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Veel kord haridusasutuste liitmisest

O

tepää vallavolikogu võttis 23.
novembril vastu otsuse, mille
kohaselt liidetakse Pühajärve
Põhikool Otepää Gümnaasiumiga.
11. novembril ilmus Otepää Teatajas
ka sellesisuline artikkel. 14. novembril
toimus kohtumine Otepää Gümnaasiumi õpetajatega, 15. novembril Pühajärve Põhikooli õpetajatega ning 16.
novembril oli mõlema kooli lapsevanematel võimalik tulla kuulama vallavalitsuse ja volikogu esindajate selgitusi
planeeritava liitmise kohta. Kõigil oli
võimalus tulla ja infot saada.
Allpool toome välja punktid, mis
kaasnevad haridusasutuste liitmisega
(nii negatiivsed kui ka positiivsed):
1.Säilib kodulähedane kool. Otepää
Gümnaasiumi näol on meil tegemist
kodulähedase kooliga, kuna ühe valla
piires ei ole vahemaad suured.
2.Otepää Gümnaasium ei ole suur
kool.
3.Teadaolevalt sündivus ei suurene, seega ei jätku järgnevatel aastatel lapsi kõikide klassikomplektide
jaoks.
4.Kvaliteetse hariduse kättesaadavus
kõikides kooliastmetes paraneb.

Üldharidus
II
kooliaste

III
kooliaste
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Max. võimalik
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Pühajärve Põhikool

28
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180
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5.Huvihariduse kättesaamise võimalused paranevad.
6.Tagatud on hariduse jätkusuutlikkus – säilib gümnaasiumiaste ning
tugev põhikool.
7.Kõikidele õpilastele on tagatud
kaasaegsed õppevahendid.
8.Hariduslike erivajadustega õpilastele on olemas väga heal tasemel tugipersonal.
9.Säilib lasteaed, vabanevate ressursside arvelt saab lasteaia olukorda parandada.
10.Ligikaudu neljandik kooliõpilastest, kes said enne käia jala, peavad
nüüd koolijõudmiseks kasutama bussi.
11.Ühendatud koolides võib vä-

Omavalitsus

OTEPÄÄ

Haridusasutus

EUR/aastas

Otepää Gümnaasium

584

Pühajärve Põhikool

1109

Otepää Muusikakool

1076

LA Pähklike

1831

LA Võrukael

2217

Pühajärve Põhikooli LA rühm

1662

heneda personaalsus – kuid iga lapsega tegeletakse.

järve Põhikooli õpilasi ja nende vanemaid infokoosolekule Pühajärve
Põhikooli aulasse alljärgnevatel aegadel:
Teisipäeval, 13. detsembril kell 17.00
1. kooliaste (1.-3. klassi õpilased
ja nende vanemad) .
Teisipäeval, 13. detsembril kell 18.30
2. kooliaste (4.-6. klassi õpilased
ja nende vanemad).
Kolmapäeval, 14. detsembril kell 17.30
3. kooliaste (7.-9. klassi õpilased
ja nende vanemad).
Otepää Vallavalitsuse kommunikatsioonijuht MONIKA OTROKOVA

Talvepealinn võitleb talve tuleku eest

27. novembril, esimesel advendil, süüdati Talvepealinnas Otepääl advendituled.
Advendiküünla jõulukuuse juures süütasid
EELK Otepää Maarja koguduse vaimulik Marko
Tiirmaa ja Otepää vallavolikogu esimees Aivar
Nigol (pildil vasakul).
Pärast jõulutulede süttimist esines otepäälastele
Otepää Noortekeskuse tantsutrupp Feeling Good,
tüdrukuteansambel MMKN ja Otepää linetantsijad. Kõigil huvilistel oli seejärel võimalik Otepää
Kultuurikeskuses kuulata vanamuusika ansambi
kontserti.
MONIKA OTROKOVA

www.otepaa.ee/ot

Tunnustati paremaid
turismivaldkonnas

Arvestuslik kohamaksumus

On mõistetav, et muudatused on
emotsionaalselt rasked kanda. Kohalik omavalitsus peab suutma näha ka
kaugemale tulevikku, ning tegema teinekord esmapilgul valusana tunduvaid
otsusi. Ometi on need otsused strateegilised ning need on tehtud pikemat
perspektiivi silmas pidades.
Otepää vallas on tagatud kõik võimalused saada kvaliteetset kooliharidust. Arvesse võttes laste arvu vähenemist ja üldriiklikke suundumusi, ei ole
otstarbekas ülal pidada ühe omavalitsuse piires paralleelseid struktuure.
Otepää Vallavalitsus ootab Püha-

Otepääl süttisid
advendituled

SANGASTE
vald

Allikas: Geomeedia koolitus kohalike omavalitsuse volinikele ja ametnikele 2011. sügis.

I
kooliaste

Klasside täituvus

OTEPÄÄ
vald

22. detsembri hommiku viimased sügisetunnid Eestimaal.
Varahommikul kell 7.00 algab paintballi lahing Linnamäel, kus Otepää
püüab sügispealinna tiitlit hoidvalt
Narvalt ja Tallinnalt neid toetavate
Türi ja Pärnuga valitsusõigus kätte
võidelda.
Selleks kogunetakse Otepää Linnamäele , et maha pidada üks seikluslik sõda talve
eest. Talve saabumisega kell 7.29 saab selgeks, kas
Narva ja Tallinn annavad Otepääle võimu üle ja
kas Otepää kuulutatakse Talvepealinnaks.
Talvelahing toimub kogenud kaubamärgi ADRENALIIN.EE meeskonna juhtimisel.
Pealtvaatajatel koguneda kell 6.45 Linnamäe
alla, kus nad siis kohtadele juhatatakse.
Lahingu lõppedes tullakse keskväljakule, kus heisatakse Talvepealinna lipp ja toimub 15. Talvepealinna tiitli üleandmine Tallinna ja Narva poolt.
Samas algab lustakas Talveturg, kus süüakse ühine supp ja läheb kauplemiseks. Talveturu eestvedaja on Riita Aader. Laadale tulevad ka
Otepää noortekeskuse noored.
Päeva juhib Marko Pille. Laadal saab sõita Perdo
talu perenaise Kaja hobusega. Kui on lumi, siis
reega, kui pori, siis vankriga. Hobune ei sõida, kui
väga külm on. Head mootrsaani sõitu on lubanud
ka Otepää politseiülem Jaanus Kokkonen.
Laadaprogrammis kell 11.00 Otepää lasteaialapsed, kell 12.00 Karupoegade mängutund, kell 13.00
lasteaialapsed ja muusikakooli lapsed.

Kell 18.00 palume kõiki lumevalsile.
Pidulikud valsilood kuulutavad kaunima
jõuluaja saabumist. Laura Danilas juhatab sisse pidumeeleolu tõstva lauluga.
Kõik saavad seejärel osa meeleolukast ja särtsakast elavtule etendusest
“TALVE (V) ALGUS.” Tulegrupp Flameous soovib tuua inimeste juurde valgust ja soojust.
Kell 18.30 ootab teid, armas talveline EVEKO
koor kulutuurikeskuse treppidel, et soojendada
südant.

Otepääl Tehvandi staadionimaja konverentsikeskuses toimunud Valgamaa turismi
aastaseminaril tehti kokkuvõtteid toimunust,
tutvustati Valgamaa turundusklippi ja valiti
esmakordselt Valgamaa turismivaldkonna
parimad. Konkursi eesmärk oli märgata neid,
kes millegagi suurepäraselt hakkama saanud,
tõsta valdkonna inimeste motivatsiooni ning
teadvustada turismi olulisust.
2011. aasta parim sündmus oli Valga
Militaarajaloo Festival, parim meeskond SA
Tehvandi Spordikeskuse meeskond eesotsas
Alar Arukuusega ning parim turismitöötaja
Taagepera lossi müügijuht Kerli Pauskar.
Seminaril tutvustas EASi esindaja Monica
Hankov Eesti turismivaldkonna seisu ning
üleminekut kultuuri teema-aastalt looduspuhkuse teema-aastale, suhtlemistreener
Teet Reedi rääkis positiivsusest ja motivatsioonist, giid Elina Aro pani märkama Valgamaa võlusid ja arendamisvõimalusi ning
esmaesitleti OÜ Lendav Pilt poolt valmivat
Valgamaa turundusklippi.
OT

Swedbank suleb
Otepääl kontori
Alates 1. märtsist 2012 suleb Swedbank
Otepääl oma kontori. Swedbanki Lõuna-Eesti
regiooni direktori Piia Laursoni sõnul on sulgemise peamiseks põhjuseks klientide muutunud tarbimisharjumused: rohkem tehakse
tehinguid elektrooniliselt ning külastuste arv
on vähenenud.
Pärast sulgemist hakkab Otepääl kord
nädalas käima Swedbanki pangabuss, kus
on teller ja saab teha kõiki tehinguid. Bussis
on ka sularaha väljamakse- ja sissemakseautomaadid. Kaks sularahaautomaati jäävad
Otepääle: üks jääb endiselt Konsumi juurde,
teisele planeeritakse leida koht külastuskeskuse lähedale. Edaspidi on kavas paigutada
Otepääle ka makseautomaat.
“Meie soov on kuni 1. märtsini õpetada
kliente kontoris makseautomaati kasutama,
et tulevikus oleks neil lihtsam ise automaadis
makseid sooritada,” rääkis Piia Laurson.
Praegu Swedbanki Otepää kontoris
kasutuses olevad kolm arvutit annab pank
kohalikesse avalikesse internetipunktidesse
– Pühajärve ja Otepää raamatukogudesse,
kus saab külastada internetipanka.
“Soovitame kõigil meie klientidel lähikuudel
kontorist läbi astuda ja oma lepingud üle
vaadata,” lisas Piia Laurson.
MONIKA OTROKOVA

SIRJE GINTER

Head Otepää piirkonna
SAUNAomanikud!

Talvepealinna avamine
22. detsembril kell 7.30
7.00

7.29
7.30
18.00
18.30

Talvelahing linnamäel. Otepää
vallutab kevadelt, suvelt ja
sügiselt võimu.
Talvepealinna tiitli vastuvõtmine
keskväljakul.
Talveturg keskväljakul.
Lumevalss ja elavtule etendus
„Talve(v)algus”
Eveko koori tervitus kultuurikeskuse treppidel.

Juba III saunamaraton kuumas
talvepealinnas Otepääl toimub

12. veebruaril.
Eelmisel aastal võttis Saunamaratonist osa 65 võistkonda ja
208 osalist ning tagasiside
Otepää saunade kohta oli
väga hea.
Ootame ka sellel aastal teie sooja
osavõttu saunamaratonist.
Võta ühendust ja uuri täpsemini: 765 5212;
509 7795, Sirje.Ginter@otepaa.ee

Otepää postkontor asub nüüd
aadressil Tartu mnt 1
(külastuskeskuse ruumes).
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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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9. detsember 2011

www.otepaa.ee

AMETLIK INFO
Otepää Vallavolikogu istungil
23.novembril 2011
Kinnitati Otepää valla 2011. aasta lisaeelarve mahuga 129 515 eurot. Kinnitati Otepää
valla 2011. aasta eelarve muutmine.
Tunnistati kehtetuks Otepää Vallavolikogu
19.02.2004. a määrus nr.1-6-3 “Sotsiaalruumide
üürimäära kehtestamine” ja Otepää Vallavolikogu
19.02.2004. a määrus nr 1-6-4 “Üüri piirmäära
kehtestamine”.
Otsustati liita koolieelse lasteasutusena ja põhikoolina tegutseva hallatava asutuse Pühajärve
Põhikool I-III kooliaste hallatava asutusega
Otepää Gümnaasium ja lasteaiarühm Pipi hallatava asutusega Otepää Lasteaed.
Määrati Otepää valla 2011. - 2013. aastate konsolideeritud majandusaasta aruannete auditeerimise läbiviijaks Audiitorbüroo Fides OÜ.
Muudeti Otepää Vallavolikogu 16.12.2010.
a otsust nr 1-4-80 “Otepää valla ametiasutuse
struktuuri, teenistujate koosseisu, palgaastmete
ja palgamäärade kinnitamine” punkti 1.4. vallakantselei struktuuri ja teenistujate koosseisu
osas.
Loeti revisjonikomisjoni esimees Helle
Kuldmaa komisjoni esimehe kohalt tagasiastunuks 17. oktoobrist 2011. a.
Loeti revisjonikomisjoni esimeheks valituks
Rein Vikard.
Delegeeriti Otepää Vallavalitsusele elamuseadusega kohaliku omavalitsuse volikogu pädevusse antud küsimuste lahendamine.
Kinnitati Otepää Vallavolikogu haridus- ja
noorsootöökomisjoni liikmeks Ivika Nõgel.
Kehtestati Otepää vallas Märdi külas asuvat
Härmaniidu kinnistu detailplaneering.

