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Pühajärve Põhikool ja Pühajärve
Haridusselts esitlesid almanahhi

PALUPERA
vald
PUKA
vald
OTEPÄÄ
vald
SANGASTE
vald

Valmis Valgamaa
keskkonnaaabits

Sinikuldse raamatupaki harutasid lahti Ene-Mall Vernik-Tuubel (vasakul) ja Ly Haaviste.
16. septembril esitleti Pühajärve Põhikoolis uut Pühajärve Põhikooli ja
Pühajärve Haridusseltsi almanahhi,
mis on järjekorranumbrilt juba kaheksas ja kannab pealkirja „Minu sinikuldne Pühajärv“.
Almanahhi esitlusel lugesid kooli
õpilased ette selle lehekülgedel
ilmunud omaloomingut.
Sinikuldse raamatupaki harutasid lahti Pühajärve Põhikooli endine
direktor Ene-Mall Vernik-Tuubel,

õpilasomavalitsuse esindaja Iti-Riin
Jaagant, almanahhi koostaja Ly Haaviste ja Pühajärve kooli vilistlane Malle
Mõttus.
Ly Haaviste andis hiljem ülevaate almanahhide koostamise ajaloost.
Pühajärve Põhikooli direktor Miia
Pallase tunnustas ja tänas kõiki, kes
panustasid almanahhi valmimisse.
Juba kaheksandat korda ilmunud
almanahhis on kokku kogutud Pühajärve kooli õpilaste kunstitööd, jutud

ja luuletused, selles leidub ka kooli vilistlaste loomingut. Almanahhi väljaandmise tavale pandi alus 1997. aastal, mil
ilmus esimene raamat.
Pühajärve Põhikooli direktor Miia
Pallase sõnas, et see, Pühajärve kaanepildiga almanahh on kinnituseks, et
koolipere oskab näha ja väärtustada
oma loodus-, kooli- ja hingemaastikke.
Almanahhi koostaja Ly Haaviste on järelsõnas öelnud, et igal meist
on kujutluspiltides ja südames oma

Ettevõtluspäev Otepääl
Üle-eestilise ettevõtlusnädala raames toimub 8. oktoobril Otepää
gümnaasiumi ruumes Otepää ettevõtluspäev.
Osalema oodatakse kõiki huvilisi, eriti aga tulevasi ja praegusi
ettevõtjaid.

Pühajärv – suviselt sillerdav või talviste
suusaradadega, kalaretkedega või paadisõitudega, ujumismõnudega, pikkade
jalutuskäikude ja matkadega, lapsepõlve või koolipäevade Pühajärv.
Almanahhi lood räägivadki sellest,
kuidas armastatakse seda üht ilusamat
killukest Eestimaad.
Monika Otrokova

loe ka lk.5

Narva sai kolmapäeval
sügispealinnaks

Päevakava:
12.15
Avamine, tervitused.
12.30–14.30 „Kuidas startida start-up’i?“ – ettekanded, demonstratsioonid ja vestlusring. Oma tegemisi tutvustavad Eero Ränik
(kingatalla disainist, www.heelosophy.net) ja Rainer Keerdo (robotite
ehitamisest, TÜ robootikaklubi).
15.00–16.30 „Ratsa rikkaks?“ – Valgamaa Partnerluskogu ettevõtlusmeetme (Leader-meede) ning EASi starditoetuse tutvustus.
16.30–17.00 „Otepää valla ettevõtja 2015“ välja kuulutamine.
17.00–19.00 „Elu kahe maailma piiril“. Teemadeks Valgamaa
planeeritavad turismitegevused 2016. aastal ja turismiharidus, samuti arutelu, kuidas suurendada Otepää, Tõrva, Valga silmapaistvust
Eestis, Lätis, Soomes.
Ettevõtluspäeva korraldajateks on Valga Arenguagentuur ja
Otepää Vallavalitsus.
Lisainfo: http://www.eas.ee/ettevotlusnadal/valga/ ning Aado Altmets,
tel 503 9529, www.otepaa.ee.

Talvepealinna Otepää esindus osales Narvas Sügispealinna tiitli üleandmisel.
Vasakult: Narva linnapea Eduard East, Türi vallavanem Pipi-Liis Siemann, Tallinna abilinnapea Mihhail
Kõlvart, Otepää vallavanem Kalev Laul ja Pärnu linnapea Romek Kosenkranius.

Valgamaa Omavalitsuste Liidu keskkonnaosakonna, maakonna kohalike omavalitsuste ja koolide koostöös ning Keskkonnainvesteeringute Keskuse toetusel valmis
raamat „Valgamaa keskkonnaaabits“.
Keskkonnaaabits on üles ehitatud tähestikulisel põhimõttel. Iga tähe all tutvustatakse mõnda Valgamaa jaoks olulist
keskkonnaobjekti. Aabitsas on info kõigi
maakonna objektide kohta.
Raamatus kajastatakse koolides läbi viidud loovkonkursi tulemusi: õpilaste koostatud tekste, joonistusi ja fotosid.
Keskkonnaaabitsa koostamise projekti
käigus korraldati koolilastele loovkonkurss,
kuhu esitati maakonna objektide kohta jutukesi, illustratsioone ning fotosid. Laste
loomingul põhinev aabits sisaldab üle 80
lapse töid.
Valgamaa keskkonnaaabitsa esitlus on
reedel, 2. oktoobril kell 10.00 Valgamaa
Kutseõppekeskuses, Valgas, Loode tn 3.
Osalemise soovist palume teavitada
e-posti aadressile: ilona.matsujeva@valgamaa.ee.

Otepää vineeritehas
on Ettevõtluse
Auhinna nominent
Esinduslik žürii valis välja Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS) poolt välja antava Ettevõtluse Auhinna nominendid. Viie
kategooria parimad ettevõtted kuulutatakse välja 8. oktoobril toimuval pidulikul auhinnagalal, millest on otseülekanne ETVs.
Valiti kolm parimat ettevõtet viies kategoorias – Aasta Eksportöör, Aasta Välisinvestor, Aasta Piirkonna Ettevõte, Aasta
Uuendaja ja konkursi ajaloos esmakordselt
Aasta Vastutustundlik Ettevõte. Hindamise
aluseks olid ettevõtte majandustulemused,
turundusplaanid, tootearendus ja teised
tegurid, mis tagasid ettevõtete edu.
Aasta Piirkonna Ettevõte selgub Märjamaa Lihatööstus OÜ, kasevineeri valmistava UPM-Kymmene Otepää AS ja
Pärnumaal elastikniite tootva Fein-Elast
Estonia OÜ seast.
Aasta piirkonna ettevõtte kategooria
eesmärk on tunnustada ja tuua eeskujuks
majanduslikult edukaid ja regionaalselt
olulisi ettevõtteid, kelle põhitegevuse kaudu edeneb ka kohalik eluolu.
EASi korraldatav konkurss Ettevõtluse
Auhind on kõrgeim riigipoolne tunnustus
ettevõtjatele ja ettevõtlikkusele. Ettevõtluse Auhind 2015 eesmärk on edendada
ettevõtlikkust ning tunnustada ambitsioonikamaid Eesti ettevõtteid. Konkurssi kaasrahastab Euroopa Sotsiaalfond.
Samaaegselt korraldavad Eesti Kaubandus-Tööstuskoda ja Eesti Tööandjate
Keskliit konkurentsivõime edetabeli, kus
tänavu kandideerib 400 ettevõtet. Mõlema konkursi parimate hulgast valitakse
üldvõitja – Aasta Ettevõte 2015.

Otepää vallavalitsus, www.otepaa.ee
Lipuväljak 13 67405, Otepää
Tel 766 4800, e-post: vald@otepaa.ee
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Otepää Vallavolikogus
17.09.2015
Arvati haridus-, kultuuri- ja spordikomisjoni koos-

seisust välja Katrin Karus, Merit Nigula. Kinnitati haridus-, kultuuri- ja spordikomisjoni liikmeks Kätlin Meema.
n

Võeti vastu Otepää valla 2015. aasta lisaeelarve.

n

Kinnitati Otepää valla arengukava aastateks 2015-

2023.

Otepää Vallavalitsuses
21.09.2015
n

Määrati esmakordselt kooli mineva lapse toetus 41

isikule kogusummas 4100 eurot.
16.09.2015
n

Väljastati LEONHARD WEISS ENERGY ASile

projekteerimistingimused Pedajamäe külas Mäe-Käärike
kinnistu peakaitsme suurendamise ehitusprojekti koostamiseks.
n

25. september 2015

Otepää valla kaasava eelarve
tulemused selgusid

AMETLIK INFO

n

O T E P Ä Ä

28. augustist 13.septembrini kestis Otepää
valla veebilehel valla kaasava eelarve hääletus.
Kõige rohkem hääli sai ettepanek „Renoveerida
Keskuse palliväljak (katastri nr: 63602:001:2310).“
Otepää Vallavolikogu eraldas kaasava eelarve
tarbeks 8000 eurot. Kuni 21. augustini oli kõigil
huvilistel võimalik esitada oma ettepanekuid ja
ideid. Laekus 14 ettepanekut 8lt isikult, millest vallavalitsus valis välja 7 ideed, mis läksid rahvahääletusele. Hääletada sai valla kodulehel ID-kaardiga
ning vallavalitsuses. Kokku osales hääletamisel 85
vallakodanikku. Ettepaneku renoveerida Keskuse
palliväljak tegi VL Meie Kodu.
Otepää vallavanem Kalev Laul ütles, et
Keskuse palliväljaku renoveerimistöödega alustatakse juba sellel aastal. „Rahvahääletuse toel saab
ellu viidud igati mõistlik ja vallakodanikele vajalik
idee,“ leidis Kalev Laul. „Soovime hakata rakendama kaasava eelarve ideed ka edaspidi.“

Otepää Naisselts ootab
kandidaate valla
Aasta isa nimetusele

Kaasava eelarve ettepanekud
Ettepanek			

Hääli

Renoveerida Keskuse palliväljak
(katastri nr: 63602:001:2310)
36
Korrastada Pühajärve randa ja parki
16
Rajada väline jõulinnak Otepää
Spordihoone juurde Apteekrimäe
metsa äärde 			
11
Palupera tee 12 ja 16 vahelisel asuval
alal korrastada tiik ning ühes sellega
tuletõrje veevõtukoht 		
8
Seoses Otepää 900. aastapäevaga muuta
Lipuväljak esinduslikumaks
6
Otepää turuplatsile ehitada müügiletid
4
Kõnniteedele peale/mahasõidud
ratastooli- ja lapsevankrisõbralikeks
4
Monika Otrokova

Väljastati OÜle KESKKONNAPROJEKT projek-

teerimistingimused Nüpli külas Setanta kinnistu peakaits-

Aasta isa Aunimetust antakse igal aastal isadepäeva pidulikul kontsertaktusel üle ühele isale,
kelle peres kasvab kaks või enam last, kes saavad
kodunt armastust, hoolt, eeskuju ja õpetust.
Aasta isa avaldusel palume märkida kandidaadi ees- ja perekonnanimi, elukoht, töökoht
ja amet, laste arv, vanused ja nimed ja lühiülevaade kandidaadi elust. Avaldusi saab esitada
kuni 20.10.2015.
Aasta isa avalduse saab Otepää valla kodulehelt www.otepaa.ee rubriigist Elanikule -> Otepää
tunnustab -> Aasta isa. (Otselink: http://www.
otepaa.ee/aasta-isa)
Avaldused palume saata e-posti aadressil:
kersti.tamm@otepaa.ee või tuua Anni Butiiki
Riita Aaderi kätte.
Aunimetuse “Otepää valla Aasta isa” väljaandmise eesmärgiks on väärtustada isa ja isadust,
tunnustada mehe rolli laste kasvatamisel. Aasta
isa tiitlit annab välja Otepää Naisselts koostöös
Otepää vallaga.
Monika Otrokova

me suurendamise ehitusprojekti koostamiseks.
n

Väljastati Eltel Networks ASile projekteerimistingi-

mused Pühajärve külas Pühajärve SPA elektroonilise side
võrgu liinirajatise ehitusprojekti koostamiseks.
n

Väljastati OÜle IPORO ehitusluba Vidrike külas

Laasitiigi maaüksusel ehitise (üksikelamu) püstitamiseks.
n

Väljastati sihtasutusele Tehvandi Spordikeskus ehi-

tusluba Kääriku külas Kääriku maaüksusel ehitise (laste
mänguväljaku spordiplats) püstitamiseks.
n

Väljastati sihtasutusele Tehvandi Spordikeskus ehi-

tusluba Kääriku külas Kääriku maaüksusel ehitise (korvpalli, käsipalli ja võrkpalliväljak) püstitamiseks.
n

Muudeti Palupera tee
remonttöödega
seoses teelõigu nr 2
ümbersõitu

Väljastati sihtasutusele Tehvandi Spordikeskus ehi-

tusluba Kääriku külas Kääriku maaüksusel ehitise (ran-

Uue ümbersõidukohaselt toimuks suunamine
järgnevalt:
Töölõigu nr 2 ümbersuunamine toimuks väljatoodud lõigul:

navolle ja rannajalgpalliväljak) püstitamiseks.
n

Otsustati lõpetada Kambja Hoiu-Laenuühistuga

Otepää vallasiseses linnas Lipuväljak 13 III korruse ruumi
nr 316 üürileandmiseks sõlmitud äriruumi üürileping

Maantee nr 23195 (Pühajärve tee) 3,2km Maantee nr 23175 (Puka - Otepää) 1,3km Maantee nr 23175 (Kannistiku - Koolitare) 3,8km.

poolte kokkuleppel alates 16. septembrist 2015. a.
n

Otsustati sõlmida Hiie Silmaga Otepää vallasise-

ses linnas Lipuväljak 13 asuva asutusehoone III korruse
ruumi nr 301 ja numbrita otsaruumi (kogupindala 20,8

Tööde kestvus ja ümbersuunamise vajadus - 3
nädalat. Väljatoodud ümbersõiduga pikeneb
teekond 2,8km. Tööde eeldatav algus 5.10.2015.

m²) kasutusse andmiseks alates 1. septembrist 2015. a tähtajatu, kuid mitte pikem kui 5 aastat kestev, tasuline äri-

Vaata kaarti Otepää valla kodulehelt.

ruumi üürileping. Määrati igakuise üüri suuruseks 66,56
eurot ühes kuus (3,20 eurot/m²), kõrvalkulude tasumine
vastavalt äriruumi üürilepingule.
n

Kristjan Kikkas, Viamer Grupp OÜ
Tel. +372 56151439, e-mail; kristjan@viamer.ee

Määrati sünnitoetuse teine osa kahele isikule kogu-

Head Otepää valla
elanikud!
Otepää vald on juba pikemat aega tunnustatud
oma valla tublimaid ettevõtjaid. Otepää vallavalitsus ootab kandidaate tunnustamaks valla edukaid
ja tublisid ettevõtjaid, kelle tegevus on jätnud
olulise jälje kogukonna ellu ja mõjutanud positiivselt piirkonna arengut.
Ootame ettepanekuid tunnustamiseks kuni
4. oktoobrini 2015 e-posti aadressil:
vald@otepaa.ee.

