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Otepää vallavanemaks
valiti Aivar Pärli

w w w. o t e p a a . e e / o t

9. novembril toimuunud
Otepää vallavolikogu istungil valiti vallavanemaks
Aivar Pärli (valimisliit Meie
Otepää). Pärli sai vallavanemaks 13 poolthäälega.
Vallavanema töötasuks
otsustati määrata 20 000
krooni kuus.
Istungil otsustati ka volikogu esimehe hüvitise
suurus, mis on 50% vallavanema töötasust.
Volikogu istungil määrati ära ka volikogu komisjonid ja valiti komisjonide
esimehed ja aseesimehed.
Majandus- ja eelarvekomisjon:
esimees Valdur Siilbek, aseesimees
Jaanus Barkala.
Maaelu- ja keskkonnakomisjon:
esimees Peeter Holts, aseesimees Külli
Uibo.
Spordikomisjon: esimees Silver
Eljand, aseesimees Aivo Pärn.
Tervishoiu- ja sotsiaalkomisjon:
esimees Helle Kuldmaa, aseesimees
Valdur Siilbek.
Kultuurikomisjon: esimees: Ivari
Viigimets, aseesimees Peeter Holts.

Vene äridelegatsioon
tuleb Otepääle
27.-29. novembrini on Otepääl Peterburi-Toksovo äridelegatsioon, mida juhib Leningradi
oblasti asekuberner sotsiaalalal Oleg Utkin.
Delegatsiooni visiit Otepääle toimub vallavolikogu esimehe Jaanus Raidali kutsel ja
on suunatud Eesti-Vene ärikontaktide arendamisele. Külalised tutvuvad Otepää valla
vaatamisväärsustega ja majutusettevõtetega.
28. novembril kell 17 osalevad külalised Otepää isetegevuslaste kontserdil ja 29. novembril
kell 10 advendiküünalde süütamisel Otepää
Keskväljakul. 27. novembril kell 17 toimub
Otepää Raekojas rahvusvaheline seminar
“Vene-Eesti ettevõtlus- ja turismiväravate
avamine II”.
MONIKA OTROKOVA

Otepää vallavalitsuses
tänati politseinikke
Vasakult: uus vallavanem Aivar Pärli ja senine vallavanem Meelis Mälberg.

Õigus- ja korrakaitsekomisjon:
esimees Aivo Pärn, aseesimees Jaanus
Barkala.
Revisjonikomisjon: esimees Indrek
Tiido, aseesimees Valdur Siilbek.
“Ma usun, et Otepää sai endale asjali-

ku, teotahtelise inimese,“ ütles Otepää
volikogu esimees Jaanus Raidal. „Täna
valitud vallavanemaga on mul läbi
aastate olnud hea läbisaamine. Usun,
et ta on võimekas administraator ja
meil saab olema üksteisemõistmine ja

Otepää areng peab jätkuma
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änan kõiki oma valijaid usalduse ja toetuse eest
valimistel! Teen omalt poolt kõik, et Otepää
areng ei jääks seisma ning poliittülid vaibuksid
ja Otepääl oleks stabiilsust, tööd ja leiba.
Meil kõigil Eestis, mitte ainult Otepääl, seisab ees
raske aeg – oleme sunnitud väga põhjalikult ümber
vaatama tulude ja kulude poole. Kui siiamaani oleme
ﬁnatseerinud paljusid organisatsioone ja liite, siis nüüd
oleme sunnitud oma osalused liitudes üle
vaatama. Näiteks kaalume välja astumist Valgamaa Omavalitsuste Liidust ja
Eesti Linnade Liidust. Omavalitsus peab
hoolitsema oma elanike eest ja pakkuma
head avalikku teenust, seega tuleb meil
keskenduda just sellele. Nii nagu seda
ette näeb meie Vabariigi Põhiseadus.
Vaatamata tekkinud majanduslikule
olukorrale jätkub kindlasti abivajajate
toetamine. Riik pole kärpinud sotsiaaltoetusi. Kui vaja, teeme kõik endast oleneva, et keegi
ei jääks hädavajalikust abist ilma.
Olen alati tähtsaks pidanud haldusreformi teise etapi
käivitamist, mis täna näib möödapääsmatuna. 20
aastat tagasi, kui Otepää RSN Täitevkomitee kuulutas ennast linnavalitsuseks ja volikoguks, oli Otepää
NSVL-s ainulaadne. Täna, kui meil on soov ühineda
oma naabervaldadega ja luua Otepää kuppelmaastikul üks omavalitsusliit või omavalitsus, on omamoodi
sümboolne see, et soovime olla Eestis esimesed, kes
on valmis looma uue, kuni 15 000 inimesega omavalitsusüksuse. Hetkel on arutatud ka võimalust, et Otepääst
saab haldusreformi läbiviimisel pilootprojekt. Meil on
selleks olemas hea, ajalooline alus ning kui Vabariigi

