.12.2010.a.
kuni 11.01.2011.a. õigus esitada jäätmekava
eelnõu kohta ettepanekuid ja vastuväiteid
kirjalikus vormis. Jäätmekavaga on võimalik tutvuda kõigi omavalitsuste ruumides ja
veebilehtedel.
Juhul kui avaliku väljapaneku kestel
esitatakse ettepanekuid või vastuväiteid
Valgamaa omavalitsuste jäätmekava kohta, siis toimuvad avalikud istungid omavalitsuste ruumides:
• 12. jaanuar 2011.a.
kell 13.00 Tõrva Linnavalitsus,
kell 14.00 Helme Vallavalitsus,
kell 15.00 Põdrala Vallavalitsus, kell
16.00 Hummuli Vallavalitsus.
• 13. jaanuar 2011.a.
kell 13.00 Valga Linnavalitsus, kell
14.00 Taheva Vallavalitsus, kell 15.00
Karula Vallavalitsus, kell 16.00 Tõlliste

Vallavalitsus, kell 17.00 Õru Vallavalitsus.
• 14. jaanuar 2011.a.
kell 13.00 Otepää Vallavalitsus,
kell 14.00 Palupera Vallavalitsus,
kell 15.00 Sangaste Vallavalitsus,
kell 16.00 Puka Vallavalitsus.
Juhul kui ettepanekuid ja vastuväiteid
ei ole laekunud, siis Jäätmeseaduse § 56
lg 4 tulenevalt avalikku istungit ei toimu.
Info ettepanekute ja vastuväidete laekumise kohta omavalitsuste veebilehtedel
12.01.2011.a.
Ühise jäätmekavaga hõlmatud omavalitsused:
Valga Linnavalitsus:
Puiestee tn 8, 68203 Valga või email: valgalv@valgalv.ee, veebileht www.valga.ee,
Tõrva Linnavalitsus: Kevade tn 1,
68605 Tõrva või e-mail: torva@torva.
ee.ee, veebileht www.torva.ee,
Helme Vallavalitsus: Tartu
tn 20, 68606 Tõrva või e-mail:
postipoiss@helme.ee, veebileht www.helme.ee,
Põdrala Vallavalitsus: Riidaja sjsk,
68716 või e-mail: aivar@podrala.
ee, veebileht www.podrala.ee,
Otepää Vallavalitsus: Lipuväljak 13,
67405 Otepää või e-mail: vald@otepaa.
ee, veebileht www.otepaa.ee,

Palupera Vallavalitsus:
Hellenurme sjsk, 67514 või email: palupera@palupera.ee, veebileht www.palupera.ee,
Sangaste Vallavalitsus:
Sangaste alevik, 67013 või e-mail:
sangaste@sangastevv.ee, veebileht www.sangaste.ee,
Puka Vallavalitsus: Puka alevik Kooli tn 6, 67217 või e-mail:
vallavalitsus@puka.ee, veebileht www.puka.ee,
Hummuli Vallavalitsus: Hummuli alevik, 68410 või e-mail: vald@hummulivv.
ee, veebileht www.hummulivv.ee,
Tõlliste Vallavalitsus: Laatre alevik
Kesk tn 6, 68314 või e-mail: vald@tolliste.
ee, veebileht www.tolliste.ee,
Karula Vallavalitsus: Lüllemäe
küla, 68116 või e-mail: karula@karula.
ee, veebileht www.karula.ee,
Taheva Vallavalitsus: Laanemetsa
Laanemetsa põik 3-22, 68013
või e-mail: info@taheva.ee, veebileht www.taheva.ee,
Õru Vallavalitsus: Õru sjsk,
67109 või e-mail: info@oeruvv.
ee, veebileht www.oeruvv.ee.
Jäätmekavas ja käesolevas teates esitatuga seonduvat infot telefonil 515 6955,
Riho Karu.

Karukäpa mustrijäljed Euroopa lumemöllus

S

el ajal, kui Eesti maadles lumega, peeti
Bratislavas traditsioonilisele käsitööle
pühendatud kontaktseminari TRADITIONAL HANDCRAFTS, 9.-12. detsember, 2010. Slovakkia Grundtvigi programmi
agentuuri SAAIC poolt korraldatud kontaktseminarile oli oma osalejad lähetanud 16.
Euroopa riiki, nende hulgas ka käsitööseltsi
KARUKÄPP esindaja Otepäält.
Kontaktseminari eesmärk oli kokku
tuua Euroopa käsitööga tegelevate väikeseltside esindajad, et aidata leida uusi
kontakte ja koostööpartnereid. Ja sel moel
algatada uusi projekte rahvusliku traditsioonilise käsitöö säilitamiseks läbi elukestva
õppe ning järelkasvu toetamise. Uute koostööprojektidega laiendatakse täiskasvanute
õppimisvõimalusi ja elavdatakse täiskasvanute hariduse populaarsust. Suurt tähelepanu pöörati just ühiste rahvusvaheliste
õpiringide ja koolituste korraldamisele, sest
käsitööga tegelevale inimesele on väga tar-

vis erinevaid võimalusi uute ideede leidmiseks, uute tehnikate õppimiseks, keelealaseks enesetäienduseks, uute õppematerjalide loomiseks. Suur tähtsus on ka erinevate
kultuuride ja traditsioonide tundmisel.
Seminaril moodustati 4 töörühma. Minu
töörühma eestvedajaks sai slovakk Gabriel
Huraj ja liikmeid on 8 riigist: Slovakkia,
Eesti, Poola, Türgi, Küpros, Inglismaa,
Leedu ja Horvaatia. Üllatas see, et meie
meeskonnas on 6 meest ja 2 naist. Meeste
ülekaal oli seminaril ilmne. Kui Eestis on
käsitööga tegelemine just naiste õlgadel,
siis mujal maailmas on ka mehed aktiivsed
käsitöölised.
Seminar andis ülevaate elukestva
õppe uutest strateegiatest – 2020 ELis ja
Grundtvigi programmi Elukestva Õppega
seotud juhenditest. Ühisel Euroopa peoõhtul sai nautida põnevaid jooke-sööke, mis
osalejatel oli kaasa toodud. Seminarist
osavõtjad, nagu loov-inimesed ikka, olid

