
Asutatud
1932

Reede, 10.  oktoober 2008     Nr  17 (262)

Otepää, Palupera, Puka ja Sangaste ümbruskonna häälekandja

P A L U P E R A 
vald

O T E P Ä Ä 
vald

P U K  A
 vald

SANGASTE 
vald

ILMUB 2 KORDA KUUS!

Selgusid maakonna 
aasta õpetajad

Miia Pallase: “Kool on 
nagu orkester...”

AILI MIKS

Suurte ja pidulike sündmuste järel, 
ühel täiesti tavalisel koolipäeval ehk 
7. oktoobril aitabki õnnelik juhus 
tabada päevakangelast. Milline 
neist sündmustest oli kõige, kõige 
ilusam, hingeliigutavam? Palun Miia 
Pallaset neid mõtteid jagada Otepää 
Teataja lugejatega.
   “Kõik on olnud ilus ja südamlik. 
Oma koolis ennekõike. Ma ei väsi 
kordamast, et meie koolis on maail-
ma parimad õpetajad, kokkuhoidev 
30liikmeline täiskasvanute (neist 20 
pedagoogi) ja 110liikmeline õpilas-
te kollektiiv, kuhu tänavu lisandus 8 
kooliuusikut. 
   Üheskoos oleme mõndagi korda 
saatnud: meil on e-kool, oleme üle 
läinud kabinetisüsteemile, saanud 
Eesti kauneima kooli tiitli, õpetajad 
ja õpilased üheskoos on ellu raken-
danud mitmeid projekte, millest 
saab jälgi näha nii koolimajas kui ka 
väljaspool maja igaüks, kes vaadata 
soovib ja oskab.”
   Valgamaalase ajakirjanikule on 
Miia Pallase oma koolijuhi osa lahti 
mõtestanud kõrgkoolis omandatud 
kutse ja kehakultuurlase terminite-
ga. Korvpallimängijana olevat tal 
oma direktoriametis kergem jagada 
rolle ka “kooliväljakul”- kes tsentris, 
kes äärel, paremal või vasakul.
   Meie jutuajamisest lisanduvad 
aga uued ja värskemad võrdlused. 
“Kool on nagu orkester ja kooli-
juht on nagu dirigent,” iseloomustab 

Miia Pallase iga üksiku rolli ühises 
töös. “Kui juht oskab õigesti jagada 
mängijatele nende partiid, kus on 
nii sooloosad kui ka koosmäng, kui 
need kõik hästi kokku mängitak-
se, siis on tulemus kaunilt kõlav ja 
hinnatav.”
   Ausa inimesena tunnistab kohe, 
et need mõtted on ta laenanud hari-
dusminister Tõnis Lukaselt. 
   “Tartus toimunud vastuvõtul oli 
kõik väga ilus ja südamlik. Eesti 
maakondade esindajatena kutsutu-
te hulgas oli õpetajaid, lasteaiatööta-
jaid – kõik, kaasa arvatud minister, 
suhtlesid üksteisega, nagu ammused 
sõbrad. Noorkuu laulumehed aita-
sid õhkkonda luua ja hoida. Ilusat 
on nüüd ja edaspidi hea hinges 
kanda.” 
   Üksnes neistki mõtteist saab järel-
dada, et naisterahvast koolidirek-
tor pole oma ametis kalestunud ja 
pedagoogi ning koolijuhi töö pole 
tema tundemeeli puisemaks muut-
nud. Pühajärve kooli pedagoogi-
de, õpilasesinduse ja hoolekogu 
ühisiseloomustus räägib sama keelt: 
“Võimeka, energilise, oma kolleegi-
dest ja õpilastest hooliva juhina on 
Miia Pallase kujundanud koolikol-
lektiivi ja õpikeskkonna, kus lastel 
on võimalik oma võimeid arendada 
vastavalt individuaalsusele, loodud 
võimalused huvitegevuseks ning 
vaba aja veetmiseks.”

Kajab vastu ja kukub kilde

Iga tunnustus toob kaasa  kõrval- 
ja järellainetusi eriti maakohas, kus 

kõik tunnevad kõiki. On selliseid 
kahtlusekanga kudujaid, kes kinni-
tavad, et tunnustamine sünnib 
üksnes poliitilisest kokkuleppest 
ja meie riigis ka tähtsatest sugulas-
test või kõrgemas ametis sõprade 
niiditõmbamisest. Et üks tädipoja-
poliitika puha!
   Tõsi, Miia Pallase on aktiivne osale-
ja poliitikas. Rahvaesindajaks valitud  
ja kohalikes volikogudes tegutse-
nud mitmes koosseisus. Eks siis teda 
teatatakse, tuntakse. 
   Kes juba 1980. aastast, kui nooruke 
kõrgharitud pedagoog tuli Pühajärve 
põhikooli võimlemisõpetajaks, kes 
mäletab teda samast ajast hoopis 
pallimängutreenguist, võistlusrei-
sidest ja võitudeseeriaist. Miia kutse 
aeroobikaringi tõi aga mõnel aastal 
soovijaid rohkem, kui keskkooli saal 
mahutas.
   Otepää linnavalitsuses juhtis ta kaks 
aastat haridusametit, kus rakendas 
mõnda oma kinnisideed: et Otepää 
piirkonna koolid tuua vähemalt 
kord aastas Otepääle kohtuma, olla 
aastaringselt koostöös ja 1. septem-
ber olgu suur pidupäev rongkäiguga 
läbi linna ning lõpetada päev kauni 
kokkuvõttega kultuurikeskuses. 
   Peatselt tulid uued tuuled, Miiast 
sai Otepää sotsiaalnõunik, tule-
vikumõte sundis teda aga kooli-
juhtide koolitusele Tartu Ülikooli 
Pedagoogikakeskusse. 1995. aastast 
sai Miia Pallasest Pühajärve põhi-
koolis õppeaalajuhataja, 2002. 
aastast sama kooli direktor. 
   Nüüd aga, viimaste võimuvahe-
tuste järel Otepää vallavolikogus 

Pühajärve põhikool oli 2008. 
aastal Valgamaal ainuke, kes 
esitas aasta õpetaja tiitlile 
konkureerima oma direktori. 
   Miia Pallase on tiitlioma-
nikuna olnud oktoobrikuu 
esimesest ja jupikese teisestki 
nädalast pidulike sündmuste 
üks peaosalisi Pühajärve koo-
lis, Otepää kultuurikeskuses 
ja vastuvõtul Valga maavalit-
suses. 
   Valgamaa esindajaks va-
lituna käis Eesti Haridus- ja 
Teadusministeeriumi ning 
Eesti Haridustöötajate Liidu 
korraldatud aasta õpetaja 
võistluse üleriigilisel vastuvõ-
tul Tartus. 
   Lillede ja õnnitlustega tulid 
teda üllatama endised kau-
ased kohalikud koolijuhid ja 
õpetajad veel 7. oktoobrilgi. Aasta õpetajad vastuvõtul Valga maavalitsuses (nimed kõrvalveerul). 

osutus Miia Pallase “kukutatuks”. 
Uus koalitsioon hääletas kooliju-
hi välja isegi Otepää gümnaasiumi 
hoolekogust. Kuidas Otepää valla-
volikogu Pallase ja teiste pedagoogi-
de tööd üldkokkuvõttes hindab? 
   Volikogu esimees Jaanus Raidal: 
“Vallavalitsuse ja volikogu nimel 
said kõik meie valla ligi poolsada 
õpetajat õnnitluse ja vabapääsme-
ga kutse “Vanemuise” etendusele 
Vabamõtlejad Otepää kultuurikes-
kuses. 
   Suures lillekimbus oli tänu meie 
tunnustatumatele 2008. aastal: 
füüsikaõpetaja Urve Volmerile, 
lasteajakasvatajale-pedagoogile Ülle 
Pervele, koolijuht Miia Pallasele. 
Direktorina on Miia Pallase tegus. 
Poliitikas – emotsionaalne.”
   Emotsioonide vallastki on kukku-
nud kilde ka Miialt endalt: “Võiksin 
oma vaba aja pühendada nüüd juba 
lastelastele, kodule... Aga ei saa ma 
oma kooli jätta. See sunnib ka polii-
tikasse.” Lihtliige volikogust (vastas-
parteist) leiab, et kolleegina poliiti-
kas on Miia väga vastutulelik, otse-
kohene, sõbralik.
   Südamlikkust ja lausa (vana)-
emalikkust(!) on temas märgatud 
koolis ja väljaspool kooli. “Toob oma 
kooli väiksemaid lapsi oma autoga 
Otepääle hambaarstile, ootab, ja viib 
ka koju tagasi!” rääkis kultuuritöö-
taja Ülle Paul. Tema töö on raama-
tukogus, kus käivad paljud teadjad 
ja nägijad inimesed.
   Eks nemad on tähele pannud, 
teavad ja räägivad.
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Otepää Vallavalitsus 
annab teada, et 20. okt. kell 

18.00 toimub 
Otepää Kultuurikeskuses 
RAHVAGA KOHTUMINE.

Osa võtavad volikogu esimees 
Jaanus Raidal, vallavanema asen-
daja Kristjan Rõivassepp koos val-
lavalitsuse liikmetega. Samuti on 
kohtumisele palutud teised valla-
volikogu liikmed.

Palume vallaelanikel saata vastu-
seid vajavad küsimused teile huvi 
pakkuvatel teemadel e-posti aad-
ressile: vald@otepaa.ee või tuua 
Otepää Vallavalitsusse Lipuväljak 
13, Otepää.

Ülemaailmset õpetajate päeva tähistatati 
5. oktoobril juba viieteistkümnendat kor-
da. Valga maavalitsus tunnustas selle eel 
maakonna aasta õpetajaid.
   Komisjoni otsusega esindas Valga-
maad haridus- ja teadusministeeriumi 
ning Eesti Haridustöötajate Liidu kor-
raldatud aasta õpetaja võistluse ülerii-
gilisele vastuvõtul Pühajärve põhikooli 
direktor Miia Pallase.

Valgamaa aasta õpetajad (pildil 
vasakult):

Jevgenia Skobeleva – Valga vene güm-
naasiumi füüsikaõpetaja 
Airi Tamm – Valga põhikooli muusika-
õpetaja 
Ülle Perv – lasteaia Pähklike lasteaiaõpe-
taja 
Miia Pallase – Pühajärve põhikooli di-
rektor 
Terje Orula – Valga gümnaasiumi alg-
klasside õpetaja 
Nevi Jaanimäe – Hummuli põhikooli 
õppealajuhataja 
Urve Volmer – Otepää gümnaasiumi 
füüsikaõpetaja
Mall Lepik – Helme sanatoorse internaat-
kooli eesti keele ja kirjanduse õpetaja 
Kai Jääger – Keeni põhikooli tütarlaste 
käsitöö ja kodunduse õpetaja 

Otepää ja Toksovo jalgpallimeeskonnad 
kohtuvad laupäeval, 18. oktoobril kell 
15.00 Otepää aedlinnas, Pühajärve jalg-
palliväljakul ja pühapäeval, 19. oktoobril 
kell 12.00 Puka staadionil.
   Vene jalgpallurid on meil külas vasta-
valt Otepää valla ja Leningradi oblasti 
Vsevoložski rajooni Toksovo asula vahel 
sõlmitud koostöökokkuleppele. 

Jalgpallikohtumised 
Otepää-Toksovo
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Otepää vallavalitsuses

 Otsustati moodustada vallavalitsuse, turismiin-
fopunkti, Pühajärve raamatukogu ja suusamuu-
seumi vara inventeerimiseks komisjon koossei-
sus Vello Vou, Martin Laane, Mari Mõttus, Elle 
Luhtaru, Eha Schmidt, Rauno Sirel.
 Otsustati viia seisuga 01. november 2008 läbi 

põhi- ja väikevahendite inventuurid järgmis-
tes Otepää vallavalitsuse hallatavates asutustes: 
Otepää Vallavalitsus, Otepää Suusamuuseum, 
Otepää Turismiinfopunkt, Lasteaed Pähklike, 
Lasteaed Võrukael, Otepää Gümnaasium, 
Pühajärve Põhikool, Otepää Muusikakool, 
Otepää Raamatukogu (v.a. raamatufond), 
Pühajärve Raamatukogu (v.a. raamatufond), 
Otepää Kultuurikeskus, Otepää Päevakeskus-
Hooldekodu. 
 Otsustati rahuldada 10 hajaasustuse veepro-

grammi taotlust. 
 Otsustati keelduda projekteerimistingimuste 

väljastamisest Otepää vallas Mäha külas Suure-
Pursa kinnistule elamu ja abihoonete ehituspro-
jektide koostamiseks. 
 Otsustati keelduda Märdi külas Otsa kinnistule 

elamu ja abihoone projekteerimistingimuste väl-
jastamisest.
 Otsustati määrata projekteerimistingimus-

ed Maret Sal-Sallerile, asukohaga Truuta küla 
Otepää vald Järve 1 ja Järve 3 maaüksus, ela-
mu ja abihoone ehitusprojektide koostamiseks; 
Ainar Kukk`ele elamu ja kahe abihoone püstita-
mise ehitusprojektide koostamiseks, asukohaga 
Otepää vald Pedajamäe küla Pärna maaüksus. 
 Otsustati väljastada ehitusluba OÜle Jaotusvõrk 