valitsus toetab oma osalusega, siis miks ka mitte?
Samuti leian, et võimutülid, mis takistavad arengut, peavad lõppema. Kohalik omavalitsus ei tohi
olla sõjatandriks, kus poliitikud kemplevad. Selleks
aga tuleks muuta kohaliku omavalitsuse seadust nii,
et vallavalitsus oleks administratsioon, mis viib ellu
volikogu otsuseid, mitte vastupidi. Seega näen, et valla
juhtimises tuleb üle vaadata vallavalitsuse struktuur ja
ﬁnantseerimine, et optimeerida kulusid
ja kaasajastada valla juhtimist. Kui on
vajadus, siis tuleb ka liita ja ühendada
allasutusi, et väheneksid juhtimis- ja
kommunaalkulud.
Talve tulekuga algab Otepääl turismi
tipphooaeg. Otepääl öeldakse, et kui
sajab lund, siis on raha tulekul. Otepää
võimukoalitsioon annab endast parima,
et Otepää areng hoogustuks ja eurotoetused ikka meile kohale jõuaks. Tänu
sotsiaalministeeriumile ja planeeritavale struktuurfondide toetusele, on meil täna Otepääl olemas uus rehabilitatsioonikeskus, mis on oma tegevustes planeeritud
veel edasi arenema. Kerkimas on kompetentsikeskus
Vidrikel, kus taotletakse kuni 50 miljardit krooni. See
aga tähendab meile uusi töökohti ja ligitõmbavamat
ettevõtluskeskkonda.
Jõuliselt on Otepää arendamas ka välissuhtlust, et
kaasata Otepää arenemiseks ka rohkem meie sõpru
ja partnereid Rootsi, Soome, Venemaa ja Saksamaa
poolt.
Soovin kõigile edu ning kordaminekuid ja ilusat
talve!
Otepää volikogu esimees JAANUS RAIDAL

hea koostöö Otepää elu arendamisel,
vaatamata sellele, kui tuleb teha väga
raskeid põhimõttelisi otsuseid Otepää
arengu nimel lähtudes meie valimisliitude programmides lubatust.“
MONIKA OTROKOVA

Eesti Politsei 91. aastapäeval pälvisid Otepää
valla tänukirja Otepää konstaablijaoskonna politseiametnikud ja teenistujad: juhtivkonstaabel
Aarne Vihm, vaneminspektor Tiiu Kannes,
spetsialist Merle Käis, vanemkonstaabel Heino
Paul, vanemkonstaabel Gaido Jäär, konstaabel
Mario Kants ja juhtivkonstaabel Jaanus Kokkonen.
Politseinikke tunnustasid Otepää volikogu
esimees Jaanus Raidal, volikogu õigus- ja korrakaitsekomisjoni esimees Aivo Pärn ja ametiaega lõpetav vallavanem Meelis Mälberg.

OTEPÄÄ PÄEV Tallinnas
MTÜ Meediagrupp Süd-Est eestvedamisel
koostöös Otepää piirkonna ettevõtjatega
saab toimuma Otepää turundusüritus populaarsel Tallinna Jõuluturul Raekoja platsil. Terve päev
on mikrofon ja lava otepäälaste käsutuses. On tore
märkida, et ettevõtjad on aktiivselt kaasa löömas
nimetatud üritusel kohapeal ja panustamas loteriisse
oma toodete ja teenustega.

Päeva programm
11.00
11.30
12.30
14.00

toimub te
Otepää tervitab
le
s
aate salv Marju Länik
estus
Laulge Kaasa ja Reet Linna
Marju Länik

Programmi täiendab ja juhib

RAADIO

Sky Plus.

Üllatused ja LOTERII Otepää ettevõtjatelt.