VALLAVANEMA VASTUSED Pühajärve Põhikooli õpilasesinduse,
Pühajärve Põhikooli hoolekogu ning Pühajärve Põhikooli
õpetajate ja töötajate pöördumistele
Vastused Pühajärve Põhikooli õpilasesinduse pöördumise küsimustele
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Otepää Vallavalitsuse istungil
30.11.2011
Kinnitati Mart Kollaki taotlusel projekteerimistingimused Otepää vallas, Kastolatsi küla,
Naela kinnistule abihoone rekonstrueerimine
elamuks projekti koostamiseks.
Väljastati FIE Alar Undile sõidukikaart taksoteenuse osutamiseks sõidukiga Volkswagen
Sharan.
Anti nõusolek võimlemisklubi “Rütmika”
Võimlemiskoolile viia läbi Otepää valla haldusterritooriumil õppetreeningkogunemine ajavahemikus 01.08.2012-12.08.2012 (toimub Otepää
Gümnaasiumis ja Spordihoones) vastavalt esitatud taotlusele.
Määrati sünnitoetust ühele vallakodanikule
summas 384 eurot.
Määrati puudega inimese toetust 12-le vallakodanikule.
Anti RUF Eesti AS-le luba korraldada ilutulestik Otepää vallas Pühajärve külas Pühajärve Spa
& Puhkekeskue territooriumil 16.12.2011. a kella
22.50-24.00.
Jäeti rahuldamata nelja vallakodaniku taotlust korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemiseks.
Tunnistati nurjunuks kirjalik enampakkumine
Tartu Maakohtu kinnistusosakonna Valga jaoskonna kinnistusregistri registriossa nr 2243840
kantud kinnistu Pilkuse vallamaja ja Tartu
Maakohtu kinnistusosakonna Valga jaoskonna
kinnistusregistri registriossa nr 1376340 kantud
kinnistu Vana-Kooli osas.
Tunnistati Otepää Vallavalitsuse 31.08.2011.
a korralduse nr 2-4-410 Üldhariduskoolide õpilaste toitlustamise korraldamine punkt 4.2 kehtetuks
Kinnitati õppekoha tegevuskulu arvestuslik
maksumus 2012. aastaks.
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3.11.2011
Kutsuti sihtasutuse Innovatiivse hoone ja elukeskkonna kompetentsikeskus nõukogust tagasi
nõukogu liige Peeter Holts.
Määrati matusetoetust ühele vallakodanikule
summas 128 eurot.
Määrati ühekordset toetust ühele vallakodanikule summas 64 eurot.
Määrati sünnitoetust kahele vallakodanikule
kogusummas 778 eurot.
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Q
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Q

1. Mis on kooli sulgemise põhjuseks?
Peamiseks põhjuseks on laste arvu vähenemine Otepää vallas. Samuti tahame tagada hariduse jätkusuutlikust Otepää vallas.
2.Miks lasteaed võib jääda oma majja, aga kool mitte?
Lasteaed jääb sinna, kus see praegu asub, kuna see
on teine maja.
3. Mis saab minu klassijuhatajast ja teistest õpetajatest?
See, mis saab õpetajatest, sõltub sellest, kui paljud Pühajärve Põhikooli lastest lähevad üle Otepää Gümnaasiumisse. Seoses koormuse suurenemisega suureneb
ka gümnaasiumi vajadus õpetajate järgi. Näiteks: kui
teie tänavune 7. klass läheb üle gümnaasiumisse, siis
avatakse seal lisaklassikomplekt.
4. Kas ma saan õppida oma praeguste klassikaaslastega ühes klassis?
Kui Sinu klassikaaslased otsustavad üle minna Otepää
Gümnaasiumisse, siis saad õppida oma klassikaaslastega ühes klassis.
5. Kui mul on õppimisega raskusi, kas ma saan teises
koolis abi?
Jah, saad küll.
6. Mis saab KIKi projektidest?
KIKi projekte on võimalik taotleda üle kogu Eesti.
7. Mis kell algavad ja lõpevad tunnid?
Kool algab vastavalt kooli sisekorraeeskirjadele.
8. Kas buss viib mind kooli ja toob tagasi nagu praegu?
Koolibussiring jätkub, iga laps saab kooli ja koju.
9. Minu vend tahab ka õppida Pühajärve Põhikoolis.
Sinu vend saab õppida selles koolis, kus ta soovib.
Valla poolt on tagatud kodulähedane kool – Otepää
Gümnaasium.
10.Tahan lõpetada põhikooli heade tulemustega, aga
kardan, et viimasel põhikooli aastal kooli vahetades
õpitulemused langevad.
Sinu õpitulemused sõltuvad eelkõige Sinust endast.
Kui annad endast parima, siis lõpetad põhikooli heade
tulemustega.
11. Mis saab meie uutest arvutitest?
Kooli uued arvutid leiavad edasikasutamist.
12. Mis saab kooli mööblist?
Kooli mööbel läheb edasikasutusse.
13. Mis saab meie kooli traditsioonidest ja seinamaalingutest?
Kooli traditsioonid saate endaga kaasa võtta, need ei
kao kuhugi. Seinamaalingud jäävad Pühajärve Põhikooli hoone seinale.
14. Mis saab meie päeviku kujundamisest?
Teie päeviku kujundaja, kunstiõpetaja Ave Kruusmaa
aitab teil kindlasti ka edaspidi päevikut kujundada, ka
selle traditsiooni saate endaga kaasa võtta. Õpetaja Ave
Kruusmaa ootab teid edasi tegutsema KunstiKodus.
15. Miks meie kooli õpilased ei meeldi vallale?
Pühajärve Põhikooli õpilased on rõõmuks kogu vallale.

Huvihariduse suunad on kunstiõpetus, muusikaline
õpetus, spordialad (talialad, kergejõustik, jalgpall,
võimlemine).Valitud suundi eelistatakse tulenevalt
Otepää asukoha eripärast (talisuunad) ja olemasolevatest ressurssidest (ka personal). Lisaks sellele lähtutakse võimalustest ja traditsioonidest.
6. Millest tulenevalt eelistatakse just valitud suundi?
Vt eelmist vastust.
7. Kuidas kavandatav ümberkorraldus aitab hariduse
kvaliteeti tõsta?
Kindlasti paraneb veelgi õpikeskkond, huviharidus ja
selle kättesaadavus paraneb (kuna ka see on tänapäeval koolihariduse üks osa). Muutub kompaktsemaks
ja paranevad ka õpetajaskonna kvaliteedinäitajad
– õpetajad saavad täiskoormusega töötada. Õppe
kvaliteedi seisukohast on määrav, et õpetaja oleks nende ainete õpetamiseks, mida ta klassis annab, hästi
ettevalmistatud.
8. Missugused on haridusnäitajate kvaliteedi muutuse,
eeldatavasti tõusu, hindamise mõõdikud?
Haridusnäitajate kvaliteedi mõõdikuteks on traditsiooniliselt õpilaste koolitee jätkamine gümnaasiumites,
kutsehariduses, kõrgkoolides, ehk siis edasijõudmise
protsent, riigieksamite ja aineolümpiaadide tulemused.
9. Kuidas planeeritav muudatus aitab Otepää Gümnaasiumil saada 2013. aastal saada gümnaasiumiõppe
läbiviimiseks vajalikku koolitusluba ehk tagada PGS-s
nõutud kolm õppesuunda?
Otepää Gümnaasiumis rakendus alates 2011/2012 õa
kolm õppesuunda – loodushariduslik, humanitaarsuund ja reaalsuund. Haridusasutuste ümberkorraldamine aitab tõsta hariduse kvaliteeti üldiselt.
10. Missuguse protsessi tulemusel valitakse välja
arendatavad õppesuunad ja kuidas need muudavad
hariduse Otepää Gümnaasiumis kvaliteetseks ja atraktiivseks?
Kolm õppesuunda Otepää Gümnaasiumis on välja valitud arvestades õpilaste huve. Gümnaasiumis on väga
hea ettevalmistusega õpetajaskond, mis tagab valitud
suundade kõrge kvaliteedi.Õppesuundade sees on
võimalik valikaineid muuta ja laiendada. Põhikooli õppesse on juba integreeritud gümnaasiumiastme suuna
eelõpe.
11. Kuidas kavandatav uus lasteaiahoone ehitus ning
renoveeritavad Avatud Noortekeskuse ruumid on
seotud kvaliteetse gümnaasiumihariduse andmise ja
tugeva põhikooli säilimise eesmärgi saavutamisega?
Nii kvaliteetne alusharidus kui ka noorte vaba aja sisustamine on aluseks tugeva põhikooli säilimisele ja
kvaliteetse gümnaasiumihariduse andmisele.
12. Milline saab olema ühendatud haridusasutuste
personalivajadus, personali töökoormus ja planeeritavad töötasud?
Ühendatud haridusasutuse personali töötasud sõltuvad riiklikust rahastamismudelist. Töökoormus ja
personalivajadus sõltub aga laste arvust, kes koolis
õpivad.

16. Miks ei küsita meie käest, mida me arvame?
Suhtluses kooliga on vallavalitsuse jaoks teie esindajaks koolidirektor.

13. Kuidas on planeeritud ühendatud õppeasutuste
personaliküsimuste lahendamine, st värbamine, valik,
töölepingute sõlmimine ning töölt vabastamine?
Personalivalik saab toimuma parimal võimalikul moel,
kooskõlas seadusandlusega.

Vastused Pühajärve Põhikooli hoolekogu
pöördumise küsimustele

Vastus Pühajärve Põhikooli õpetajate ja
töötajate pöördumise küsimustele

1. Kuidas, mille arvelt ning kui suur finantsiline kokkuhoid koolide ühendamisel tekib?
2010. aasta eelarve täitmise põhjal moodustab kokkuhoid 157 557 eurot, millest 72 872 eurot on seotud otseste personalikuludega. Arvestus on tehtud tekkepõhiselt, pole arvestatud käibemaksu. Valla eelarves on
Pühajärve Põhikooli osa ca 113 000 eurot aastas, sh
elekter, küte jm püsikulud. Reaalne kokkuhoid selgub
2013. aastal, mil ilmneb kokkuhoid kütte ja administreerimiskulude arvelt.

1.Tsitaat ajalehest „Koolide liitmisel ühineb ka mõlema
õppeasutuse personal...“ Kuidas ja mis alustel toimub
töötajate tööle võtmine? Kas koolide liitmisel tekkinud uue õppeasutuse personali töölevõtmine algab
juhtkonna tasemest? Kas koondatakse kõik Otepää
Gümnaasiumi ja Pühajärve Põhikooli töötajad ning
korraldatakse uued konkursid? Sellest rääkisime ka
13. oktoober 2011 toimunud kohtumisel. Kui palju see
Otepää vallale maksma läheb? Palume esitada ajakava
ja eelarve.
See, milline personal ja kui palju õpetajaid Pühajärve
Põhikoolist tööle võetakse, sõltub sellest, kui paljud
Pühajärve Põhikooli lastest jätkavad oma õpiteed Otepää Gümnaasiumis. Seoses koormuse suurenemisega
suureneb ka vajadus õpetajate järgi. Kõikide töötajatega vesteldakse individuaalselt, seda tehakse 2012.
aasta veebruari alguses.

2. Millised saavad olema alusharidusse suunatavad
ressursid (finantsid, tööjõud, ruumid jms)?
2012. aasta eelarve projekti järgi suureneb alushariduse eelarve 3,7%, mis on suurem valla eelarve keskmisest tõusust.
3. Millised saavad olema noorte vaba aja tegevustesse suunatavad ressursid (finantsid, tööjõud, ruumid
jms)?
Vallavalitsuse eesmärgiks on suunata vabanev
ressurss noortele. Näiteks praegu on kaalumisel noortetoa loomine Sihva külla. Tegevusi saab realiseerima
hakata alates 2013. aastast.
4. Millised saavad olema huviharidusse suunatavad
ressursid (finantsid, tööjõud, ruumid jms)?
2012. aasta eelarve projekti järgi suureneb huvihariduse eelarve 2,3%.

2. Pühajärve Põhikooli pedagoogiline kaader vastab
kehtestatud kvalifikatsiooni nõuetele. Kuidas tehakse
valik, kes saab tööd, kes mitte „ühinenud õppeasutuses“? Millised on õpetajate kvalifikatsiooni mõõdikud?
Õpetajate kvalifikatsiooni nõuded on kehtestatud Vabariigi Valitsuse poolt.
3.Tsitaat ajalehest „Meie peamine prioriteet on kvaliteetse koolihariduse pakkumise jätkusuutlikkus ning
edaspidine arendamine...“.