Trommi alajaama 0,4kV kaablikilbi ja maakaa-
belliini püstitamiseks seoses Tiidu maaüksuse 
liitumisega Otepää vallas Märdi külas; OÜle 
Jaotusvõrk Apiku mastalajaama ja 0,4 kV kaab-
likilbi püstitamiseks seoses Aaviku maaüksuse lii-
tumisega Otepää vallas Arula külas; Pro Fiksum 
OÜle ehitise laiendamiseks Otepää külas Saeveski 
maaüksusel; Marek Mägile elamu püstitamiseks 
Pilkuse külas Tõka maaüksusel.
 Otsustati määrata ühekordset abiraha 18le 

Otepää valla elanikule.
 Otsustati kinnitada Otepää Lasteaed Pähklike 

hoolekogu 2008/09 õppeaastaks.
 Otsustati väljastada kasutusluba Aivar Kutsari 

abihoonele asukohaga Valgamaa Otepää vald 
Otepää küla Kunimäe kinnistu.
 Otsustati kanda Pühajärve Põhikooli raama-

tukogus maha 174 õpikut, õpik-tööraamatut 
summas 17238, 95 krooni.
 Otsustati kinnitada riigihanke “Pühajärve 

Põhikooli katlamaja kütteõli ostmine” hanketoi-
mingute läbiviimise komisjoni otsused.
 Otsustati volitada planeerimisspetsialist Merle 
Antonit sõlmima Pülme vallatee teemaa detailp-
laneeringu finantseerimise ja koostamise lepin-
gut. 
 Otsustati kehtestada Otepää vallas Otepää lin-

nas asuva Õuna tänav 7 kinnistu detailplanee-
ring.
 Otsustati keelduda Otepää vallas Nüpli külas 

asuvate Setanta ja hotell Kolga-Oru kinnistute 
detailplaneeringu algatamisest, kuna detailpla-
neeringu eskiislahendus on vastuolus Pühajärve 
ümbruse üldplaneeringuga ning Otepää loodus-
pargi kaitse-eesmärkidega.
 Otsustati Otepää vallas Vidrike külas asuvate 

Laasi ja Väike-Laasi kinnistute detailplaneeringu 
lähteülesande viia vastavusse planeerimisseadu-
sega. 
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Aadress: Lipuväljak 13, Otepää 67405
Telefon: 7664 818
E-kiri: teataja@otepaa.ee
Ajaleht internetis: www.otepaa.ee/ot

Järgmine Otepää Teataja 
ilmub 24. oktoobril.

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

Kaastöid ei retsenseerita ega tagastata.
Kuulutusi Otepää Teatajasse võtavad lisaks toimetu-
sele vastu Palupera, Puka, Otepää ja Sangaste valla-
valitsused.
Toimetus ei vastuta kuulutuste ja reklaamide sisu eest.

O  T  E  P  Ä  Ä
Otepää vallavalitsus, www.otepaa.ee
Lipuväljak 13 67405, Otepää
Tel 766 4800, e-post: vald@otepaa.ee

AMETLIK INFO

Otepää Kultuurikeskuses

Noorte nõustamiskabinet avatud
Alates 29. septembrist on Otepääl avatud 
noorte nõustamiskabinet (tervisekeskuse II 
korrusel).
   Kabinet on avatud esmaspäeviti kl. 9.00-
16.00. Nõustamiskabineti telefon on 766 8568 
(esmaspäeval 9.00-16.00). Nõustajad: nais-
tearst dr. Aive Kalinina ja ämmaemand Daina 
Kaska.
   Nõustamise põhimõtted: seksuaalsuse akt-
septeerimine ning tõepärase teabe ja nõusta-
mise pakkumine.
   Pakutavad teenused: individuaal- ja paa-
rinõustamine: testimine SDT suhtes, arenguline 
ja psühhoseksuaalne nõustamine, kontratsept-
sioon, seksuaalvägivalla ohvrite nõustamine.

   Seksuaalhariduslik töö: loengud, grupidis-
kussioonid (riskikäitumise ennetamine, aru-
telu lähisuhetest jne.). Metoodika – arutelud, 
rollimängud.
   Populaarne on telefoni teel nõustamine. See 
on anonüümne ja kergesti kättesaadav tee-
nus.
   Interneti teel nõustamine: www.amor.ee 
(Amor nõustamisportaal).
Kirjadele vastab 30 erinevat spetsialisti.
   Oodatud on mõlemast soost noored vanu-
ses kuni 24 eluaastat. Pöördumine on vaba-
tahtlik. 
   Nõustamisteenus on tasuta.

Tunnustagem 
tublisid isasid!
Taas läheneb isadepäev, 2. november. 
Kultuurikeskuses toimub sel puhul üritus, 
ühendatuna juba traditsiooniks saanud hinge-
muusika kontserdiga.
   Isa roll pereelus, majandustegevuses, juhtimi-
ses, poliitikas on asendamatu. Otepää Naisseltsi 
algatatuna tahame sellelgi sügisel esile tõsta 
tegusaid isasid, kes on paremini toime tulnud 
oma vastutusrikkas rollis.
   Neid välja selgitada saame vaid rahva ettepa-
nekute põhjal. Statuut on ikka sama, mis kehtib 
kogu vabariigi ulatuses: olla hea isa lastele ja 
pereelu korraldamisel, olla tunnustatud ja vaja-
lik oma töökollektiivis oma tööülesannete täit-
misega.

Teatage oma valikust 25. oktoobriks telef. 5332 
6679.

Otepää Naisseltsi juhatus

Aasta 2007 oli õitsva majanduse aasta, mil 
enamasti kõigil läks hästi, eriti hästi ehita-
jatel ja kinnisvaraäril. Muide, teistelt tööjõu 
äratõmbamise hinnaga.
   Mõnede kõikelubatavalt julgetele töökohta-
de vahetamiste tõttu oli aasta teistele ette-
võtjatele koshmaarne, pingeline. Ettevõtja 
pidi taluma süüdistamist, solvamist, tööta-
jate puudust, toodete mõningast kvalitee-
di langust. Ei saanud kindel olla, kas ka 
homme on mees tööpostil või lahkunud 
ilma avalduse ja ette teatamata.
   Et mees töötaks, pidi juht tootlikkust 
arvestamata palka tõstma, mõnda tööta-
jat 6-7 korda paluma, et ta edasi töötaks. 
Lahkumine oligi tavaliselt kõige raskemal 
ajal. Teisiti öeldes survestati juhti ja oma 
endist tööd andvat ettevõtet. Ei aidanud 
palumised, lubadused ega mineviku vastu-
tulekutele osutamine.
   On räägitud ja kirjutatud, et Eesti tööandja 
võtab töötajat isikliku omandina. Keegi ei 
võta töötajat isikliku omandina, kuigi lahku-
ja ettevõtjas rõõmuhõiset esile ei kutsu. 
Eesti ettevõtja on vaesem kui Soome oma, 
kes saab kõik kinni maksta kõrge palgaga. 
Lahkuja tekitab pigem pettumust, nördi-
must, hirmu tuleviku ees, sest majja tulev 
uus töötaja on ka juhile uus katsumus.
   Kedagi kinni hoida ei saa, kuid kas juht 
ei tohigi oma arvamust avaldada? Peab 
vaid lahkujale ükskõikselt tööraamatu 
kätte andma. Siis tuleb omakorda jutt, et 
olin talle vaid tühi koht. Lahkujate asemele 
võeti juhuslikke, kes töötasid 3-4 nädalat ja 
jälle uued. Juht oli „vahule löödud“ pidevast 
voolavusest, palju oli magamata öid, tead-
matust, hirmu, närvirakkude kärbumist. 
   2008. aasta on rahulikum. Ehitamist 
vähem, kinnisvara ei osteta, kütusehinnad 
tõusid, aktsiisid lisandusid alkoholile, suit-
sudele. Raha hulk, mis meile pihku jäi ja 
jääb, väheneb. Majanduse kohale on kogu-
nenud pilved, mis sügise lähenedes tihene-
vad veelgi.
   Raha jääb vähemaks, kuigi raha pole maail-
mast kadunud. Tööandja rahakott õheneb 
ja ka töövõtja raha kahaneb. Tegevust tuleb 
kokku tõmmata, töötajatele anda lisako-
hustusi või koondada, s.t. töötajate arv 
viia vastavusse vajadustega, olemasolevate 
võimalustega. 
   Lohutuseks eelmisest aastast on sel aastal 
juhil võimalus valida. Eelmisel aastal valis 
töövõtja, sellel aastal tööandja. Situatsioonid 
on kardinaalselt muutunud. Töötaja ei saa 
palka nõuda, sest tööandja tasku on tühjem. 

Rollid on vahetunud. Koondatu olukord 
on ebastabiilne. Töötukassast saadu kaha-
neb, aga sobivat töökohta leida on raskem. 
Kergem on neil, kes on mihklid iga töö 
peale ja kes tööd väga ei vali.
   Algusaegadel ei saanud ettevõtja väga 
kõrget palka maksta (ettevõte vajas ülesehi-
tamist), aga ta kompenseeris tööd hüvitiste 
või abiga elukoha hankimisel. Praegu teenib 
mees ehitusel küll rohkem, aga korterit pole 
uuendanud. Kumb tööandja siis maksis või 
maksab rohkem? Töötaja sai 22 000 krooni-
ga korteri, mis praegu maksab 250 000. Kas 
see ei olnudki sissetulek? Kumb tööandja 
kindlustas perele eluaseme?
   Töösuhte lõpetamine on valus mõlemale 
poolele. See on emotsionaalne probleem, 
mitte arvestuslik kalkulatsioon, kuigi peaae-
gu iga töökoha vahetaja ütleb peapõhjus-
eks palga. Vahest on aga põhjus abikaasas, 
keerduläinud suhetes lähedastega või tervi-
ses? Töö annab leiva, turvatunde isiklikuks 
eluks, rahu ja õnne südamesse. 
   Riigina oleme Euroliidu liige, oleme 
laulurahvas. Meie töökohtades tööd tehes 
ei laulda (kuulatakse raadiot) nagu I Eesti 
Vabariigi ajal või praegu Taanis. Meie oleme 
tööl tõsised, mõned lausa vihased. Kas töö 
on meile ülimalt raske? Tuleme vastumeel-
selt tööle või peame sügavuti ette võtma 
enesekasvatuse. Vihastada, sõimelda ja 
solvata oskame küll!
   Õpime oma häid tundeid välja elama, 
õpime särama ja sõbra õlal naerma. Nutta 
me oskame, hädaldada samuti, et vaid enda-
le eeliseid kaubelda. Õpime ise, teistele loot-
mata naerma, hõiskama, sõpra mängeldes 
abistama! Õpime elu keerdkäikudest kaasla-
si ja ka ülemusi hindama. Kõik on ju inime-
sed. Rõõmustagem elu üle. Põhjust leiab 
alati! Ka ilma alkoholita. Järeldused teeb 
igaüks oma kogemuste ja katsumuste baasil. 
Nuputame.

Soome ajakirjanik Sami Lotila andis eelmise 
nädala SL Õhtulehes „Eesti töötaja on laisk 
ja hooletu“ meile hinnangu läänest vaada-
tes. Idast vaadates paistsime hinnangutes 
veidi kobedamad. 
   Sami Lotila arvamus paneb meid enese-
kriitiliselt mõtisklema. Ehk olemegi kergelt, 
vähese töö ja vaevaga haljale oksale pürgi-
jad? Ennast ei näe ju mujalt kui peeglist. 
Peegli ees näeme aga meile kõige lähedase-
mat inimest- iseennast. 

MAIE NIIT

Emotsioonidega 
möödunust ja...

Otepää Seniorite 
Kogu tegemistest
Kultuurikeskuses toimus 19. septembril Otepää 
Seniorite Kogu hooaja avaüritusena puhkeõhtu. 
Juhatuse esimehe Rein Vikardi sõnul hakkab 
kogu tegutsema mittetulundusühinguna. Vald 
annab meile kasutada internetiühendusega ruu-
mi.
   Kohaletulnud küllaltki arvukal publikul oli 
rohkesti küsimusi nii olmeprobleemidest (vesi, 
prügi) kui ka muudel teemadel. Küsimustele 
vastas vastne volikogu esimees Jaanus Raidal. 
Pikemalt selgitas Raidal senise vallavanema töölt 
lahtilaskmist.Selle peale kerkis väike pahamee-
lemõmin. Otepääl oli paariaastane rahuperiood, 
nüüd aga läheb jälle võitluseks!
   Raidalile sooviti edu töös, kindlat meelt ja siis 
ta lahkus tugeva aplausi saatel suure lillesüle-
täiega otse oma 45. sünnipäeva peole.
   Kohalolnuil jätkus ettepanekuid ja küsimusi. 
Koduloouurija Heino Mägi heitis volikogu kul-
tuurikomisjonile ette, et ei tähistata valla tuntud 
kultuuri- ja sporditegelaste tähtpäevi (nt Olga ja 
Indrek Väärand).  
   Nüpli küla on 500aastane. Kas tänased põ-
liselanikud kujutavad ette, kuidas 500 aastat 
tagasi toonased pasteldes talumehed tallasid 
radasid, kus tänapäeval kihutavad autod? Oma 
koduküla tuleb austada ja hoida tulevastele põl-
vedele, soovitas Mägi.
  Järgnes meelelahutuslik osa: muusika, tants 
ja laulud. Meie aktiivsed noorikud ei jää hätta ka 
omavahel tantsu lüües, aga siiski on hea tunda 
mehe kätt piha ümber. Mehed, tulge järgmine 
kord kohale!