Tunnustuse pälvinud ettevõtjad:
2010. a. UPM-Kymmene Otepää, Pühajärve
Spa&Puhkekodu, SA Tehvandi Spordikeskus.
2011. a. OÜ Metspipar (Merle Lillepood), OÜ
Otepää Seikluspark, AS Oteks.
2012. a. GMP Club hotel Pühajärve restoran, AS
Parmet.
2013. OÜ Marvest, Kame Klubi OÜ, Otepää
Lihatööstus Edgar.
2014. AS Otepää Metall, Techne Töökoda AS
Lisainfo: Monika Otrokova, monika@otepaa.
ee, 505 8970.

summas 384 eurot.
n

Vabastati korraldatud jäätmeveoga liitumisest kaks

isikut.
n

Eraldati kultuurieelarve reservist OTEPÄÄ TEAT-

RILE 11. oktoobril 2015. a Stockholmi Eesti Majas etenduse “Lambaliha” etendamiseks kultuuriürituse toetus
summas 321 eurot.
n

Suurendati lubatud laste arvu Otepää Lasteaia rüh-

mades järgmiselt: 1.1 Pähklipureja rühm (sõimerühm)
kuni 16 last; 1.2 Mesimummi rühm (lasteaiarühm) kuni
22 last; 1.3 Lepatriinu rühm (lasteaiarühm) kuni 22 last;
1.4 Krõlli rühm (lasteaiarühm) kuni 22 last; 1.5 Otikese
rühm (lasteaiarühm) kuni 22 last; 1.6 Kaisukarude rühm
(liitrühm) kuni 20 last; 1.7 Sajajalgse rühm (liitrühm) kuni

Otepää Vallavalitsuses saab tööd
planeerimisspetsialist
Kandideerimiseks saata hiljemalt 30.09.2015 oma sooviavaldus, CV, palgasoov ja motivatsioonikiri aadressile: Otepää Vallavalitsus, Lipuväljak 13, 67405 OTEPÄÄ või e-maili
aadressile vald@otepaa.ee Lisainfo tel: 766 4810; 5303 3035

Kandideerimise tingimusi vaata Otepää valla kodulehelt www.otepaa.ee rubriigist „Vabad
töökohad“.

Otepää Vallavalitsuse
esindus sai koostöömängudel esimese koha
11. septembril toimusid Otepääl Valga maakonna
95. aastapäeva auks traditsioonilised koostöömängud, kust võttis osa ka Otepää Vallavalitsuse
meeskond. Vallavalitsuse esindus sai esikoha.
Otepää vallavalitsuse võistkonda kuulusid vallavanem Kalev Laul, maa- ja ehitusspetsialist Vello Vou, planeerimis- ja ehitusteenistuse juhataja
Mairo Kangro ning kommunikatsioonijuht Monika
Otrokova. Teise koha sai võistkond asjalikud Asjalikud (Kätlin Meema, Kirli Keemu, Birgit Maranik,
Dairi Lehiste), kolmandaks jäi tüdrukute võistkond Tegusad Tibid (Siret Kutsar, Sigrid Kutsar,
Maiken Kutsar, Anneli Tüür). Otepää piirkonna
parim õpilaste võistkond oli Baja, kuhu kuulusid
Aneth Traumann, Britta Mõttus, Arnold Sumberg
ja Joonas Rello.
Koostöömängudel osales kokku 188 inimest.
Valgas oli võistlustules 19, Tõrvas 18 ja Otepääl
10 võistkonda.
Valga piirkonnas sai võidu Kasekese lasteaia
võistkond koosseisus Maila Rajamets, Külli Lääts,
Heleri Rebane ja Liivika Lääts. Teisele koha sai
Valga linn ja kolmanda noorteportaali Tankla
võistkond. Parim õpilaste meeskond oli Segased koosseisus Karolina Arbeiter, Kreslin Arbeiter
ja Neeme Liiv.
Tõrvas oli esikoha vääriline võistkond KM
(Projektibüroo K&M) koosseisus Tiiu Loorman,
Rein Loorman, Priit Lepik ja Kadri Pilm. Teisele
kohale tulid Tõrva gümnaasiumi õpetajad ning
kolmandale kohale Riidaja põhikooli õpetajad.
Kolm esimest võistkonda said autasuks Valgamaa
koostöömängude karika.
Sportlikel koostöömängudel pandi proovile
võistkondade teadmised oma kodukandist ja
Valgamaast.
Monika Otrokova

20 last.
n

Kinnitati Otepää Muusikakooli hoolekogu koos-

seis järgmiselt: 1. Mairo Kõiv (õpilaste esindaja); 2. Malle
Mõttus (lastevanemate esindaja); 3. Aivo Männiste (lastevanemate esindaja); 4. Miia Pallase (vallavolikogu esindaja); 5. Külliki Pikk (lastevanemate esindaja); 6. Merike
Roop (õppe- ja kasvatustegevusega seotud koolitöötajate
esindaja); 7. Külli Uibo (lastevanemate esindaja).

Otepää Vallavalitsuses saab tööd
sporditöö spetsialist

Infopäev vanemaealistele

Kandideerimiseks saata hiljemalt 11.10.2015.a oma sooviavaldus ja CV aadressile: Otepää
Vallavalitsus, Lipuväljak 13, 67405 OTEPÄÄ või e-maili aadressile vald@otepaa.ee Lisainfo
tel: 766 4801; 524 0174

Kandideerimise tingimusi vaata Otepää valla kodulehelt www.otepaa.ee rubriigist „Vabad
töökohad“.

Otepää Vallavalitsuses saab tööd
sotsiaaltöö spetsialist

Head vallakodanikud!
Linnas olevad pakendi- ja taarakogumiskonteinerid
on mõeldud AINULT pakendi ja taara kogumise
jaoks. Palume muid olmejäätmeid konteineritesse mitte visata ning mitte jätta neid ka konteineri
kõrvale. NB! Konteinerite juures on videovalve.

Kandideerimiseks saata hiljemalt 10.10.2015.a oma sooviavaldus, haridust tõendav dokumendi koopia ja CV aadressile: Otepää Vallavalitsus, Lipuväljak 13, 67405 OTEPÄÄ või
e-maili aadressile vald@otepaa.ee. Lisainfo tel: 766 4825; 5303 3032.

Kandideerimise tingimusi vaata Otepää valla kodulehelt www.otepaa.ee rubriigist „Vabad
töökohad“.

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

Toimetuse kolleegium: Kalev Laul,
Terje Korss, Heikki Kadaja, Kaido Tamberg
Toimetaja: Arvo Saal
Teostus: MTÜ Meediagrupp Süd-Est
Trükk: AS Kroonpress

8. oktoobril kell 12-14 toimub Otepääl, Palveränduri koguduses, infopäev, kus räägime vanemaealistele mõeldud mälutreeningust, isiklikest
abivahenditest ja rehabilitatsioonist.
Mälutreeningut ja lihtsamaid harjutusi õpetab
Anu Jonuks, isiklikest abivahenditest tuleb koha
peale rääkima ITAKi esindaja ning rehabilitatsiooni teemadel vestleb Krista Anton.
Kohtumiseni Palveränduri koguduses Otepääl,
Pärna 15.
Info: Margit Metsmägin, Otepää Vallavalitsuse sotsiaalteenistuse sotsiaaltöö spetsialist,
7664827.

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.

Järgmine Otepää Teataja
ilmub 9. oktoobril.

Hea ürituste korraldaja!
Otepää vallal on uus koduleht (www.otepaa.
ee) ja sellega seoses ka uus kaasaegne sündmuste kalender (asub esilehel).
Pakume võimalust kajastada oma infot
Otepää valla kodulehe kalendris ja seda täiesti tasuta. Valla ürituste kalender võimaldab
üritusi ka valla ametlikul Facebooki lehel (Talvepealinn Otepää) jagada.
Selleks, et Sinu üritus jõuaks võimalikult
paljudeni, saada palun info oma üritustest
e-posti aadressile: monika@otepaa.ee.
Sündmusel peab olema ära märgitud kuupäev, kellaaeg ja võimalusel veebiaadress.
Soovi korral võib lisada ka plakati.
Monika Otrokova

Eakate terviseseminar
1. oktoobril Valga Kultuuri- ja huvialakeskuses

Vaata reklaami leheküljelt 12.
Palun anna oma osalemisest kindlasti teda hiljemalt 26. septembriks telefonil 766 6176 või kirjuta
e-posti aadressil: leili.saluveer@valgamv.ee. Kirjuta kindlasti oma nimi ja telefoni number ja vald.
Transpordivajaduse korral palume ühendust
võtta Otepää Vallavalitsuse sotsiaalteenistuse juhataja Anneli Salumaaga,
tel. 766 4825, 5303 3032.

Otepää vallavalitsus, www.otepaa.ee
Lipuväljak 13 67405, Otepää
Tel 766 4800, e-post: vald@otepaa.ee
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Pagulaste paigutamisest Otepääle ning nende õiglane
jaotus omavalitsuste vahel

P

raeguste kinnitatud plaanide kohaselt võtab
Eesti kahel järgneval aastal vastu kuni 180
pagulast. Esimesed peaksid kohale jõudma
uue aasta alguses. Võime kindlad olla, et nendest
180 inimesest, kes erinevatel põhjustel on pidanud
jätma või jätnud enda sünnikoha, saavad järgnevatel
aastatel meie kaasmaalased. See on olnud Eesti Vabariigi seisukoht ja lubadus teistele Euroopa Liidu
liikmesriikidele.
Pagulaste Eestisse asumine ei sõltu enam meile
meeldimisest või mittemeeldimisest. Artikli kirjutamise hetkel veel kinnitamata ja kokku leppimata
info põhjal võib pagulaste arv ulatuda isegi ca 580
inimeseni.

Pagulased tulevad vältimatult
Valitsus on lubanud, et vastuvõetavate sihtrühmadena eelistatakse võimalusel peresid, sh üksikvanemaga peresid, kuid kindlasti hinnatakse ka
pagulaste üldist kohanemisvõimet ja potentsiaali.
Erilist tähelepanu lubatakse pöörata turvalisusega seonduvate ohtude ennetamisele. Saabuva 180
pagulase puhul ei ole täna enam peamine küsimus
nahavärvis, nende oskustes või muudes harjumustes. Küsimus on selles, millises piirkonnas nad siin
Eestis elama hakkavad?
Ettevalmistusi pagulaste jaotamiseks üle Eesti
on tehtud juba suve keskpaigast, kui toimusid kohtumised omavalitsuste juhtidega. Sotsiaalminister
Margus Tsahkna ootab omavalitsuste esialgset sei-

On septembrikuu ja noortekeskus on saanud hoo sisse.
Noortekeskus ootab nii vanu kui uusi sõpru
esmaspäeval, neljapäeval ja reedel 13.00-20.00.
25.09 kell 17.00 FILMIÕHTU.
28.09 kell 19.00 DJ töötuba. Töötuba tuleb läbi viima Robert Pihelgas, kes

jagab oma teadmisi ja kogemusi.

1.10 kell 15.00 külastavad noortekeskust Valgamaa Rajaleidja Keskuse
töötajad Tuuli ja Jelena, kes leiavad tegevust nii noorematele kui vanematele. Tule
kindlasti ja saa osa põnevast töötoast.
2.10 kell 16.00 discgolfi töötuba, kus õpime reegleid ja tehnikat. Töötuba

tuleb läbi viima Marko Ani, kes on ise usin discgolfi mängija. Koguneme 15.40
noortekeskuse ees ja seejärel suundume Tehvandi discgolfi rajale.

8.10 kell 16.00 külastab noortekeskust Merilin Kirbits, kes räägib erinevatest teatri- ja telerollidest ning lisaks sellele põnev impro töötuba. Ole kindlasti
kohal ja võta sõber ka kaasa!
Noored, ootan Teie ideid ja ettepanekuid! Mida sooviksite teha noortekeskuses/
väljaspool noortekeskust? Milliseid töötubasid soovite? Kõik ideed on oodatud!
Pange sõpradega pead kokku ja teeme ideedest reaalsuse. Mõtteid saab edastada
noortekeskuse lahtioleku aegadel või e-maili teel: katlin.meema@otepaa.ee.

sukohta pagulaste vastuvõtmise valmisoleku ning
võimalike eluruumide olemasolu osas. Leian, et
valitsuse käitumine on siinkohal kahepalgeline.
Jääb mulje, et pagulasi ollakse valmis paigutama
nii kõige vaesematesse kui ka majanduslikult võimekatesse omavalitsustesse – kes vaid natukene
heatahtlikkust üles näitab.

Milline oli aga Eesti riigi enda positsioon pagulaste jaotamisel Euroopa
Liidu liikmesriikide vahel?
Eesti ei aktsepteerinud Euroopa Komisjoni väljapakutud lahendust, mille tulemusena oleks kvootide alusel Eestisse suunatud vähemalt 1000 pagulast. Eesti positsioon oli lähtuda õiglasest piirist.
Õiglane piir tähendas arvesse võtmist Eesti osakaalu Euroopa Liidu rahvastikust ja majandusest.

Omavalitsuste erinev võimekus
Eesti osakaal rahvastikust on Euroopa Liidus 0,26
protsenti ja osakaal Euroopa majandusest on 0,14
protsenti ning selle kahe keskmine on ca 0,2 protsenti. Sellest lihtsast eeldusest tulenes, et Eestisse
paigutatakse kuni 180 pagulast. Arvesse sooviti
võtta ka liikmeriikide varasemat immigratsioonipoliitikat ja tööpuudust, aga Eesti arvates on need
ebaolulised ning kedagi ei saa karistada sellepärast,
et eelnevalt ei ole pagulasi nende juurde tulnud.
Leian, et pagulaste jaotamine Eesti riigi sees peab
toimuma samuti õiglase jaotuskava kohaselt ja vabatahtlikult. Omavalitsuste lõikes tuleks seega arvestada elanike arvu osakaalu riigi omast ja parimaks
majanduslikuks näitajaks on tulumaksu laekumine.
Vastavad arvud on kergesti leitavad ning olen
kindel, et lähtudes valitsuse väga heast Exceli kasutamise oskusest, suudetakse sobiv jaotus mõne
minutiga välja arvutada. Antud lähenemine on
oluline just pagulaste pärast, sest suuremates ja võimekamates omavalitsustes on ühiskonda integreerumine palju lihtsam kui väiksemates kohtades, kus
puudub või on puudulik riigi tugi eri teenustes.