5. Millised on huvihariduse eelisarendatavad ning prioriteetsed suunad?
Otepää Teataja on Otepää, Palupera, Puka
ja Sangaste valla tasuta jagatav infoleht.
Aadress: Lipuväljak 13, Otepää 67405
Telefon: 7664 818

E-kiri: teataja@otepaa.ee
Ajaleht internetis: www.otepaa.ee/ot
Teostus: MTÜ Meediagrupp Süd-Est:
Arvo Saal (toimetaja), Aili Miks.
Trükk: AS Kroonpress
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AMETLIK INFO
Pikendati Teet Reedi hajaasustuse veeprogrammi
lepingut kuni 30.06.2012. a.
Muudeti Otepää Gümnaasiumi hoolekogu koosseisu.
Lõpetati tagasiulatuvalt alates 20.11.2011. a. Raar
Kinnisvara OÜ’l reklaamimaksu tasumise kohustus
seoses reklaami kõrvaldamisega, aadressilt Pühajärve
tee 18/20, Otepää linn. Anti luba Villa Müllerbeck OÜ´le
paigaldada reklaam Otepää - Kanepi maantee nr 71 äärde
alates 23. novembrist 2011. a.
Vabastati korraldatud jäätmeveoga liitumisest tähtajaliselt kolm jäätmevaldajat.
Q

Q

Q

Q

DETAILPLANEERINGUD
Avaliku väljapaneku tulemused
Otepää vallas Kastolatsi külas asuvate Lemme,
Laudamäe ja Tagamäe kinnistute detailplaneeringu
avaliku väljapaneku ajal 08.09-06.10.2011 esitati üle
20 ettepaneku ja vastuväite. Ettepanekud ja vastuväited puudutasid planeerimisseaduse täitmist,
ruumilise planeerimise põhimõtteid ja planeeringu
menetlust. Detailplaneeringu avalikul arutelul
10.10.2011 osales kaks Kastolatsi küla elanikku, kes
leidsid, et kaheksa elamukrundiga asumi rajamine ei
ole kooskõlas olemasoleva hajaküla asustusstruktuuriga ja tegid ettepaneku vähendada planeeringuala elamukruntide arvu kolme-neljani ning mitte
lubada rajada ettevõtlusega seotud hoonestust.
Otepää vallavalitsus ei arvesta tehtud ettepanekutega ning on ettepanekute tegijatele põhjendanud
planeeringulahendust ja -menetlust. Kirjalikud ettepanekud ja vastuväited ning Otepää vallavalitsuse
seisukohad on kättesaadavad planeerimisteenistuses (merle.anton@otepaa.ee, 766 4820).
Kuna detailplaneering muudab kehtivat üldplaneeringut ja avalikul väljapanekul tehtud ettepanekute ja
vastuväidetega pole arvestatud, teostab planeeringu
üle järelvalvet Valga maavanem.
Detailplaneeringu avaliku väljapaneku tulemused
Otepää vallas Arula külas asuvate Uuemõisa ja
Madise kinnistute detailplaneeringu avalik väljapanek toimus 23.08-20.09.2011 ning avalik arutelu
26.09.2011.
Avaliku väljapaneku ajal esitas kodanik 10 ettepanekut, vastuväidet ja küsimust, mis puudutasid
planeerimisseaduse täitmist, ruumilise planeerimise
põhimõtteid ja planeeringu menetlust. Detailplaneeringu avalikul arutelul ettepanekute tegija ei
osalenud. Avaliku väljapaneku eel planeeringu koostamise käigus tegid Otepää vallavalitsus ja planeeringuala arendaja naabritega ja kogukonnaga koostööd
ning tõstatatud küsimused leidsid lahendused.
Otepää vallavalitsus ei arvesta avaliku väljapaneku ajal kodaniku poolt tehtud ettepanekutega
ja vastuväidetega ning on ettepanekute tegijale
põhjendanud planeeringulahendust ja -menetlust.
Kirjalikud ettepanekud ja vastuväited ning Otepää
vallavalitsuse seisukohad on kättesaadavad planeerimisteenistuses (merle.anton@otepaa.ee; 766
4820).
Kuna planeering muudab kehtivat üldplaneeringut
ja avalikul väljapanekul tehtud ettepanekute ja vastuväidetega pole arvestatud, teostab planeeringu üle
järelvalvet Valga maavanem.

Hea ettevõtja!
Traditsiooniline Talvepealinna turg
toimub sellel aastal Otepää keskväljakul
22. detsembril kell 8.00 – 15.00.
Ootame kauplema müüjaid, kes pakuvad külastajatele kaunist käsitööd, meeldivaid kingitusi
kingikotti ja kauneid jõulukaunistusi.
Samuti on oodatud talupidajad mee-, kurgi- ja
kapsatünnide, kartulite, õunte ning lihaga. Perenaised, tulge pakkuma hõrke küpsetisi, lõhnavat
leiba ja kodust verivorsti ning teed!
Turul kauplemiseks palume soovijatel registreerida telefonil 5332 6679 (Riita Aader); müügikohtade
arv on piiratud.
Talveturu korraldab Otepää Naisselts.

SÜNNID
Eliise Alev

Toimetusel on õigus kirju ja kaastöid nende
selguse huvides toimetada ja lühendada.
Kaastöid ei retsenseerita ega tagastata.
Toimetus ei vastuta kuulutuste ja reklaamide
sisu eest.

25. novembril
Järgmine Otepää Teataja
ilmub 23. detsembril.

9. detsember 2011

Otepää vallavalitsus, www.otepaa.ee
Lipuväljak 13 67405, Otepää
Tel 766 4800, e-post: vald@otepaa.ee
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Toimus noorteõhtu “Turvaline seks Talvepealinnas”
1. detsembril algusega kell 18.00 toimus Otepää Gümnaasiumi saalis rahvusvahelisele aidsi-päevale pühendatud noorteõhtu “Turvaline
seks Talvepealinnas”. Õhtujuhtideks olid Otepää Gümnaasiumi vilistlased Toivo Tammekivi
ja Robert Pihelgas, kes rääkisid, miks on ülemaailmne HIVi vastu võitlemise päev tähtis.
Naistearst dr. Aive Kalinina selgitas noortele,
kuidas kasutada kondoomi ja rääkis probleemidest, mis võivad selle kasutamisel tekkida.
Vaadati ka õppefilmi “Dr. Zarkovski salatoimikud”. Kell 19 toimus kontsert, kus esinesid
Otepää valla noored Liisu Kojus, Kadri ja
Valdo, tantsugrupp FeelingGood, Tanel Marjapuu, tüdrukuteansambel Charlie, Mia Melanie
ja Getteri moeshow, Laur Mägi, Greta Maria
ja Helen, Otepää Draamaklass ja Augustiine
Tamme.
Üritust korraldasid Otepää Avatud Noortekeskus, Otepää Gümnaasium, Otepää Kultuurikeskus ja Valgamaa Tervisenõukogu.
Aitäh kõigile tublidele esinejatele ja toetajatele!
Otepää ANK juhataja KADRI ORAV

Tule, teeme head!
Kui sul on kodus terveid, puhtaid riideid,
jalanõusid, talispordivarustust lapsest täiskasvanuni, mida sa ise enam ei vaja, siis too need
meile.
Korraldame Talveturu raames (22.12.2011 kell
8.00-15.00) üritust “Talvekirp”, kus soovime
pakkuda võimalust inimestel tasuta võtta endale
riideid või muud kraami.
Võtame vastu asju 19. dets. kella 11-15-ni ja 20.
dets. kella 17-20-ni Otepääl Kaitseliidu õppeklassis Pikk tn. 1.
Kellele need ajad ei sobi, võib ka helistada ja
lepime muu aja kokku tel.: 566 38 474 Rita või
52 76 551 Mari.
NKK Otepää jsk.naiskodukaitsjad

Hei, Otepää valla noor,
vanuses 13- 26 eluaastat!
Kui Sul on huvi noortevolikogu vastu,
soovid teada, mida see endast kujutab,
soovid kandideerida noortevolikogusse,

SIIS TULE

12. detsembril
kell 15.00
Otepää Kultuurikeskusesse
ja saad kõigest lähemalt teada ning oma
küsimustele vastuseid.
Otepää Avatud Noortekeskus

Otepää Palveränduri kirik kutsub külla:

Jõulukontserdid
11. detsember kell 17
Jõululaule ja -mõtisklusi
Esineb Elva BK segakoor
Tasuta!
18. detsember kell 17
Võimsa kirikuoreli jõulukontsert
Esineb organist Merle-Linda Kangur
Tasuta!
Jõulu jumalateenistus
24. detsember kell 16
Jõulupidu kõigile vanadele ja
uutele sõpradele
25. detsember kell 16
Asume Pärna tn. 15, Otepää
Olete väga oodatud!

Lp. invaühingu liikmed!
Ühingu jõulukoosviibimine toimub
20. detsembril kell 14.00 Edgari trahteris.
Registreerida tel. 7655 330, E.Saar

Päikeselaik
helge talvekontsert
Tõnu Raadik – laul, viiul
Henn Rebane – akordion

Austatud pensionärid!

Olete oodatud jõulukontserdile
11. detsembril kell 14.00
Otepää Kultuurikeskuses.
Kohvilaud

algus lk2
Mis kriteeriumide alusel hinnatakse õppetöö
kvaliteeti uues, ühendatud õppeasutuses ja kes
seda teeb? Millised on kvaliteedi hindamise
mõõdikud?
Õppetöö mõõdikuteks on traditsiooniliselt
olnud õpilaste edasijõudmine ja jätkamine
gümnaasiumites, kõrgkoolides, kutsehariduses,
riigieksamite ja aineolümpiaadide tulemused.
4. Pühajärve Põhikoolis on 6 individuaalsel õppel
olevat õpilast, neist kahel on tugiõpetaja. Nad
saavad eripedagoogilist ja logopeedilist õpiabi.
Otepää Gümnaasiumis töötanud kvalifitseeritud eripedagoog valis Pühajärve Põhikooli, et
toetada neid õpilasi. Mis saab HEV-õpilastest
suures koolis, kui on teada, et mitmed nendest
lastest ei suuda kohaneda suures kollektiivis ja
vajavad individuaalset tööd?
Otepää Gümnaasiumis on olemas tugisüsteem
HEV-õpilastele (logopeed, eripedagoog, sotsiaalpedagoog, psühholoog). Kuna tugiõpetajaid
rahastatakse vallavalitsuse ressurssidest, siis
me ei näe põhjusi, miks ei saaks tugiõpe jätkuda
ka Otepää Gümnaasiumis.

5. Jätkuvalt ootame vastuseid ka 26. oktoobril
2011 esitatud kirjale.
Saatsite meile 26.10.2011 oma ettepanekud.
Täname Teid esitatud ettepanekute eest. Kaalume Teie ettepanekute otstarbekust, võimalusel
kasutame neid.
Haridusasutuste ümberkorraldamise eesmärgiks
on eelkõige pakkuda oma valla lastele kvaliteetset kooliharidust ja tagada kvaliteetse hariduse
jätkusuutlikus. Täna on selleks Otepää vallas ka
kõik tehtud – on olemas heal tasemel alusharidus, huviharidus ja ka põhikooli- ning gümnaasiumiharidus. Loodud on ka kõik tugisüsteemid
HEV-õpilastele. Paraku ei ole nii riiklikke suundumusi kui ka õpilaste arvu arvestades otstarbekas
pidada ühe omavalitsuse piires paralleelseid
struktuure.
On küsitud ka, kuidas hakatakse haridusasutuste liitmisel kütma lasteaeda ja raamatukogu.
Küttesüsteem ehitatakse nii ümber, et objekte
on võimalik kütta eraldi.
Vallavanem ANDRES VISNAPUU

KULTUURIÜRITUSED
9. dets. kell 20.00 Kultuurikeskuses TANTSUSALONG. Veiko
Ratase juhendamisel tantsime rumbat. Musitseerib ansambel
„Melody”. Avatud on puhvet. Pilet 5 €.
11. dets. kell 14.00 Kultuurikeskuses helge jõulukontsert pensionäridele. Kontserdil esinevad Tõnu Raadik – laul, viiul ja Henn
Rebane – akordion.
13. dets. kell 17.00 kohvik-restoranis l.u.m.i. Talvelaulud ansambliga Relami
13. dets. kell 18.00 Kultuurikeskuses Otepää Avatud
Noortekeskuse jõulupidu.
17. dets. kell 16.00 Kultuurikeskuses vanamuusikaansambel
Cantores Vagantes kontsert.
19. dets. kell 19.00 kohvik-restoranis l.u.m.i. Kadri Kõusaare
raamatuesitlus “Alfa”
22. dets. kell 7.30 Talvepealinna avamine.
22. dets. kell 19.30 kohvik-restoranis l.u.m.i. Mari Pokineni ja Ott
Kartau kontsert, sissepääs 5 €
31. dets. kell 20.00 kohvik-restoranis l.u.m.i. Aastavahetuse pidu,
Ansambel Projekt ja õhtut juhib Veikko Täär. Pilet 64 € (hinnas

sisaldub ka rikkalik soe ja külm buffet-laud). Lauad ettebroneerimisel!
Kõigi aastalõpupeo broneerijate vahel läheb loosimisse 1 pilet 2-le ehk
raha tagasi!