Juhatuse liige HEINO SOOTS

16.10. Kell 20.00 Otepää Kultuurikeskus. KINO 
Action-komöödia Troopiline kõu 
Pilet 20,-

18.10. Kell 17.00 Otepää Kultuurikeskus. TEATER 
Haapsalu Harrastusteater 
Randlane Meretagune asi 

 Pilet 50,-

23.10. Kell 20.00 Otepää Kultuurikeskus. KINO 
Põnevusdraama Mina olin siin 
Pilet 20,-

30.10. Kell 20.00 Otepää Kultuurikeskus. KINO 
Seiklus Muumia: Draakonkeisri 
hauakamber Pilet 20,-

Otepää vallavalitsus 

OTSIB jõulukuuske 

(15-20 m).

Pakkumised teha heakorraspetsialist 
Urmas Kuldmaale, tel. tel. 766 4807, 

e-kiri: urmas.kuldmaa@otepaa.ee.
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Meretagune asi on ka 
Lõuna-Eesti asi

Pole vist 44 aasta jooksul olnud üh-
tegi Urve Volmeri käega voolitud 
Otepää Gümnaasiumi vilistlast, 

kes seda tuntud lauset une pealt ei teaks. 
Tõsi see on, et õpetaja Volmeri viimased 
44 aastat on tihedalt seotud Otepää hari-
dustempliga. 
   Küllap oli siin mängus saatuse sõrm, et 
Hiiumaale suunatud, äsja füüsiku diplomi-
ga ülikooli lõpetanud Urve siiski Otepääle 
tuli ja siia jäigi. Tõelise „maasoolana“ kinni-
tab vastne Aasta Õpetaja järgmist: „Olen 
oma elukutsevalikuga rahul. Arvan, et 
üldjuhul on õpilased head ja teotahtelised. 
Pikkade aastate jooksul on jäänud meelde 
õpilased ja klassid, kus on positiivne suhtu-
mine töösse, sõltumata sellest, kas õppeai-
ne meeldib või mitte.“ 
   Tema sõnu kinnitab tõsiasi, et õpetaja 
Urve pole kunagi endale armu andnud, 
alati on ta tahtnud saavutada maksimu-
milähedast kui mitte kõrgeimat tulemust. 
Viimast tõestavad väga head olümpiaadi-
tulemused füüsikas, mis tavakoolis ilma 
lisatundideta pole sugugi tavaline nähtus. 
Ometi on just neid tulemusi nii maakon-
nas kui ka vabariigis õpetaja Volmeri tublid 
õpilased igal aastal saavutanud.
   Rangus on üks tema kõige iseloomuli-
kumaid omadusi. Seda teavad ka õpilased. 
Ometi on hiljem, kooli lõpetanuna, just 
seda kõige enam nimetatud õpetaja posi-
tiivse joonena. Klassijuhatajana meenuta-
takse teda lausa ülivõrdes. Selle üle võib 
õpetaja olla uhke – tal on 8 pesakonda suur-

de ilma lennutatud, nende seas mitmeidki 
tuntud persoone, kelle „inimeseks kujune-
mine“ on mõnigi kord olnud Urve kätetöö. 
Need õpilased meenutavad oma õpetajat 
kindlasti sügava kummardusega.
   Kooli juhtkond hindab Urve Volmerit 
kui järjekindlat, oma põhimõtteid kaitsvat 
ja toetavat pedagoogi. Tema jagatud tarku-
seteradest saavad kasu nii algajad kui ka 
vanemad kolleegid. Ta on inimene, kelle 
sõnad ja teod lähevad kokku – omadus, mis 
praeguses ühiskonnas pole just väga levin-
ud. Õpetaja Urve sõnadele võib alati kindel 
olla – isegi siis, kui need esialgu armutuna 
tunduvad.
   „Füüsika – see kõlab nagu muusika!“
Sellel volmerismil, nagu lapsed Urve 
Volmeri kuulsaks saanud lauseid nime-

Otepää Gümnasiumi aasta õpetaja 
2008 – Urve VolmerSel sügisel on Otepääl ja Valgas võimalik osa saada võrratust 

teatrielamusest. Haapsalu harrastusteater Randlane astub 18. 
oktoobril Otepääl ja 19. oktoobril Valgas üles Jüri Tuuliku näi-
dendi põhjal lavastatud etendusega Meretagune asi.
   Selle näidendiga võitis teater Randlane 2007. aasta harras-
tusteatrite riigifestivalil peaaegu kõik, mida võita sai: parima 
näidendi, lavastuse ja naispeaosatäitja auhinna. Peaosas, vana 
ja elutarga proua Malli rollis astus lausa hiilgava mänguga üles 
Anne Pangsepp. Parima lavastaja preemia võttis vastu Maie 
Matvei. 
   Meretagune asi on olnud menukas kõikjal, kus seda on män-
gitud. Anne Pangsepp imestab: “Oleme mänginud Randlasega 
juba üle kolmekümne aasta. Reaalsus on, et Haapsalu-taolises 
väikelinnas harrastusteatrisse publikut lihtsalt ei jätku. Kuid 
Meretagune asi toob saalid iga kord täis. Inimesed, kes muidu 
teatris ei käi, tulevad lausa mitu korda!”
   Randlase etendus haarab vaatajad kaasa. See on tulvil 
tundeid, küll kergeid ja lõbusaid, küll sügavalt puudutavaid ja 
valusaid. Laul kõlab, lõõts mängib ning eneselegi märkamatult 
leiab publik end meremeeste laule kaasa laulvat.
   Jüri Tuuliku 1976. aastal kirjutatud näidend räägib eakast 
proua Mallist, kes läheb nõukogude ajal, 1960ndatel, väikeselt 
Abruka saarelt suurde maailma ehk Saaremaale. Malli on just 
minemas Kuressaarde, et villa müüa ja kohtuda seal elava 
tütrega. Praamil kohtab ta pulmaseltskonda ning noorpaari 
nägemine toob vanaprouale meelde oma nooruse. 
   Kogu Randlase meeskond valdab suurepäraselt koosmängu. 
Kuid etenduse kandev roll on proua Malli osa täitval Anne 
Pangsepal ja tema noorpõlvesõbrannat Miilit kehastaval Meeli 
Piirikivil. Nende kahe naise ühised stseenid kogu oma traagili-
suses ja koomilisuses on etenduse parimateks paladeks. 
   Nii läks ka Riias, kuhu Randlane kutsuti 2008. aasta rahvusva-
helisele The Baltic Amber teatrifestivalile. Keel polnud takistu-
seks – mälestused, minevik ja muusika olid need, mis mõjusid. 
   Žürii lätlasest peakohtunik pidas esitust lausa festivali parimaks 
ning tunnistas lavastaja Maie Matveile: “Peate väga rahul olema. 
Teie teatris on üks teemant ja üks smaragd! Hoidke neid.”
   Nüüd on otepäälaste otsustada, kumb neist kahest suurepära-
sest naisest on teemant, kumb smaragd. Mõlemad säravad laval 
silmipimestavalt. Seda lihtsalt peab nägema! 

TIINA LINKAMA

Teksti autor on soomlasest ajakirjanik, kes elab Otepääl ja jälgib ning kommenteerib 
Soome ajakirjanduses Eesti elu ja kultuuri. Originaalteksti tõlkis Kersten Lehismets.

Etendused: Otepää kultuurimajas 18.10 kell 17.00, Valga kultuu-
rimajas 19.10 kell 15.00. Pilet 50 krooni, pileteid saab osta Ote-
pääl Turismiinfokeskuses ja Kultuurikeskuses ning Valgas Kultuu-
ri- ja huvialakeskuses.

tavad (tuletis sõnast aforism), on õpeta-
jaga tihe seos, sest Urve armastab laulda. 
Selle tõestuseks on ansambel Relami, mille 
ridades ta pikki aastaid on füüsikaseadusi 
rakendamas käinud. Teine suur hobi on 
reisimine. Tema külastatud maade arv ja 
nimistu teevad mõnegi reisigurmaani lausa 
kadedaks.
   Õpetaja Urve lemmikluuletaja Artur 
Alliksaar on kord kirjutanud sõnad, mida 
füüsik ise sageli tsiteerib: 
„Ei ole mõttetult elatud aegu, mõte ei pruu-
gigi selguda praegu. 
Vähemat, rohkemat olla ei võinuks. Parajal 
määral saab elu meilt lõivuks.“
   Elutöö on see, millega Urve Volmer väärib 
Aasta Õpetaja nime.

OG direktor AIVO MEEMA

„Füüsika – see on imelihtne!“

Sügis on meie ümber end laiutamas juba 
täies jõus. Tore on aga tõdeda, et sügisele 
omased nukrusmeeleolud ei ole pu-

genud Otepää koolipere hinge ega tegevusse. 
Vastupidi – nii soliidsele koolile kohasena on 
tema jüngrid täis tegutsemistahet ja lusti. 
   Septembri viimane nädal kuulus nagu tavaliselt 
OTUDELE. Abituriendid võtsid gümnasistide 
perre vastu 41 uustulnukat ehk 10. klassi õpilast, 
keda meie koolis austavalt Otudeks nimetatak-
se. Iseenesest mõistetavalt tuli nädala jooksul 
palju pingutada, et väärida gümnaasiumiõpilase 
austavat positsiooni. Olgu öeldud, et enamikele 
nn uutele see nädal meeldis. Loodetavasti nauti-
sid oma jõupositsioone ka abituriendid. 
   3. oktoobril täitus meie koolil 101 aastat. 
Sellele sündmusele pühendatud aktuselt jäid 
kõlama sõnad 12. klassi õpilase Triin Tigase 
kõnest: „Poisikese pükstest on meie kool juba 
ammu välja kasvanud, kuid soliidsesse keskik-
ka jõudmiseni tuleb veel pikk tee käia. Otepää 
Gümnaasium on täpselt nii vana, et rumalaid 
apse teha oleks häbiväärne, kuid piisavalt noor, 
suutmaks areneva maailma kiire tempoga kaasa 
minna.“ 
   Aktusel andis koolidirektor Aivo Meema 
sümboolselt valitsemise üle 44 liikmelisele abitu-
rientidest Ajutisele Valitsusele, kes lähetas oma 
pedagoogid õpetajate päeva puhul õppereisile. 
Õppealajuhataja kohuseid täitnud abiturient 
Triin Tigane andis kaasa head soovid: „Visake 
punased pastakad kotipõhja ja unustage paran-
damist ootavad kontrolltööde pakid. Nautige 
just Teile pühendatud päeva!“
   Et elukestev õpe on tänapäeva pedagoogi-
ka üks märksõnadest, viis direktor oma tublid 
alluvad 6. oktoobril pealinna riigivalitsemi-
se tarkusi kaema. Õpingud algasid Vabariigi 
Presidendi Kantseleis, kus giidi abiga saadi kuul-
da-näha presidendi töömaast. Järgnes põhjalik 

ringkäik Riigikogus (pildil), kus kohtuti endise 
Valga linnapea, praeguse riigikogulase Margus 
Lepikuga, kelle eestvõtmisel saadi aimu parla-
mendi tegelikust tööst. 
   Tipphetkeks kujunes Pika Hermanni vallu-
tamine. Mitte igaühel pole võimalik Eesti sini-
mustvalgele lipule nii lähedal olla kui meie 
õpetajatel sel ilusal sügispäeval. 
   Samal ajal said õpetamiskogemusi aga tublid 
abituriendid. Sel päeval direktori volitusi 
kandnud Martin Meema jäi oma tööpäevaga 
rahule, kuid ütles, et sellisena ta siiski koolidi-

rektori igapäevatööd ette ei kujutanud. Ei saa ju 
koolijuht koos õppealajuhatajaga kogu päeva 
vaid mööda koolimaja käia ja kontrollida, kas 
tema alluvad ikka korralikult tunde annavad. Sel 
päeval valvasid aga noored „juhid“ väga aktiiv-
selt just distsipliinist kinnipidamist. Ehk tuleb 
tänu sellisele tööproovile mõnest tänasest abitu-
riendist ka tulevane tubli kooliõpetaja. 
   Viimasel ajal on väga moes õuesõpe ehk teis-
te sõnadega koolitund traditsiooniliste klassi-
seinte vahelt väljas. Lastele selline tegevus meel-
dib. Bioloogiaõpetaja Marge Kaiv viis õpilased 

101aastase Otepää Gümnaasiumi 
tegemistest mitme kandi pealt

Haanja loodusparki Vällamäele looduse tundi. 
7. klassi õpilased Kaija Põldsepp ja Kristiine 
Aluvee kirjeldasid kogetut nii: „Õppisime tund-
ma, kuidas taimed-loomad valmistuvad talveks. 
Kohapealseks giidiks oli Maris Kivistik. Ta jagas 
meile töölehed, kompassi, pliiatsi ja kaardi. 
Käisime läbi mitmekilomeetrise matkaraja. Igas 
punktis tegime peatuse, kus giid tutvustas meile 
sealset loodust, õpetas meid kompassi kasutama 
ja kaarti lugema. Töölehti täites õppisime tund-
ma erinevaid taimi ja samblaid ning loomade 
elustikku. Nägime loomade tegevuse tagajärge-
dest tekkinud põdra, orava, hiire ja üraski jälgi. 
Lindudest pakkus meile toredat võimalust jälgi-
da oma sügisesi toimetusi mänsak, keda paljud 
meist nägid suisa esimest korda. Päev oli tore ja 
õpetlik. Õues õppimise võimalusi peaks olema 
palju rohkem.“
   Tore on seegi, et suurematel õpilastel on nüüd-
sest võimalus end palju praktilisemalt riigikaitse 
teenistuseks vormi viia. Direktori ja riigikaitse 
õpetaja Aivo Meema eestvõttel sai meie kool 
kaitseministeeriumile esitatud projekti kaudu 
elektroonilise koolitiiru maksumusega 25 000 
krooni. Samalaadne instrument on siiani olnud 
ka Suusamuuseumis. 
   Et meie koolis on riigikaitse õpetus heal 
järjel, tõestab ka fakt, et Aivo Meemale omis-
tati Kaitseministeeriumi Hõbemärk teenete eest 
riigikaitse õpetamise propageerimise eest.