Pagulaste paigutamine Otepää valda
Olgu kohe öeldud, et viimaste aastate arenguvalguses ei ole pagulaste paigutamine Otepääle õiglane.
Otepää vallas elas 1. jaanuari seisuga 0,289% Eesti
rahvastikust. Tulumaksu laekumine moodustas
0,262% kogu omavalitsuste laekumistest. Nende
kahe keskmine on ca 0,276% ning sellest tulenevalt

Pühajärve Põhikoolis
3. septembril toimus taas traditsiooniline „Tere,
kool!“ matk. Kõigepealt kogunesime kooli ette,
kus toimus rivistus ning siis suundusime bussidesse, et võtta suund Arula külla. Esimene sihtpunkt
oli Emaläte. Seal ootas meid kohtumine kohaliku
külamehega, kes jutustas Emalättest. Saime teada,
et Arula Emaläte on Emajõe alguseks. Seal oli ka
laud, mille peal oli puust rebane, kelle ülesandeks
on valvata allikat. Ka meil oli võimalik allikavett
juua. Emalätte ajalooline nimi on olnud immuta
läte. Emaläte on väike tiigike, mille kõige sügavam
koht on 47 cm. Allika põhi on pruunikas ja mudane.
Emalättelt jalutasime Rebase tallu. Seal oli palju
selliseid taimi, mida keegi ei olnud varem kohanud.
Meie giid rääkis ja näitas, kuidas istutada ronitaime. Ta viis oma aias läbi n-ö tuuri, näitas aretatud taimi: ronikirss, vähemalt sentimeetripikkuste
okastega põõsast ja valgete laikudega mustsõstart.
Lõpus saime maitsta viinamarju. Lisaks pidime ära
arvama, kuidas teha vahet mustsõstra ja punase
sõstra lehe vahel.
Edasi matkasime Lutsu tallu. Seal võttis meid
vastu taluperenaine. Ta rääkis meile Arula küla
ajaloost. Küla saab sel aastal 600-aastaseks. Arula
külast on leitud viikingite-aegne sõrmus. Ja külast
on pärit tuntud kirjanik Mats Traat.
Matk lõppes Madsal. Seal sõime hernesuppi ja
magustoitu ning jõime mahla.
6. klass

oleks õiglane, et Otepää vald võtaks vastu täpselt
0,497 pagulast. Kui aga arvestada nende 400 pagulase lisandumisega, siis vastava arvutuskäigu kohaselt oleks õiglane Otepääle paigutada 1,6 isikut,
kes on sunnitud oma kodumaalt lahkuma, sest
teda kiusatakse taga kas tema rassi, usu, rahvuse,
sotsiaalsesse gruppi kuulumise või poliitiliste veendumuste tõttu.
Kui nüüd tulla aga Excelist eemale, siis teame,
et Otepääl puudub suur osa riigi pakutavatest
teenustest (Töötukassa, Kodakondsus- ja Migratsiooniamet, ümberõppe koolitused, politsei pidev
kohalolek, piisav arstiabi, transpordiühendused
teiste keskustega jne) ning Otepääl endal ei ole
võimekust pakkuda pagulastele vajalikku keskkonda. Kehtiva Välismaalasele rahvusvahelise kaitse
andmise seaduse § 73 lõike 4 kohaselt on pandud
kohalikule omavalitsusele kindlad kohustused, kui
pagulane paigutatakse valda või linna. Kohaliku
omavalitsuse üksuse kohustus on korraldada rahvusvahelise kaitse saaja vastuvõtmine ning vajaduse korral temale kaasabi andmine: eluaseme leidmisel, üürimisel, remontimisel ja sisustamisel; sotsiaal- ja tervishoiuteenuste saamisel; tõlketeenuse
ja eesti keele õppimise korraldamisel; tema õiguste
ja kohustuste kohta teabe saamisel; muude küsimuste lahendamisel.
Suur osa kuludest kaetakse küll hiljem riigi
poolt, aga täna võime kindlalt väita, et Otepääl ei
ole sellist võimekust, et seaduses ettenähtud teenuseid pagulastele pakkuda.
Samas on meie julgeolek ja heaolu tagatud
vaid juhul, kui viimased on korras terves Eestis.
Meie peamine soov seisneb tegelikult ju selles, et
Otepääl ega ka mujal Eestis ei tekiks pagulaste
tulekuga erinevaid slumme, kuritegevuse kasvu,
terrorismiohtu jms. Kui seda on võimalik vältida
ühe pere (ema, isa, laps) paigutamisega Otepää
valda, siis olen kindel, et suudame neid kõik koos
aidata, pakkuda elamisväärset keskkonda ning
võtta kaugeid külalisi kui kagukonna liikmeid.
Sealhulgas peab olema tagatud, et oleks kontrollitud ja teame eelnevalt nende tausta ning muid
oskusi. See oleks Otepää valla poolt poole suurem
vastutulek, kui Eesti oma oli Euroopa Liidule tervikuna. Ma ei näe mitte mingit võimalust, et rohkemate pagulaste paigutamine Otepääle oleks
kuidagi võimalik.
Siim Kalda

Otepää Vallavolikogu võttis pagulaste osas oma
17. septembri istungil vastu protokollilise otsuse,
et põhimõtteliselt ollakse riigile valmis olema
partneriks pagulaste vastuvõtmisel.
Väljavõte istungi protokollist: „Otepää vald
on põhimõtteliselt valmis olema riigile partneriks pagulaste vastu võtmisel, kuid nii nagu
riik soovis Euroopas lähtuda riikide võimekusest pagulaste arvu määratlemisel, soovime et
arvestataks samu printsiipe ka omavalitsuste
võimekuses. Eelistame vastu võtta peret (sh
üksikvanemaga peret). Peame tähtsaks, et riik
tagaks Otepääl, kui tõmbekeskuses, tugiteenuste (Töötukassa, Haigekassa, Politsei- ja Piirivalveameti kodakondsus- ja migratsiooniteenused,
Tööinspektsioon ja Sotsiaalkindlustusamet) kättesaadavuse.“

7.-11. septembrini toimus Pühajärve Põhikoolis spordinädal. Rääkisime, mis see nädal endast
kujutab ning mida soovitakse saavutada. Spordinädala eesmärk on pakkuda positiivset liikumisharrastust. Õpilased 3.-9. klassini tegutsesid aktiivselt
kehalise kasvatuse tundides, mängides discgolfi
meenutavat mängu. 1.-2. klassi õpilased osalesid
vahvates teatejooksudes.
Nähtud vaev ja liikumisrõõm sai tasutud
mitmete auhindadega. Võib öelda, et kõik tublid
osalejad said veel kord kinnitust, et liikuda on tore
ja veel toredam on teha seda koos sõpradega.
Janika Kilk
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Õpilasliinid
2015/2016 (al. 21.09.)

Õpilasliin nr 1
Kannistiku
07.28
Sõjatamme
07.30
Aedlinn
07.32
Otepää Güm. (Hariduse tn.)07.34
Otepää bussijaam
07.36
Aedlinn
07.38
Pühajärve kool
07.45
Karja
07.52
Ilmjärve
07.54
Kalevi
07.56
Joosti tee
08.00
Tõutsi
08.02
Krupi
08.04
Kikka
08.06
Inni tee
08.11
Pühajärve kool
08.16

Õpilasliin nr 2
Männiku
Puuraku
Pilkuse
Alaküla
Teikamäe
Vastsemõisa
Ööbiku
Lillemäe
Rüa
Otepää Gümnaasium
Vidrike mõis
Nõude
Kassiratta
Luiga tee
Turuoru tee
Pühajärve kool

07.20
07.21
07.24
07.26
07.28
07.30
07.35
07.40
07.44
07.50
08.00
08.05
08.08
08.12
08.13
08.16

Õpilasliin nr 3
Turuoru tee
Lokumärdi
Tõutsi
Kikka
Vidrike mõis
Rüa
Otepää Gümnaasium
Mägestiku
Äidu
Arula
Mõtsniku
Pühajärve kool
Harimäe rist
Kääriku
Kondi
Pühajärve kool

07.14
07.23
07.24
07.29
07.31
07.36
07.40
07.50
07.52
07.54
07.56
08.06
08.11
08.12
08.14
08.17
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Õpilasliin nr 4
Otepää Gümnaasium
Aedlinn
Sõjatamme
Pühajärve kool
Turu tee
Luiga tee
Kassiratta
Nõude
Vidrike mõis
Otepää Gümnaasium
Lüüsjärve
Vana-Otepää
Männi
Kastolatsi
Majasoo
Otepää Gümnaasium
Juusa
Puuraku
Männiku
Pilkuse
Alaküla
Teikamäe
Vastsemõisa
Ööbiku
Lillemäe
Rüa

15.15
15.19
15.21
15.30
15.33
15.34
15.37
15.39
15.45
16.00
16.04
16.06
16.08
16.16
16.18
16.20
16.25
16.27
16.29
16.31
16.33
16.35
16.38
16.41
16.46
16.49

Õpilasliin nr 5
Otepää Gümnaasium
Pedajamäe
Kirikuküla
Palu
Andrese talu
Kannistiku
Pühajärve kool
Karja
Ilmjärve
Kalevi
Joosti tee
Tõutsi
Krupi
Kikka
Inni tee
Pühajärve kool
Aedlinn
Otepää Bussijaam
Otepää Muusikakool
Kannistiku

15.10
15.15
15.17
15.21
15.25
15.28
15.35
15.42
15.44
15.46
15.50
15.52
15.53
15.55
15.58
16.00
16.06
16.09
16.11
16.16

Õpilasliin nr 6
Pühajärve kool
Kondi
Kääriku
Harimäe rist
Pühajärve kool
Urmi
Arula
Mõtsniku
Äidu
Mägestiku tee

15.30
15.32
15.36
15.37
15.43
15.52
15.58
16.02
16.07
16.10

Sportides koos
Euroopaga
Igas Euroopa Liidu riigis toimus 7.-13. septembrini koolinoortele
mõeldud spordinädal. Eesmärk oli saada osalemiskogemust ja positiivseid emotsioone.
Otepää Gümnaasiumi spordinädal keskendus peaasjalikult kaasalöömise tuhinale ja spordi nautimisele, mitte kõrgete tulemuste tagaajamisele. Kõik selle nädala koolipäevad algasid virgutusvõimlemisega klassiruumides.
Teisipäeval said kõik õpilased kätt proovida korvpallivisetes.
Kolmapäeval panid 6.-12. klasside õpilased oma osavuse ja kiiruse
proovile vigurteatejooksus ning individuaalsetes osavus- ja jõuharjutustes. Sama tegid 1.-5. klasside õpilased reedel.
Neljapäeval toimus 1.-4. klassidele meeskonnajooks kooli Jürijooksu ringil. 5.-12. klasside õpilased võtsid mõõtu pendelteate- ja
meeskonnajooksus.
Reedel olid klasside ja sõpruskondade võistkonnad oodatud
osalema koostöömängudel.
Nädala tegemiste põhjal selgitati välja aktiivseimad klassid:
algklassidest sai auhinna Winterplace`ilt 2.b klass, põhikoolis olid
aktiivseimad 7.b õpilased, kellele kuulub auhind Otepää Seikluspargilt ning Pühajärve Puhkekodu bowlingu külastuse sai 11.a kui
gümnaasiumi tublim kollektiiv.
Kerri Rauk, OG kehalise kasvatuse õpetaja
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Külas sõpruskoolis Saksamaal Tarpis
6.-13. septembril viibisid meie kooli 11 saksa
keele õppijat külas sõpruskoolis Saksamaal
Tarpi Aleksander-Behm-Schule’s. Õpilasi
saatsid õpetajad Margot Keres, Terje Aasaroht ja Ave Kruusmaa.
Õpilasvahetus Otepää ja Tarpi koolide
vahel toimub juba üle kahekümne aasta ja
nii mõnigi osaleja on sellisest käigust saanud
endale sõbrad kogu eluks või sügavama
saksa keele huvi, mis õieti ongi õpilasvahetuse eesmärk.
Seekord olid võõrustajad meie jaoks
kokku pannud väga huvitava ja tiheda nädalakava. Meie õpilased said koos oma saksa
sõpradega osaleda koolitundides, õpetajad
aga lähemalt tutvuda koolimaja, õppekorralduse ja sealsete kolleegide tööga.
Euroopa spordinädalale kohaselt oli ka
meie plaanis kaks väga sportlikku päeva.
27 km pikkune rattaretk läbi ilusate väikeste Saksa külade päädis Tolk’i vabaajapargis
grillipikniku ja lõbustuspargiga. Kanuumatk käänulisel Treene jõel läbi vihma ja
tuule pani nii mõnelgi tahtejõu proovile,
aga lõpp-punktis märgi riideid vahetades oli
meel siiski rahul ja rõõmus.
Käisime Põhjamere-äärsel omalaadsel
tõusu-mõõna alal (sks.k. „Wattenmeer“),
kus ammutasime teadmisi piirkonna kliima
ja geograafia kohta, sealse looduskaitseala
giid-bioloog, Ukraina ja Eesti juurtega Irina
andis põhjaliku ülevaate tõusu ja mõõna olemusest, sellega kaasnevatest taimestiku ja
loomastiku eripäradest ning ohtudest. Saime

ka mõõnaala muda oma jalgadega katsuda.
Nädalasse mahtus veel teinegi keskkonnaalane õppetükk. Läänemerel seilasime
ehtsa kolmemastilise purjelaevaga „Pippilotta“, teel väikesele linnukaitsesaarele toimus
laeval töötuba Läänemere elustiku ja kaitse
teemal, võeti merest pinnaseproov ning
analüüsiti seda, õpiti ka meremehe sõlmi
tegema. Viimast teadmist läks lastel vaja, kui
laev sõitis välja Balti merele, mootor pandi

seisma ja õpilased pidid ise juhendajate abil
purjed üles tõmbama ning kõigi köitega
hakkama saama.
Nädala jooksul said õpilased oma Saksa
sõprade kodudes tutvuda sakslaste pereelu
ja kultuuriga, praktiseerida saksa keelt.
Uuesti ootame sõpru Tarpist külla 2017.
aasta talvel.
Margot Keres, saksa keele õpetaja

Väärikal viisil Otuks
14.-17. septembril sai Otepää Gümnaasiumis
ja Otepää linnas näha natuke räsitud ilme ja
kummalise välimusega kümnendikke, mille
põhjuseks oli traditsiooniline ristimine gümnasistideks.
Juba sellele eelnenud nädala reedel anti
neile käsk tulla 14. septembri hommikul
kooli kas üleni mustas või sinises, riiete
peale tuli panna kilekott, pähe kiiver ja koolikoti asemel kätte võtta ämber või korv.
Kooli sisenemiseks pidime karjuma: "Ma
armastan kooli ja nina nokkida!"
Kooli koridoride põrandatel olid rajad,
mida mööda Otud pidid kõndima, samuti
olid seal ka erinevad ülesanded, nagu
näiteks: "Tee sõbrale musi" või "Tee 10 käte-

kõverdust“.
Igal hommikul tehti markeritega meist
korralikud Otud ning seejärel ootas ees
hommikuvõimlemine, väike amps "magusat"
ning mõningad väikesed ülesanded. Selgeks
tehti meile ka see, et kui kuuleme abiturientide suust "Jaana tuleb!", siis tuleb olla
madalam kui muru ning põrandale viskuda.
(Täpsustus autorilt: Jaana on 10. klassi juhataja.) Söögivahetundides ootasid meid väga
erinevad ettevõtmised,“ kirjeldas Otude
igapäevaseid ülesandeid 10. klassi neiu Linda-Maria Urke.
Neljapäeva pärastlõunal ootas kümnendikke ees kõige raskem ja ebameeldivam
ülesanne: ringkäik linnas ja mudarada.

„Otudele pandi sall silmade ette ja saadeti
rajale. Seal sai roomata ja vees käia, mudas
olla ja muidugi visati ka korralikult jahu
peale ja raja lõpus pidi veel ühte suurde
mudaauku hüppama. Rada oli lõbus ja kõik
olid rahul,“ selgitas mudaraja ülesandeid
Essi Anni Alisa Pusa.
Päeva lõpus kohtusid kõik jälle uuesti,
kuid seekord korralikumate riietega klubis
Comeback. Seal anti Otudele kätte diplomid ja Otud esitasid abiturientidele ka oma
tehtud luuletuse. Värsketele gümnasistidele
soovime edu ja jaksu kolmeks kooliaastaks
Otepää Gümnaasiumis.
Grete Liivamägi, (XI b klass)

Otepää Muusikakooli õpilaste ja õpetajate suvised
tegemised
18.-20. juulil toimus Kääni külas asuvas Tsirgu talus viiuldajate suvelaager, millest võtsid osa Otepää Muusikakooli noorema astme õpilased Tuule-Liis Jaagant, Grete Kudu, Fred Järv ja Gerda Järv.
Laager algas osalejate tutvumisringiga ning lapsed said aktiivselt
kaasa lüüa laagri reeglite välja mõtlemises ning kirja panemisel.
Kolme laagripäeva jooksul harjutati usinalt õpetajate Milvi Ermi ja
Kristel Eeroja-Põldoja ning Nõo Muusikakooli vilistlaste juhendamisel. Laste vaba aega sisustas põnevalt mängujuht. Teisel laagripäeval tuli külla helilooja Kristo Matson, kelle eestvedamisel said
lapsed üheskoos improviseerides ise heliteose luua ning pillidel loomahääli matkida. Laagri tegevustest ning Luke mõisapargi tallis toimunud lõppkontserdist oli suur rõõm osa saada!
19.-23. augustil toimus Noarootsis Eesti Suzuki Ühingu XVI Suvelaager, kus osales kahel päeval vaatlejana Otepää Muusikakooli
direktor Tuuli Vaher.
Suzuki meetod pärineb Jaapanist ja selle töötas välja Shinichi
Suzuki (1898-1998). Alguse sai meetod viiuliõppest, kuid täna õpitakse kogu maailmas selle meetodi järgi ka teisi pille. Noarootsi
laagris õppisid lapsed viiulit, klaverit, tšellot ning tutvustati käesoleval aastal Eestisse jõudnud trompetiõpetust. Pillimängu õpiti
nii individuaal- kui ka grupitundides, õpiti folgilugusid ning vahel-

duseks ka tantsiti. Õpetajad olid Eestist, Lätist, Leedust, Šveitsist,
Rootsist ning Belgiast.
Suzuki meetod lähtub põhimõttest, et igal lapsel on olemas võime
õppida pilli mängima ning kõik sõltub selle võime arendamisest.
Samal viisil, nagu lapsed õpivad rääkima oma emakeeles, suudavad
nad õppida ka pilli mängima. Pilliõpet alustatakse varakult, soovitavalt 3-5aastaselt ning alguses omandatakse lugusid kuulmise järgi.
Oluline roll on lapsevanemal, kes võtab tundidest osa ning jääb
lapse toetajaks ja abistajaks kogu õppeprotsessi jooksul. Lapsed
õpivad individuaalselt, kuid hästi suur roll selle kõrval on grupitundidel. Õpilastele antakse võimalus esineda publikule niipea kui võimalik. Õpitakse kindlat metoodilist repertuaari, mida mängitakse
peast ja korratakse üle hästi palju. Palade valikut laiendatakse vastavalt õpilase oskustele ja võimetele. Kogu aeg pööratakse hästi suurt
tähelepanu tooni tekitamisele ja kõla kvaliteedile.
Kuigi Suzuki meetod on täiesti omaette süsteem, on sellest kindlasti võimalik nii mõndagi üle kanda ja kasutada nö tavameetodil
pilliõppesse. Laagris viibimine ja erinevate õpetajate tundide kuulamine andis väga palju ideid, mida kasutada nii õpetajana klaveritundides kui ka kogu muusikakoolis kontekstis.
Tuuli Vaher