Kadrid Pühajärve põhikoolis

Õppekäik trükikotta

6. jaan. - 8. jaan. Lumelinna ehitamine keskväljakul.

Reedel, 25. novembril toimus Pühajärve põhikoolis kadrikarneval, mille korraldasid 6. klassi
õpilased. Karnevalist võtsid osa lasteaia lapsed
ja 1.-5. klassi õpilased. Teemaks oli „Kelleks tahan saada?“. Iga laps pidi ennast mõneks ametimeheks riietama. Palju oli arste, jalgpallureid
ja teadlasi.
Iga klass ja ka lasteaia mudilased pidid ette
valmistama esinemise elukutsete teemal, sest
sel kooliaastal on läbivaks teemaks „Karjäär“.
Kõigil tuli esinemine hästi välja. Toimusid ka
kalamehe-, pesupesija- ja luuletajamäng. Koos
mängiti lõbusaid ringmänge.
Kõik võtsid karnevalist aktiivselt osa!

24. novembril käisid Pühajärve Põhikooli 4.-6.
klassi õpilased Tartus Kroonpressi trükikojas.
Enne seda oli meil peatus Lõunakeskuses. Seal
käisime uisutamas ja 4D kinos.
Kroonpressis võttis meid vastu trükiettevalmistuse kvaliteedi konsultant Elari Kingo. Tutvusime
tööruumidega. Meile näidati alumiiniumist trükiplaate. Trükkimisel on kasutusel neli värvi: sinine, kollane, punane ja must. Ühe värvilise lehe
trükkimiseks on vaja nelja trükiplaati. Huvitav oli
teada saada, et ühe sekundi jooksul valmib kümme ajalehte.
Põnev oli vaadata tohutu suuri paberirulle. Giid
rääkis, millistes riikides toodetakse paberit, mida
trükikojas kasutatakse. Nägime, kuidas trükiti
Telelehte ning saime teada, et Postimees peab
olema trükitud kella kolmeks, sest siis jõuab see
tellija postkasti kella kuueks. Trükkaliks saab õppida Tallinna Polütehnikumis.
Kroonpress on asutatud aastal 1990, et trükkida
ajalehte Postimees. Praegune trükikoja omanik
on Norra kontsern. Trükikojas trükitakse mitmesuguseid ajalehti ja ajakirju, näiteks Postimeest,
Äripäeva, Õhtulehte, meie maakonna lehtedest
Valgamaalast ja Otepää Teatajat.
Õppekäik oli väga huvitav ja meeldis kõigile.

13. jaan. kell 19.00 Kultuurikeskuses. “Musta kassi pidu”
– Otepää kultuurikollektiivide uusaasta pidu.

HANNA LIIS KIHO

Festivalile Ungarisse!
Eesti Europeade komitee teatas oma 4. detsembri kirjas, et Otepää laste rahvamuusikaorkester
Lille Tali juhendamisel on kinnitatud esindama
Eesti rahvakultuuri Ungaris rahvusvahelisel festivalil County Wandering Festival 2012. aastal.
„Toimub see festival juunist septembrini eri
aegadel esinemistega Szegedi piirkonnas,“ rääkis Lille Tali. „Meie Karupoegade ja Mõmmide
esinemisjärg, e. täpsemalt reis jõuab kätte 30.
Juulil ja kestab 10 päeva.“
Lisaks esinemistele pakutakse festivalil osalejatele palju muudki põnevat. Reisil käiakse
Krakovis, soolakaevanduses, Slovakkias, Budapestis, Egeris, jääkoobastes, veinikeldrites jne.
Lille Tali: „Meil on võimalus sellele reisile kaasa kutsuda 4-5 huvilist. Reisikulu (sh transport,
festivalist osavõtt, majutus, toitlustus, kindlustus, meened) on 350 eurot. Kes kaasa tulemnas,
peaks esimese makse (50 eurot) tegema juba
20. detsembriks.“
Lisainfot tel. 5661 8028, lilletali@hot.ee.

Cantores Vagantes esitab
kaunist barokkmuusikat Otepää Kultuurikeskuses
Tänapäeval on ilmselt paljud kuulnud Carl Philipp
Emanuel Bachi nime, kuid Johann Joachim Quantz
pakub ilmselt avastamisrõõmu. Nende heliloojate
tuntus Preisimaa valitseja Friedrich Suure õukonnas oli aga selgelt vastupidine. Quantz, keda
tunneme eeskätt helilooja ja flöödiõpiku “Versuch
einer Anweisung die Flöte traversiere zu spielen”
(1752) autorina, oli 18. sajandil lugupeetud peamiselt Tema Majesteedi kuningliku flöödiõpetajana.
Tema kirjutas muusikat oma suursuguse õpilase
tarvis, sel põhjusel leidsid vaid vähesed tema
teosed trükis avaldamist. Erinevalt traditsioone
austavast, et mitte öelda vanamoodsast Quantzist, oli Carl Philipp Emanuel Bach liigagi uuendusmeelne ja “hukas noorus” pidi leppima märksa
tagasihoidlikuma tähelepanuga. Kuigi meie kontserdi tähelepanu keskmes on kahe ühes ja samas
õukonnas palgal olnud helilooja-muusiku flöödile
kirjutatud teosed (pill, mida Friedrich Suur mitte
ainult ei mänginud, vaid millele ta ka ise muusikat
komponeeris), on selles kavas oluline roll kanda ka
barokkoboel, -tðellol ja klavessiinil.
Need üsnagi erinevates stiilides teosed toob
teieni stuudio Cantores Vagantes, kuhu kuuluvad
muusikud, kelle sooviks on varajase muusika
interpreteerimine originaalpillide koopiatel, respekteerides ajaloolist esituspraktikat. Stuudio
liikmeskond ei ole täpselt fikseeritud – seda võib
käsitleda professionaalide sõpruskonnana, kus
mängijate arv sõltub muusika nõudmistest.
17. detsembril kell 16 esinevad Otepää Kultuurikeskuses Reet Sukk barokkflöödil, Taavi-Mats Utt
barokkoboel, Egmont Välja barokktðellol ja Reinut
Tepp klavessiinil.

CÄROLIN TRIK ja LIIS ANTSI

Rahvaralli karikavõistlustelt teine koht
Otepää autosportlane, Honda Civicul kihutav
Otepää Gümnaasiumi 9A klassi õpilane Kasper
Koosa koos kaardilugelja Erkki Liimaga saavutasid Eesti rahvaralli karikavõistlustel hooaja
kokkuvõttes J18 klassis teise koha.

Valgamaa võrkpallikarikad toodi Otepääle
Maakonna karikavõistlustel võrkpallis võitsid
nii naistest kui ka meestest Spordiklubi Oti
võistkonnad.

Spordiklubi Oti naiskonnas mängisid: Terje Kartau, Merlin
Müür, Heidi Sibul, Anniki Jaama, Kristiina Kopli, Eva Ojakivi,
Marika Tirmaste, Ülle Ernits, Kristel Trolla, Riina Savisaar ning
meeskonnas: Heiki Ernits, Toomas Tiidt, Toomas Raak, Gunnar
Sarapuu, Janno Jõela, Siim Anton, Enno Kurvits, Kristjan
Fedossejev, Urmo Prants, Margus Mooses.

12. jaan. kell 19.00 Kultuurikeskuses Enver Izmailovi kontsert.

Otepää Muusikakooli JÕULUKONTSERT toimub
reedel, 9. detsembril kell 18.00
Otepää Gümnaasiumi aulas.
Pühajärve põhikooli lasteaia Pipi jõulupidu toimub
20. detsembril kell 17.00.
Pühajärve põhikooli jõulupidu toimub 21. detsembril
kell 17.00.

Otepää Gümnaasiumi jõulupeod
5.-12. klass
1.-4. klass

20. dets. 2011 kell 18.00
21. dets. 2011 kell 18.00

Esmaspäeval,
19. detsembril kell 14.00
Kultuurikeskuses
Otepää Pensionäride Ühenduse

JÕULUPIDU
Etteasteid oma taidlejatelt.
Külaliseks on lõõtspillimängija Avo Paap.
Ühenduse liikmetele tasuta, teistele osalustasu 2 eurot.
Registreerida hiljemalt 15. detsembriks Hellele
tel. 551 6418

Otepää avatud noortekeskuse
JÕULUÕHTU
Armas noorteka Sõber,
ootan Sind 13. detsembril kell 18.00
Otepää Kultuurikeskuse saalis, kus esinevad tublid
päkapikulapsed.
Samuti on külas improteater, kes teeb Sinuga
huvitavaid tegevusi.
Kaasa too külakostiks midagi maitsvat lauale.
Päkapikk Kadri, tel. 5343 5173

TANTSUSALONG

Otepää kultuurikeskuses

9. detsembril kell 20.00

Veiko Ratase juhendamisel tantsime rumbat.
Tantsuks mängib Meelis Külaots
ansamblist Melody.
Avatud puhvet.
Pilet 5 €

HEI NOOR,
22. detsembril on
Otepää Talvepealinna talveturg,

EELK Otepää Maarja kogudus
annab teada!
Jumalateenistused 2011. a detsembris:
P 11. dets. kl. 11.00 advendiaja 3. pühapäeva jumalateenistus
talvekirikus.
P 18. dets. kl. 11.00 advendiaja 4. pühapäeva jumalateenistus
talvekirikus.
L 24. dets. kl. 17.00 jõululaupäeva liturgiline jumalateenistus
suures kirikus, kasutusel on laululehed.
P 25. dets. kl. 11.00 1. jõulupüha jumalateenistus talvekirikus.
L 31. dets. kl. 16.00 vana-aasta õhtu jumalateenistus armulauaga suures kirikus.

kuhu ootame kauplema ka Sind.

16.12.2011 kl. 12.00 Paul Vestersteini heategevuslik jõuluseljanka otepäälastele, serveeritakse kirkumõisa keldrisaalis.

Registreeri ennast hiljemalt
12. detsembriks Otepää Avatud Noortekeskuses või kadri@otepaa.ee,

Vaimuliku kõnetunnid (rääkida saab kõigest), on neljapäeviti kell
09.00 - 16.00 ja pühapäeviti kell 10.00 - 15.00. Info vaimuliku tel.
518 530.
Annetajatele:
A/a: SEB 10202008006001, EELK OTEPÄÄ MAARJA KOGUDUS
BIC : EEUHEE2X IBAN : EE35 1010 2020 0800 6001
10202008006001

tel. 5343 5173
OOTAME SIND!

Palupera vallavalitsus, www.palupera.ee
Hellenurme sjk 67514, Valgamaa
Tel 767 9502, e-post: palupera@palupera.ee
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Seiklusmäng Püha Elmo tuled

AMETLIK INFO
Palupera Vallavolikogu istungil
24. novembril 2011
Kehtestati Kaljumäe kinnistu nr 106540 katastriüksuse nr 58202:003:0260 detailplaneering. Nimetatud planeering ei muuda kehtiva üldplaneeringu põhilahendusi
planeeringualal.
Kehtestati Jõe 6 kinnistu nr 418240 katastriüksuse
nr 58201:001:0471 osa detailplaneering. Nimetatud planeering ei muuda kehtiva üldplaneeringu põhilahendusi
planeeringualal.
Toimus valla 2012. aasta eelarve I lugemine.
Komisjonid ja hallatavad asutused asuvad detsembrikuus taotluseelarvete kärbete ettepanekuid koostama.
II eelarve lugemine toimub jaanuarikuu 2012 istungil.
Tehti 2011. aasta eelarves põhjendatud muudatusi
– suurendati hajaasustuse veeprogrammi arvelt kremeerimiskulusid ja kajastati eelarves laekunud sihtfinantseeringute võrdsed tulud ja kulud.
Tunnistati peremehetuks Mäelooga külas asuv
Väike-Päiva elamu ja kõrvalhoone (ehitisregistriosa
nr 120311206). Vallavalitsusel korraldada kinnistu maa
munitsipaliseerimine.
Delegeeriti Palupera Vallavalitsusele ruumiandmete
seaduse ja maakorraldusseadusega kohaliku omavalitsuse
pädevusse antud küsimuste lahendamine.
Q

Q

Q

17. detsembril Hellenurme Mõisapargis
Olete sattunud paika, kus juhtub kummalisi asju.
Kohalikud on näinud imelikke tulesid ümbruskonnas
vilkumas. Räägitakse, et iga tule alla on peidetud
kirst. Legend räägib, et igaüks kes kirstu leiab, võib
võtta sealt ühe eseme.
KAVA:

17. dets. kell 18:00 koguneme vallamaja parklas
kell 18:00-19:00 seiklusmäng
kell 19:00 võistlus kestvaima ilutulestiku
peale.