Kokkuvõtte meediaklassi kogutud materjalidest tegi 
MARIKA PAAVO

2 
x 

TO
O

M
A

S 
PA

LM
IS

TE



10. oktoober  2008P A L U P E R A 4
Palupera vallavalitsus, www.palupera.ee
Hellenurme sjk 67514, Valgamaa 
Tel 767 9502, e-post: palupera@palupera.ee 

Õpetajate päev Palupera 
põhikoolis läks korda

SÜNNID

AMETLIK INFO

Palupera vallavalitsuses 
01.10.2008:

 Võeti vastu Toidutare kinnistu nr 317640 katastriüksuse 
nr 58202:002:0260 ja Nõuni maakultuurimaja kinnistu nr 
1713440 katastriüksuse nr 58202:002:0260 detailplanee-
ring. 
   Kuulutada välja nimetatud detailplaneeringu avalik 
väljapanek alljärgnevalt: detailplaneering on avalikul väl-
japanekul Palupera vallamajas asukohaga Hellenurme 
küla  ja Nõuni külaraamatukogus asukohaga Nõuni küla 
17. oktoobrist kuni 31. oktoobrini 2008.a. kl. 8.30-12.00 ja 
13.00-16.00. Kui avaliku väljapaneku käigus laekub detail-
planeeringu kohta kirjalikke ettepanekuid ja vastuväiteid, 
korraldada avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu ühe 
kuu jooksul pärast avaliku väljapaneku lõppemist.
  Otsustati sõlmida hankeleping Nõuni maakultuurimaja 

hoone kütte ja fassaadi ehitustööde põhiprojekti koostami-
seks Tareke Projekt OÜ-ga (reg.nr. 10251464) maksumuses 
80 000 krooni (käibemaksuga).
  Kinnitati Palupera Vallavalitsuse korraldusega nr 2-1/113 

(14.05.08) moodustatud Nõuni külaraamatukogu-infokes-
kuse hanke korralduskomisjoni koosoleku protokoll 29. 
septembrist 2008.a. Mööbel ja tehnika/sisseseade, mis on 
objekti funktsioonide täitmiseks vajalik, kohtspetsiifiline, 
võetakse arvele koos paigaldusega (kuna avalik kasutus 
saab olema vähemalt 5 aastat peale projekti lõppu) ja on 
toodud projekti kuluna. Teenuste osas kinnitati korraldus-
komisjoni hinnapakkumuste võrdlustabelite põhjal valikud 
omanikujärelvalvele (56 000 krooni käibemaksuta, AA-LAN 
AS) ja termograafilise analüüsi teenusele (10 500 krooni 
käibemaksuta, EETL Energiatõhususe ehituse tuumikla-
bor). Kinnitati projektiga seotud omafinantseering, mis ei 
kuulu projekti kulusse. Projekti kulusse seega ei arvestata 
väikevahendeid, mis ei kuulu põhivarana arvelevõtmisele 
või ei suudeta tagada vahendi avalikku kasutust 5 aastat. 
Nii projekti kuluna kui kulusse mittearvestatud mööbel ja 
sisseseade on kõik uus. Kajastada kinnitatud summad KOIT 
kava taotluse eelarves esitamisel Ettevõtluse Arendamise 
Sihtasutusele. 
  Kooskõlastati Hellenurme puhkealal planeeritud raja-

tiste asendiplaan, eskiisjoonised ja selgitused, eesmärgiga 
arendada ja tutvustada kaitseala pärandkultuurmaastikku 
ja ajaloolis-kultuurilisi väärtusi.
 Muudeti projekteerimistingimuste 7-2.8/ punkti 3.3 ja 

anti seega nõusolek Räbi külas Tooma kinnistule projek-
teerida elamu katusekaldega 23°.
 Väljastati OÜ Jaotusvõrgule Miti külas Sandori alajaama 

piirkonna õhu- ja maakaabelliinide ning kinnistute liitu-
misühenduste väljaehitamiseks ehitusluba.
 Muudeti korraldusega nr 2-1/84 (23.04.08) kinnitatud 

projekteerimistingimuste 3. punkti ja anti seega nõusolek 
Neeruti külas Lande kinnistule planeeritava toitlustus-maju-
tushoone suurimaks ehitusaluseks pindalaks kuni 340 m².
 Väljastati Päidla külas Põdrapesa kinnistu omanikule 

K.K-H-le elamu ehitusprojekti koostamiseks projekteeri-
mistingimused.
 Väljastati OÜ Jaotusvõrgule ehitusluba Räbi külas Raiga 

alajaama ja Raiga-2 kinnistu liitumisühenduse rekonstru-
eerimiseks.
 Peeti võimalikuks Miti külas asuva M-9 Aakre Metskonna 

katastriüksuse jagamist kaheks eraldi katastriüksuseks järg-
nevalt: Aakre Metskond M-9, suurusega 54,15 ha, sihtotstar-
ve maatulundusmaa ja Palupera 3 katastriüksus, suurusega 
26507 m², sihtotstarve maatulundusmaa.
 Anti üks sünnitoetus 2000 krooni, kaks ühekordset toetust 

ravimite ostuks kogusummas 1333 krooni, üks ühekordne 
toetus 300 krooni ja üks küttepuude toetus 1000 krooni.

Õpetajate päeva tä-
histati Eesti koo-
lides juba 1960. 

aastatel, kuid see kuulub 
tingimata ka tänapäeva 
koolilapse kalendrisse ja on 
seotud kindla kuupäevaga. 
UNESCO lõi sellest 1994. 
aastal ametliku tähtpäeva, 
et 24 tunni jooksul oleks 
kogu maailma tähelepanu 
keskpunktis õpetajate töö 
ja saavutused ning nende 
probleemid. Tegevused, mis 
õpetajate päeval tavaks, pole 
aastate jooksul kuigivõrd 
muutunud. Nagu möö-
dunud sajandi 60ndatel, 
lastakse nüüdki meil, kõige 
vanematel õpilastel koolis, 
tunde anda ja tunda kor-
rakski oma nahal õpetaja 
töö raskusi.
   Vana komme on ka see, 
et õpetajatele tehakse sel 
päeval mõni tund, kus 

nende teadmisi ühel või 
teisel moel kontrollitakse. 
Sageli püüavad õpetajatest 
õpilased selles tunnis jäljen-
dada mõnda ulakat kooli-
poissi ja oma noori kool-
meistreid proovile panna.
   Ka meie koolis algas päev 
sama moodi. Pärast kooli-
lapse mängimist minu, selle 
päeva direktori, ja õpeta-
ja Timmo tunnis, siirdusid 
õpetajad Võrtsjärve äärde, 
kus nad külastasid järve-
muuseumi. 
   Meie jäime koolimajja 
tunde andma, abiks ja toeks 
olid meile kooli hoolekogu 
liikmed.
   Hiljem oma klassikaas-
lastelt uurides sain teada, et 
nad jäid oma tööga ja õpilas-
tega üsna rahule. 
   Matemaatikaõpetaja Fredi 
väitis, et ta tundis ennast 
klassi ees üsna mõnusalt, 

ilmselt on üks päev seal 
lihtne seista ja olla nõud-
ja rollis. Käsitööõpetaja 
Epp aga kurtis, et tema ei 
saanudki midagi õpetada – 
nagu ta ülesande teatavaks 
tegi, hakkasid kõik hoogsalt 
tööle.
   Mina andsin 1. klas-
sis loodusõpetust. Õpetaja 
antud ülesanded said lapsed 
loetud minutitega tehtud. 
Siis olid nad rõõmuga nõus 
joonistama. Koju minnes 
oli mu kott joonistusi täis, 
sest kõik oma pildid kinki-
sid lapsed mulle.
   Üheksas klass arvas, et 
õpetajate päev läks igati 
korda. Rahul olid nii õpi-
lased kui ka selle päeva 
õpetajad.

LISETTE-HUANIITA SIPELGAS, 
Palupera Põhikooli direktor 

3. oktoobril 2008. aastal

Johannes Rohiväli   22. september

Palupera valla jalgrattakross

Möödund on pikk võistlusi täis suvi, 
aga ka sügisel saab sõita rattakrossi.
Palupera valla meistrivõistlused jalg-
rattakrossis toimuvad 18. oktoobril kell 
12.00 Palu metsades.
   Rada kuni 10aastastele 3 km, kuni 
18aastastele 10 km, täiskasvanutele 
20 km.
   Täpsem info: 5139 071, Kalev

Valgamaa omavalitsusjuhid 
käisid õppereisil Krimmis

PALUPERA VALD otsib 
lumetõrje teostajat

 Palupera valla teed vajavad aktiivset 
lumetõrje teostajat, kellega vallavalit-
sus saaks kokkuleppele jõudes lepin-
gu sõlmida. Selleks jaotatakse valla 
teede registris olevad teed eeldatavas-
ti 3-4 lepingu vahel, igal teel oma pik-
kus ja hinnapakkumine palutakse teha 
lumelükkamise 1 km-le. 
   Alates algavast talvest kuuluvad 
eraldi teenustena lumetõrje konkursile 
Palupera ja Hellenurme külas olevad 
kergliiklusteed. Infot lumelükkamise 
ringide ja kergliiklusteede kohta saab 
vallamajast alates 15. oktoobrist. See-
järel teata oma masina mark, millega 
tööd teostad ja kilomeetri hind. Kergli-
iklusteede lumetõrje tuleb esitada ühe 
lumetõrje korra kohta, kas mõlemale 
või ühele külale. Optimaalseima pak-
kujaga sõlmitakse leping. Teadmiseks 
– lepingusse tuleb  lisanõue – erakor-
raline juurdepääsutee lahtilükkamine, 
et päästekomandod saaksid  vajadusel 
abivajajani jõudmiseks kutsuda abi. 
Hinnapakkumisi ootame kinnistes üm-
brikutes hiljemalt  03. novembril 2008.
a. (märgusõnaks ümbrikule „lumetõr-
je“). Maaomanikel palume kiiresti ko-
ristada ära teeäärne võsa!

Teade!
19. oktoobril algusega kell 18.00 
esineb Hellenurme kultuurimajas 

Rannu külateater EMU komöödiaga

 „VOODI“. 
Pilet 30 krooni.

Esmaspäeviti Nõuni kultuurimajas
 kell 19.00 AEROOBIKA.

Kaasa matt, vahetusjalanõud ja hea tuju. 
Trenn on sobilik igale vanusele. 
Ootame uusi ja vanu sõpru end 
liigutama!

Ruta, tel. 5344 1380

Hea teatrihuviline!
25. oktoobril algusega kell 19.00 
esitab Krabi Külateater
Nõuni Kultuurimajas pöörase jandi

“17 keväjast hetke ja 
suvi”.

Paunvere lood kaasaja võtmes, kus 
kaasa löövad ka rullnokad Aiku ja Pets.
Pääse 40 krooni.

Info telefonil 5139 071

17. oktoobril kell 20.00
Uderna mõisas

TANTSUÕHTU

Laulab Toivo Nikopensius
TASUTA!

Võta kaasa lauale midagi maitsvat! 
Info ja broneerimine 5235 620

Hei matkahuvilised!

Palupera vald kutsub sind 

sügismatkale “Valgamaa Liigub”

11. oktoobril kell 12.00.

Nõuni Kultuurimaja juurest alustades tutvume seekord 
Neeruti ja Leigo kauni loodusega.

Matka pikkus on 10 km.
Pärast saab matkasuppi süües Nõuni Kultuuri-

majas muljeid vahetada. 