Otepää vallavalitsus, www.otepaa.ee
Lipuväljak 13 67405, Otepää
Tel 766 4800, e-post: vald@otepaa.ee
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Almanahhid ajas – 18 aastat ja 8 Pühajärve Põhikooli
ja Pühajärve Haridusseltsi almanahhi

E

simene, 1997. aastal ilmunud sinist värvi
kaantega väljaanne oli kõhnuke, kõigest 40
lehekülge. Kunstitöid sisaldas vähe, ainult
mustvalgeid. Aga selle ilmumise tähtsust rõhutas juba
pealkiri „Nonii! Nüüd olen siin! Vaata-vaata mind!“,
mis oli ilmselt inspireeritud tolleaegsest populaarsest
levilaulust. Korraldasime 8.-9. klassi õpilaste hulgas
almanahhile pealkirja saamiseks isegi konkursi, mille
võitjaks osutus Kaspar Raidmets.
Tolleaegne Pühajärve kooli direktor Ene-Mall
Vernik on ühes oma hilisemas kirjutises öelnud:
„Õpikeskkonda on vaja teadlikult sisse viia tegevusi,
mis võimaldavad õpilaste saavutusi teadvustada ning
mina-pildile kindlamat sisu anda.“ Ühe osana on
almanahhidel olnud tähtis roll selle eesmärgi täitmisel ja esimene nendest on teeavaja õpilasloomingu
trükisõnasse viimisel. Märkimist väärib ka avarubriigi pealkiri „Seal Pühajärv sillerdab“.
Esimene väljaanne pani aluse almanahhide
ilmumise traditsioonile, mille elujõulisust kinnitab
nende ilmumine tänaseni. 1997. aastal saadi rahalist
toetust Hollandi Fondilt nii küla- kui koolielu arendamiseks. Loodi Pühajärve Haridusselts, koostati ja
trükiti kooli esimene almanahh ning toimus esimene
Pühajärve kooli vilistlaste kokkutulek. Selle väljaandmist on toetanud ka kohalikud ettevõtjad. Hilisemate, kooli ja haridusseltsi ühisalmanahhide jaoks
on toetust saadud Eesti Kultuurkapitalilt, Pühajärve
ja Otepää vallavalitsuselt.

T

eine, punast värvi ümbrises ja pliiatsitega
kaunistatud väljaanne ilmus 1999. aastal ja
kandis pealkirja „Meie mõtete vikerkaar“.
See on juba mahukam, sisukam, sisaldab ka värvipiltidega kunstitöid. Haridusseltsi liikmed tutvustavad
pikemalt seltsi tegevust. Värvikate lugude vikerkaar
säras kaugemale kooliõuest, paistis üle kodumetsade
ja Pühajärve, almanahhi lehekülgedel on mõtteid
avaldanud ka viimane Pühajärve ja esimene Otepää
vallavanem Riho Raave. See oli ühtlasi viimane almanahh, mis ilmus Pühajärve valla valitsemise ajal
– ühinemisotsus oli juba tehtud.

K

olmas, kuldse kaanega väljaanne pealkirjaga „Loomelennud aastaringis“ ilmus 2001.
aastal ja on kujunduselt üks omapärasemaid
ja siinkirjutaja vaieldamatu lemmik. Eriliseks teevad

selle autorite fotod kirjutiste juures. Enamus suleseppi
vaatab vastu naeratavana, osa mõtlik- tõsisena, nende
hulgas ka haridusseltsi ettevõtmistest kirjutajad. Nägudelt peegeldub selline iseteadlikkus ja tegevus- ning
loomingurõõm, mis ütleb selgelt, et ülesanne õpilaste
saavutusi teadvustada on igati täidetud. Mäletan et
fotode kokkukogumise, süsteemi panemise ja nummerdamisega oli tükk tegemist, eriti viimasega, sest
kujunduse tegi trükikoda ja autorite piltide segiminek
oleks olnud väiksemat sorti katastroof. Almanahh
sisaldab ka valimiku Lehti Dorchi luulet.

N

eljas almanahh, roheliste kaantega
„Mina…“ ilmus aastal 2003. Oma mina
ja vaimumaailma tutvustamine vaatab siit
vastu esimestelt lehekülgedelt alates. 4.klassi õpilane Leho Libov on kirjutanud väikese loo, mille
kokkuvõtteks on tõdemus: „Väiksem vend ütles, et
tegelikult võib kasvult väike inimene olla suurem
kasvult suuremast. Tuleb ainult näidata end tublides
tegudes!“ Foto on ka almanahhi koostamise töögrupist – üheski teises seda pole. Kui seni oli almanahhid
kujundanud trükikoda, siis 4.-6. almanahhi kujundas
kunsti- ja käsitööõpetaja Ave Kruusmaa.

V

iies, 2006. aastal ilmunud kirja- ja kunstitööde kogu on tähtsa arvu vääriliselt pidulikus oranžis kuues ja esitab pealkirjas kutse
„Ava end rõõmule ja sõprusele“. Alapealkirjaks võiks
olla Triinu Kaarna avakirjutises öeldu: „…mõtteid
rõõmust ja selle mitmekordistamisest liitmise, korrutamise ja jagamise teel.“ On kirjutatud paljudest
rõõmsatest sündmustest – muuhulgas Sihva sabaka
10. aastapäevast ja haridusseltsi 10 tegevusaastast.
Rõhutatud on õppimist kui väga tähtsat tegevust.

K

uues ja seitsmes almanahh on inspireeritud
väga tähtsatest Pühajärve koolielu puudutanud sündmustest – esimene 2008. aastal
koolile Eesti kauneima kooli tiitli andmisest ja teine
kogu piirkonna elu muuta võivast Otepää vallavolikogu otsusest ehk omavalitsuse omavolist kooli kallal.
2009. aastal ilmunud, järjekorras kuues almanahh
kandiski pealkirja „Me tuleme Pühajärvelt, Eesti
kauneimast koolist“. Brošüüri esikaant kaunistab
kingituseks saadud vaiba motiiv ja tagakaanel on
vaated koolimajale ja selle ümbrusele. Kirjutised

peegeldavad põnevat ja meeldejäävat koolielu, ajaloo-osas on ülevaated 15aastaseks saanud Pühajärve
lasteaia ja selle eelkäija ajaloost.
2012. aastal ilmunud seitsmenda väljaande koostamine langes aega, mil Pühajärve kool ja kogukond ootas kohtulahendit Otepää vallavolikogu
otsusele Pühajärve kool sulgeda. Almanahhi trükkimineku ajaks oli kohus siiski otsuse tühistanud ja
selle põhitoon sai positiivne ja optimistlik. Pealkiri
„Koolilood“ peegeldab täpselt almanahhi sisu. Õpilaste omaloomingu kõrval on ligi veerand almanahhi mahust pühendatud mälestustele. Oma loo on
jutustanud hulk vilistlasi ja kõik elus olevad Pühajärve kooli direktorid alates 1952. aastast. Väärikas
tõsisemas toonis kujundus on Riju Johansonilt.

M

õned päevad tagasi esitletud kaheksas
almanahh „Minu sinikuldne Pühajärv“
on Pühajärve koolielu peegeldus kauni
Pühajärve taustal. Järvest on kirjutatud luuletusi,
muinasjutte, legende, lugusid, viidud läbi küsitlus,
kus vastajaks Pühajärv, uuritud Pühajärve sõjatamme
lugu, jutustatud järvega seotud traditsioonist. Oleme
ju need, kes oleme, alati millegi või kellegi taustal,
selles almanahhis siis Pühajärve-maastike, aga ka
kodukoha ja kodu, kooli ning nende poolt pakutud
võimaluste taustal. Kaant kaunistab sinirohekas kuldse helgiga foto Pühajärvest suplejatega. Almanahhi
kujundas Heiki Saal.
Arvan, et on uhke tunne kuuluda almanahhide
autorite arvukasse perre. Usun, et see väike ülevaade on ajendiks, et otsida kodusest arhiivist mõni väljaanne üles ja seda taas lehitseda. Kõiki väljaandeid
saab vaadata-lugeda ka meie valla raamatukogudes.
Aja möödudes almanahhide väärtus aina kasvab ja
kõik, kes oma kirjutisi-kunstitöid nendes on avaldanud, on jäädvustanud killukese kooli, kodukoha ja
oma isiklikku lugu.
Soovin edaspidiseks jõudu nii tulevastele kirjutajatele-joonistajatele kui ka nende juhendajatele-õpetajatele, et mõne aasta pärast võiks taas ilmavalgust
näha Pühajärve kooli ja haridusseltsi almanahhi uus
väljaanne.
Ly Haaviste
Almanahhide koostaja,
Pühajärve Raamatukogu juhataja
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Kultuurikalender
25. septembril
Villa “Valge Kroon” (Kolga
tee 33, Otepää) Elavmuusika õhtu! Kalle
Raudmets (kitarr ja laul). Üritus tasuta!
Ootame külalisi alates 19.00. Avatud kohvik/
restoran. Broneeringud ja info: tel. +372 53
006 533
27. septembril kell 14.00
Otepää
Palveränduri kirikus EAKATE PÄEVALE
pühendatud kontsert. Esinevad naisansambel Missest Elvast, Andrus Vaiklo Tallinnast,
Vello Orumetsa laule esitab Rein Kiinvald.
30. septembril kell 18.00 Otepää Raekojas
vanamuusikakontsert Korda Kaks (muusikat
15.-16. sajandist). Esineb Cantores Vagantes
plokkflööditrio - Reet Sukk, Taavi - Mats Utt ja
Andres Siitan.

1. oktoobril kell 12.30
Otepää
Gümnaasiumi saalis RAHVUSVAHELISELE
MUUSIKAPÄEVALE pühendatud kontsert.
Esineb ETV tütarlastekoor „Tormis üle maa“.
Dirigent Aarne Saluveer. Sissepääs 1 euro.
2. oktoobril
Villa “Valge Kroon” (Kolga
tee 33, Otepää) Elavmuusika õhtu! Kalle
Raudmets (kitarr ja laul). Üritus tasuta!
Ootame külalisi alates 19.00. Avatud kohvik/
restoran. Broneeringud ja info: tel. +372 53
006 533

SPORDikalender
26. septembril 		
Tehvandi staadionil
Värska vesi noortesari suvebiathlonis.
26. septembril kell 15.00
Tehvandi staadionil
sprindiorienteerumine Euromeeting 2015.
26. septembril kell 17.00
Aedlinna staadionil
jalgpall U12 FC Otepää - Tartu FC Helios.
26.-27. septembril kell 17.00
Kirikukülas orienteerumine Euromeeting 2015 ja
Suunto Games
4. oktoobril kell 17.00
Tehvandi staadionil
jalgpall FC Otepää - Põlva FC Lootos.
11. oktoobril kell 12.00
Madsal Otepää
lahtised meistrivõistlused orienteerumises
lühirajal.

Kolmapäeval, 30. septembril
kell 15.00 OTEPÄÄ MUUSIKAKOOLIS
LOENGKONTSERT
PLOKKFLÖÖT LÄBI AASTASADADE.
20 erinevat plokkflööti tutvustavad Reet
Sukk, Taavi-Mats Utt ja Andres Siitan.

kell 18.00 OTEPÄÄ RAEKOJA SAALIS
KONTSERT KORDA 2
(muusikat 16. sajandist)

Jalgpallitreeningud Maailma tipporienteerujad Otepääl
Otepää piirkonnas Sel nädalavahetusel peetav koondiste võistlus Euro- misliidu, MTÜ MM2017 ja Orienteerumisklubi Ilves
Jalgpalliklubi FC Otepää alustab alates 1. oktoobrist
jalgpallitreeningute läbiviimist ka Pühajärve Põhikooli lastele. FC Otepää ootab treeningutele 1.-5.
klassi lapsi ning lasteaialapsi. Vanematele lastele
jätkab treeningute läbiviimist FC Elva.
Peamiseks muudatuse ajendiks on FC Otepää
võimekuse kasv ja klubi uus visioon areneda terviklikuks püramiidklubiks, milles on täidetud kõik vanuseastmes alates lasteaialastest kuni täiskasvanuteni.
Selle saavutamiseni läheb küll veel aega ca 5 aastat,
kuid soovime juba täna tuua kõik Otepää valla jalgpallihuvilised lapsed alates 5. klassist kokku ühte
klubisse. Otsus sai teoks FC Elvaga läbi rääkides ja
tänu nende mõistvale suhtumisele ning seda kõike
piirkondliku jalgpallialast heaolu silmas pidades.
FC Otepää eesmärk on Otepää ja selle lähipiirkonnas jalgpalli arendamine ning läbi jalgpalli kohaliku identiteedi edasi kandmine. Alates 1. oktoobrist
2015 töötab klubis 4 palgalist treenerit ning treeningud toimuvad peale Otepää veel ka Valgjärve ja Sangaste vallas.
Infot FC Otepää treeningute kohta leiab klubi
kodulehelt – www.fcotepaa.ee.
Sportlikuma ja ühtsema Otepää piirkonna nimel,
FC Otepää esindaja Martin Teder

meeting 2015 toob Otepääle enam kui 170 sportlast
15 riigist.
25.-27. septembrini peetav võistlus Euromeeting
2015 algab sprindivõistlusega Tehvandi spordikeskuses ning jätkub laupäeval ja pühapäeval Kirikukülas koos võistlusega Suunto Games. Enam kui
170 Euromeetingul osalejat on saabunud Eestisse
tutvuma 2017. a maailmameistrivõistluste maastikega, veetes lisaks võistlemisele ka kuni nädal aega
treeninglaagris.
Kohal on ka maailma edetabeli esikümnesse kuuluvaid sportlasi – sprindi edetabeli 8. Jonas Vitautas
Gvildys Leedust ja Julia Gross Šveitsist ning meie
parimatena Sander Vaher 57., Kenny Kivikas 63. ja
Evely Kaasiku 78. Metsadistantside edetabeli parimatest on kohal 9. Sarina Jenzer Šveitsist ning 16.
Timo Sild ja 26. Lauri Sild, naistest on meie parim
63. kohal paiknev Annika Rihma.
Laupäeval ja pühapäeval Euromeetinguga paralleelselt peetav sügisene suurvõistlus Suunto Games
peetakse tänavu juba 27. korda. Enam kui 650
registreeritud osalejaga on tegemist orienteerumishooaja suurima mõõduvõtuga Eestis, mis pakub
headel orienteerumismaastikel ja tugevas konkurentsis sportlikku naudingut nii noortele kui ka veteranidele.
Euromeeting 2015 viiakse läbi Eesti Orienteeru-

poolt. Võistluste toetajateks on Icebug, SiS, Hertz,
Värska Originaal, Kolmeks, Hekotek ja Suunto.
Markus Puusepp,
Euromeeting 2015 peakorraldaja

Eakate lauluansambel "Laulurõõm"
ootab oma lõbusasse seltskonda
laulda armastavaid daame.
Esimene kokkusaamine on 13.10.2015 kell 10.30
Otepää vallamaja saalis 3.korrusel.
Tule julgelt ja laulame koos
sombused ilmad päikeseliseks.
Laulud õpetab selgeks Merle Soonberg 56626481

Pühajärve Põhikooli eelkool
alustab 9. oktoobril kell 8.30.
Õpetaja Maie Eensalu kutsub
kooliminevate laste (2016/2017 õ-a)
lapsevanemaid koosolekule
5. oktoobril kell 18.00.