Q

Q

Q

Palupera Vallavalitsuse istungil
29.11.2011:
Rahuldati tähtajaliselt erandkorras üks taotlus korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemiseks 1. detsembrist kuni 2012. aasta lõpuni.
Anti kasutusluba Aino Juhkam´ile Urmi külas
Tammiku kinnistul asuva rekonstrueeritud salvkaevu
kasutamiseks.
Kiideti heaks ja kinnitati Aino Juhkam´i projekti
„Palupera vallas Urmi külas Tammiku kinnistul asuva
kaevu puhastamine, kahe pealmise rakke vahetus, veetrassi rajamine majani ja kaevu sügavveepumba paigaldus“
aruanne. Toetuse saajale kantakse lõplik summa toetusest, 161,75 eurot.
Kinnitati toimetulekutoetuse saajate nimekiri kogusummas 663,72 eurot.
Kinnitati hooldajatoetuse saajate nimekiri novembrikuus kogusummas 484,43 eurot, täiendava sotsiaaltoetuse saajate nimekiri summas 296,50 eurot ning otsustati
maksta viie hooldaja eest sotsiaalmaksu kogusummas
458,75 eurot.
Anti viis ühekordset toetust a´ 20 eurot, üks sünnitoetus 130 eurot, üks toetus lapse 1-aastaseks saamisel 100
eurot ja üks küttepuude toetus 65 eurot.
Q

Q

Q

Q

Q

Q

Raamatu “Rahvarõivaste
paeluses” esitlus
Öeldakse, et riietega oled siis sina
peal, kui ei tunnegi, et need seljas
on. See on ilmselt mugavuse tipp.
Rahvarõivaga on lood hoopis teistsugused. Siin on esiplaanil tunded:
miks ma tahan just selline välja näha
sellel sündmusel-koosviibimisel või
välisriigis oma maad esindades.
Igaüks jõuab selleni oma teed pidi,
peamine et ei tegutseta iseendaga
vastuollu minnes. See tunne peab
tulema inimese seest, tunnetusest.
Oma juurte kohta saame teavet
kodust. Vanaisad-vanaemad on ikka
need, kes räägivad juba varakult edasi, kes nemad on ja olid;
kes on lähedased sugulased ja millega on keegi elu jooksul
hakkama saanud. Siit saabki alguse teadmine, kus on minu
juured, kes mina olen, milline on minu rahvarõivas?

Pühapäeval, 11. detsembril kell 14.00 toimub Palupera Pritsikuuris raamatu “Rahvarõivaste paeluses”
esitlus.
Raamat ilmus käesoleva aasta mais ja selle autoriks
on Palupera valla Miti küla Savimäe talu elanik Taivi
Raudsepp. Taivi on rahvarõivaid teinud alated 1989.
aastast läbi kogu taasiseseisvumise perioodil. Nüüd
oli tal aega seda kõike ühte raamatusse kokku kirjutada ja jälg maha jätta. Igaüks leiab sealt midagi, sest
raamatus ei korrata seda, mida on rahvarõivastest
varem kirjutatud. Esitlusel räägib Taivi, kuidas sündis
raamat tema tööst.
Kohapealt on võimalik endale soovi korral raamatut
soetada hinnaga 18€ (raamatupoes hind 23€).

Hellenurme lasteaial on uus kodulehekülg
www.lasteaed.palupera.ee

SÜNNID
Marta Mõisa

11. novembril

P

Meenutusi mälestusõhtust

Valgamaa Partnerluskogu rahastas MTÜ Avatud Hellenurme Noortekeskust, et korraldada karmis talvises
õhtuses pimeduses Hellenurme mõisapargis (valgustuse
kustutame) ja selle lähiümbruses 1-tunnine aktiivse
liikumisega seiklusmäng ilutulestikuga Tiimitöö OÜ abiga.
Pärast seda on võistlus ajaliselt pikema ilutulestiku peale.
Mängu tulemusena valmib ese (nt mudellennuk, tuulelohe
vms), mis jääb noortekeskusele. 10 kontrollpunkti läbitakse
mõistujuttude lahendamise järgselt samm-sammult, pealambid peas. Igas punktis on kirst. Võimas tulevalgus süttib
lõpuks iga kirstu avamisel. Osalejaid vanuses 12-23 on 20,
kes jagunevad nelja eri rühma. Iga rühma eesmärgiks on
need kirstud leida ning haarata igast kirstust kaasa midagi
endale vajalikku. Mida täpselt, see selgub mängu alguses.
Koguneme kell 18:00 vallamaja parklas.
Küsimuste korral muudkui küsige! Pange rühmad kokku
ja andke endast teada terje@palupera.ee. Ja kohtumiseni
soojalt riietatuna!
TERJE KORSS

Palupera valla Noortevolikogu
tegutseb täie hooga

alupera valla Noortevolikogu loodi 6. novembril
üldkoosolekuga Nõunis. Peaaegu kuu aega hiljem
toimus noortevolikogu esimene koosolek. Laupäeva,
3. detsembri hommikul koguneti Palupera Pritsikuuri.
Väike ekskursioon ning koosolek võiski alata. Esimesena sai paika tegevuskava 2012. aastaks ning sellega
kaasnev eelarve. Üritusi on päris palju, nii et on, mida
noortel oodata.
„Meil on kavas külastada ka Palupera vallavolikogu
ning hakata nende tegevust jälgima. Lisaks üritame
noori puudutavates teemades kõva häälega kaasa
rääkida,“ ütles noortevolikogu esimees Merily Viks.
Päev jätkus kergemate teemadega, pühendusime
kõige enam probleemkohtadele. Neid probleeme ei
olegi nii palju ning avastasime just, et meie vallas
on võrreldes teiste valdadega ikka väga hea elada.

Kõige suurema probleemina avastasid noored, et
Palupera vallas on liiga vähe sportimisvõimalusi.
Esimese ühise projekti kavatsemegi teha läbi Leaderi
ning loodame saada Nõuni jalgpalliplatsi ja korrastada Hellenurme võrkpalliplatse. Lisaks neile hunniku
palle mängimiseks. Pöidlad pihku, et projekt hästi
läheks ning kõik, kes tahaksid meid aidata, andku endast märku! Samuti arutleti, et suurepärane asi oleks
ka spordihall Palupera vallas ja lisaks kergliiklusteed.
Loodame sportimisvõimalusi Palupera valda järjest
juurde tekitada.
Alati ootame kõigi poolt mõtteid ja ideid ning meile
meeldiks väga teha koostööd.
Vaadake ka www.noored.palupera.ee, kus saate
näha Palupera noorte tegemisi.

hk tulid nii mõnelegi teatrikülastajale aastatetagused ajad meelde, kuigi mõned nooremad
vaatajad arvasid, et midagi eriti ei saanud pihta. Eks
väike selgitus aitas arusaamisele kaasa.
Aga laulsid, põristasid trummi ja lugesid patriootilisi luuletusi meie kodumaa tublid pioneerid, segakoor
võttis üles kaasakiskuva ühislaulu ning rahvatantsurühma tantsukeerutust oli lausa lust vaadata.

Tulemas on

Advendilaat

11. detsembril kell 11.00
Hellenurme Noortekeskuses
• Kõik, kes soovivad tulla müüma isetehtud
asju, andke teada sellest 10. detsembriks
Deivile!
• Toimuvad ka MEISTERDAMISTOAD!
Info ja kontakt:
Deivi Sarapson (tel: 5666
5643), e-mail: deivi.sarapson@gmail.com

VVV advendiaegsed
LATERNAMATKAD
11. detsembril kell 17.00 JÕULUKUINE LATERNAMATK.
Matka kestus ~2 tundi, pikkus ~2 km. Laternamatk algab
Tartumaa tervisespordikeskuse eest. Registreerimine telefonil 5343 7597 (Siiri).
18. detsembril kell 16.00 JÕULUKUINE LATERNAMATK
Jõululõhnad ja tunded. Kogunemine Vapramäe maastikukaitseala Peedu poolses parklas. Registreerimine telefonil
520 6651 Annereet.

Hea tantsuhuviline!
Ootame sind Hellenurme kultuurimajja tantsima.
Rahvatantsutrupp Hellese proovid toimuvad
esmaspäeviti kell 19.00
ja tantsutrupp Mathilde proovid (ajaloolised seltskonnatantsud ) neljapäeviti kell 19.00.
Lisainfo: Elsa Komleva, 566 2204, elsa2006@hot.ee

Loomulikult autasustati kolhoosiesimehe poolt tänukirjaga tublimaid töötegijaid ning kingiti punaseid
nelke. Natuke sai piiluda ka saunavestlustesse.
Aitäh teile Tsirgu rahvas, kes te pärast pikka
tööpäeva jaksate proovis käia ning oma nakatava
esinemislustiga toote rõõmu ka meiele!
MARIKA VIKS

Palupera valla

PROJEKTID
Palupera Põhikooli
lastekoor
Toetuse saaja – Palupera
põhikool, põhitaotleja.
Toetaja – Eesti Kooriühing
Toetus – Laulu- ja tantsupeo protsessis osalevate
kollektiivide toetuseprogrammist eraldati Palupera põhikooli lastekoorile otsetoetusena 250 eurot
kollektiivi arendamiseks.
Projekti lõpp – 30. juuni 2012. a.

KULTUURIKALENDER
10. detsembril Hellenurme kultuurimajas kell 12
PENSIONÄRIDE JÕULUÜRITUS
10. detsembril Nõuni kultuurimajas kell 12
PENSIONÄRIDE JÕULUPIDU
11. detsembril Hellenurme noortekeskuses kell 11
ADVENDILAAT
11. detsembril Nõuni kultuurimajas kell 13 tähistame ADVENDIAEGA
17. detsembril Hellenurme mõisapargis kell 18
SEIKLUSMÄNG Püha Elmo Tuled (vajalik eelnev
registreerimine)
18. detsembril Nõuni kultuurimajas kell 16 LASTE
JÕULUPIDU. Külla tuleb jõuluvana.
19. detsembril Hellenurme lasteaias kell 15.30
JÕULULAAT
20. detsembril Hellenurme lasteaias kell 16.00
LEPATRIINUDE RÜHMA JÕULUPIDU. Samas kell
16.45 MESIMUMMIDE RÜHMA JÕULUPIDU, kuhu
oodatakse ka eelkooliealisi piirkonna lapsi, kes
veel lasteaias ei käi. Just neist peaks lapsevanem
teada andma hiljemalt 19.12, tel. 7679502.
21. detsember Palupera põhikoolis kell 18.00
JÕULUPIDU. Oodatud on ka piirkonna eelkooliealised lapsed, kes veel jõulavana pole sel talvel
kohanud, nt eelmisel päeval lasteaias. Neist peaks
lapsevanem teada andma hiljemalt 19.12, tel. 767
9502.
30. detsembril Nõuni kultuurimajas kell 20 VANAAASTA LÕPUPIDU. Muusikaline külakost Jüri
Homenjalt.

Argo Jentson saavutas pianistide konkursil teise koha
2. detsembril toimus Tartus 14. korda Ago Russaku
nimeline noorte pianistide konkurss. See on traditsiooniline Lõuna-Eesti muusikakoolide noorte pianistide konkurss, kus mängitakse Bachi, Tšaikovski
ja Schumanni loomingut. Eesmärk on kontaktide
loomine ja üksteiselt mõõduvõtmine.
Tänavu osales konkursil ka Palupera põhikooli
klaveriringi õpilane Argo Jentson. Tema kavas oli
J.S.Bachi „Inventsioon d- moll“ ja U.Sisaski „Veomehe Täht“.