Info 5139 071, Kalev

Valgamaa Omavalitsuste Liit korral-
das oma liikmetele ja maavalitsuse 
juhtidele 21.-28. septembrini õppe-

reisi Ukrainasse. 
   Otepää Teataja ümbruskonda esindasid 

Otepää vallavolikogu esimees Jaanus Raidal, 
Palupera vallavolikogu esimees Vambola 
Sipelgas ja vallavanem Terje Korss, Puka 
rahvamaja juhataja Helgi Pung ja Sangaste 
vallavanem Kaido Tamberg. 
   Õppereisi eesmärgiks oli tutvuda Ukraina 
administratiiv-territoriaalse ülesehituse 
ning omavalitsuse süsteemiga ja Krimmi 
Autonoomse Vabariigi eriõigustega, samuti 
Sevastoopoli linna eristaatusega selles vaba-
riigis. Antud teemal andis põhjaliku ülevaate 
ja tegi ettekande Tauria Rahvusliku Ülikooli 
dotsent, politoloog Lev Zilberšer. 
   Teise eesmärgina oli tutvuda Krimmi 
tatarlaste olukorraga ja nende võitlusega 
oma kultuuri taasloomise eest. Seda teemat 
käsitles ja tegi ettekande krimmitatarlaste 
omavalitsuse (Medžlis) asejuhataja Refat 
Tšubarov. 
   Lisaks kohapealsega tutvumisele pandi 
õppereisi käigus väga suurt rõhku just oma 
maakonna omavalitsusjuhtide omavaheliste-
le konsultatsioonidele maakonna arengu- ja 
halduskorralduse ning omavalitsusüksuste 
liitumise teemadel.
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Detailplaneeringute algatamine

 Puka Vallavolikogu 25.09.2008 otsusega 
nr 11 algatati Palamuste külas asuva Punga 
Veski kinnistu detailplaneeringu ning kesk-
konnamõju strateegilise hindamise läbiviimi-
ne. Detailplaneeringu eesmärgiks on endise 
Veski paisjärve taastamiseks, olemasoleva 
veskitammi ja veskihoonestuse rekonstru-
eerimiseks, nõukogude aegse karjalauda re-
konstrueerimiseks ja puhkemajade rajamiseks 
ehitustingimuste seadmine.

 Puka Vallavolikogu 25.09.2008 otsusega 
nr 12 algatati Kibena külas asuva Salunuki, 
Salukalda, Salusoo, Saluraie, Saluoru, 
Salumäe, Salupõllu kinnistute detailpla-
neeringu ning keskkonnamõju strateegilise 
hindamise läbiviimine. Detailplaneeringu ees-
märgiks on rekreatsiooni ja puhkevõimaluste 
pakkumiseks määrata igale kinnistule ehitus-
tingimused kahe puhkemaja ehitamiseks.

 Puka Vallavolikogu 25.09.2008 otsusega 
nr 13 algatati Kibena külas asuva Eessalu, 
Kesksalu ja Tagasalu kinnistute detailpla-
neeringu ning keskkonnamõju strateegilise 
hindamise läbiviimine. Detailplaneeringu ees-
märgiks on rekreatsiooni ja puhkevõimaluste 
pakkumiseks määrata igale kinnistule ehitus-
tingimused kahe puhkemaja ehitamiseks.

5 P U K A 
Puka vallavalitsus, www.puka.ee

Kooli 6, Puka, 67201, Valgamaa
Tel 766 9412, e-post: vallavalitsus@puka.ee

PLANEERINGUD

Puka vallavalitsuses:

Otsustati maksta ühele isikule matusetoetust 
1000 krooni ning kahele isikule ühekordset 
toetust kokku 1000 krooni.

Puka vallavolikogus
25. septembril

 Kinnitati Puka valla 2008. aasta eelarve 
muudatused.
 Algatati detailplaneeringu ning keskkon-

namõju strateegilise hindamise läbiviimine 
Palamuste külas asuvale Punga Veski kin-
nistule; Kibena külas asuvatele Salunuki, 
Salukalda, Salusoo, Saluraie, Saluoru, 
Salumäe, Salupõllu kinnistutele; Kibena kü-
las asuvatele Eessalu, Kesksalu ja Tagasalu 
kinnistutele.  
 Kinnitati eelarvekomisjon koosseisus: 

Ilme Hõbemägi, Elve Danilson ja Kalle 
Põldmägi.
 Kinnitati muudatused Puka valla jäätme-

hoolduseeskirjas ning Puka valla korraldatud 
jäätmeveo rakendamise tingimustes ja korras.

AMETLIK INFO

Hooaja avapidu toimub 
Aakre rahvamajas 

11. oktoobril kell 21.00. 

Tantsuks mängib ansambel GUWALDA.
Pääse eelmüügist  50 krooni, kohapeal 75 krooni.

Info ja tellimine 539 45031 Kristi

On neljapäev, 2. ok-
toober. Koridor on 
mõnusat siginat-sa-

ginat täis. Abituurium (pildil) 
valmistub võimu üle võtma. 
Tseremoonia algab XII klassi 
noormehe Sten Tiidt´u sõ-
navõtuga. Ta räägib uutest 
karmidest euronõuetest, 
uutest külmadest tuultest ha-
ridusministeeriumis, millega 
seoses tuleb  õpetajad kiirele 
ümberõppele saata.
   Esimesena kaotab oma 
võimu direktor Tõnis Mark, 
keda hakkab asendama uutest, 
värsketest ideedest pulbitsev 
Sten Tiidt. Hatsakat õppea-
lajuhatajat ja huvijuhti Liidia 
Saarmanni määrati asendama 
XII klassi neiu Liisi Possul.
   Kes keda homsel, reede-
sel päeval asendab, selgeks 
tehtud, ulatati oma „endiste-
le kolleegidele“ õpilaspiletid 
ning sooviti vastastikku edu.

   Reedene päev oli juba hoopis 
pidulikum. Noored õpetajad, 
üks kenam kui teine, läksid 
kella helisedes oma esimes-
se tundi. Ja uskuge või mitte 
– koridorides valitses haud-
vaikus.
   Ee lmis e l  õhtu l  o l id 
abituriendid stendide-
le riputanud ka õpetajate 
lapsepõlvefotod. Parimad 
äratundjad said premee-
ritud šokolaaditahvlitega.    
Ülesanne ei osutunud sugu-
gi kergeks. Kolleegide iden-
tifitseerimine tekitas para-
jat peavalu ümberõppele 
saadetud õpetajatelegi.
   Huvi pakkus ka õpetajate 
ABC. Idee oli selles, et õpeta-
jad pidid ülevalt alla kirja 
panema tähestiku ja esimese 
asja, emotsiooni, mõttetera, 
mis konkreetselt selle tähega 
assotseerus.
   Päevakangelasi õpeta-

Võimuvahetus Puka koolis

PUKA VALLAVALITSUS 
kohtub rahvaga 

14. oktoobril 

Aakre rahvamajas  kell 10
Kuigatsi raamatukogus    kell 12
Puka rahvamajas  kell 15

Puka vallas on võimalik tellida 
matusetranspordi teenust. 

Info tel 7669 410.

18. septembril kogunesime kooli värava juur-
de ja algaski sõit Pokumaale. Alguses läksime 
Pokude maja juurde, kus meile öeldi, et peame 
minema loodusradadele. Kaart käes, algaski 
orienteerumine.
   Radadel nägime puust loomi. Seal olid kael-
kirjak, krokodill ja oli ka üks pill. See oli harf. Kui 
üks rada sai läbitud, kõndisime teisele rajale. 
Seal olid huvitavad taimed ja teeviidad nende 
kirjeldustega. Kui jõudsime selle ka läbitud, nä-
gime ühte püstkoda ja kiike ning torni. 
   Uudistasime püstkoda, ronisime torni tippu ja 
proovisime kiikuda. Käisime ringi ka Poku ma-
jas. Seal olid lahedad toad, toredad Poku raa-
matud, Edgar Valteri kuju ja põnevad Poku nu-
kud. Tagasi tulles maitses tee ja võileib imeliselt 
hästi. Mulle meeldis reis väga!

Aakre Algkooli 4. kl.õpilane OLIVER OZOLIN

Käisime Pokumaal

Tulge 
Puka sügisjooksule!
Laupäeval, 11. oktoobril toimub Puka sügis-
jooks.
Start jooksusõpradele antakse Puka staadionil 
järgnevalt:
kell 11.00 – kuni 14aastastele, jooks staadionil, 
kaks ringi; 
kell 11.30 – 15.a ja vanematele, jooks Puka 
lähistel umbes 7 kilomeetrit;
kell 11.30 – kepikõndijatele.

Vanuseklasside kolmele parimale diplom ja meene. 
Täpsem info Puka valla kodulehel.

Info: Kunnar Vahi, tel 5330 7160

Täname 
proua Leili Urve Lõuki koolile annetatud 

saksa keele õppematerjalide eest.

Puka Keskkool

Sel aastal tähistati Aakre koolis õpetajate päeva 
mittetraditsiooniliselt esmaspäeval, 6. oktoobril. 
Päev algas aga traditsiooniliselt väikese kont-
sert-tervitusega 6. klassi õpilaste poolt. Aktuse 
lõppedes andis juhataja Ilme Hõbemägi voli-
tused üle “noortele õpetajatele”, pärast seda 
suundus kogu koolipere võimlasse. Seal peeti 
tasavägine rahvastepalli võistlus õpetajate ja 
õpilaste vahel. Raske lahingu võitsid lõpuks siis-
ki õpetajad. 
   “Õpetajad” suundusid tunde andma, kuid õpe-
tajate sportlikult alanud päev läks sama sport-
likult edasi. Sõitsime Pühajärvele, kus võtsime 
ette matka. Matkarajal viisid õpetajad Eda ja An-
neli läbi mitmeid vahvaid mänge, mida nad on 
viimastel õuesõppe koolitustel ise ka mänginud. 
   Natuke väsinutena, kuid siiski rõõmsatena 
suundusime lõunastama. Ja siis oligi aeg kooli 
tagasi sõita, kus kõik oli ilma meieta kenasti su-
junud. 
   Oli tore ja asjalik päev. 

Õpetaja ANNELI SARNIT

Esmaspäevane õpeta-
jate päev Aakre koolis

Rohkete tuleõnnetuste tõttu Eestis tuleb tule-
ennetustöödega alustada juba varakult. Selleks, 
et teada saada, kuidas tulekahjude kustutami-
ne toimub, külastasid Aakre Lasteaed-Algkooli 
kõik õpilased ja lasteaialapsed koos õpetajatega 
16. septembril Puka tuletõrjedepood.
   Depoos kohtus lastega tuletõrjuja Udo Lessing. 
Tema juhendamisel tutvusime tuletõrjeautoga, 
kuhu iga laps sai sisse ronida ja nuppe-kange 
vaadata. Muidugi ka pilti teha. Edasi liikusime 
garaaži, kus oli veel üks tuletõrjeauto ja valmis 
pandud tuletõrjujate kaitseriietused. Need oli 
asetatud nii, et võimalikult väikese ajakuluga 
saaks ülikonda ja saabastesse hüpata. 
   Saime teada palju huvitavaid fakte. Näiteks 
seda, et auto paak mahutab palju vett ja paagi 
saab veekogust täis võtta poole tunniga. Ja 

jaid oodati reedel majja alles 
kella kümneks. Neile oli XII 
klass organiseerinud piduliku 
aktuse teemal „Kirjad õpeta-
jale“. Aktus läks nii mõnelegi 
õpetajale sedavõrd südamesse, 
et silma nurgast võis märgata 
kerget tundepisarat.
   Kirjad loetud, tänati õpeta-
jaid lilleõite ning laste endi 
kirjutatud luuletustega. Pärast 
aktust olid õpetajad oodatud 
füüsikakabinetti kohvilau-
da, mille olid ette valmis-
tanud ning sügiseselt kauniks 
ehtinud XII klassi õpilased.
   Päeva lõpetas stilist Lee 
Reinula koolitusega õpeta-
jatele, kes rääkis värvidest ja 
määras õpetajate tüüpe vasta-
valt aastaaegadele.
   Oli tore päev kogu koolipe-
rele. Ja mis peamine, õpeta-
ja amet ei tundugi enam nii 
hirmus!

Puka Keskkooli XII klass

Aakre Lasteaed-Algkooli huvitav
õppekäik Puka tuletõrjedepoosse

Õpetajad mängivad puude otsimist.

seda, et paak peab kogu aeg täis olema, 
muidu läheb järgmisel väljakutsel väga 
kiireks. Puka depoole tuleb ühes kuus 
umbes 8 väljakutset ja 1 inimene on valves 
24 tundi. Autol on kaasas ka kustutusvaht 
kütusepõlengute jaoks ja tulekahju suuru-
sele vastavalt on kahes mõõdus voolikuid. 
Piilusime ka valveruumi, kus olid arvutid 
ja puhkenurk. Väljas said poisid prooviks 
hoida tuletõrjevoolikut ja põõsaid kasta. 
seda muidugi koos tuletõrjujaga, sest välju-
va vee surve on nii tugev, et vooliku talt-
sutamine on täismehegi jaoks raske. Väike 
pritsimine ja märjad riided käisid loomu-
likult asja juurde! Lastel oli igatahes huvi-
tav ja lõbus päev.
   Võib-olla valib keegi lastest kunagi  endale 
tuletõrjuja raske, ent vajaliku ameti?

Õpetaja LIINA LASER

Poisid harjutavad veejoa taltsutamist

Lugupeetud 

Puka aleviku majaomanikud! Kui teie 
majal ei ole veel UUT NUMBRIMÄRKI, 
saate selle tööpäevadel vallavalitsusest. 

Info telefonil 766 9412.
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Sangaste vallavalitsus, www.sangaste.ee 
Sangaste 67001, Valgamaa
Tel 766 8040, e-post: sangaste@sangastevv.ee

SÜNNID

Teeõhtud rahvaga 
Head inimesed. Taas on soov teiega kokku 
saada, et ajada juttu ilma- ja vallaasjadest.
   Pikemalt peatume kõiki puudutaval val-
dade ühinemise teemal. Võimalusel val-
mistada küsimused ette, et koosistumise 
aega võimalikult hästi ära kasutada. 

   KÕIK ON OODATUD!