EELK Otepää Maarja kogudus annab teada
Jumalateenistused 2010. a Jõulukuul
19.12.2010 kell 11.00 4. advendi jumalateenistus Otepää talvekirikus.
24.12.2010 kell 17.00 Jõuluõhtu jumalateenistus Otepää kirikus.
25.12.2010 kell 11.00 1. Jõulupüha jumalateenistus Otepää talvekirikus.
26.12.2010 kell 11.00 2. Jõulupüha missa (JT armulauaga) Otepää talvekirikus.
31.12.2010 kell 16.00 Vana-aasta õhtu jumalateenistus Otepää kirikus.
Muud teated
26.12.2010 kell 12.00 toimub koguduse pidulik jõululõunasöök.

seltskondlikud ja ettevõtlikud, kõik päevad
olid täis naeru ja lusti, sõbruneti kiiresti, leiti palju uusi kontakte, kuid tehti ka palju
tööd uute rahvusvaheliste koostööplaanide
elluviimiseks ja uute kokkusaamiste korraldamiseks.
Suur tänu Eesti Grundtvigi programmi
Hariduskoostöö keskuse täiskasvanuhariduse büroole toetuse eest.
MTÜ KARUKÄPP pakub võimalust õppida niplispitsi. Oodatud on ka põhihariduseta noored ja keskusest kaugel elavad inimesed, kellele võiks pitsikudumine saada
ametiks ja võimaldaks ka kodustöötamist.
Väga tublisid ootab praktika Belgias kogenud pitsimeistrite juhendamisel.
Kui kellelgi on täitumatu unistus osata
mõnda erilist käsitööala, võib võtta meiega
ühendust! Ehk viime üheskoos selle unistuse ellu. Kontakt: silvia.magi@mail.ee,
mob: 524 7170.
MTÜ KARUKÄPP, Silvia Mägi

17. detsember 2010

Lipuväljak 7 Otepää Säästuoptikas

Jõulukuu

SOODUSPAKKUMINE
Kõik

PRILLIRAAMID
ja

PÄIKESEPRILLID

-50%
kuni

AASTA LÕPUNI
Kohapeal võimalik:
prillide määramine, silmapõhja uuring,
silmarõhu mõõtmine, kontaktläätsede määramine, prillide tellimine, prillide valmistamine
ja remont

Pangabussi sõiduplaan väljaspool
regulaarset sõidugraafikut
jaanuaris 2011
Rõngu Vallamaja juures
11. jaanuaril kell 9:00–11:00
Aakre Rahvamaja parklas
11. jaanuaril kell 11:45–12:45
Puka A ja O kaupluse juures 11. jaanuaril kell 13:45–15:15
Keeni kaupluse „Takt“ juures 11. jaanuaril kell 16:00–17:30.
Erigraafiku ajal saate bussis lisaks tavapärastele pangatoimingutele:

• telleri abil oma kontole kanda krooni sularaha
• automaadist välja võtta euro paberraha
- krooni paberraha kantakse telleri poolt kohe kontole
- kuna krooni müntide lugemine võtab kauem aega, siis toimub nende kandmine
kontole aegviivitusega (2 nädala jooksul).
Bussis saate jätkuvalt sooritada ka kõiki oma tavapäraseid pangatoiminguid:
• abi ja nõu euro küsimustes
• nõu pangateenuste kohta
• tellida ja kätte pangakaardi
• teha makseid ja kasutada internetipanka
• sõlmida hoiuseid ja erinevaid lepinguid

Tutvuge pangabussi regulaarse sõiduplaani ning finantsteenuste tingimustega www.swedbank.
ee, vajadusel konsulteerige pangatöötajaga või küsige lisainfot Swedbank Asi kontakttelefonil
6 310 310.

ILUSAID

JÕULUPÜHI!
soovib

EELK Otepää Maarja kogudus tänab oma juhatuse esimeest Jaan Uibot, diakooniatöö
tegijat Helle Mölderit, kirikumeest Arvo Nilpi ja kõiki häid toetajaid ning koostööpartnereid
teguderohke aasta eest!
Täname Maie Niitu ja Otepää Lihatööstust aasta jooksul osutatud suure toetuse eest.
Täname Muinsuskaitseametit toetuse eest pastoraadi ja kirikuhoone remondil.
Täname Otepää Gümnaasiumit igakülgse abi eest.
Täname Otepää vallavalitsust toetuse ja hea koostöö eest.
Täname Otepää Teataja toimetust abivalmiduse ja operatiivsuse eest.
Täname Kaitseliidu Valgamaa malevat toe ja hea koostöö eest.
Täname kõiki häid inimesi, kes annetasid kirkuhoone katuse renoveerimiseks ja kalmistute korrastamiseks. Täname kõiki, kes ühel või teisel moel on meie kodukoha kiriku edendamiseks oma
panuse andnud!

Otepää Maarja kogudus soovib kõigile headele inimestele kaunist advendiaega, rahulikke jõule ning rõõmurohket aastavahetust!
MARKO TIIRMAA, koguduse vaimulik
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