Kellel veel huvi panustada loteriisse, võtke ühendust.
Info ja kontakt: Valdur Sepp, 513 7977, valdur@laulgekaasa.ee,
Maris Saar, 5567 9987.
Tallinna Jõuluturgu Raekoja platsil korraldab Event Masters OÜ.
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Otepää vallavalitsus, www.otepaa.ee
Lipuväljak 13 67405, Otepää
Tel 766 4800, e-post: vald@otepaa.ee
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AMETLIK INFO
Otepää vallavolikogus
Otepää valla valimiskomisjon viis läbi vallavolikogu esimehe valimised. Vallavolikogu
esimeheks valituks osutus Jaanus Raidal.
Valiti Otepää Vallavolikogu aseesimeheks
Jaanus Barkala.
Moodustati järgnevad Otepää Vallavolikogu alatised komisjonid: majandus- ja
eelarvekomisjon, maaelu- ja keskkonnakomisjon, spordikomisjon, tervishoiu- ja sotsiaalkomisjon, kultuurikomisjon, õigus- ja
korrakaitsekomisjon, revisjonikomisjon.
Valiti majandus- ja eelarvekomisjoni esimeheks Valdur Siilbek.
Valiti maaelu- ja keskkonnakomisjoni esimeheks Peeter Holts.
Valiti spordikomisjoni esimeheks Silver
Eljand.
Valiti tervishoiu- ja sotsiaalkomisjoni esimeheks Helle Kuldmaa.
Valiti kultuurikomisjoni esimeheks Ivari
Viigimets.
Valiti õigus- ja korrakaitsekomisjoni esimeheks Aivo Pärn.
Valiti revisjonikomisjoni esimeheks Indrek
Tiido.
Valiti majandus- ja eelarvekomisjoni aseesimeheks Jaanus Barkala.
Valiti maaelu- ja keskkonnakomisjoni
aseesimeheks Külli Uibo.
Valiti spordikomisjoni aseesimeheks Aivo
Pärn.
Valiti tervishoiu- ja sotsiaalkomisjoni aseesimeheks Valdur Siilbek.
Valiti kultuurikomisjoni aseesimeheks
Peeter Holts.
Valiti õigus- ja korrakaitsekomisjoni aseesimeheks Jaanus Barkala.
Valiti revisjonikomisjoni aseesimeheks
Valdur Siilbek.
Valiti Otepää vallavanemaks Aivar Pärli.
Määrati vallavanema töötasuks 20 000
krooni kuus. Otsustati maksta sõidukulude
hüvitist isikliku sõiduauto kasutamise eest
ametiülesannete täitmisel vallavalitsuse
raamatupidamisele esitatava sõidupäeviku
alusel kuni 4000,- krooni.
Otsustati eraldada vahendeid reservfondist.
Otsustati määrata vallavanem Meelis
Mälbergile lahkumishüvitiseks 25 000 krooni.
Määrati Otepää vallavolikogu esimehele
hüvitiseks 50% vallavanema palgast.

Otepää vallavalitsuses
Otsustati maksta valla valimiskomisjoni
liikmele 600 krooni isikliku sõiduauto kasutamise eest teenistusülesannete täitmisel.
Eraldati pearaha järgnevatele kultuuriühingutele: MTÜ Eveko koor, MTÜ
Nuustaku ansambel Relami, MTÜ
Nuustaku naisrahvatantsu rühm, MTÜ
Otepää pensionäride ühendus ansambel
Laulurõõm, ansambel Tantsurõõm.
Jäeti rahuldamata 3 korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemise taotlust.
Rahuldati 14 korraldatud jäätmeveoga
mitteliitunuks lugemise taotlust.
Kinnitati hajaasustuse veeprogrammi
raames Hans Jürgensoni esitatud aruanne;
Urmas Laiv`i esitatud aruanne.
Tehti ettepanek määrata Otepää reoveepuhasti kompleksi teenindamiseks vajaliku
maa suuruseks 6,77 ha; Sihva reoveepuhasti
kompleksi teenindamiseks vajaliku maa suuruseks 15068 m²; Alajaama reoveepuhasti
kompleksi teenindamiseks vajaliku maa
suuruseks 31477m²
Väljastati ehitusluba OÜle Jaotusvõrk
Lohu maaüksuse liitumiseks elektrivõrguga Mägestiku külas Otepää vallas; OÜle
Jaotusvõrk Olümpiakeskus Tehvandi
maaüksuse liitumiseks elektrivõrguga Nüpli
külas Otepää vallas; Väino Põllumäele abi-

Hea ettevõtja, kes sa elad
kaasa Otepää arengule ja
tulevikule!
Oled oodatud osa võtma Otepää valla ettevõtjatest
koosneva mittetulundusühingu loomise ideekoosolekust, mille eesmärk on ühistegevus Otepää arendamisel
ja projektirahastuse saamisel erinevatest struktuurifondidest.
Sinu mõtted ja ideed on vajalikud parimate lahenduste leidmiseks ja arengusuundade määramiseks. Ideed
saavad ellu viidud toetusfondide kaasabil ning ühiselt
muutub Otepää nimi tugevamaks! Ära jää sina oma
unistustega üksi vaid teosta need koos meiega.
Saame kokku esmaspäeval, 23. novembril kell 15.00
hotellis Karupesa.
Otepää valla turismiettevõtjatest koosnev
initsiatiivgrupp