Esmaspäeval, 13. oktoobril kell 17.00 
Sangaste piirkond Sangaste seltsimajas.
Teisipäeval, 14. oktoobril kell 17.00 
Kuigatsi, Pringi ja Ädu piirkond Kuigatsi 
külamajas.
Kolmapäeval, 15. oktoobril kell 17.00 
Restu, Risttee ja Mäeküla piirkond Kunsti-
mäe Puhkemajas.
Neljapäeval, 16. oktoobril kell 16.00 Los-
siküla ja Tiidu piirkond Sangaste Lossis.
Neljapäeval, 16. oktoobril 18.00 
Lauküla ja Sarapuu piirkond Kakulaane 
Puhkemajas.
Esmaspäeval, 20. okroobril kell 18.00 
Keeni piirkond Keeni Põhikoolis.
   Samas toimub ka volikogu istung. Kõi-
gil on võimalus tutvuda koolimajaga ning 
koolis toimuvaga.

SANGASTE VALLAVOLIKOGU
SANGASTE VALLAVALITSUS

Käes on sügis ja maailm on täis värve ja mustreid. 
Ehtsal meiemaisel kombel on värve ja mustreid 

täis ka poliitikutele veel tundmatu, ja erinevaid emot-
sioone pakkuv haldusreformi teema. Liitmine ja la-
hutamine nende lihtsate maavillaste pükste taskutes 
viledaks kulunud taskumärkmikes käib täie hooga. 
Liidetavad ja lahutatavad oleme meie ehk Eesti 
vallad/linnad. Liita-lahutada tahab enamik poliittarku, 
paraku (asja) jagab vähemik nende hulgast. 
   Süvenemata reformide vajaduss või mitteva-
jalikkusse, keskendun kitsale temaatikale. Vaatan 
Sangaste valla kodaniku silmadega, kuidas asi ühel 
või teisel kujul on toimunud. Spekuleeriks ja model-
leeriks veidi, sest ka suuremad lahingud mängitakse 
nukulaual läbi.
   Mis olud ja millised võimalused on meil võimalikult 
soodsaks lülitumiseks Valgamaa valdade ühisesse 
suurde sülemisse nii, et rõõm oleks mitmepoolne?

I mudel
Sangaste vastab positiivselt Valga linna ettepanekule 
moodustada suurvald Taheva, Karula, Õru, Tõlliste, 
Hummuli valdade ja Valga linna baasil. Plussiks 
on suure ja tõenäoliselt tegusa, palju suuremate 
võimalustega haldusüksuse sünd Valgamaal. See 
võimaldaks oluliselt efektiivsemalt korraldada näiteks 
bussiliiklust, planeerimist ja osalemist suurprojekti-
des. 
   Miinuseks on teiste ühinejate väiksus võrreldes 
Valga linna suure rahvaarvuga ja sellest tekkiv Valga 
esinduseelis uues volikogus. Keskus jääb geo-
graafiliselt uue moodustise ühte serva ja vähemalt 
praegune bussiühendus Valgaga on meile ebapiisav. 
Ka Sangaste väljakujunenud koolijätkuharjumus on 
gümnaasiumiastmes kaldunud pigem Otepää-Tartu 
suunas kui Valga poole. 
   Ka geograafilist kaarti vaadates jääme me pigem 
Otepää (ka Võru) mõjualale.

II mudel
Sangaste, Otepää, Puka ja võimalik, et ka Palupera 
moodustavad ühise suurvalla. Plussiks oleks geo-
graafiliselt loogiline tulem, haridusvõrgustiku hea 
ühildatavus ja juba toimiv hea koostöökogemus (kas 
või käesolev ajaleht jms.). 
   Miinuseks on aga kõigepealt see, et nimetatud 
partneritel puudub hetkel suur huvi liituda. Pukal ja 

Paluperal on omad vaated asjale ja Otepää, kes võiks 
ja peaks olema piirkonnakeskusena asja eestvõtjaks, 
vaevleb oma sisepoliitilistes kõhuhädades ning pole 
seetõttu hetkel võimeline asja vedama. 
   Sisekriisid Otepääl on kahjuks põhjustanud ka oluli-
se mainelanguse naabervaldade elanike hulgas, mis 
on liitumisküsimuses meie arvajate hinnangul üsna 
oluliseks takistavaks emotsionaalseks teguriks. 
   Jääb vaid soovida häädele naabritele ja võimalikele 
tulevastele kaaskondlastele kiiret edu stabiilsuse 
saavutamisel, et oleks kindel ja järjepidev partner 
tähtsate otsuste tegemisel.

III mudel 
Liituda ümbritsevate naabritega (Puka, Õru,Tõlliste, 
Urvaste)? Igaks juhuks kordan veel, et tegu on puh-
talt mängulise spekulatsiooniga ja selliseid võimalusi 
pole siiani tõsises võtmes isegi arutatud. Plussiks 
oleks enam-vähem samakaaluliste valdade ühinemi-
ne ja võrdseim tulemus, miinusks suurema keskuse 
puudumine ja koolivõrgu raske ühitatavus.Lisaks 
veel territoriaalsed ja emotsionaalsed põhjused (eri 
maakonnad jne).

Milleni me jõudnud oleme?
Väidan tõestusteed ette võtmata, et liitumine on 
vajalik, eriti tulevikku silmas pidades. Kõige suurem 
oht on see, et ise initsiatiivi haaramata otsustatakse 
sinu eest ja see otsus ei pruugi olla nii soodne, kui 
omavahel läbiräägitu. On üsna kindel, et lähiaastail 
need otsused tehakse ja siis otsustatakse juba meie 
eest, mitte meie ise ei otsusta. 
   Häda on selles, et Sangaste seisukohast on praegu 
raske otsuseid teha ja need põhjused on loetletud 
ülalpool.Vägisi ei tahaks abiellu trügida, sest tahak-
sime ka oma partnerite võimelisuses kindel olla ja 
mitte tülitsevaid ämmasid-äiasid pärast kaela peale 
saada.
   Võiks ju olla omaette ja ilus edasi. Aga teised ajad 
on tulemas rasketes saabastes ukse taha ning varem 
või hiljem midagi juhtub. 
   Teisalt, kui suudame oma partneritega liikumistin-
gimused täpselt läbi rääkida ning aastateks on teada, 
kuidas jääb toimima koolivõrk, lasteaiad, transport, 
ringid, seltsid jne, jne, siis on inimestel kindlus 
tagatud. Oma huve tuleb ise kaitsta, sest muidu 
tulevad teised huvilised. 

   Sangaste vald on hea partner ükskõik kellele juba 
ainuüksi oma väljaehitatud kooli ja lasteaia, aren-
datud seltsitegevuse ja seltsimajaga, toimiva elu-
korralduse ja mõistuspõhise poliitilise stabiilsusega. 
Meil on lahendatud paljud asjad, mis mõnedelgi val-
dadel lähitulevikus alles kalleid lahendusi nõuavad. 
   Välja on ehitatud 90% ulatuses veevärk ja 
puhastusseadmed, asfalteeritud tänavad ja kõige 
täna-päevasega varustatud kool. Olemas on oma 
õdus, väike pansionaat. Tulemas on noortekeskus ja 
ees seisab lossikompleksi suurrestaureerimine. Valla 
arendamiseks on projektidest hangitud pea mak-
simaalseid vahendeid ja võimalusi. Suuri, mööda-
pääsmatuid ning ülejõukäivaid investeeringuid valla 
maksumaksjale lähiaastatel ette näha pole. Meil on 
see korda läinud, aga elu ei kulge alati tõusufaasis. 
   Niisiis, sõbrad! Ellu me jääksime, kuid oleks 
vaja teha kvalitatiivne hüpe edasi. Vaja on uusi lä-
henemisi, peatada lahkumine maalt ja alustada maa 
taasasustamist ja kogukonna elujõu kasvatamist. 
Vaja on investeerida inimesesse, tõsta hariduse 
kvaliteeti ja elukvaliteeti kõigis majapidamistes. 
Seda saab kindlasti oluliselt paremini teha suuremas 
omavalitsusüksuses. Nõuded kasvavad, võimalused 
jäävad samaks või isegi vähenevad. Edasi saab ise 
järeldada. 
   Sangaste vald on oma elukorralduse alustalaks 
valinud kogukonna kaasamise ja otsuste laiapõhi-
suse. Eeldame, et ka võimaliku liitumise puhul jääb 
toimima selline põhimõte ja korralduslaad. Arutame 
ka antud teemat koos teiste meile oluliste asjadega 
külade teeõhtutel. Nende ajakava saab lugeda käes-
olevas lehes. 
   Ootame kõiki neile avatud koosolekutele, sest oma 
asjus tuleb ise arvamus välja öelda ja sõna sekka 
hõigata. Juba meie esivanemad ütlesid, et tagantjä-
rele tarkus ei ole midagi väärt.
   Selget pead, rahulikku meelt ja väärikust hinge!

Vallavanem KAIDO TAMBERG

Haldusreformist ja selle ohtudest ning 
võimalustest Sangastest vaadatuna

22. septembril kutsus 6. klass kõik lapsed 0.-4. 
klassini kooli aulasse sügise sünnipäeva pidama. 
See on kooli traditsiooniline üritus, mille korral-
damine on alati 6. klassi hooleks. Kõik algklassid 
tegid sügisele sünnipäevakingiks luuletuse ja 
kandsid selle ise lõbusalt ette. Mängiti vahvaid 
ringimänge ja kuulati mõnusat muusikat. Tuju oli 
lõbus ning õunad maitsesid hästi.
   Viimasel septembrikuu nädalal oli üleval ka 
algklasside sügisnäitus. Näha oli väga põnevaid 
nikerdusi, meisterdusi, huvitavaid sügisande, 
lilli, taimi,seeni ja isegi herbaariumilehti. Lapsed 
olid väga agarad, fantaasiast ei paistnud puudu 
tulevat. Üks silmapaistvamatest eksponaatidest 
oli eestimaine viinamarjapuu oks (pildil), mille tõi 
näitusele 3. klassi Jaagup.
   Kokkuvõttes oli see näitus  silmailuks kõigile ja 
kõik, kes osa võtsid, võivad tehtu üle uhked olla.

SIIRI LINDE, Keeni kooli ÕE pressiesindus

Sügisesi traditsioone 
Keeni põhikoolis

Sügistervitus kõigile 
Sangaste lasteaiast!

Elanud ja toimetanud siinkandis üks  tubli mees 
nimega Jaak. Eks sellenimelisi mehi oli Eestimaal 

teisigi, aga Harimäe Jaak oli eriline mees. Lihtrahva 
hulgast pärit ja raske maatööga harjunud Jaak elas 
päikese ja Emakese Maa rütmis. Jälgis looduse märke 
ja oli julge neist saadud teadmisi mõisarahvale edasi 
andma. Kui oli vaja külviaega või vilja koristusküpsust 
määrata, küsiti ennekõike Jaagult nõu. Polnud sel me-
hel kooliharidust ja maailma asjadest muud teadmist, 
kui kodukandist saada oli, aga meel oli tal terane ja 
süda sees julgem, kui tollasele talupojale kohane. 
   Harimäe Jaagu valem põlluharijatele: SOOJUS + 
VALGUS + VÕITLUS (ehk ENNASTSALGAV TÖÖ) = 
HEA SAAK
   Sellise legendiga alustame käesoleva aasta lõikus-
pidu, mis on järjekorranumbrilt teine ning sisu poolest 
hoopis erinev eelmise aasta peost.
   18. oktoobri õhtupoolik tõotab tulla huvitav ja 
mitmekesine igas vanuses külastajale. Taaskord 
saab kangastelgedel selle aasta lõikusvaipa kududa. 
Toimub Meie Memmede talvevarude degusteerimine 
ning soovijad saavad retseptid ja vajalikud nipid.
   Esmakordselt esitletakse Sangastes fruktodisaini, 
rüütlivõitlust ning kontserdi annab segakoor Hale 
Bopp Singers, kus  teiste seas laulab Taavi Peterson, 
kes sai laiemalt tuntuks Superstaari saatest. Kõigele 
lisaks pakub taimeteed Metsamoori talu ning osaleda 
saab tõrvikutega jalutuskäigul lossipargis. Lossi teisel 
korrusel on kogu õhtu jooksul avatud filmituba, kus 
näidatakse Mati Naruski filmi ”Rukkimaarjapäev”.
   Lõikuspeole tulijatel palume soojalt riidesse panna, 
sest osa tegevusi toimub õues.
   Üritus on kõigile tasuta. Oma väikese või ka suu-
rema rahalise panuse saab teha kohapeal Sangaste 
seltsimajja toolide soetamiseks. Kuigi käesoleva 
aasta novembris alustatakse seltsimaja kontserdisaali 
remondiga, on suur summa siiski veel puudu. Igaüks 
saab aidata ning kõik abilised jäädvustame tulevikus 
seltsimajas tänutahvlil.
   Lõikuspeole tasub juba sellepärast tulla, et ringi lii-

gub, vaatab, mõtsikleb salapärane Harimäe Jaak, keda 
siinkandis varem pole nähtud.
   Lõikuspeol on avatud Mariliin Kindsiko näitus 
”Magus mittemidagitegemine”. Näitus sai nime ühelt 
äraütlemata toredalt proualt, kes kenal päeval meile 
sisse astus,jõi tassikese kohvi ja ütles, et teda ootab 
nädalavahetusel ees magus mittemidagitegemine.
Klõps! Ja oligi näituse pealkiri olemas.
Muidugi! Mida meil siis veel tarvis!