Kohtumiseni, Elsa Hellenurmest

Palupera valla Noortevolikogu esimees MERILY VIKS

Tsirguliina rahvas viis Nõuni rahva nõuka-aega

E

Hellenurme maakultuurimaja väikses ja hubases
saalis, mis oli rahvast pilgeni täis nagu maestro
eluajalgi, sai teoks meeldejääv üritus „Mõeldes
Heldur Jõgiojale”. Tänu selle eest lauluansamblitele Nõunist, Otepäält, Aakrest, Rõngust, Elvast ja
Hellenurmest.
Lühikese ülevaate maestro elust ja tööst tegi
Juta Tigane, kes rääkis meile, et Heldur kirjutas
umbes 300 laulu ja enam kui 1000 lauluteksti.
Maestrot me tundsime ansambli Suveniir loojana
ja hea heliloojana, kes oskas kirjutada väga
hingelisi ja meloodilisi laule nii solistidele kui ka
ansamblitele.
Ürituse esimesed esinejad olid Palupera kooli
showtantsutüdrukud Anita Pavlova juhendamisel,
kes esitasid omaloomingulise tantsuseade Helduri
eriti südamlikule laulule „ Rukkilill”, mida laulis
Rõngu rahvamaja juhataja Mari-Liis Vanaisak. Siis
astus lavale Aakre segakoor U-Tuur Evald Raidma
juhtimisel ja see oli tõeline avalöök meie üritusele.
Kõik ansamblid said oma laule esitada ja püsti
seistes lauldi ühiselt „Väike aed”, mis oli väga liigutav. Rõngu kapelli „Rukkilill” saatel võis tantsugi
vihtuda nii, et pea otsas märg.
Korraldaja tantsuklubi Mathilde vabandab külaliste ees, kes ei mahtunud saali ja pidid kontserti
kuulama hoopis teisest ruumist. Samas aga olid
kõik ääretult lahked ja sõbralikud. Ise nad ütlesid,
et neile meeldivad ikka maakultuurimajade
üritused, kuna need on nii ehedad ja lihtsad ja
häid lambaid mahub palju väiksesse „lauta”. Nii et
kohtume veel!
Jääb tänada Eesti Kultuurkapitali Valgamaa
ekspertgruppi ja Palupera valda toetuse eest.
Tantsuklubi Mathilde soovib kõigile laululusti ja
edaspidiseks tegusaid lauluaastaid.
Sõnad said ritta tänu Milje- Küllikesele, Jutale ja
Jaanile.

Argo Jentson saavutas 15 osaleja hulgas teise koha.
Erilist tähelepanu väärib saavutus seetõttu, et poiss
mängib klaverit alles poolteist aastat. Argo Jentsoni
klaveriõpetajaks on Malle Suiste.
Tänan visaduse, sihikindluse ja töökuse eest Argo
Jentsonit, tema ema Pille Jantsi ja õpetaja Malle Suistet! Soovin jätkuvat edu imelises muusikamaailmas!
Palupera põhikooli direktor SVETLANA VARIKU

Mida noored vajavad
Sügisel algatas MTÜ Avatud Hellenurme Noortekeskus olulise dokumendi koostamise – Palupera
valla noorsootöö arengukava aastateks 20122020. Sellega seoses toimunud koolitusel leidsid
asjaosalised, et väga oluline on ülevaade ka
sellest, millega noored Palupera vallas tegelevad,
mida nad tegelikult teha tahaks, millest nad puudust tunnevad, mis nende arust on hästi jne. Vähe
tulu on suurte inimeste tarkadest otsustest, kui
ei arvestata noorsootöö tegevuste arendamisel
noorte endi arvamusega.
Algatatud küsitlus peakski andma natukegi
aimu, mida noored ise ja nende vanemad noortele
pakutavatest tegevustest ja teenustest arvavad ja
mis võiks nende arvates teisiti olla.
Kutsume üles kõiki 7-26aastaseid noori ja lapsevanemaid, kelle laps(ed) on vanuses 7-18aastat,
selles küsitluses osalema.
Noorte ankeet on 20. detsembrini 2011 kättesaadav Palupera noorte kodulehel http://noored.
palupera.ee/, internetiaadressil – https://docs.
google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dG
xrc0lJOTllSkhiWlVkWDg1V0dQVmc6MQ
Lapsevanematele suunatud ankeet on kättesaadav internetiaadressil – https://docs.google.
com/spreadsheet/viewform?formkey=dGFTMVZ
BRk9uci1JcUxSNEp2TXBFLUE6MQ
Neile, kel ei ole küsimustele võimalik internetis
vastata, on küsitlusvormid Palupera vallamaja
kantseleis, Hellenurme noortekeskuses, Nõuni
noortetoas, Palupera külamajas, Hellenurme ja
Nõuni raamatukogudes, Hellenurme lasteaias,
Palupera põhikoolis (huvijuhi kabinetis).
Lisainfo terje@palupera.ee, 517 4740.

Palupera põhikool liitus Eesti tervist edendavate koolide võrgustikuga ja Tervise Arengu
Insituudi väljastatud tunnistus nr 218 antakse
koolile peagi pidulikult üle.
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Puka vallavalitsus, www.puka.ee
Kooli 6, Puka, 67217, Valgamaa
Tel 766 9412, e-post: vallavalitsus@puka.ee

PUKA
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Pukas laulsid Valga ja Puka taidlejad
26. novembril toimus Puka rahvamajas meeleolukas advendieelne õhtu „Armastusega sügises“. Külla oli tulnud segakoor Rõõm Valgast. Neid võtsid vastu segakoor U-Tuur ja meesansambel Pukast.
Segakoor Rõõm on tegutsenud juba 1983.
aastast. Pika kooslaulmise kogemus teeb nende
esinemise nauditavaks ning südantsoojendavaks. Lisaks kaunitele sügis- ning talveootuslauludele esitasid nad katkendeid suvel Valgas
etendunud muusikalist Nipernaadi. Rõõmu
meestevägi Parvepoiste numbris oli aukartustäratav ning võimas. Soovime, et ka U-Tuur areneks kunagi selliste tantsunumbrite ning hääletämbriteni.
Lisaks on Rõõmu koosseisus andekaid pillimehi. Nemad moodustavad kapelli Supsti, kes
pakkus pärast kontserti rahvalikku tantsumuusikat ning meelitas kõiki taidlejaid jalga keerutama. Jääme ootama uusi toredaid kohtumisi

KULTUURIÜRITUSED
PUKA RAHVAMAJAS
9. dets. kell 19.00 Stiilipidu Näärid aastatest 1960
10. dets. kell 12.00 Mälumäng Külakilb
21. dets. Kooli jõulupidu
22. dets. Lasteaia jõulupidu

AAKRE RAHVAMAJAS
10. dets. kell 10.00 Jõululaat

Puka rahvamajas

9. detsembril kell 19.00

Tantsuhoos

segakooriga Rõõm.
Ühtlasi täname Aakre kooli ning Puka rah-

STIILIPIDU

vamaja meeldiva koostöö eest 2011. aastal.

NÄÄRID AASTATEST 1960.

SEGAKOOR U-TUUR

Esinevad Puka ja Tõlliste taidlejad.
Tantsuks Oss ja Antti.
Pääse 3 eurot, taidlejatele tasuta.

Taaskasutuspäev Puka Keskkoolis
enda meisterdatud „Albumi“, „Ehtekarbi“ ja
„Nõela-niidi karbiga“ ning Kamilla Araku ja
Elina Mummi „Vaas“.
Taaskasutuspäeval said õpilased lisaks kodusele meisterdamisele osaleda mitmetes tegevustes, mis olid seotud erinevate materjalide
teistkordselt kasutamisega.
Päev algas viktoriiniga, kus iga 5.-12. klassi
õpilane sai individuaalselt proovile panna oma
teadmised taaskasutusest, prügi sorteerimiset ning üldisest keskkonnahoiust. Kõige tublimaks osutus Kersti Undrits 10. klassist, kuid
ega teisedki temast väga maha jäänud.
Pärast viktoriini oli õpilastel võimalus ise
prügi sorteerida õigetesse „konteineritesse“,
meisterdada kinkekotte ajakirjade värvilisest
paberist (mõeldes eelseisvatele jõuludele) ning
vaadata filme. Algklasside lapsed vaatasid filmi
„Lase pakend ringlema“ ja vanemad õpilased
filmi „Meie ostame, kes maksab?“ Viimatinimetatu oli seotud arengumaade keskkonnaprobleemidega, mille põhjustajaiks suures osas
oleme meie kui arenenud maad oma suurte
tarbimisharjumustega.
Tublide tunnustamine ootab veel ees, kuid
usun, et igaüks sai sellest päevast uusi mõtteid, mida ta ise saaks teha ümbruse paremaks
muutmise heaks!
Mõnusat taaskasutamist soovides
Puka Keskkooli loodusaineteõpetaja KAIRE SOER

Aakre rahvamajas

10. detsembril

JÕULULAAT.
Olete oodatud ostma ja müüma.
Info tel 5394 5031 ja 518 7285.

Teade
Puka valla eakate (80 ja vanemad) ning
eelkooliealiste laste (kes ei käi lasteaias)
kommipakkide väljastamine igal tööpäeval
kell 9-16 Puka vallamajas.
Info tel 766 9414, 766 9415.

Puka Lasteaed

võtab konkursi korras tööle
LASTEAIA MUUSIKAÕPETAJA
(0,25 koormusega)
Avaldus, CV ja kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad saata 31. detsembriks aadressil Valgamaa
67217, Puka, Võru mnt 10.

KAIRE SOER

Lisateave telefonil 769 2343 või
e-aadressil tiina.trees@puka.ee.

majakesed, ehted jpm.
Eriliselt rõõmustab algklasside õpilaste väga
aktiivne osavõtt. Siinkohal suur tänu algklasside õpetajatele.
1. klassis olid silmapaistvaimad tööd „Linnu
söögimaja“ (Riinu Vaht), „Pinal“ (Annabel
Hobolainen), „Robot“ (Rasmus Prii). 2. klassis
Eliise Uibo meisterdatud „Rahakassa“, Signe
Semsugovi „Jauram“ ja Steve Vahti „Advendimaja“. 3. klassis sai kõige rohekm hääli Henri
Kahro „Nukk“, Kadi Prii „Mõmm“ ja Lisanna
Araku „Rahakassa“. 4. klassis oli kõige aktiivsem taaskasutaja Sandra Kuus, kellel oli meisterdatud rohkem üle viie erinevat asja. Tubli oli
veel ka Marge Anette Koort, kes meisterdas
nukkudele tugitoolid.
Vanematest õpilastest osutusid silmapaistvamaiks Liisa Marie Koort, kellel oli valmistatud „Kommipaberitest vanik“, Karel Kuus

Neli musketäri

Muinasjuttude maskiball

EVE MÄEORG

T

änapäeva üha enam materialiseeruvas
ühiskonnas muutub järjest olulisemaks
ressursside õige kasutamine. Väära kasutamise korral ähvardab meid „materjali põud“,
kuigi igapäevaselt viskame sõna otseses mõttes
prügimäele tonnide viisi kasulikku kraami.
Seonduvalt üleeuroopalise jäätmetekke vähendamise nädalaga 19.-27. novembrini toimus
Puka Keskkoolis taaskasutuspäev 30. novembril.
Taaskasutuspäevale eelnes nö soojendus,
kus õpilased said proovile panna oma loovuse ja meisterdada kodus midagi vajalikku/huvitavat juba kasutuses olnud materjalist. Laekunud tööde järgi otsustades ei ole õpilaste fantaasial piire. Konkursile esitati väga erinevaid
töid alates pliiatsitopsidest ja rahakassadest
kuni köögiabiliste ja seljasügajateni. Vahepeale mahtusid mitmesugused pildid, lelud, vaasid,

HARRY IRV

Laekunud tööd

5kl. tegutsemas

Muinasjuttude maskiball toimus 2. detsembril neljanda ja kolmanda klassiga. Ballil oli palju tegelasi:
Lumivalgeke, Väike nõid, Okasroosike, Punamütsike, Rapuntsel, musketärid, haldjad, printsessid,
siil, mereröövlid ja päkapikud.
Maskiballil mängiti palju mänge: pikk nina, kes
aias, kirjaklambrite panemine pimesilmi üksteise
otsa, viktoriin, jooksuvõistlus ja loomulikult oli
ball. Maskiballil oli ka loos, millega võideti praktilisi
asju. Kui mänge oli mängitud ja tantse tantsitud,
mindi sööma.
Maskiball oli väga tore!
SANDRA KUUS, Puka Keskkool 4. klass

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

Sangaste valla jõulukingitused 2011. aastal
Nagu varasematelgi aastatel, kingib Sangaste vald
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 jõulupeol 22.12.2011;
2) Sangaste lasteaia lapsed ja kodused koolieast nooremad lapsed ühisel jõulupeol, mis toimub 21.12.2011
kell 16.00.
3) Otepää Gümnaasiumi ja Pühajärve Põhikooli õpilased oma kooli jõulupeol.
Kuna Otepääl on oma valla lastele seatud teistsugune vanusepiir (0-12. eluaastat), siis vanemate klasside
õpilastel või nende vanematel tuleb lapse kommipakile
ise Sangaste vallamajja järele tulla.
Sangaste vald kingib ka sel aastal kommipaki kõigile
valla hingekirjas olevatele vanaduspensionäridele.
Pensionäride kingitusi jagatakse valla eakate jõulupeol
11.12.2011 Sangaste Seltsimajas ja alates 12. detsembrist vallamajast selle lahtioleku aegadel.
Teistes koolides käivad lapsed ning need lapsed
ja pensionärid, kel pole võimalik jõulupeol osaleda,
saavad oma pakid kätte vallamajast alates jõulupeole
järgnevast päevast või pärats jõulupühi kuni 6.
jaanuarini (kaasa arvatud). Alates 7. jaanuarist pakke
enam ei väljastata.
PILLE SIKK, sotsiaalinspektor