Otepää valla uued ilmakodanikud saavad sünnikirja
22. novembril kell 12.00 antakse Otepää Kultuurikeskuses valla uutele ilmakodanikele kätte sünnikirjad.
Tegemist on ilusa ning pikaaegse traditsiooniga, kus
vallas sündinud beebidele antakse sünnikirjad vallavanema allkirjaga ning nimeline album.
Sel aastal on oodatud need lapsed, kes on sündinud ajavahemikul 1.oktoober 2008-30.september
2009, ehk siis lapsed, kes hiljem koos kooli lähevad.
Tänavu on neid lapsi 34 – 17 poissi ja 17 tüdrukut.
Sünnikirju annavad kätte vallavanem Aivar Pärli ja
abivallavanem Aare Matt.
MONIKA OTROKOVA

Armas Otepää Invaühingu liige!
Jõulukoosviibimine toimub Edgari Trahteris
16. detsembril kell 14.00. Eelregistreerimine
kuni 12. dets. telefonil 765 5330 E.Saar

Otepää vallavalitsus otsib
jõulukuuske
Otepää Vallavalitsus soovib leida kuuske, mis kaunistaks jõulu ajal Otepää Keskväljakut.
Pakutava kuuse pikkus ei tohiks ületada 17 meetrit,
kuusk peab olema tihe, mitte väga kahar ja kasvama
ligipääsetavas kohas.
Sobiva puu omanikel palume ühendust võtta kuni
23.novembrini telefonidel 766 4807 või 506 4991 (heakorraspetsialist Urmas Kuldmaa).
MONIKA OTROKOVA
Otepää Vallavalitsuse kommunikatsioonijuht

Spordi- ja kultuuritoetuste
taotlemisest
Tuletame meelde, et spordi- ja kultuuritoetuste taotluste
esitamise tähtaeg on 1.detsember 2009. Spordi- ja
kultuuritoetuste taotlemise korraga on võimalik tutvuda
Otepää valla kodulehel www.otepaa.ee ja www.otepaasport.ee.
Lisainfo: Sirje Ginter (kultuur) 509 7795; Merlin Müür
(sport) 515 7487.

Talvepealinna turg
Talvepealinna turg avatakse Otepää keskväljakul
21. detsembril kell 12.00 ja suletakse kell 20.00.
Kauplema on oodatud müüjad, kes pakuvad külastajatele kaunist käsitööd, meeldivaid kingitusi kingikotti ja
kauneid jõulukaunistusi.
Talunikud, veeretage kohale mee-, kurgi- ja kapsatünnid, kartulitest, õuntest ning lihast rääkimata. Perenaised, tulge pakkuma hõrke küpsetisi, lõhnavat leiba ja
kodust verivorsti ning teed.
Oodatud on kõik ettevõtjad, kes rikastavad meie kõigi
jõululauda.
Turul kauplemiseks palume soovijatel registreerida
telefonidel 5332 6679, 5615 3357, müügikohtade arv on
piiratud. (Otepää Naisselts).
MONIKA OTROKOVA