Aeg-ajalt ainult natuke magusat mittemidagitegemist.
Sest kõik on ju korras.
Lapsed kasvavad.
Mehed on tugevad ja naised ilusad.
Elu siin Eestis on hea.

   Võib ju viriseda, et toit on poes kallis aga kusagil 
kukla taga juuksekrunni sees on igal eesti naisel terake 
esiemade tarkust, kuidas kartulit kasvatada. Meie 
meestes on alles veel niipalju meest, et nad lähevad 
jahile, kui nälg näpistab. Isegi sel moel, kui see nõn-
danimetatud “jaht” toimub Soomes ehitades. 
   Kas mitte see ei hoiagi meid kahe jalaga õnnelikult 
maa peal, et näeme igas päevas seda, mis seal on: 
päikest ja vihma?
   Autorist. Mariliin Kindsiko, puhastverd lõuna-
eestlane, kelle esivanemad on pärit Sangaste krahvi 
maadelt. Sündinud Võrus ja lapsepõlve veetnud 
Valgamaal. Teemaks on suuremõõtmelised lillemaalid, 
mis on inspireeritud eesti tikanditest. Nii suurelt maa-
lib autor lillemustreid esimest korda. Ja maaliks veelgi 
suuremalt.
   Varem on ta sama motiivi kasutanud väiksemas for-
maadis portselanile ja lõuendile maalides. Märkimist 
väärib, et sarnane töö värvilistest lilledest mustal taus-
tal on olnud 2006. aastal Jaapanis Tokios näitusel ning 
osteti hiljem ära kohalikul heategeval kunstioksjonil. 
Lilled ja mustrid meeldivad noorele autorile, kes ise 
õpib Tartu Kõrgemas Kunstikoolis skulptuuri ja töötab 
Tartus Tampere Majas galeristina.
   Olete oodatud!

MERLE TOMBAK

Lõikuspidu Sangaste moodi

Kenor Poola  24. september

Taas on kätte jõudnud sügiskuu september 
ja alanud uus õppeaasta. Meie aastaring 
lõpeb ametlikult augustis ja uus saab algu-
se septembris. Oleme olnud pärast suve-
puhkust töised juba mõnda aega.
   Kevadel jätsid lasteaiaga hüvasti ja sügi-
sel alustasid kooli ettevalmistusklassis usi-
nalt tarkuse tagaajamist Veiko Grossberg, 
Anette Luik, Anton Otrokov, Terje Toom, 
Erki Toomemägi ja Jan Markus Uibu. Soo-
vime meiegi väikestele koolijütsidele taht-
mist uusi teadmisi omandada ning nende 
vanematele kannatlikkust ja järjekindlust 
laste toetamisel!
   Nüüd on meie majas taas kuulda paljude 
väikeste jalakeste jooksumüdinat. Septem-
bris tuli lasteaeda 9 uut mudilast, kel tän-
aseks on juba hommikused hüvastijätud 
vanemaga juba valutumad. Uute sõprade 
ja oma esimeste õpetajatega kohanemine 
võtab aega omajagu. 
   Pedagoogilises kollektiivis muudatusi 
pole. Meie õpetajad on oma ala meistrid, 
kel on valdavalt suured kogemused ja kes 
õpihimulisele lapsele annavad endast pa-
rima. Sangaste lasteaias on kasvandikel 
head tingimused areneda ja töötajatel oma 
tööd teha. Selle eest võlgneme tänu valla-
valitsusele ja volikogule. 
   Valla konstaabel Ülo Kets andis enne 
õppeaasta algust lasteaiale üle arvutikom-
plekti. Suur tänu Lõuna Politseiprefektuu-
rile toetuse ja meelespidamise eest! Loo-
dame, et meeldiv koostöö jätkub ka kõigi 
vallaasutustega, kes meid on ikka jõu ja 
nõuga toetanud.
   Head õppeaasta algust suurtele ja väi-
kestele! 

juhataja TAIVI RÄSTAS
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MÜÜA

LÕHUTUD KÜTTEPUUD

TELLIMINE TASUTA
LÜHINUMBRIL  1667

Firma NIKPO teeb katlamaju, 
keskküttesüsteeme, maaküt-
tesüsteeme ja santehnikatöid. 
Garantii. Tel. 506 8509

Arvutite hooldus ja remont, 
tel. 524 5514.

Üürile anda 1-toaline korter kesk-
linnas. Tel. 7655 217 ja 5650 3356.

Edgari kauplus pakub tööd müü-
jale. Tel. 5129 340.

 Lisateenimise võimalus aktiivsele 
inimesele. Info tel. 5398 1176.

Müüa kasutatud punased tellised, 
raudtoru(aiapostideks), okastraat 
(tsingitud), pada(suur, email), plek-
ktünnid, lattniiduk. Tel 505 5702

Müüa puitbriketti koos kohale-
veoga. Telef. 5342 9630.

Soovin üürida Otepääl (või selle 
lähiümbruses) korterit (maja/ma-
jaosa). Kiire! Tel 5191 1936

Saeme ja lõhume teie küttepuud. 
Tegevuskoht Lõuna-Eesti. Tel.: 
5388 6608

Otepää Tervisekeskus annab üürile 
garaaži. Info telef.: 766 8560; 
5322 5152

OÜ AWS pakub teenuseid: tras-
side ehitus, santehnilised tööd, 
veemõõtjate paigaldamine, kae-
vetööd. Tel. 5293 783, e-post: 
aws@hot.ee.

SA Otepää Tervisekeskus pakub 
tööd hooldajale. Info: 5322 5152.

Firma pakub tööd talveperioodiks 
traktoristile (Otepää linn). Info tel. 
7 333 660, 53 311 802.

KU U LU T U S E D

Mälestame tarka veterinaararsti

LEMBIT REINLOT
17.10.1928-25.09.2006
80. sünniaastapäeval.

Otepää Lihatööstuse pere

Suur tänu kõigile sugulas-
tele, sõpradele, naabritele, 

pillimeestele ja klassikaaslastele 
kaastunde, toetuse ja kaunite 

lillesülemite eest
HANNO MÕTTUSE 

viimsele teekonnale saatmisel.

Rauno, Ahti ja Ally

Avaldame sügavat kaastunnet 
Maurile ja Taurile kalli vanaema

AINA KOZLOVSKAJA
surma puhul.

Palupera Põhikooli 5. klassi 
õpilased ja klassijuhataja

Avaldame kaastunet Annelile 
perega

EMA 
kaotuse puhul.

Otepää Sulgpalliklubi

OÜ Lõuna-Puit 
MÜÜB 

välisvoodrilaudu, 
sisevoodrilaudu, 
põrandalaudu.

VEDU TASUTA.

Tel. 5031 859

LIDIA PETERSON
07.09.1924 - 09.09.2008

RAIMOND LEHES
29.07.1954 - 27.09.2008

Sügav kaastunne Valeri Mizerile 
perega Kalli

IGOR MIZERI
kaotuse puhul.

SA Otepää Tervisekeskus

Harimäe Jaak kutsub kõiki 

18. oktoobrikuu päeval algusega 18.00 
Sangaste Lossi, kus toimub

LÕIKUSPIDU SANGASTE MOODI

Ajakava:

18.00-19.00 
Lõikus kangastelgedega – lossis saab iga külaline kududa oma 
lõime valmivasse vaipa. Silmailuks eelmisel aastal ühise lõiku-
sena valminud seinavaip.

„Magus mittemidagitegemine“ Mariliin Kindsiko maalinäitus 
ballisaalis.
FRUKTODISAIN – omapärase nimetusega kunstiga saab tut-
vuda ja ka kätt proovida lossi 2. korrusel. 
„Meie Memme talvevarud“ – hoidiste degusteerimine koos 
retseptide jagamisega.

19.00-19.30 
Lõikus rüütlitega – üles astub võitlusklubi „Turm“ ja tulekee-
rutajad – õues, lossi taga

19.30-20.30
Paus 

MAATEEPAUS Metsamoori talust ja PIRUKAD lossipreilidelt. 
FILMIPAUS Film rukkilõikusest lossi 2. korrusel raamatuko-
gus.
JALUTUSPAUS Tõrvikutega iidsesse lossiparki.

20.30-21.30 
Lõikus lauluga. Lossi ballisaalis esineb segakoor Hale Bopp 
Singers Tartust.

NB! Pane soojalt riidesse, sest osa tegevusi toimub lageda 
tähise taeva all.

SÜNDMUS ON TASUTA!

Kohapeal saab teha annetusi Sangaste seltsimajale toolide 
soetamiseks. Kõikide annetajate nimed avaldatakse hiljem 

seltsimajas tänutahvlil.

LOSSIKOHVIK – päevakohase menüüga ja avatud kogu peo 
vältel.

Üritust korraldavad ja toetavad: Sangaste Vallavalitsus, 
Sangaste Loss, salong Muinasjutupidu, Eesti Kultuurkapital, 

Filisart Stuudio.

Keeni Põhikooli LASTEVANEMATE ÜLDKOOSOLEK 
kolmapäeval, 15. oktoobril kell 17.30 kooli aulas.

Päevakord:
1.Kokkuvõte kooli hoolekogu tööaastast –  A. Linde (10 min).
2.Kooliaasta algusest; kokkuvõte lastevanemate küsitlusest – 
    D. Sarapuu (10 min).
3.Loeng: “Minu laps on agressiivne” psühholoog  M. Koor (2 h).
4.Võimalus kohtuda klassijuhatajate ja aineõpetajatega.

NB! Vanematel võimalus saada psühholoogilt konsultatsiooni enne ja pä-
rast loengut. Vajalik eelregistreerimine klassijuhataja juures hiljemalt 

 10. oktoobriks!

TE Kariner 
korraldab
Otepää Gümnaasiumis, 

Koolitare 5
10. oktoobril kl 14.00 

ühepäevase

TOIDUHÜGIEENI-
KOOLITUSE

Hind 400 kr + km. Tunnistus.
Registreerumine 

688 8688, 512 1539

Avatud 

P-N  12.00 – 20.00
R,L 12.00 – 22.00

www.restoranswing.ee

PäevapraadPäevapraad

40 EEK40 EEK
PäevapraadPäevapraad

40 EEK40 EEK

 Sügisesed ja kevadised põllutööd (künd, sõnniku-
 laotamine, mullaharimistööd jne.).

 Heakorratööd (ekskavaatori-, võsa- ja lammutustööd, 
 murude rajamine).

 Võimalus kasutada tehnika remondiks töökoda.

Tel. 5064 609, 7657 418.

Maitsvad toidud 
sinu peolauale 

Edgari 
Trahterist.

Tel. 7666 558

TEOSTAMETEOSTAME järgmisi  järgmisi TEENUSTÖID:TEENUSTÖID:

OÜ Järve Arenduse
teostab järgnevaid töid:

kaeve- ja planeerimis-
tööd,
maakütte- ja veetrassid,
imbväljakud,
kanalisatsioonid,
tänavasillutised.

Reis Tartusse
24. septembril käisid Keeni kooli 
7.-9. klassi õpilased õppe- ja huvi-
reisil Tartus. Vaatasime Vanemui-
se kontserdimajas teadusnäitust 
„Ahhaa, kaitsemüsteerium“. Sai-
me näha põnevaid väljapanekuid, 
tutvusime Eesti kaitsetehnikaga, 
uurisime, kui väike on satelliit, 
tutvusime välilaatsareti ja selle 
sisustusega, osalesime I maail-
masõda käsitlevas rollimängus, 
võisime kätt harjutada püssilask-
mises, jälgisime robotite liikumist 
ja „mänge“. Elamusi kogunes 
teadusnäituselt erinevaid. 
   Pärast teadusnäituse külas-
tamist käisime uues moe- ja 
vabaajakeskuses vaatamas uut 
eesti mängufilmi „Mina olin siin“. 
Kuigi film tekitas vastakaid tun-
deid, meeldis see meile kõigile. 
Ka shoppamiseks jäi aega. Õhtul 
jõudsime väsinult, kuid rahulole-
vana koju.

MARGE ROOSILD, 
Keeni kooli ÕE pressiesindaja

VALGA MAAKONNA 
SÜGISMATKAD 2008 

sarjas

KEENI MATK

pühapäeval  
12. oktoobril

kell 12.00 Keeni kooli 
juures.

Kuum matkajook kõigile.

LOOSIAUHINNAD!

Ootame kõiki matkama!

Teade

Ecocleaner Sillamäe OÜ soovib ra-
jada Sangaste valda olmeprügi tööt-
lusterminali ning sellega seoses teeb 
valla elanike esindajatele ettepaneku 
külastada Sillamäel asuvat juba töö-
tavat prügi töötlusterminali.
   Külastuse aeg 31. oktoober, väl-
jasõit kell 8.00 Sangaste vallamaja 
juurest. Kohtade arvu piiratud või-
malustega seoses palume Sangaste 
vallavalitsuses eelregistreeruda kuni 
22. oktoobrini. Kohtade arv kuni 45 
inimest. Kohtade täissaamisel ee-
listatakse mõjupiirkonna elanikke. 
Kaasa võtta kummikud, sest tegu on 
väliobjektiga.
   
Lisainformatsioon:
 Ecocleaner OÜ, tel 601 2201

Kuigatsi V Sügisturniir 
VENE KABES toimub 

8. novembril 2008 kell 11.00 
Kuigatsi Külamajas. 

Eelregistreerimine 

telefonil 769 2387 või 514 2477.