Esineb Cantores Vagantes plokkflööditrio
Reet Sukk, Taavi-Mats Utt ja Andres Siitan.

Koolieelse ettevalmistuse rühmad
Otepää Gümnaasiumis
Koolieelse ettevalmistuse rühm 2016. a sügisel kooliteed alustavatele lastele alustab
Otepää Gümnaasiumis jaanuaris 2016.
TÄHTAEG avalduste esitamiseks on 10. detsember 2015. Rühm või rühmad moodustatakse sooviavalduste laekumise järjekorras
tähtajaks koolile laekunud avalduste alusel.
Tähtaja saabudes moodustab kool rühmad
ning õpetaja võtab lastevanematega ise ühendust avalduses märgitud kontaktide kaudu.
Koolieelse ettevalmistuse rühmade õpetaja
on Tiie Jaaniste.

Hei-hei käsitööhuvilised!
Alustame töötubadega
29. septembril 2015 kell 18.30
vallamaja III korruse ruumides.
Täiendav info tel.527 6551

Palupera vallavalitsus, www.palupera.ee
Hellenurme sjk 67514, Valgamaa
Tel 767 9502, e-post: palupera@palupera.ee
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Palupera põhikooli tegemistest valmis almanahh

AMETLIK INFO

Augustis 2015 sai kaante vahele Palupera põhikooli kogumik, mis sisaldab kooli ajalugu, vilistlaste mälestusi, õpilaste töid ja pilte koolielust.

Palupera Vallavalitsuse istungil
11.09.2015 korraldati:
Väljastati projekteerimistingimused Tsura Talu OÜle

n

Kogumik sai teoks tänu rahastusele Islandi,
Lichtensteini ja Norra poolt EMP Finantsmehhanismi vahendusel.

Neeruti külas Tsura kinnistule lihatööstushoone projekteerimiseks.
Väljastati ehitusluba ASle Eesti Telekom Nõuni külas Mäk-

n

ketõusu tee kinnistul Nõuni VS väljakanne aktiivkapi ehitami-

Suur tänu Palupera vallavanem Terje Korssile, kes oli projekti kirjutaja. Tänusõnad kõigile
kogumiku koostajatele: vilistlastele, pedagoogidest pensionäridele, õpilastele ja õpetajatele, kes
andsid oma panuse trükise ilmumiseks.

seks.
n

Anti Tartu Orienteerumisklubile Ilves luba korraldada

26-27. septembril Palupera vallas avalik rahvusvaheline orieneerumisvõistlus „Suunto Games 2015“. Anti korraldused ürituse
läbiviimiseks, ajutise liikluse ja parkimise korraldamiseks, ohutuse
ja turvalisuse, tuleohutuse ja heakorra tagamiseks jm. Määrati

See on meie esimene ühine katsetus avaldada
Palupera põhikooli tegemised almanahhina.
SUUR AITÄH!

vastutavaks isikuks ürituse korraldamise eest Ott-Kaarel Kalm.
n

Registreeriti Rain Komlevilt laekunud kasutusteatis Helle-

nurme külas Vahemetsa kinnistule valminud puurkaevu kasutamiseks.
n

Kogumikku on võimalik saada kooli raamatukogust.

Kinnitati septembrikuu vajaduspõhiste peretoetuste saajate

nimekiri (12 peret) kogusummas 990 eurot.
n

Määrati ühele majanduslikesse raskustesse sattunud perele
Svetlana Variku

ühekordne toetus 20 eurot ja ühele isikule ravi- ja rehabilitatsioonivahendite toetus 65 eurot.
n

Väljastati kolmele liikumispuudega inimesele sõiduki parki-

miskaardid järgnevalt: L.A-le tähtajaga 30.11.2019, A.K-le tähtajaga 30.04.2019 ja V J-le tähtajaga 31.07.2018.

Mõisakool tähistas oma sünnipäeva

16.09.2015 korraldati:
n

Rahuldati Margus Kroonbergi taotlus ja muudeti projek-

ti „Vambola talu salvkaevu rajamine” ajalist kestust ja eelarvet.
Projekti uueks kestuseks jääb 17.09.2015 – 11.11.2015. Aruande
esitamise tähtaeg 11.12.2015. Projekti uueks üldmaksumuseks
jääb 5339,82 eurot ja omafinantseeringu summaks 2541,02 eurot.
Lubati vallavanemal sõlmida uus kolmepoolne toetusleping projekti ajalise kestuse ja eelarve muudatusetega seoses.
n

Nimetati Palupera vallavalitsuse esindajaks MTÜ Helle-

nurme Mõis eralasteaia nõukogusse 2015/2016 õppeaastaks vallavanem Terje Korss
21.09.2015 korraldati:
n

Määrati septembrikuul toimetulekutoetust 3 perele kogu-

summas 402,88 eurot.
n

Määrati septembrikuul hooldajatoetust 13 isikule kogusum-

Meie kool on Palupera mõisas tegutsenud juba
82 aastat. 11. septembril on kolimise tähtpäev ja
17. septembril avaaktuse tähtpäev.
Tänavu tähistasime mõisakooli sünnipäeva
kolimise tähtpäeval kõnevõistlusega. Kõik õpilased ütlesid minuti jooksul lauset „Palupera
parun palub palukakarva parukat parunessile“.
Klasside tublimad osalesid ülekoolilisel võistlusel. Kõige rohkem, 25 korda, suutis võistluslauset minuti jooksul selgelt välja öelda kooli
õpilasesinduse president, 9. klassi neiu Gretten-Gelis Vesso.
Võistluslause on pärit lavakunstikooli kõnetundide materjali hulgast ja varasematel aastatel tähistasime kõnevõistlusega emakeelepäeva.

Sellest õppeaastast otsustasime võistluse ümber
kolida mõisakooli sünnipäevale.
Avaaktuse tähtpäeval said nooremad klassid
maiustada kommidega, aga vanematel oli hoopis
põnev päev. Nimelt sõitsime õppekäigule Tallinna Eesti Arhitektuurimuuseumi, kus näitusel
„Mõisast kooliks. Mõisakool kui pärandi hoidja“
on väljapanek ka meie mõisast.
Esmalt saime uudistada Eesti kuulsamate
ehitiste makette, mille hulgast leidsime Tallinna
laululava ja terve hulga muid kultuuriga seotud
hooneid. Õpilastele meeldisid väga ka kuulsad
ja põnevad elamud-maketid. Edasi jagunesime
kolmeks grupiks ja tutvusime arvutit kasutades
erinevate mõisahoonete ning nende sisearhi-

tektuuriga.
Ülesandeid täideti kolmel erineval teemal:
„Restaureerimine“, „Arhitektuur“ ja „Interjöör:
maalingud“. Muu hulgas tuli arvuti abil kindlaks
teha, millisest mõisast pärinevad piltidel olevad
seinamaalingud ja hooned, sai ise kujundada
uue maalingu ning luua „enda“ mõisakompleksi,
paigutades mõisa abihooned asukohtadele oma
soovi järgi. Näiteks tiigi kohale hõljuma!
Muuseumitunni lõpetasime oma kooli väljapanekut uurides. Leidsime, et meie pisike
mõis on vääriliselt kaunis teiste uhkete mõisalosside seas.
Palupera põhikooli õppealajuhataja
Reet Allak

mas 301,64 eurot ja täiendavat sotsiaaltoetust 10 isikule kogusummas 224,94 eurot.
n

Määrati ühele 1.klassi astujale kooliminekutoetus 65 eurot.

n

Otsustati tasuda SA Otepää Tervisekeskusele hooldus-

teenuste eest igakuiselt ühe isiku kohamaksu maksmiseks pensionist puudujääv summa 400 eurot.

SÜNNID
Miia-Lisandra Anniko 		

14. augustil

Tähelepanu jalgpallihuvilised!
10. oktoobril algusega kell 10.00 toimub
Palupera staadionil

7. PALUPERA KÜLADE
JALGPALLITURNIIR.
Pange oma küla või mitme naabriga võistkond
kokku ja tulge palli mängima.
Tulge küladele kaasa elama!
Info: 5139071 Kalev

Vanavanemad on armsad iga
päev, eriti vanavanemate päeval!
Meil on tore traditsioon, et vanavanemate päeval,
septembrikuu teisel pühapäeval, küpsetame ja
meisterdame üheskoos lastega kultuurimaja noortetoas ja siis läheme kõik koos „küla peale“ toredat vanavanemate päeva soovima.
Seekord küpsetasime ahjuõunu ning panime neile lõbusad vahukoorest mütsid pähe ning teele. Oh
kui hea meel oli vanaemadel, vanaisadel. Mõni pistis
kohe õunatupsu suhu ja meenutas oma noorusaega,
kui päris tihti sellist vaesemehe magustoitu tehti. Aga
palju kallisid saime küll ja kiita, kui tublid küpsetajad,
kes varsti mehele saavad! Ihihii...
Nõuni lapselapsed

EESTI 100 AARET – 13. kohal on Hellenurme
vesiveski ja 22. kohal Palupera mõis
Eesti 100 aarde otsimine toimus muinsuskaitseameti poolt eestveetava kingituse „Eesti 100
aaret“ raames, mis on üks osa Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva programmist. Eesmärk oli
leida Eesti inimeste abiga üles Eestimaa olulised
paigad, objektid, mis vääriksid esiletõstmist ja
külalistele tutvustamist.
Rahvahääletus toimus kevadest augusti lõpuni
facebookis. Rahvahääletuse tulemusel said
enam hääli Võrtsjärve kalepurjekad, Põltsamaa
loss, Haapsalu raudteejaam. Palupera vallast sai
Eesti 100 aarde hulka rahva tahtel koguni kaks

objekti: Hellenurme vesiveski ja Palupera mõis.
Väljavalitud saja aarde põhjal valmib Eesti
Vabariigi 100. sünnipäevaks mitmekeelne interaktiivne mäng, mis pakub mängulisel viisil
võimalust avastada Eestimaa erilisi paiku ja
objekte, millel on oma lood ja legendid.
Täname kõiki, kes hääletasid Hellenurme
Vesiveski ja Palupera mõisa poolt ja aitasid
saada Eesti 100 aarde hulka.
Palupera Põhikooli direktor Svetlana Variku

Leivategu Hellenurme vesiveskis

Tantsurühm Helles 10
12. septembril tähistas memmede rahvatantsurühm Helles oma 10. sünnipäeva. Külla olid tulnud sõbrad, tantsurühmad Pääsusilmad, Vikerkaar
ja Rõõmurullid, endised tantsijad ja
juhendajad ning vallavanem.
Meenutati tantsurühma loomist,
kuidas Elsa käis külast külla, majast
majja ja kutsus naisi tantsima. Kuidas
käidi tantsupidudel ja pärast mindi
veel õhtul Siina juurde koju ja tantsiti edasi. Meenutati naljakaid hetki,
kuidas esimesel Kagu-Eesti tantsupeol käidi ja ühel tantsijal seelik koju
ununes. Ja palju muudki.

Helleses tantsib praegu 6 paari, aga
võiks rohkemgi olla, sest laos rahvariided ootavad. Või nagu Elsa ütles, et
riided nutavad laos ja ootavad tantsijaid, kes neid kannaks ja nendega esinemas käiks.
Külalised said jalga keerutada
Toomas Jalajase laulu-pilli saatel. Oli
tore ja südamlik pidu.
Ootame oma tantsurühma uusi
liikmeid, proovidega alustame 19.
oktoobril kell 19.15 Hellenurme kultuurimajas.
Juhendaja Sille

25. september 2015

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

PALUPERA

7

Noortekeskus käis Rõngus

11. septembril käisime Hellenurme noortekeskusega Rõngus, kus toimus Rõngu
RÖFF, mis tähendab Rõngu ööfilmi festivali. See on hea võimalus saada uusi
sõpru ja kohata vanu sõpru. Tegelesime paljude põnevate asjadega nt küpsetasime pannkooke, tantsisime, vaatasime filme ja päeva parim osa oli pime peitus,
mida kõik pikkisilmi ootasid.
12. septembril käisime üheskoos uute Rõngu sõpradega Pukas perepäeval.
Näomaalingud ja mullipallid olid seal kõige lasterohkemad atraktsioonid. Esines
ka meile täitsa tuttav ja vahva noortebänd Volüüm (endine Small).
Loodame, et selliseid koosviibimisi toimub kindlasti veel ja me ootame sinna
palju igas vanuses noori - tulge kindlasti RÖFF-ile!

Palupera Põhikooli
EELKOOL
alustab tööd 30. septembril
kell 14.00 kabinetis 73.
Õpetaja Relika Kalbus

Muljeid vahendas Tuuli-Maria Tamm Hellenurme Noortekeskusest

Puka vallavalitsus, www.puka.ee
Kooli 6, Puka, 67201, Valgamaa
Tel 766 9412, e-post: vallavalitsus@puka.ee
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Puka vallas tegutseb
Spordiklubi Musket

Aakre lapsed sügismatkadel

Valgamaal Puka vallas toimuvad juba kolmandat aastat
laskmis huvilistele mõeldud lasketreeningud. Selle
aasta alguses tegime asja ka ametlikuks ning tegutseme nüüd Spordiklubi Musketi nime all. Treeningud
toimuvad kolm korda nädalas Puka keskkooli keldris,
kus meie kasutada on 25 m tiir. Kuna me treenime
õhkrelvadest, siis kasutame vaid 10 meetrit.
Idee sündis sellest, et kuna ma ise lapsest saati tegelen laskespordiga, siis oleks hea omandatud oskusi
ka teistele edasi anda. Olen mitmekordne Euroopa
meister kombineeritud jahipraktilises laskmises ning
lugematuid kordi Eesti meister oma alal.
Meie nooredki on juba maakonna laskurite seas
väga tuntud ja kardetavad vastased kõigile. Selle aasta
maakonna meistrivõistlustel tegi meie klubi puhta töö.
Koolide arvestuses tõid Puka Keskkooli tublid laskurid
kaks esikohta. Ka vabariiklikel võistlustel oleme suutnud teistele klubidele konkurentsi pakkuda. Tänavustelt C-klassi Eesti meistrivõistlustelt tulime medalitega
tagasi ning kohad esikuuikus ei käi meile üle jõu.
Kuna laskesport on väga kallis spordiala ja toetajaid
leida on tänapäeval suhteliselt raske, kui mitte võimatu, siis olen pidanud kogu varustuse ise soetama.
Väga suureks abiks on olnud Puka Keskkool ja vald,
kes varustavad meid märklehtedega ning katavad
tiiru kulud. Ning Valgamaa kaitseliiduga on meil pikemaajaline hea koostöö, nemad varustavad meid
laskemoonaga.
Esmakordselt õnnestus ka läbi kohaliku omaalgatuse programmi soetada klubile üks õhkrelv juurde,
mis on äärmiselt positiivne meile.
Kuna soov on laskesporti edendada, siis korraldab
meie klubi sel kuul lahtised meistrivõistlused õhkrelvadest ja projekti rahastab siseministeerium kohaliku
omaalgatuse programmi vahenditest.