Üleskutse endise Sangaste
kolhoosi töötajatele!
Oleme Otepää Gümnaasiumi 11. klassi õpilased ja
teeme ajalooalast uurimistööd Sangaste kolhoosi
viimastest aastatest ning Eesti Vabariigi algusaastate
ümberkorraldustest.
Kirjalikku materjali Sangaste kolhoosi kohta on väga
vähe, seetõttu ootame, et need, kellel on mälestusi ja
materjale, pilte, dokumente või muud Sangaste kolhoosi kohta neid meiega jagaksid. Originaalmaterjalid
tagastame!
Koostasime ka teemakohase küsimustiku, millele
ootame vastuseid kõigilt, kes on valmis vastama. Kui
võtate meiega ühendust, siis toimetame teile küsimustiku või saadame selle meili teel.
Meie kontaktid: Iti Uusküla: iti.uuskyla@gmail.com;
5336 5468 või Gerle Trifanov: gerle.tri@gmail.com;
5673 9869
ITI UUSKÜLA ja GERLE TRIFANOV

Jõuluvana külaskäik sel
aastal teistmoodi
Et jõuluvanal ja lapsevanematel oleks vaheldust, on jõulupidude traditsioonis väikesed
muudatused.
Üle aasta vanuseid koduseid lapsi ootame
lustima ja pakki lunastama Sangaste Lasteaia
jõulupeole, mis toimub 21. detsembril algusega kell 16.00 Sangaste seltsimajas.
Kõige pisematele vallakodanikele tuleb aga
päkapikk koos jõuluvanaga lausa pisipõnnide
ukse taha, et anda üle nimeline taldrik ja
kommipakk. Teeme vahepeal vastupidi ka – ei
kutsu mitte koguaeg inimesi enda juurde, vaid
läheme ise oma inimeste juurde.

Sangaste Valla Pensionäride
Ühendus
„Härmalõng“
kutsub kõiki valla eakaid

JÕULUPEOLE
Sangaste Seltsimajas

Keeni Põhikool TEEVIIDAL
1.-3. detsembrini toimus Eesti Näituste messikeskuses Tallinnas kaheteistkümnes noorte
infomess TEEVIIT. Kui messikeskuse C-hallis
pakuti teavet mitmesuguste õppimis- ja koolitusvõimaluste kohta, siis D-hallis jagati aktsiaseltsi Archimedes korraldusel rahvusvahelise
koostöö kogemusi eriprojekti „Maailm valla Move in Europe“ raames.
Keeni Põhikool osales messil 2. detsembril. Kujundasime oma stendi D-halli „Hea kodanik“ teemaalas. Tutvustasime 2009.–2011.
a toimunud Comenius-projekti „Õpime tolerantsust üksmeelses Euroopas“ tulemusi, vestlesime külastajatega ning jagasime kogemusi ja soovitusi koostööks välismaiste koolidega. Pärast keskpäeva avasime töötoa, kus iga

JÕULUPIDU
NELJAPÄEVAL,

22. detsembril

Kui sul on teotahe ja hea idee, mille teostamine toob kasu
kogukonnale, siis tule noortekasse ja kirjuta oma projekt.
Sangaste valla noored vanuses 12-16, noortekeskus
SVANK kuulutab välja NAF (noortealgatuste fond)
projektikonkursi. Lugemist NAF kohta leiate Eesti ANK
kodulehelt www.ank.ee.
OLGE LOOVAD!
Meie aitame: Rait Elvet 5664 8555, Dea Margus 5674
3535.
NAF projektide rahastamine toimub ESF vahendite toel.

Keeni PK õpetajad Ülvi Kann ja Vete Hainsoo

Keeni kooli
toimub

Hei NOORED!

osaleja jäädvustas oma loovuse ja hetketunded käejäljendite või pintslitõmmete abil maalil
„Born to be tolerant“.
Olulised olid aktiivne suhtlemine messinaabritega Leedust ja Eestist, nende töötubades osalemine, vastastikune kontaktide vahetamine. Põhilava vahetu lähedus võimaldas
jälgida tõsiseid ja asjakohaseid arutelusid, huvitavaid isetegevusprogramme ning ansambli
Zetod esinemist.
Võtsime osa, nägime, kogesime ja ... nüüd
on Eestmaal rohkem inimesi, kes teavad, kus
Keeni Põhikool asub ning millega tegeleb.

kell 18.00

SANGASTE SELTSIMAJAS.
Bussiringid alustavad kell 17.00
Peale kontserti – disko.
Peo lõpp kell 21.30.

Aastavahetusel
Sangaste Seltsimajas
kell 00:30
VIDEO-RETRO-DISKO
Tule nostalgitsema ja tantsima!

JÕULUKONTSERT

Sangaste Valla ANK

“Südamest südamesse”

pühapäeval,

11. detsembril

kell 12.00.
Peo pileteid müüvad Vaike Tuisk
Sangastes (tel 5656 6452) ja
Ilme Lepik Keenis (tel 7671 335).
Pileti hind ühenduse liikmetele on
10 eurot, teistele 12 eurot.
Pileteid müüakse kuni 6. detsembrini.
SVPÜ juhatus

Millisele peole tuleksid
Sina hea meelega?
Püüame aastaringselt koos ringijuhtide ja teiste
tublide inimestega koostöös korraldada erinevaid kultuurisündmusi. Et ikka paremini teha ja
korraldada, oleks nii kena teada teie arvamust,
head vallakodanikud. Miks te mõnel sündmusel
käite ja mõnel kohe kindlasti mitte?
Uuel aastal tahame käivitada pea kõigile tasulistele sündmustele eelregistreerimise süsteemi.
See on vajalik mitmel põhjusel: korraldajatel on
lihtsam ettevalmistusi teha; vähese huvi korral
saame ürituse hoopis ära jätta, et rahalist- ja
inimressurssi kokku hoida. Lisan siia lõppu kolm
küsimust, millele ootan sinu vastust. Teie vastused ja arvamused on olulised, et teaksime ja oskaksime edaspidi paremini tegevusi planeerida
ning korraldada. Vastused palun saatke aadressil
merle@sangastevv.ee või tooge vallamajja.
1.Millistel sündmustel sa käid hea meelega?
Miks?
2.Millisele sündmusele sa ei lähe mitte mingil
juhul? Miks?
3.Milline sündmus on vallas puudu? Kirjelda?
Teie ettepanekuid ja konstruktiivset kriitikat
ootama jäädes

HEI, SANGASTE
LASTEAED KRATILA
JA VALLA KODUSED LAPSED!

VALLA
JÕULUPUU AVAMINE
19. detsembril kell 18.00
Sangaste haljasalal
Jõulutuled aitavad süüdata UrvasteSangaste segaansambel ja valla tantsijad.
Kirikus esinevad meie laululapsed.
Tõlliste-Puka-Sangaste Ühendkoor

OOTAME TEID KÕIKI MEIE ÜHISELE
JÕULUPEOLE
„JÕULUÕHTU PÄKAPIKUMAAL”,
MIS TOIMUB
21. DETSEMBRIL KELL 16.00
SANGASTE SELTSIMAJAS!
KRATILA LASTEAIAPERE JA
SANGASTE VALLAVALITSUS

SÜNNID
Lisandra Muttik
Sander Muttik
Getter Kaljumäe

9. novembril
9. novembril
29. novembril

18. detsembril toimub Sangaste seltsimajas Birgit Varjuni
kontsert “Südamest
südamesse”. Kontserdil kõlavad Birgitile
armsad jõululaulud,
samuti tulevad esitusele lood Ruja ja
Tõnis Mägi
repertuaarist ning valik
Birgiti enda
kirjutatud laule.
Esitamiseks on valitud
laulud, mis on
erinevatel põhjustel
leidnud tee Birgiti
südamesse. Nüüd
loodab ta, et need
soojendavad imelisel
jõulukuul ka kodupubliku südameid.
Piletid eelmüügis
(Sangaste vallamajas)
6 eurot ja kohapeal 8
eurot.

MERLE TOMBAK

9. detsember 2011
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KUULUTUSED
Korstnapühkimine, kaasaegsed töövahendid. www.tahmatont.ee. Tel.
539 29 445
Eurocsim OÜ pakub soodsalt arvutiparandust ja veebilehtede tegemist. Telefon: 58 043 046, e-mail:
siim@eurocsim.ee.
Elektritööd, õhk-soojuspumbadmüük ja paigaldus. Tel. 5208 970,
www.mano.ee
Müüa lõhutud küttepuid (toores
lepp, kuiv saar, metsakuiv). Tel. 5093
453; 7654 300

Pangabuss peatub:
IVkvartalis
11. ja 25. oktoober
8. ja 22. november
6. ja 20. detsember

Müüa kuiva kütteklotsi ja puitbriketti,
5197 8500

Rõngu vallamaja juures
kell 9.00–10.15
Puka A ja O kaupluse juures
kell 11.00–12.15
Keeni kaupluse „Takt“ juures
kell 13.00–14.00
Sangaste Silva-Agro
Rukkimaja parklas
kell 14.45–15.45

Müüa kuivad prussijupid kütteks või
nokitsemiseks. Pikkused 60 ja 90 cm.
Hind 40 EUR/m3. Tel 501 8221.

Antsla vallavalitsuse juures
kell 14.00–17.00

IV kvartalis

Kollektsionäär ostab vanu postkaarte, fotosid Otepää ja selle ümbruse
kohta (loodus, ehitised, sündmused
jm). Ka nõukaaegsed. Tel. 7420 315;
e-mail: allankask@hot.ee
OÜ PURTSI GRUPP müüb lõhutud
küttepuid koos kohaletoomisega.
Info tel. 5383 7099

Külalistemaja “Valge Kroon” otsib kohusetundlikku koristajat 0,5 kohaga.
Info telefonil: 5332 4423, 766 3284.
CV saata info@valgekroon.ee

Bussis saate nõu pangateenuste kohta, tellida ja kätte pangakaardi, makseautomaadist
oma kontole sularaha kanda ja välja võtta,
teha arvuti abil makseid, sõlmida hoiuseid ja
muid erinevaid lepinguid.

Liikuv töö MÜÜGIJUHILE Eestis.
Tulemuspalk. Väljaõpe TASUTA. 5556
1665

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

Hallituse ja majavammi eksperdid.
Analüüsid. Tõrjetööd. Termograafia.
Tõrjevahendid. Info tel. 5662 9559,
www.niiskusabi.ee

Tutvuge pangabussi sõiduplaani ning
finantsteenuste tingimustega
www.swedbank.ee. Lisainfot pangabussi
teenuste, kellaaegade ja peatuste kohta
saate 24h telefonilt 6 310 310.

Pakun tööd saemeestele. Tel 525
7628
Pakume tööd muusikaõpetajale
gümnaasiumiklassides koormusega
3 tundi nädalas. Audentese Spordigümnaasiumi Otepää filiaal.
Kontakt 5349 0493 või
otepaa@audentes.ee.

Nuustaku Pubi
Detsembrikuu üritused
NUUSTAKU PUBIS:

09. dets. – alates 18.00
reserveeritud
10. dets. – alates 17.00
reserveeritud
16. dets. – kell 20.00
ans. MART BÄND
17. dets. – kell 20.00
ans. NÖÖP
22. dets. – alates 17.00
reserveeritud
24. dets. – alates 17.00
reserveeritud
30. dets. – kell 20.00
ans. Ragnar & CO
31. dets. – alates 18.00
reserveeritud

6. ja 20. oktoober
3. ja 17. november
1., 15. ja 29. detsember

Võtan rendile

põllumaad
Otepää ja Puka vallas

Tel. 5830 3490

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

ÜLDEHITUS –
REMONTTÖÖD
OMANIKU JÄRELVALVE

EhitusEST OÜ
506 7848

Helmo Autokool
REGISTREERIB
ÕPILASI

ehitusest@gmail.com

algavatele

autojuhi

B-kategooria
kursustele
Nüüd Valgamaal saadaval:

(ka lõppaste).
Info: 5648 1462
REIN UNT

26.03.1943 - 01.12.2011

Ei see tänu ajas tuhmu...
Täname kõiki sugulasi, sõpru,
naabreid, kirikutegelasi, kes
meie kalli pereisa
Aksel Laaneseri
mälestust jagasid ja tema
viimsele teekonnale saatsid ning
kalmu rohkete lilledega katsid.
Lesk ja pojad perekondadega

AARE LAIN

19.12.1950 - 27.11.2011
Kuigi rohtuvad rajad,
ei unune koos veedetud ajad.