Tel. 5331 4401

Pühapäeval, 
19. oktoobril kell 12 on 
kõik lapsed ja lapsevanemad 
oodatud Energiasamba juurde 
indiaanionni ehitama. 
   Kaasa võtta kõikvõimalikku 
ehitusmaterjali ja tööriistu.
   Info tel. 7663 700.
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Rahvusvaheline eakate päev, 
muusikapäev ja kuldpulmalised 
Otepääl ühe mütsi all

Neljapäeval, 30. oktoobril kell 18 toimub 
Otepää looduskeskuses (Kolga tee 28, Otepää aedlinn) 

loodusõhtu 
Kohtumisi metsloomadega – Sven Začek 

Tunnustatud noor loodusfotograaf Sven Začek on Eestimaal rännates 
tihti metsloomadega kokku sattunud ning mitmeid kohtumisi ka jääd-
vustanud. Oktoobrikuu loodusõhtul pajatab ta põnevaid lugusid ja näi-
tab fotosid oma kohtumistest metsloomadega ka meile. Osalejatel on 
võimalik esitada küsimusi loomafotode tegemise kohta.
   Osalemine tasuta. 
Otepää loodusõhtuid korraldavad Riikliku Looduskaitsekeskuse Põlva-Valga-Võru 
regioon ja Otepää kultuurikeskus SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse toetusel.
   Lisainfo: 766 9297 (Margit Turb, LKK Põlva-Valga-Võru regiooni loodushariduse 

spetsialist).

Kas õnnetus hüüab tulles ?
2. oktoobril ootas meid kolmanda tunni alguses üllatus. Keeni kooli 1. 
klassile oli külla tulnud päästeameti töötaja Ghert Kompus. Ta rääkis meile 
, millega päästjad igapäevaselt tegelevad. Saime teada kui raske ja ohtlik 
on päästjate töö. Kõigil oli võimalik küsida seda, mis teda huvitab. Külaline 
rääkis ka sellest, mida lapsed peaksid teadma, et õnnetused neist eemale 
jääksid. 
   Saime ka kiita selle eest, et nii mõndagi juba teadsime. Loodame, et 
nüüd teame rohkem sellest, kuidas käituda nii, et tuli oleks meie sõber, 
mitte vaenlane. Kohtumise lõpus sai iga laps kingiks suitsuanduri ja helku-
ri. Nublu ise küll seekord tulla ei saanud , kuid ta saatis oma pildiga kommi 
ja raamatu. Täname!   
   Öeldakse, et õnnetus ei hüüa tulles . Kui ikka iga pere paigutab oma 
elamisse suitsuanduri, siis mine tea – äkki mõnikord hüüab ja jätab ise 
tulemata.

Keeni põhikooli I klassi õpilased ja õpetaja

Juba seitsmendat aastat on Otepääl 
juurutatud traditsiooni rahvusva-
helise eakate päeva märkimiseks 

1. oktoobril. Eestvedajana on seda 
korraldanud Otepää hooldekeskuse 
juhataja Helle Kuldmaa, kes käesole-
vaks aastaks lisas varuks olnud idee 
– kutsuda nimetatud päeval peo aukü-
lalisteks kuldpulmapaarid.   
   Kogunenud saalitäis inimesi sai kuul-
da kolmeosalist täispikka program-
mi laulja Ervin Lillepea ja naljamees 
Raimo Aasa repertuaarist. Oma 
elust, sportlaseteest ja poliitikutege-
vusest Riigikogus pajatas olümpia-
kangelane Erki Nool. Õnnitluslaulu 
Sinaida Ernitsa juhtimisel ja klaveri 
saatel esitas hooldekodu naisansam-
bel, lemmiklaule abielutruudele laulis 

kogu saalitäis koos Ervin Lillepea, 
päevajuhi Sirje Ginteri ja peakorral-
daja Helle Kuldmaaga. Lõpuks palu-
ti kõiki saalisviibinuid kohviga keelt 
kastma ja kringlit maitsma kõrvalsaa-
li. Eakatel jätkus veel vestlusringiski 
tänusõnu peakorraldajale selle eest, et 
neid üldse on märgatud ja nii suurele 
peole kutsutud.
   Olulisim jäi aga üle nelja tunni kest-
nud põneva peo lõppu. Ja seda põhju-
sega. Kuldpulmapaarilistest oli kutsu-
tud pilte tegema Otepää fotograaf Valju 
Aloel, kes valla kümne tänukirja kujun-
dajana pidi kõige lõpuks lisama kõige 
värskemad paarifotod. Nii see toimus-
ki. Kõik kuldpulmapaarid said raamis-
tatud ja kahe südamega kaunistatud 
fotomälestuse, tekstis südamlik soovi-

tus meenutada järve kohale kummar-
dunud puud ja “armastust, millel on 
tuhat lehte.” Fotol on seda abielupaar 
Linnamägi tugevama poole Alvari 
käest ka näha.
    Päeva aukülalised olid ruumikitsiku-
se tõttu saali eesmisse ossa lava äärde 
kokku pressitud ja enamikule kokku-
tulnuile nähtamatud (kui paar pulma-
valsikeerdu ja tänukirja vastuvõtmine 
välja arvata). 
   Nii on eriti põhjendatud neid auväär-
seid abielupaare kirjasõnas tutvusta-
da: Alvar ja Elve Linnamägi, Arnold 
ja Liidia Vilde, Koidula ja Manivalde 
Kutsar (fotol esireas), Linda ja Lembit 
Pilv, Salme ja Alfred Puura, Elveera ja 
Toomas Kiisler, Vaike ja Uno Aavola, 
Helmi ja Viktor Linnamägi, Hilda 
ja Johann Uibo ning Auli ja Endel 
Tinno.
   Sirje Ginter soovis kuldsetelt paari-
delt kuulda ka pika kooselu ja truuduse 
retsepti või olulist märksõna. Siin need 
on: usaldus, üksmeel, austus, teinetei-
semõistmine, lugupidamine, jääda 
kõikides olukordades rahulikuks, oskus 
andestada ja lõpuks – armastus. Sõna 
“usaldus” kordus aga mitme vastanu 
suust.
   Vastustest saab noppida teadmisi elu 
püsiväärtustest. Neil teemadel jagati 
päeva jooksul mõtteid mitut puhku, 
olgu sõnas, lauludes või naljalugudes.
   Lehetoimetus loodab, et mõnigi kuld-
pulmapaar võtab leheveergudel edaspi-
di ja pikemalt sõna. Saalis leidus neid-
ki, kes on koos elanud rohkem kui 50 
aastat! 

AILI MIKS

Otepää vallast tuli 10 abielupaari 1.oktoobril kultuurikeskusesse märkima 
eakate päeva, rahvusvalist muusikapäeva ja oma abielu suurt tähtpäeva.

Janek Moros
Arco Vara Kinnisvarabüroo Otepää 
esinduse atesteeritud maakler

Kinnisvaratehingutega puutub 
inimene elu jooksul kokku 
üldjuhul küll harva, kuid sa-

mas on tegemist keerukate ning aega 
ja teadmisi nõudvate toimingutega, 
mille puhul tasub kindlasti abi paluda 
oma ala spetsialistidelt. Kvaliteetset 
maaklerteenust soovival kliendil on 
soovitatav pöörduda maakleri poole, 
kes kuulub Eesti Kinnisvaramaaklerite 
Kotta ning omab professionaalsust 
tõestavat atestaati.
   Enne kinnisvarafirmade kodulehekül-
gedel ning portaalides olevate pakku-

miste läbikammimist tasub ostuhuvi-
lisel kliendil pigem leida kogemustega 
ning usaldusväärses kinnisvarabüroos 
töötav maakler, kes oskab nõu anda, 
kuidas uue kodu otsimise protsessi 
alustada ning leida just tema soovide-
le ning võimalustele vastav.
   Professionaalse maakleri tunnuseks 
on vastav tunnistus ja kuulumine Eesti 
Kinnisvaramaaklerite Koja liikmeskon-
da. Atesteeritud maaklerite nimekirja 
leiab Eesti Kinnisvaramaaklerite Koja 
koduleheküljelt. 
   Atesteeritud maakler on oma osku-
si ja teadmisi tõestanud atesteerimi-
seksamil, mis annab läbinule õiguse 
kanda kinnisvaramaakleri kutsenime-
tust. Atesteeritud maakleriks saamise 
eelduseks on kaheaastane töökogemus 
kinnisvara valdkonnas. 
   Atesteeritud maakleriga suheldes saab 
talle esitada ka laiemaid kinnisvaratur-
gu puudutavaid küsimusi. Atesteeritud 
maakler tunneb väga põhjalikult seadu-
sandlust, kasutab korrektseid lepingute 
vorme, mida jooksvalt seadusega koos-
kõlas uuendatakse. Kutsetunnistusega 
maakleril on täpne teave asjaajami-
sest ja dokumentatsioonist.  Kogenud 
maaklerid on nõuga abiks ka kinnis-
varatehingute finantseerimisel, nad 

omavad ülevaadet turul pakutavatest 
tingimustest ja teevad tihedat koostööd 
krediidiasutustega.
   Maaklerite atesteerimise eesmär-
giks on anda klientidele kindlustun-
ne, et teenust pakuvad asjatundjad. 
Põhjuseid, miks tasuks kasutada ates-
teeritud maakleri teenust, on mitmeid: 
kontrollitud teadmised, töökogemus 
vähemalt 2 aastat, ülevaade kinnisvara-
turul toimuvast, hindadest ja turusuun-
dumustest, seadusandluse tundmine, 
koostöö teiste kinnisvaratehingutes 
oluliste partneritega, (näiteks kredii-
diasutustega).
   Atesteeritud maakler töötab üldju-
hul turul pikalt tegutsenud kinnisva-
rabüroodes.

Atesteeritud maakleri teenus tagab tehingu turvalisuse

Üleskutse reisihuvilistele
Otepää Naisselts on juba aastaid veetnud oma suvepuhkused kultuurselt 
mõnes välisriigis. Käidud on küll lähemal, küll kaugemal. Viimatistest 
käikudest meenuvad ehk eelkõige Ahvenamaa ja Ungari suur ringreis. Kes 
selle mõnusa seltskonnaga juba käinud, teab, kui tore on ühiselt piknikke 
pidada, reisimuljeid vahetada ja uut ning huvitavat kogeda. Tore on seegi, 
et selle nipernaadiliku grupiga on ühinenud isegi Soome sõbrad, Eestimaa 
teistest valdadest rääkimata.
   Uuel hooajal kutsuvad ettevõtlikud naised teisigi reisihuvilisi endaga ühi-
nema, kuigi grupi täitmisega pole siiani probleeme olnud. Pigem on tulnud 
planeeritud buss suurema sõiduriista vastu vahetada, sest kõik soovijad 
pole peale mahtunud. 
   Kes on huvitatud HORVAATIAST (10 päeva 25.06-04.07. 2009 hind 
6800 krooni) või VILNIUSE KÄSITÖÖLAADAST (3 päeva 06.-08.03. 2009 
hind 1990 krooni), võtku ühendust Riita Aaderiga Anni Butiigist. Reisidele 
registreerumine lõpeb juba oktoobris.
   Toredate kohtumisteni!

Reisisellide nimel Marika Paavo

LUGEJA KIRJUTAB

Nuustaku pubi ootab
Ühel imekaunil sügispäeval istun Nuustaku pubi meeldivalt hubases saalis. 
Aknast avaneb vaade Pühajärvele ning selle taustal kolletavale päikesesä-
ras helkivale sügisesele metsatukale. Eriti ilus on vaade avaralt terrassilt.
   Pubi juhtiv Veiko Võrk ütleb, et Nuustaku pubis tahetakse rõhutada 
kunagist Nuustaku vaimu. Nimelt kandis Otepää 60 aastat (1862-1922) 
Nuustaku aleviku nime. Seda vanaaegset vaimu püüavad rõhutada pubi 
seintele olevad pildid Nuustaku alevikust. 
   Veiko Võrgul aitas pubi kujundada ajaloolane Heino Mägi. Põlise otepää-
lasena oli neid pilte huvitav vaadata. Vanade aegade hõngu rõhutab samu-
ti maalähedane toit. Võrk ütleb, et maja südameks ongi hea kokk. Temal 
on need õnneks olemas mõlemas vahetuses: Ain Salundi ja Kristjan Koik. 
Ilma nendeta poleks see pubi nii hea, kui ta praegu on. Pubi on avatud iga 
päev kella 11-24-ni.
   Veiko Võrk ütleb, et alati on oodatud uued ideed ja pakkumised, kuidas 
Nuustaku pubi veel paremaks muuta. Soovin minagi neile palju jõudu ja 
edu. Ja et neil oleks alati täismaja! Kaaslinlastele ja külalistele soovitan: 
käige kasvõi kord Nuustaku pubis ja te ei kahetse! Tajute osakest meie 
kodulinna ajaloost ja tundub justkui oleksime ajas tagasi rännanud.

SILVIA LASTING-LÄNIK

Orienteerumine
Valgamaa koolinoorte meistrivõistlused orienteerumises 16. oktoobril 
Käärikul. Kavas on paarisorienteerumine.
   Saabumine võistluspaika 11.00-11.30. 
Nimeline eelregistreerimine lõpeb 12. oktoobril. Eelregistreerimisel teatada 
e-posti aadressil: talu@lutsu.ee osalejate nimed (patrullid), võistlusklassid 
ja osalejate sünniaastad, kontaktisiku e-posti aadress.
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