Koolis on õppetöö hooga alanud ja otsides vihmaste ilmade vahel ilusamaid käisime kohe teisel-kolmandal koolinädalal sügismatkadel ära.
Koolilastega sõitsime Sangaste valda Kurevere
külla tutvuma talueluga. Antsoti talu peremees ja
perenaine kasvatavad hobuseid ja küüslauku ning
viisid läbi õppeprogrammi „Loomad ja taimed
inimese elus: hobune ja küüslauk“, kuhu sattusime koos Pühajärve põhikooli 4. klassiga.
Kes siis küüslauku ei tea? Kõik teavad, aga
krimpsutavad nina. Tundub, et laste jaoks on
ta siiski liiga kange, sest ainult julgemad lapsed
maitsesid seda tuntud viirustepeletajat ja
immuunsüsteemi tugevdajat.
Peremees Imre Õim rääkis küüslaugu kasvatamisest ja töötlemisest. Kuivatamine on väga tähtis
protsess, muidu võib palju ilusast saagist hukka
minna. Ja et ega küüslauk ainult leiva peale passi,
temast tehakse palju erinevaid tooteid. Maitsesime küüslauku moosina, kuivatatult ja marineeritult, aga ka hapendatud õievarsi, mis olid üllatavalt head.
Suuremad tööd tehakse talus koos, perenaine
Anniki Kreek hoolitseb talus hobuste eest. Ta
tutvustas meile oma võistlushobust Samuraid,
võistluste tingimusi ja hobuse heaolu tagamist
võistlustel. Lapsed said teada, et ka hobustel on
sarnaseid haigusi nagu inimestelgi, võivad valutada liigesed ja loomgi võib külmetuda. Teemad
olid veel hobuste rautamine, igapäevatööd, treenimine, hobuste erinevad iseloomud. Nägime ka
miniponisid, raskeveohobust Kauri ja veel ratsahobuseid.
Hobuse nina on sametpehme, seda võiks
paitama jäädagi. Ka peretütre küülik sai laste
poolt korralikult paitatud. Ise heinatuusti hobu-

Aili Popp, Spordiklubi Musket

Palupera valla naiskoor "Helletajad" ja
dirigent Merle Soonberg ootavad
oktoobrikuu jooksul oma ridadesse uusi lauljaid.
Proovid toimuvad kolmapäeviti kell 19.00
Hellenurme kultuurimajas.
Lisainfot saad: Maia Sarapson 56640264 või
Merle Soonberg 56626481.

sele maitsta anda oli ka elamus – kas ta minu
antud liblekest võtab?
Lõpuks valmistasime igaüks endale hobuseraua naelast kaelaehte. Päris raske oli seda tangidega ilusaks rõngaks keerata. Kõik jäid päevaga
rahule.
Suuremad lasteaialapsed käisid koos 1.-2. klassiga Sangaste mõisapargis tutvumas paikkonna
ajalooga, kohalike ja võõrpuude liikide, nende
tunnuste ja omadustega. Samuti korrati üle tuntumad teraviljad. Üks matka eesmärkidest oli ka

märgata kodukoha looduse ilu. Kauneid maastikuvaateid jagus küllaga. Valget mändi polnud me
varem näinud. Lapsed said koju kaasa korjata
Mandžuuria pähklipuu vilju. Õpetlike tegevuste
vahele mängiti lõbusaid mänge ning nauditi sooja
ja ilusat sügispäeva.
Täname MTÜ Otepää Loodusseltsi ja SA
Keskkonnainvesteeringute Keskust õpetlike
sügismatkade eest!
Õpetaja Liina Laaser
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Ahhaa – lähme AHHAAsse!
Puka Keskkooli 6. klassi õpilased otsustasid ette võtta õppekäigu teaduskeskusesse AHHAA. Mõeldud,
tehtud. Olime hommikul Tartus aegsasti kohal ja kui
avati kassa, siis iga õpilane sai kollase käepaela, mis
andis õiguse AHHAAs terve päeva ringi käia.
Kõigepealt läbisime peeglilabürindi, kust väljasaamisega tekkis nii mõnelgi raskusi. Seejärel uudistasime
tehnoloogiasaalis ja katsetasime seal kõikvõimalikke
„käed-külge“ eksponaate.
Poistele pakkusid eriti huvi tõsteseadeldis ja päästeauto. Tüdrukutele meeldis elusaalis vaadelda sipelgapere toimetamist, ringikujulist akvaariumi oma
värviliste kalakeste ja korallidega. Nii mõnelgi meist
pani pea ringi käima pöörlevas tunnelis sillal kõndimine ja viibimine n-ö kreenis oleval laeval.
Kasutasime võimalust uudistada Tartu Ülikooli arstiteaduskonna üliharuldast meditsiinikollektsiooni, mille
vanim eksponaat pärineb aastast 1803. Näitusel olid
välja pandud katsepurkides inimese organid, aga ka
mõned loomade ebaloomulikud kehaosad. Väljapanek
asus tehnoloogiasaali teisel rõdul, kuhu kasutasime
võimalust sõita liftiga.
Näitusel "Ahhaa, ülisalajane!" vaatasime ja proovisime seadmeid, mida päris salaagendid oma töös
kasutavad (näiteks salakirja lahendamine, kasutasime
metallidetektorit, valgustasime läbi kohvreid jpm).
Külastuse lõpuks vaatasime teadusteatri etendust
„Imeline õhk“ Saime teada, mida me sisse hingame.
Näidati, kuidas saab õhku veeldada ja nähtavaks teha.
Etendus lõppes kohutava pauguga!
Õppekäik oli kõigiti vahva ja õpetlik.
Puka Keskkooli õpilased

Matk Meegastele
Igal sügisel korraldatakse Puka koolis matkapäev. 16.
septembril algas matk Puka Keskkooli juurest ja lõppes Meegastel. Matk oli 13 kilomeetrit pikk, osalesid
7.-12. klassi õpilased.
Enamus matkast möödus kruusateedel. Esimene
paus oli Linnamäel, kus õpetajad testisid meie geograafiaalaseid teadmisi. Õpetajad olid ette valmistanud mälumängu, kus olid kirjas kõik Euroopa Liidu
liikmesriigid ning nende pealinnad. Meie ülesandeks
oli kirjutada iga riigi taha vastava riigi pealinn. Pärast
meie teadmiste testimist saime 20 minutit jalgu puhata
ning kinnitada keha kaasavõetud joogi ja söögiga.
Peale mõnda aega matkamist jõudsime Päästjärve
äärde, kus korraks ka peatusime, et imetleda selle järve
puhtust ja kaldalt avanevat kaunist vaadet ümbruskonna loodusele. Päästjärve juurest edasi minnes ei
olnud enam palju liikuda, et jõuda sihtpunkti ja matk
sooritatuks lugeda.
Matka lõpus korraldasid meile õpetajad taas mälumängu, et kontrollida, kui hästi me tunneme oma
kodukanti – Puka valda. Samuti oli ka spordimäng, kus
õpilased pidid viskama lendavat taldrikut, et selgitada,
kes kõige vähemate visetega suudab tabada poste.
Parimatele olid auhinnad.
Kuigi ilm meid matka jooksul ei soosinud, oli päev
siiski tore.

PUKA
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Sügisene lustipäev Puka lasteaias
Aakre ja Puka lasteaedades on juba aastate
jooksul traditsiooniks saanud, et igal sügisel kohtutakse selleks, et pidada koos üks tore lustipäev.
Sel aastal tervitasid Puka lapsed 8. septembri
hommikupoolikul lasteaia hoovis Aakre lapsi.
Selleks päevaks olime me juba pikalt ette valmistanud ja tegime koostööd Maanteeametiga Tartu Maanteeametist oli kohale sõitnud Kai ja
Pärnust Triin. Lustipäev algas tutvusringi moodustamisega, kus iga oseleja sai endale nimelise
käepaela. Peale tervislike snäkkidega maiustamist algas ohutule liiklemisele ja turvavarustuse
kasutamisele keskenduv koolitus.
Lapsed läbisid koolitust kahes rühmas, ja seejärel vahetati. Esimene rühm sai proovida autos
turvavöö ja turvaistme kasutamist ning koolitaja
rääkis selle kasulikkusest ning õigest kasutusviisist. Lastele tehti ka katse kontrollimaks, kuidas
nad igapäevaselt autos istuvad. Tulemus oli jahmatav, kuna üle poolte lastest ei tea või ei kasuta
nõuetekohast turvavarustust. Veel räägiti jalgrattaga turvaliselt liiklemisele ning läbi mängu õpiti,
milline on tehniliselt korras ja nõuetele vastav
jalgratas.
Teise grupi lapsed tuletasid meelde ja õppisid,
kuidas on õige teed ületada ja tehti selleteema-

lisi katseid. Kui kõik lapsed olid õppe läbinud,
koguneti taas ringi, et uued teadmised üle
korrata. Tubli osavõtu eest jagati lastele Maanteameti meeneid: rinnamärke, värviraamatuid,
helkureid jpm.
Peale koolitust oli laste vaba aeg, kus sai lasteaia hoovil lustida, mänguasjadega tutvust teha
ja jällegi maiustada.

Puka Lasteaed

Uus hooaeg Puka kultuurielus
2015/2016 hooaeg saab olema muusikaliselt, kunstiliselt, tantsuliselt meeleolukas ainult siis kui teie,
hea vallarahvas, aktiivselt tegevustest osa võtate.
Tänases lehes anname ülevaate, mis Puka valla
kultuurimaastikul toimuma hakkab.
Puka rahvamajas on memmede tantsurühm
„Vokiratas“ juba hooaega alustanud ning valmistutakse 20. juubelipidustusteks, juhendaja Vaike
Eiche. Ka kolme valla segakoor on Margit Aigro
dirigeerimisel hoogsalt alustanud. Oktoobris lisanduvad trummiring Joel Hainsalu, fotoring Liisi
Rosenbergi, nais- ja meesansambel Evald Raidma,
jooga Kairi Rebase, loovtants Kaija Tamme ning
peotants Veiko Ratase juhendamisel.
Aakre rahvamajas alustab esmakordselt õmb-

lusring Katrin Ufferti juhendamisel. Jätkub
laste käeline tegevus ja näitering samuti andeka
Katrini eestvedamisel. Huvilistel on võimalus
osaleda zumbas, mängida korvpalli ning ühineda
segakoor U-Tuuri laulurahvaga. Mõtteid on veel
mitmeid, jälgige reklaami.
Esti Kittuse eestvedamisel saavad kõik soovijad osaleda kunstiringis Puka kunstikoolis. Maris
Kärson teeb jätkuvalt naistele aeroobikat kooli
võimlas. Jõusaal on avatud graafiku alusel.
Aasta lõpuni ehivad Puka rahvamaja Esti
Kittuse siidimaalis kardinad. Oktoobri lõpust
üleval Riina Tshaikovski fotonäitus.
Oleme liitunud Priit Pärna IV Animafilmifestivali tänavuse alafestivaliga "Kino maale", mille

Veest leivani

Dagmar Tiirmaa ja Karel Kuus

Politsei palub kaasabi selgitamaks välja 13.09.2015
Tartu haiglast omavoliliselt lahkunud ja seejärel
kadunuks jäänud 41-aastase Puka valla elaniku
Kristi asukohta.
Kristi on pikemat kasvu, kõhna kehaehitusega
ning lühikeste juustega. Lahkudes oli tal seljas
pruun jope, jalas tumerohelised püksid ja peas
kandis ta rätti või mütsi.
Kõigil, kes on kirjeldusele vastavat naist pärast
13. septembrit näinud, palutakse sellest teada
anda hädaabinumbril 112.

Lustipäev lõppes ühise koolitusega ka õpetajatele, kust saadi näpunäiteid kuidas liikluskasvatust
lastele mänguliselt ja meeldejäävalt edasi anda.
Täname Maanteeametit tegusa päeva eest,
Aakre Lasteaeda akriivse osavõtu eest ja kõiki
asjaosalisi Puka Lasteaiast!

Oleme harjunud igapäevase mitmekesise leivavalikuga poeriiulil. Mismoodi
maitseb üks tõeline rukkileib, kui see on omatehtud? Seda saime teada Hellenurme Veskimuuseumis. Osalesime 1. ja 2. klassi õpilastega õppeprogrammil
„Veest leivani“. Enne hea leivateo algust käivitub vee jõul vana veski, mis jahvatab sobiva jahu.
Leivataigna tegemisel selgitas veski perenaine, kuidas tõelist rukkileiba teha.
Leivaastjasse sai iga laps oma käega koostisaineid lisada. Taigna sõtkumise au
sai endale Jasper. Kõige suuremat elevust tekitas lastele oma väikse leiva vormimine ja selle kaunistamine.
Kuni leivakesed ahjus küpsesid, tegime veskis ringkäigu. Nägime kõiki
etappe, kuidas teradest valmib jahu. Ja seda kõike ilma elektrita, ainult vee
jõul!
Omatehtud soojal leival oli suurepärane maitse. Aitäh tublile veskiperenaisele, kes jagab meeleldi oma tarkust ja kogemusi.
Puka KK 1. ja 2. klassi õpilased ja õpetajad

käigus näitame vahemikus 12.10-01.11.2015
põnevat animatsioonifilmi valikut.
Kuu viimasel laupäeval on taas võimalus kaasa
elada U-Tuuri muusikalile.
Täpsemad ringide alguse ajad ning sündmuste info reklaamplakatitel, facebookis Puka valla
kultuuripesa lehel ning järgmistes Otepää Teatajates.
Küsimused, mõtted: 5666 2597, tammkaija@
gmail.com (Kaija).
Rõõmsameelset sügise algust ning palju põnevaid tegemisi kõigile!
Helgi Pung
Kaija Tamm
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Keeni kooli noori ärgitati ettevõtlusele
Ettevõtlusest räägitakse üha enam, see on kohapeal loodud ühiskonna rikkuse allikas. Tihtipeale alustavad sportlased või muusikud harjutamist
ja oma ande arendamist õige varakult. Keskkooli lõpuks ollakse mõnikord juba päris kaugele
jõudnud. Kuidas on aga ettevõtlusega?
Juba üle 20 aasta tegutsevad gümnaasiumides
erinevad õpilasfirmad, kuid põhikoolidele pole
eriti võimalusi olnud.
21. septembril külastasid Keeni põhikooli Valgamaa arenguagentuuri esindaja Anneli Kattai
ja suurte kogemustega õpilasfirmade juhendaja
Marek Mekk, kes tutvustasid Valgamaa algatusi
ettevõtluse alal.
Sel aastal on põhikooli noortel võimalus osa
võtta maakondlikust konkursist „Nupp nokib”,

mille eesmärgiks on „tekitada huvi Valgamaa
majanduse arenguperspektiivide vastu, ärgitada õppureid olema loovad ja ettevõtlikud”.
Osalema kutsutakse õpilaste 1-4liikmelisi võistkondi, kel tuleb välja töötada oma äriidee Valgamaa jaoks. Osalejad ei jää mitte üksi, sest neile
toimub ka lisakoolitusi ning konkursi parimatele
on välja pandud 200-500 eurot preemiaraha.
Konkursile on õla alla pannud mitmed
edukad Valga maakonna ettevõtted ja Valgamaa
Omavalitsuste liit.
Miks ikkagi proovida nii noorelt kätt ettevõtluses? Lisaks võimalikule preemiale ja osalemiskogemusele võib leida uusi väärtuslikke tutvusi,
saada soodsaid kontakte tulevikuks ja eelkõige
– siduda omavahel koolis saadud teadmisi. Too-