AKSEL LAANESER
Mälestame vaikses leinas
kauaaegset abivalmis
majanaabrit ja avaldame siirast
kaastunnet lähedastele.
Hariduse 1 majaelanikud

Mälestame head sõpra ja naabrit

AKSEL LAANESERI

ja avaldame sügavat kaastunnet
Ilmele ja poegadele peredega
abikaasa ja isa kaotusel.
Hilda ja perekond Puura

Inimese elupäevad on nagu rohi:
ta õitseb nõnda nagu õieke väljal.
Kui tuul temast üle käib, ei ole teda
ja tema ase ei tunne teda enam...

AKSEL LAANESER

24.02.1930 - 29.11.2011
Siiras kaastunne Ilmele ja poegade
peredele kalli abikaasa,isa.vanaisa,
vanavanaisa kaotuse puhul.
Mälestavad rõõmsameelset
härrasmeest
Otepää postkontori pere ja Alli,
Heltona, Reet, Urve, Helle.

Head und Sul viimses unes
head teed Sul viimsel teel...

AKSEL LAANESER

Tahaksime leina leevendada,
muremõtteid vähendada – koos
Ilme perega.
Sidevellede Varju, Lehte, Katrin.

MITMESUGUST
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NUUSTAKU
NOTSU

OTEPÄÄ KAUBANDUSKESKUSES

NURGA KONSUMIS

8. -11. detsember

NÄDALALÕPUPAKKUMISED

säästukaardiga!
Margariin Rama Buttery 500g
Keeduvorst Laste 450g
Heeringas erisoola 1,2kg
Jahutatud sea abaliha kamarata kg

1.43
2.29
2.69
5.75

-.99 kg/1.98
1.75 kg/3.88
1.95 kg/1.62
3.29

Hele õlu Presidendi Pilsner 4,2% 4x0,5l pudel + pant
Tä helepanu! Tegemist on alkoholiga. Alkohol võib kahjustada teie tervist!

Nuustaku Notsu rändkaupluse uued ajad
IGAL TEISIPÄEVAL
Urvaste – Antsla – Tõlliste ring
Keeni
Sangaste
Sangaste – Otepää mnt.
bussipeatustes

1.75 + -.32 pant

IGAL NELJAPÄEVAL
Konguta-Puhja-Rannu-Otepää-Nõuni-Puka ring

Detsembris PIDUPÄEVAPAKKUMISED!

14. detsembrist

Otepää turul
Nõuni keskuses
Sihva Kaupluse taga platsil
Pukas Tööstuse tänaval
Pukas Ääre tänaval
Aakre rahvamaja parklas

müügil 180 soodushinnaga toodet!

180 uut sooduspakkumist säästukaardi omanikele!

E − EHITUSKESKUSES
Puitbrikett 10kg
Biohalg 8kg

1.99 kg/0,199
2.25 kg/0,28

kell 9:00
kell 9:30
alates kell 16.30

kell 12:30-12:55
kell 13:00
kell 14:00
kell 14:30
kell 15:00
kell 15:30

22. detsembril toimub müük 8.00 – 14.00

Elektriradiaator AXXEL 2000W Turbo
Paneelradiaator AXXEL 1000W
Peneelradiaator AXXEL 400W niisked ruumid

27.50
27.50
27.50

Otepää Jõululaadal keskväljakul
OÜ Otepää Oskar 76 55 814, 5625 6106

Müügil soodsa hinnaga LINNUTOIDUD!

Järelemõtlemine aitab meid - põhjuste
teadasaamine toob selgust

LOODUSÕHTU
TALVEVALGUS: talvepildid ja talvelood – Arne Aderi ja Armin Miti loodusõhtu
Mida lühemaks kahanevad jõulukuu päevad, seda suuremaks kasvab meie valgusejanu. Pikisilmi
ootame nüüd talvevalguse süttimist lumistel väljadel.
Kolmapäeval, 14. detsembril kell 18.15 ootame teid loodusõhtule Otepää looduskeskusesse (Kolga
tee 28, Otepää aedlinn), et Otepää meeste Arne Aderi ja Armin Miti eestvedamisel vaadata pilte ning
kuulata lugusid lumest, jääst, talvevalguses maastikest ja loomade talvistest tegemistest.
Loodusõhtu on tasuta. Korraldajad Keskkonnaamet, Otepää Loodusselts ja Otepää Kultuurikeskus, ürituse
läbiviimist toetab SA Keskkonnainvesteeringute Keskus. Lisainfo: Margit Turb, tel 766 9293, 518 6747, margit.
turb@keskkonnaamet.ee

Mäha järve saneerimise vee erikasutusloa
taotluse keskkonnamõju hindamise aruande
AVALIKUSTAMISE TEADE
Keskkonnaameti Põlva-Valga-Võru regioon teatab, et on valminud Mäha järve tervendamise (parandamise) projektile ja selles kavandatud tegevuste keskkonnamõju hindamise aruanne.
Kavandatud tegevuse eesmärgiks on korrastada Mäha järv ja selle kaldapiirkond selliselt, mis tagab järve ökoloogilise seisundi ja paikkonna miljööväärtusliku potentsiaali paranemise ning tagab vee-elustiku liigilise mitmekesisuse säilimise ja vee kvaliteedi
paranemise järves ja selle väljavoolus. Planeeritud tööde käigus pumbatakse valikuliselt järvest välja muda, tõstetakse ka veetaset 30 cm. Korrastatakse kaldapuistud ning
piiratakse taimestiku levikut järves. Kaldapiirkondade ja veekogu põhja mudakihi katmiseks uputatakse tahkeid aineid veekogusse (kruusa paigaldamine järvejääle) ning
lähialal asuvad kolhoosiaegsete farmide reoveepuhastustiigid korrastatakse ja nende
asemele rajatakse 9300 m2 suurune tiik.

Keskkonnamõju hindamise osapooled:
1) arendaja ja vee erikasutusloa taotleja Sihtasutus Mäha Küla Arendus, kontaktisik
Jüri Kork, telefon 502 1508, e-post: jkork@hot.ee ;
2) tegevusloa andja ja keskkonnamõju hindamise järelevalvaja on Keskkonnaameti Põlva-Valga-Võru regioon, kontaktisikud on Kairid Leks, telefon 7666115,
e-post kairid.leks@keskkonnaamet.ee ja Meelis Järvemägi, telefon 799 0906,
e-post meelis.jarvemagi@keskkonnaamet.ee .
Keskkonnamõju hindamise aruandega on võimalik tutvuda 09.12.2011 kuni
26.12.2011:
1) Keskkonnaameti Põlva-Valga-Võru regiooni kontorites;
2) Otepää Vallavalitsuses aadressil Lipuväljak 13, Otepää;
3) internetis Keskkonnaameti koduleheküljel
http://www.keskkonnaamet.ee (Ameti teated – Keskkonnamõju hindamised) ja
Otepää valla kodulehel http://www.otepaa.ee.
KMH aruande saab Keskkonnaameti Põlva-Valga-Võru regioonile esitada ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi kirjalikult või e-posti teel kuni 26.12.2011. KMH aruande avalik arutelu toimub 27.12.2011 Otepää vallamaja III korruse volikogu saalis kell
15.30 (Lipuväljak 13, 67405 Otepää).

11.11.2011 Otepää Teatajas ilmunud artiklis
teavitas Otepää Vallavalitsus lugejaid otsusest
korraldada ümber senine haridusvõrk – liita
Pühajärve Põhikool Otepää Gümnaasiumiga. Pühajärve Põhikooli lapsevanemad ja hoolekogu reageerisid teatele kirjaga ja avaldasid heameelt, et vallavalitsus soovib hariduselu
küsimusi avalikult arutama hakata. Pöördumises kinnitati oma koostöövalmidust valla arengut puudutavate küsimuste arutamisel ja paluti
enne avalikku arutelu esitada koolide ümberkorraldamise tegevuskava ja eelarve ning vastused tekkinud küsimustele, et oleks võimalik sisukalt ja konstruktiivselt arutelul osaleda.
23.11.2011 võttis volikogu vastu otsuse Pühajärve Põhikooli tegevus lõpetada.
Seaduse järgi on kooli tegevuse lõpetamine
kohaliku omavalitsuse pädevuses, kuid koolivõrgu korrastamisel tuleb järgida kindlaid põhimõtteid. Haridus- ja Teadusministeerium on
pakkunud maakondade koolivõrgu analüüsides välja ühised põhimõtted ja kriteeriumid,
mida omavalitsused saavad koolivõrgu korrastamisel aluseks võtta.
Kindlasti ei ole mõistlik teha ümberkorraldusi kogukonna huve eirates. Erinevate maakondade koolivõrgu analüüsid näitavad selgelt, et
inimesed on valmis tegema ja teevad oma laste
nimel jõulisi valikuid, lähtudes eelkõige õppe
kvaliteedist ja õppekeskkonna sobivusest just
nende lastele. Senine praktika näitab, et omavalitsuse soov siduda lapsevanemaid kooli valikul vaid ühe kooli külge on tänapäeva liikumisvõimalusi arvestades tihti lootusetu ja kujuneb
enesepetuks.
Väga oluline on siinkohal teada, et riiklik
üldhariduse rahastamismudel toetab tugevate
maapõhikoolide püsimist. Põhikoolide võrgu
alleshoidmisel on ka oluline regionaalpoliitili-

ne tähtsus, et vältida põhikooliõpilaste (ka tervete perekondade) maalt suurematesse linnadesse liikumise lainet. Just alg- ja põhikoolide
puhul on riigi hariduspoliitika esimene prioriteet kodukohalähedus. Ka mitmed uuringud näitavad, et väikestes maapõhikoolides
puuduvad õpilased koolist vähem, on hea õppeedukusega, võtavad paremini osa ühisüritustest, sooritavad vähem pahategusid, vähem
esineb käitumis- ja vägivallaprobleeme. Lisaks
on ühel maapiirkonna koolil kogukonnakeskusena palju suurem roll, kui olla lihtsalt õppe-ja
kasvatusasutus.
Võttes aluseks riikliku hariduspoliitika, mis
toetab tugeva põhikooli säilimist, toetavad ka
vallaelanikud oma kodukoha Pühajärve Põhikooli allesjäämist. Tugeva, korraliku, arenguvõimelise ja innovaatilise Pühajärve kooli säilimine ning jätkusuutlikus on lapsevanemate ja
laste vajadustega kooskõlas olev koolikohustuse tagamise võimalus. Me peame otsima aktiivselt võimalusi pakkumaks alternatiive ja erinevaid lahendusi, mis aitaksid väärtustada meie
lapsi, et nende pädevused võiksid areneda ja
anded avalduda. Hariduse isiksusliku väärtuse seisukohalt on oluliseks väljakutseks haridusprotsessi individualiseerimine ja lähtumine
iga õppija isiksuse tervikliku arengu vajadusest,
selleks kõigeks on väiksemates koolides palju
rohkem võimalusi.
Palume vallavõimul arvestada demokraatiat ja head kogukonna kaasamise tava ning ühiselt kuulata, arutada mõlema osapoole ettepanekuid, sh kuidas vallas tagada ja säilitada
tugev haridusvõrk. Mistahes kooli sulgemiseks
pole vaja erilist tarkust. Tarkust on vaja kooli
elushoidmiseks ja külaelu järjepidevuse tagamiseks.
Pühajärve Põhikooli lastevanemate initsiatiivgrupp

VASTUS Järelemõtlemine aitab meid - põhjuste teadasaamine toob selgust

N

agu näeme, sunnib tänane riiklik suundumus
kõiki kohalike omavalitsusi üle Eesti korrastama oma haridusvõrgustikku, kuna väheneb maapiirkondades kooliskäivate laste arv. Kui vaadata
olukorda Eestis üldiselt, siis ainukesed vallad täna,
kus ehitatakse lasteaedu ja koole juurde, on Tallinna ümber paiknevad vallad. Mujal Eestist seda
kahjuks pole. Kohalik omavalitsus peab suutma
vaadata ka ettepoole ja tegema teinekord otsuseid, mis ei pruugi olla populaarsed, kuid mille
tulemused on näha alles pikemas perspektiivis.
Otepää vallas on tagatud kõik võimalused saada
kvaliteetset kooliharidust. Arvesse võttes laste

arvu vähenemist ja üldriiklikke suundumusi, ei
ole otstarbekas pidada ühe omavalitsuse piires
ülal paralleelseid struktuure. Otepää Gümnaasiumi näol on tegemist kodulähedase kooliga,
koolibussivõrgustik on siiani toiminud hästi, see
saab kindlasti ka edasi nii olema. Huvihariduse
kättesaadavus paraneb kindlasti ja võimalused niisamuti. Ümberkorraldiste peamiseks eesmärgiks
on hariduse jätkusuutlikust ja Otepää valla lastele
kvaliteetse hariduse võimaldamine.
Otepää Vallavalitsuse kommunikatsioonijuht
MONIKA OTROKOVA