Liiklusloeng „Georgi ja Kaspari
lugu“

tearenduseks vajatakse loodusteadusi, ettevõtte
raamatupidamiseks matemaatikat ning korralikuks turunduseks selget kirjakeelt ning heaks
müügitööks õpilaslaadal vene keeltki. See on
hea võimalus rakendada koolis õpitut erineval
moel.
Paljudest õpilasfirmadest on välja kasvanud
päris ettevõtted, mis annavad meie riigile maksutulu.
Kohtumine Keeni põhikooli noortega oli
entusiastlik ja meeleolukas. Kui alguses ei julgenud keegi võimalikust osalemisest märku anda,
siis lõpus tunnistasid juba mõnedki, et tahaks
osaleda koolitustel ja proovida.
Keeni PK õpetaja Märt Männik

Tagurlased ja pagulased
Üks tont on mööda Euroopat ringi käimas. Üks
tont ja palju tondijuttu Eestis enne, kui tont kont
hambus kohalegi on jõudnud. See tont on pagulase tont. Ei möödu sünnipäeva- ega muud süldilauda, kus kümned amatöör-eksperdid kirglikult
seda teemat ei lahkaks. Eks nagu ikka Eestimaal,
et lendavast vaibast oskavad kõik rääkida, kuigi
lennanud sellega pole veel keegi. Sakslased oma
ajaloo süükoormaga vilistasid korra metsa poole
ja kutsusid. Ja metsakutsu tuli … ning mitte üks.
Nüüd siis lääs haliseb ja tahab oma juurdehüpanud uusi lambukesi laiali jagada ka mööda
Euroopa ääremaid. Eks hädalist peabki aitama
ja läbimõeldud arukast immigratsioonist on igale
riigile vaid tulu tõusmas. Uhkeid sigimispeetusega ,,aarialasi“ on meil piisavalt poe taga, plastõlu
peos ja suur rahvuslik uhkus rinnus. Ehk siis pisut
värsket verd ja konkurentsi kuluks mugandunud
murumütsilasele ikka ära ka, et ka ise lapsi teeks
ja elu edendaks. Ei ole mõtet tuleviku Eesti riiki
ehitada tahtlikult lastetule seltskonnale, kelle
vaim vaeseks pestud ja ihu õllepurki sukeldatud.
Ehk siis pagulast on vaja, et elulisi tagurlasi ellu
tagasi ehmatada. Meedia küll sildistab tagurla-

seks seda inimest, kes Pühas Pagulaste Tulekus
kahtlev julgeb olla. Ehk siis omamoodi prosovjetism on jälle lokkamas. Et kui ei mõtle nii, nagu
peavool õigeks peab, oledki tagurlane valmis.
Ebatolerantsus tolerantsuse loosungite all võõrandab rahvast võimust. Miks peaks seesama
rahvas usaldama pagulasküsimustes hüplikult
puiklevaid vastuseid andvat poliitikut?! Pillutakse õhku küsimusi omavalitsustele ja loosungeid
Euroopa solidaarsusest.
Olemegi tegelikult tolerantsed ja solidaarsed, aga enne tahaks ikka teada, kes, kust ja mis
vanustes täpselt need pakutavad siis on? Kui
lääne suuremad riigid on selle rahva tulva kohale
kutsunud ja sorteerivad siis välja meile vaid sotsiaalse riskirühma ülalpeetavateks, siis sellist solidaarsust me ei vaja. Solidaarne ja kaastundlik
peabki olema, aga enne peaks terad sõkaldest
juba piiridel eraldama ja kindlasti seejärel oluliselt vähenenud seltskonna asjus võrdsetel alustel
otsuseid ühiselt vastu võtma. Praegu käib kõrtsikaklus juba ammu enne, kui kõrts avatudki on.
Ja sildistamise asemel võiks nii poliitik kui ka
ajakirjanik mõelda, et kas asjast on ikka siiani

DETAILPLANEERINGUD

DETAILPLANEERINGU ALGATAMINE
Sangaste Vallavolikogu 25. augusti 2015. a otsusega nr 26 algatati Risttee
külas asuva Raja kinnistu detailplaneering. Planeeritav maa-ala: Raja kinnistu registriosa nr 2568940, katastritunnus 72401:003:0015, pindala 28,30 ha,
maakasutuse sihtotstarve on 100% elamumaa. Detailplaneeringu eesmärk on
planeeritava maa-ala kruntideks jaotamine, krundi ehitusõiguse määramine,
krundi hoonestusala piiritlemine ning tehnovõrkude ja -rajatiste asukoha määramine.
Detailplaneeringuga kavandavate tegevuste keskkonnamõju strateegiline
hindamine jäeti algatamata, kuna kavandatav tegevus ei ole olulise keskkonnamõjuga. Keskkonnaameti Põlva-Valga-Võru regioon on nõustunud keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmisega.
Detailplaneeringu algatamise otsuse ja lähteseisukohtadega on võimalik
tutvuda Sangaste Vallavalitsuses (Valga mnt7, Sangaste).

DETAILPLANEERINGU ALGATAMINE
Sangaste Vallavolikogu 25. augusti 2015. a otsusega nr 27 algatati Lossiküla külas asuva Lahemaa kinnistu detailplaneering. Planeeritav maa-ala:
Lahemaa kinnistu registriosa nr 2568940, katastritunnus 72401:003:0015,
pindala 28,30 ha, maakasutuse sihtotstarve on 100% elamumaa. Detailplaneeringu eesmärgiks on planeeritava maa-ala kruntideks jaotamine, krundi ehitusõiguse määramine, krundi hoonestusala piiritlemine ning tehnovõrkude ja
-rajatiste asukoha määramine.
Detailplaneeringuga kavandavate tegevuste keskkonnamõju strateegiline
hindamine jäeti algatamata, kuna kavandatav tegevus ei ole olulise keskkonnamõjuga. Keskkonnaameti Põlva-Valga-Võru regioon on nõustunud keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmisega.
Detailplaneeringu algatamise otsuse ja lähteseisukohtadega on võimalik
tutvuda Sangaste Vallavalitsuses (Valga mnt7, Sangaste).
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ausalt ja kindlustsisendaval moel räägitud,et
rahvas saaks kaasa rääkida ilma infovaakumist
põhjustatud usalduskriisita.
Meie siin oleme maalased, kellede põlvkonnad on paljut juba näinud. Meil on õigus olla
umbusklik asjade suhtes, mida meile serveeritakse kahtlaselt ja loosungeid pildudes. See umbusk
on oma olemuselt terve reaktsioon, sest hämav
umbmäärasus ei ole see, mis usku toodaks. Ehk
siis räägitagu asjadest, nagu asjad on ja seejärel
arutleme kainemas õhustikus, mida teha annab.
Pagulasumbusk pole alati tagurlus ja vahel on
tagurlus hoopiski suuresõnaline ja ülesklopitud
tolerantsuse sisse peidetud.
Tahaks, et tagurlik ja pime paguluspoliitika
vaoks ning inimlik-mõistusepärane arusaam
paratamatult kohale jõudva mure lahendamisel
juhiks!
Et me juhid meile välisilmast liiga palju uut
musta muret kaela ei tooks ning abi saaks ikka
abivajajad, mitte inimdiilerid!
Kuldset sügist ja rammusat lõikust!

Keeni kooli õpilastel oli võimalus kuulata liiklusloengut läbi ajakirjaniku vaatevinkli. Koolitusel keskenduti
dokumentaalfilmide „Georg“ ja „Kaspar“ kommenteerimisele ja näitamisele.
Filmide autor Märt Treier lähenes teemale kuulajate
spetsiifikat arvesse võttes. Ta rääkis kahe noore inimese loo nii, nagu see tegelikkuses välja nägi. Analüüsiti
noorte inimestega juhtuvaid liiklusõnnetusi ja nende
põhjuseid.
Väga otsekohene ja tõetruu pilt hulljulgetest ja mõtlematutest inimestest, kellega sarnased asjad juhtuvad, toodi vaatajateni dokumentaalfilmide vaatamisel.
Kohati olid vaadatavad kaadrid tõeliselt šokeerivad
ja mõtlemapanevad. Dokumentaallugudes näidatud
noormeestest üks on nüüd halvatud ning iseseisvalt
eluga toime ei tule, teine aga hukkunud.
Märt Treieri loeng kutsus üles enesesäästlikule ja
teistega arvestavale liiklemisele, hoolivusele ja julgusele öelda õigel ajal „ei“ ning mitte minema kaasa
massipsühhoosiga, mis õhutab iga hinna eest paiskuma liiklusesse, olgu siis purjuspäi roolis või kainelt
tagaistmel.
Tagajärgede ekraanil nägemine pani ehk nii mõnegi
kuulaja mõtlema taoliste tegude vastutustundetusele,
julmusele ja sellele, kui habras on elu.
Keeni PK 9. klassi õpilane Laura Roio

Head Keeni Põhikooli lasteaed Kratila vanemad!
Olete oodatud
kolmapäeval, 30. septembril kell 17.00
Kratilasse lastevanemate koosolekule!
Direktor

Alates 1.09.2015 on
SANGASTE APTEEK
avatud ainult ESMASPÄEVITI
kell 9.00 – 16.00.

Kaido Tamberg

Noortekeskus on taas avatud
Peale suvepuhkust on noortekeskus taas avatud ja on
ka uudiseid, nimelt kolis meie majja Keeni raamatukogu ja oktoobrist on taas avatud. Samuti avame oma
majas Tuuli ilusalongi, kuhu on oodatud naised ja
mehed end kauniks tegema ja lõõgastuma.
Noortekeskus on avatud teisipäevast reedeni kella
14.00-18.00. Laupäeval, pühapäeval ja esmaspäeval
suletud.
Noortekeskus pakub võimalust korraldada majas
laste sünnipäevi ja koosolekuid, meil on olemas korralik kööginurk ja nõud , ning pidulaud. Hinnas saame
kokkuleppele! Loomulikult on kõik lapsed oodatud
igas vanuses, loodame ka koos kooliga hakata korraldama suuremaid üritusi, kuid nendest anname hiljem
teada.
Samuti on noortekeskusest võimalik saada tasuta
kasutatuid riideid!
Oktoobrist alustame tervisepäevadega, kus
hakkame koos lastega valmistama ja tarbima oma
vallas kasvatatud köögivilja ja juurvilja. Kolmapäeviti on meil küpsetamispäev, kus teeme pannkooke või
muid maiustusi. Olete oodatud meie armsasse majja!
Tänan armsat Pille Kirti, kes oli vabatathtlikuna noortekeskuses abiks ja kes nüüd suundub uutele eluradadele. Pille, tea, et tunneme sinust suurt puudust, sinust
oli palju abi ja tuge!
Samuti tänan raamatukogu kordasaamise eest Ester
Otrakovat, Pille Kirti, Tuuli Tederit! Suur, Suur tänu
teile!
Marju Karavin
Sangaste valla noorsootöötaja,
noortekeskuse juhataja

Sangaste Seltsimaja regulaarsed huviringid
2015/2016 hooajal:
Päev
E
T
K
N
P

Algus

Seltsitegevus 			

Juhendaja

12.00 Eakate seeniortantsurühm „Rõõmurullid“ Katrin Kõiv
19.00 Line-tantsurühm „KeSa-line“ (kantritants) Katrin Kõiv
19.00 Segarahvatantsurühm „Kõvvera kõddara“ Tiina Kukk
18.00 Väikekandle õpituba (lastele) 		
Koidu Ahk
19.00 Line-tantsurühm „KeSa-line“		
Katrin Kõiv
16.30 Kõhutants 				
Ingrid Veske
17.30 Jooga 				
Maarika Kapp

Kõik ringid ootavad endaga liituma uusi huvilisi! Joogasse on oodatud
ka meesterahvad!
Lisainfo seltsimaja perenaiselt Raili Mandlilt telefonil 56 822 022.

Keeni Põhikooli ruumides toimuvad järgmised
TÄISKASVANUTELE suunatud treeningud:
Päev
E

Kellaaeg		

Seltsitegevus 		

Kontaktisik

17.00-19.00 Vibulaskmise treeningud Peeter Adler (tel 5296 867)
19.00-21.00 Võrkpall
Andres Lohuväli, Karli Oja (tel 5216 292)
T 19.00-21.00 Naisrahvatantsurühm „Tanuke“
Rühm ootab oma ridadesse uusi tantsijaid, ka algajad on oodatud!
					Hiie Vähi (tel 5198 1657)
19.00-21.00 Meeste korvpall
Rando Undrus (tel 5044 938)
K 19.00-21.00 Võrkpall
Andres Lohuväli, Karli Oja (tel 5216 292)
N 17.00-19.00 Vibulaskmise treeningud Peeter Adler (tel 5296 867)
19.00-21.00 Meeste korvpall
Rando Undrus (tel 5044 938)
R 18.00-20.00 Sulgpall 		
Aivo Maiberg (tel 533 144 56)
P 18.00-20.00 Sulgpall 		
Aivo Maiberg (tel 533 144 56)
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Vanavanemate päev Keeni põhikoolis
Kauniks tavaks on Keeni koolis tähistada igal
sügisel septembri teisel nädalal vanaemade-vanaisade päeva.
Minu enda lapsed teavitasid juba aegsasti oma
vanavanemaid, et koolis on jälle tulemas vanavanemate päev ja et peate kindlasti kohal olema.
Aga ühel õhtupoolikul sain ka ise oma lapselapselt kutse kooli vanavanemate päevale. Tundsin
hinges kohe ärevust, et mis ja kuidas, ikkagi
esimene kord sellisel üritusel.
Päev algas meie jaoks direktori tervitusega,
sellele järgnes lühike tutvustus päevakava kohta
ja nii leidsingi end oma ema- minu laste vanaema
kõrvalt loovusteraapia tunnis, mille läbiviijaks
noor õpetaja Kaija Tamm. Läbi liikumise, mängu
ja muusika sai tunda end vabalt, loovalt ning
muretult. Sai näha probleeme, igapäevamuresid ja
rõõme läbi lapse silmade. Ei imesta enam üldse, et
lapsed, kes õpetaja Kaija tunnis käivad, räägivad
ainult kiitvaid sõnu. Pärast tunnikest loovat liikumist ootas meid kohvipaus ja vestlusring õpetajate
toas. Saime vanavanematele kohaselt jalga puhata

ja juttu vesta.
Järgmiseks tunniks kogunesime kuulama tundi
alternatiivmeditsiinist, õpetajaks Piibe Vällo. Eks
neid vigu ja hädasid ikka vanaemadel-vanaisadel ole ning alati ei olegi ainsaks abiks arstitõend
ja süst. Iga inimene peab ise enda jaoks selgeks
mõtlema, mida ja keda uskuda, millist abi otsida,
kui häda käes.
Pool meie koolipäevast sai läbi ja meid ootas
koolilõuna. Küll oli maitsev toit! Eriline tänu teise
klassi õpilastele, kes üllatasid meid kõigele lisaks
maitsvate pannkookide ja moosiga. Suur tänu
köögirahvale!
Kui kõht täis ja tuju hea, on tervislik võtta ette
jalutuskäik. Kui lõunalauas saime ihule kosutust,
siis hingele tegi pai perekond Kõivu koduaed. Küll
on kaunis vaadata ning imetleda puude ja lillede,
vormide ja värvide mängu sügiseses aias! Mõistsime ja saime aru, millise suure ja raske töö tulemusena on sündinud selline imeline aed. Jalutasime, kuulasime perenaise selgitusi ja tõesti hing sai
kosutust. Suur tänu lahkele perenaisele, kes meile

kõike selgitas ja vastas küsimustele.
Üle tänava ootas meid
pererahvas
ja
nende
imearmsad
väikesed
koerad. Perenaisel jätkus
kannatust vastata meie
küsimustele,
tutvustada
igat koera eraldi, rääkida
neist pikalt ja laialt. Lõpuks
nägime veel imearmsaid
koerabeebisid, kes kenasti
perenaise pihku ära mahtusid. Ka sellele perele suurimad tänud, et lubasite meid
oma koju ja tutvustasite
oma pere hobi - pomeriani
tõugu koerte kasvatamist.
Märkamatult saigi läbi meie huvitav ja hariv
koolipäev Keeni koolis. Suur tänu kooliperele, et
meid nii kenasti vastu võtsite ja päeva põnevaks
tegite! Jään huviga ootama järgmist vanavanema-

Rebaste ristimine

te päeva tuleval sügisel. Edu ja jõudu, vastupidavust ja kannatlikkust, pikka meelt kogu kooliperele!
Kätriini vanaema, Larina ja Mariana ema
Anneli Puksov

Rahvusvahelise eakate päeva
tähistamisest

Hommikul tehti meile rebase näomaaling. Koolimajas tohtisime liikuda ainult mööda märgistatud
rada. Koolikoti asemel olid õpikud Maxima kilekotis. Võimlas toimusid mitmesugused katsed.
Kõndisime nööri alt läbi ja võtsime nöörilt hammastega kaasa vürtsikilu. Seejärel õngitsesime
veest õuna ja jahu seest münte. Takistusraja läbisime kinnisilmi. Sõime kala-oliivikooki ja jõime
tšilli-tomatijooki.
Lõpuks seoti meid teibiga paarikaupa kokku ja
läbisime staadioniringi. Üritus lõppes vande andmisega. Nii saidki meist keskastme õpilased.
Kõike seda tegid kaasa meie klassijuhataja,
direktor ja 9. klassi juhataja.

1. oktoobril olete oodatud jalgsimatkale
Sangaste – Lossiküla kergliiklusteele.
Kellele see on liiga pingutav, võib sõita linna ja võtta osa
maakonna eakatele suunatud tasuta tervisepäevast
Valga Kultuuri- ja Huvialakeskuses
1. oktoobril kell 9–14.
Üritus on etteregistreerimisega telefonil 76 66 176.
NB! Maakonna eakate ühisbuss Tallinnasse 30.09.15 väljub
Otepäält kell 5.30, mitte 6.30, nagu oli kirjas eelmises lehes.

Keeni kooli 4. klass

Tähelepanu!

TASUTA LASTE JA NOORTE RIIETE
jagamine toimub
Sangaste Seltsimajas

Abi ja nõu puudega inimestele ja nende hooldajatele saab
eestikeelsetelt kodulehekülgedelt www.omastehooldus.eu
ja http://eurocarers.org/innovage/?lang=et

5. – 9. oktoobrini
kell 9.00 – 16.00.

Viimaselt leiate palju lihtsaid ja praktilisi näpunäiteid igapäevaelu kergendamiseks, vt. näiteks rubriigi „eakad ja
hoolekanne“ alalõiku „eluaseme kohaldamine“.

Kõik huvilised on oodatud!

Autoremont-hooldus
Sildade reguleerimine 3D stendiga
Rehvitööd
Tulede reguleerimine
Diagnostika
Kliimaseadmete täitmine
Varuosade tellimine ja müük
Traktorite remont
Veoautode remont
Sae ja trimmerite hooldus

Autokliima täitmine ja õlivahetus
diagnostika
Automaakäigukasti

Flaieriga varuosa
- 15%
Teenustöö
- 10%
Anti Arujõe
Telefon: +372 55 623 806
e-kiri: anti@okopesa.ee

www.okopesa.ee

Avatud:
E-R:
9.00-18.00
L:
10.00-13.00 Kokkuleppel
P:
suLETud
Asume Otepääl Techne töökoja kõrval
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KUULUTUSED
Kaevetööd miniekskavaatoriga ja
veoteenus väike kalluriga.
Tel 5076791

Peolaudade ja muude
pidulike sündmuste
korraldamine kuni
50-le inimesele

Müüa seamaterjali, põranda-,
voodri- ja terrassilauda. Transport tasuta. Tel 5258911

hotellis Murakas.

Ohtlike puude raie & hooldus,
tel 56 866 157.

www.murakas.ee
Info mob. 58531779
Mirell Jakobson
E-post: mirell@murakas.
ee või info@murakas.ee

Müüa kuivad pakitud pliidipuud
ja kütteklotsid. Vedu tasuta. Tel
5056107
Veoteenus väikekalluriga (2 tonni). Muruniitmis- ja trimmerdamisteenus. Tel. 51 51950

RebasPühajärve

Korralik, kogemustega 40a mees
teeb siseviimistlus- ja puidutöid.
T. 51914845

Sobib hästi ka õpilasele või
üliõpilasele, kel vanust
vähemalt 18 aastat.

Müüa kuivad küttepuud veoga.
Tel: 51 65 251
Müüa 2-toaline korter Sihval. Tel.
53 732 788.

PORTJEE

Kontakt: Kadi Tiisler,
53086818, kadi@pjpk.ee

tegusat kokka.

ÜLDEHITUS –
REMONTTÖÖD
OMANIKU JÄRELVALVE

EhitusEST OÜ

506 7848

ehitusest@gmail.com
www.ehitusest.eu

Müüa Nõunis toidukartulit Laura.
Tel. 5645 7495.

RPalveränduri
kasutatud kaupade pood
Pärna 15 avatud
oktoobrikuus igal
laupäeval kell 10-13.

ja komponentide valmistajatest.
Meie suuremateks klientideks on maailma juhtivad auto- ja
elektroonikatööstused.
Meie Eesti tehases töötab ca 250 töötajat.
Otsime pidevalt uusi töötajaid erinevatesse töölõikudesse.
Hetkeseisuga pakume tööd:

•
•

TOOTMISE ABITÖÖLISTELE (töökeskuste ette-

valmistamine);

TRANSPORDITÖÖLISTELE (siselogistika tõstukiga)

Töö toimub 3 vahetuses (sh öine vahetus).

Tel 5558 8702

Pakume:

Lugupeetud sõidukiomanikud!

RÕNGU TEHNOÜLEVAATUS
ootab teid

E-R 9-18

OPERAATORITELE (toodete kontroll ja pakendami-

ne; töö koosteseadmetel);

•

3D Auto OÜ

Võru kalapoe kauplusauto alates
08.09. jälle igal neljapäeval Otepää
turuplatsil 13.15-13.45, Sihval ca
14.10. Info ja tellimine 52 97 033.

Annan ära lammutustöödel tekkinud lammutuspuitu.Tel: 50 72 910

oma kollektiivi

võtab tööle

(osaline tööaeg)

Müüa kultuurmustika kandeealisi
põõsaid, suured viljad.
Tel. 58855890

Hermani Pubi Otepääl
otsib

Spa & Puhkekeskus

Vanavara ost: raamatud, nõud,
märgid, rahad, postkaardid, dokumendid jne.Tel. 5395 8295

Müüa Fiat Punto (2002).
Tel 56 336 139

PROMENS AS on üks Euroopa juhtivatest plastpakendite

L 9-16

Teostame ülevaatust kõigile
mootoratastele (L),
sõiduautodele (M1), kaubikutele (N1),
haagistele (O1, O2),
traktoritele ja nende haagistele.
Asume Rõngus Tehase 9
(alevist Viljandi mnt. 400 m)

Stabiilset töösuhet ja toetavat töökeskkonda
Väljaõpet kohapeal
Töötasu vastavalt töötulemustele (lisaks põhitasule ka
tulemustasu)
Transpordivõimalust (kombinatsioon olemasolevate
lahendustega).
Ettevõte asub Rõngus.
Võta ühendust ja uuri täpsemalt!

KONTAKT:
Tehase 4, 61001, Rõngu, Tartumaa
ylle.lembke@promens.com, 737 1821

Teade
Otepää Aianduse- ja Mesinduse Selts korraldab
õppe- ja teabepäeva Otepääl J.Hurda 5 AMS-i majas
27. septembril algusega kell 10.
Teema: sügisesed tööd mesilas, mesiperede ettevalmistus
talveks, tagasivaade mesindusaastale 2015.

Info: tel 56678034, 56640264,
3dulevaatus@gmail.com

Lektor Tõnu Hiiemäe.
Info: 7655 537, 5650 9770.

Rendin Otepääl elamispinna, ka
allüürnikuna. Tel +358 417 189
565, raimosaar@gmail.com.

Teadlaste ÖÖ tuleb taas!
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25. septembril kell 10.00 alustab beebikool-mänguring

URMAS TOOM
Õnnitleme juubeli
puhul, soovime raudset
tahet, kindlat kätt
ja õnnestumisi igas
tegevuses!
Otepää Lihatööstus
Edgar OÜ

kuni 3-aastastele kodustele mudilastele.
Laulame, mängime pilli, tantsime, võimleme. Liikumist saavad nii emad
kui ka lapsed. Osalus 1€ lapse kohta.

11. oktoobril kell 10.00-13.00 toimub lasteasjade kirbuturg.
Kauplemise soovist palume teada anda: pipomangutuba@gmail.com
või telefonil 56942521.

24. oktoobril kell 11.00 toimub patsikoolitus.
2,5-3h, osalus 15€. Kaasa oma kamm ja modell.
Registreerimine: pipomangutuba@gmail.com või mängutoas kohapeal.
Vaata ka www.pipo.ee.

Otepää Talispordimuuseumis
reedel, 25. septembril kell 18-22
näitused tasuta avatud.
Kell 18 spordifüsioterapeut Tauno Kooviti
loeng teemal
"Spordivigastused ja ennetus".
Oodatud on kõik huvilised, harrastusja pühapäevasportlased, noorsportlased
ja nende vanemad.
Oodatud on küsimused. Loeng on tasuta.
Kohtumiseni reedel!

reklaami- ja kuulutuste
hinnad
1.1 1 lk
1.2 ½ lk
1.3 1/3 lk
1.4 ¼ lk
1.5 1/8 lk
1.6 1/12 lk
1.7 1/24 lk
1.8 1/48 lk

Südamlik kaastunne Antsule ja
Reedale perega kalli

290x380 mm		350.- EUR;
142x380, 290x190 		180.- EUR;
290x130, 93x380 		140.- EUR;
142x190, 290x95, 191x144		100.- EUR;
93x144, 142x95, 290x46		 60.- EUR;
93x95, 190x46, 44x190		 45.- EUR;
93x46, 44x95 		 30.- EUR;
44x46
20.- EUR.

Otepää Teataja kuulutuste hinnad:
reakuulutuse rida (26 tähemärki) 2,00 EUR;
tähtpäevade lihtkuulutused, kaastundeavaldused 4,00 EUR;
kuulutus luuletusega 6,00 EUR;
kuulutus fotoga 8,00 EUR.

ELLEN VÕSU

09.01.1932 – 21.09.2015

Ellen Võsu
kaotuse puhul.
Silvi ja Lembit

Maga vaikselt, puhka rahus –
südamed on Sinuga.
Mälestuste päiksekullas
jääd sa ikka meiega.

Mälestame kullakallist ema, vanaema

Aeg leina ja mure
kord kergemaks muudab,
kuid mälestust emast
aeg võtta ei suuda.

Mälestame

Valus on mõelda, et sind enam ei ole.
Veel valusam on, et sind enam kunagi
ei tule...

Teatame sügava kurbusega, et
ootamatult on lahkunud kallis
vend ja onu

Maimu Unti

AIME KASAKUT

1. surma-aastapäeval.

Sügav kaastunne Kaiele ja Küllile
lastega.

3.XII 1951 – 15.IX 2015

Lapsed peredega.

Tiina, Janika ja Talvi perega.

Leinab õde laste peredega.

25.06.1936 – 16.09.2014

JAAN VAHER

12

MITMESUGUST
Laupäeval, 10. oktoobril
algusega kell 9
toimub Otepääl aiandusmaja ees platsil J.Hurda 5

SÜGISLAAT
Müügil

viljapuud ja -põõsad
dekoratiivistikud
käsitööd
toidu- ja tööstuskaubad
puu- ja köögiviljad
aiatarvikud
vaha ost ja KUNSTKÄRGEDE müük

AIANDUSMAJAS NÄITUS – SÜGIS
Avatud kella 9.15.

2015

Otepää AMS

Otepää Jäätmejaamas
saab tasuta ära anda
ohtlikke jäätmeid
Kuni 2015. aasta lõpuni saavad Otepää piirkonna (Puka, Palupera, Otepää ja Sangaste vallad) elanikud oma koduseid ohtlikke jäätmeid tasuta ära anda Otepää Jäätmejaamas. Toodavate jäätmete kogusele piirangut ei ole. Ohtlikud kodused
jäätmed on näiteks vanad värvid, õlid, lahustid, akud ja patareid, väetised, taimekaitsevahendid, ravimid, jms.
Otepää Vallavalitsus esitas Keskkonnainvesteeringute Keskusele taotluse „Ohtlike jäätmete käsitlemine Otepää Jäätmejaamas“, mis sai ka positiivse vastuse. Tegevuste eelarve on 30
000 eurot, millest 26 921 on KIK-i toetus ja valla omaosalus
3079 eurot.
Senikehtinud piirang ohtlike jäätmete tasuta äraandmise
kogusele on tühistatud, kuni eraldatud summade otsasaamiseni. Seega tuleks kõigil, kel on soovi oma ohtlikke kodujäätmeid
ära anda, teha seda võimalikult kiiresti, sest lisaks piiratud
eelarvele kestab rahastus kuni 2015. aasta lõpuni.
Otepää jäätmejaam asub Kastolatsi teel. Jäätmejaam on
avatud T-R 10.00-18.00 ja L 10.00-15.00.
Jäätmejaama opereerib Eesti Keskkonnateenused AS.
Info tel 585 44428.

Valgamaa seenepäevad Otepääl
30. sept - 2. okt 2015
Kõik suured ja väikesed loodushuvilised on oodatud osalema Valgamaa seenepäevadel.

Neljapäev, 1. oktoober

seeneretk Otepääl. Väljumine Otepää bussijaamast kell 9.05.
Tagasi jõuame Otepääle kell 12. Registreerimine Margit.Turb@keskkonnaamet.ee.
kell 14-18 avatud on seenenäitus Otepää looduskeskuses.

Reede, 2. oktoober

kell 12-18 avatud on seenenäitus Otepää looduskeskuses.
Osalemine on tasuta. Juhendajad on mükoloogid Teele Jairus ja Veiko
Kastanje. Seenepäevi korraldavad Valga Muuseum ja Keskkonnaamet,
toetab SA Keskkonnainvesteeringute Keskus. Lisainfo Otepää tegevuste
kohta: margit.turb@keskkonnaamet.ee, 518 6747.

Reedel, 9. oktoobril algusega kell 14.30 olete oodatud Otepää looduskeskusesse (Kolga tee 28) loodusõhtu seminarile

"Seenemaagia" – Helle Väärsi
Helle Väärsil on pikaaegne kogemus seentega värvimise ja seenepaberi
valmistamise osas, ta on ka samateemalise seeneraamatu autor. Helle
sõnul on seentega lõnga värvimine ja seenepaberi valmistamine põnev
vaheldus igapäevarutiini kõrvale. Loodusõhtu seminaril saame teada,
milleks saab seeni kasutada peale söömise, milliseid meie metsade
seentest on sobivad värvimiseks ja paberi tegemiseks. Praktilise tööna
valmistame üheskoos seenepaberit. Seminari kestus on kuni 4 tundi.
Tule ja avasta enda jaoks teistmoodi seenemaailm!
TASUTA. Kohtade arv on piiratud! Registreerimine ja lisainfo Margit
Turb, tel. 5186747, margit.turb@keskkonnaamet.ee.
Loodusõhtu seminari korraldab Keskkonnaamet koostöös Otepää
kultuurikeskusega Keskkonnainvesteeringute Keskuse toetusel.

TULE LINNAMÄE
TALGUTELE!
Laupäeval, 3. oktoobril kell 9.00-16.00.
Avame vaated kirikule, linnamäele ja Alevi järvele.
Plaanis on teha linnamäe ja kiriku vahelise ala korrastustöid (võsa, mädanud ja murdunud puude eemaldamine).
Talgulistele supp.
Korraldab Raivo Kalda. Lisainfo: 503 8599 (Raivo Kalda).

25. september 2015