Üldplaneering, kus sa oled... (5)
/algus OT 15/
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laneeringu avaliku väljapaneku ajal posti teel või
elektronpostiga saadetud ettepanekuid ja vastuväiteid esitanud isikutele teatab planeeringu koostamist
korraldav kohalik omavalitsus oma põhjendatud seisukoha ettepanekute ja vastuväidete kohta ning avaliku
arutelu toimumise aja ja koha nelja nädala jooksul pärast
planeeringu avaliku väljapaneku lõppemist.
Seega kui teil on ettepanekuid, tuleb need avaliku
väljapaneku ajal kirja panna ja saata Otepää Vallavalitsuse üldaadressile Lipuväljak 13, Otepää 67405 või
vald@otepaa.ee.
Postiga saabunud ettepanekutele vastatakse posti teel
ja elektronpostiga saadetud ettepanekutele elektronposti teel. Oma kirjale palume kindlasti lisada oma aadress,
kuhu soovite vastust saada.
Kuidas ma tean, kas minu ettepanekute ja vastuväidetega arvestatakse? Esiteks saate esimese info eelnimetatud kirjaga ning teiseks saate infot avalikul arutelul, mis
korraldatakse kuue nädala jooksul peale üldplaneeringu
avaliku väljapaneku lõppemist. Selle toimumise aeg ja
koht antakse teada samas kirjas. Teade avaliku arutelu
aja ja koha kohta avaldatakse ka Otepää Teatajas ja
Valgamaalases vähemalt üks nädal enne avaliku arutelu
toimumist.
Avaliku väljapaneku ja arutelu tulemustest avaldame
info Otepää Teatajas ja Valgamaalases kahe nädala jooksul peale arutelu.
Kui avalikult väljapanekult ja arutelult tuleb põhjendatud
ettepanekuid ja vastuväiteid, peab omavalitsus kaaluma
planeeringulahenduse muutmist. Kui avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu tulemuste alusel tehtud parandused
ja täiendused muudavad üldplaneeringu põhilahendusi,
korratakse kooskõlastamist isikuga (riigiasutused), keda
põhilahendus puudutab, samuti avalikku väljapanekut ja
avalikku arutelu.
Kui te soovite oma ettepanekutest ja vastuväidetest
loobuda, tuleb sellest omavalitsust või maavanemat
kirjalikult teavitada.
Kui omavalitsus on avalikul väljapanekul tehtud vastuväidete osas seisukohale jõudnud ja üldplaneeringut
vastavalt parandanud, saadetakse üldplaneering maavanemale järelevalve teostamiseks.
Maavanema ülesanne on kontrollida, et üldplaneering
vastaks õigusaktidele ja maakonnaplaneeringule. MaaAadress: Lipuväljak 13, Otepää 67405
Telefon: 7664 818
E-kiri: teataja@otepaa.ee
Ajaleht internetis: www.otepaa.ee/ot

vanem kuulab ära avalikustamisel vastuväited esitanud
isikud ja omavalitsuse ning annab oma seisukoha vastuväidetele, millega planeeringus pole arvestatud.
Järelevalve käigus lahendamata jäänud eriarvamused
omavalitsuse ja maavanema vahel lahendab Siseministeerium.
Kui maavanem on jõudnud seisukohale, et üldplaneering ja selle menetlemine vastab seadustele, annab maavanem üldplaneeringule heakskiidu ja teeb ettepaneku
selle kehtestamiseks. Nüüd võib Otepää Vallavolikogu
üldplaneeringu KEHTESTADA.
Üldplaneeringu kehtestamise teade ilmub Otepää
Teatajas hiljemalt kuu jooksul kehtestamise päevast
alates. Isikutele, kelle kirjalikult tehtud ettepanekutega
üldplaneeringus ei arvestatud, saadetakse vastav teade
tähtkirjaga.
Planeeringu kehtestamise otsuse saab vaidlustada
kohtus. Selleks tuleb ühe kuu jooksul alates päevast,
mil te saite teada või pidite otsusest teada saama, pöörduda kohtusse. Seda juhul kui planeering on vastuolus
seaduse või muu õigusaktiga, on rikutud teie õigusi või
piiratud teie vabadusi.
Samuti võite teha Otepää Vallavolikogule ettepaneku
kehtestatud üldplaneeringu või kehtestamise otsuse
seadusega kooskõlla viimiseks kui leiate, et üldplaneering või kehtestamise otsus on vastuolus seaduse või
muu õigusaktiga.

/järgneb

AMETLIK INFO
hoone püstitamiseks asukohaga Otepää vald Nüpli
küla Järvetalu maaüksus; Väino Põllumäele sauna
püstitamiseks asukohaga Otepää vald Nüpli küla
Järvetalu maaüksus; Väino Põllumäele üksikelamu
rekonstrueerimiseks asukohaga Otepää vald Nüpli
küla Järvetalu maaüksus;
Väljastati kasutusluba Apik Invest OÜ üksikelamule asukohaga Valgamaa Otepää vald Arula
küla Aaviku maaüksus; Imbi Kulpsoni üksikelamule asukohaga Valgamaa Otepää vald Otepää linn
Piiri tn 19; Andrus Kluge üksikelamule asukohaga
Valgamaa Otepää vald Arula küla Kopli maaüksus;
Kanti Lasteaias Pähklike maha kasutuskõlbmatuks tunnistatud vara 17 ühikut summas 8832,75
krooni.
Võeti vastu ja suunati avalikule väljapanekule
Otepää vallas Nüpli külas asuva Suure-Kalda kinnistu detailplaneering.
Anti luba MTÜle Anni Mängumaa paigaldada
kaks reklaamstendi, mõlemad suurusega 1,25 m²,
Otepääle tartu mnt sissesõidule ja aedlinna Tamme
puiesteele alates 01.novembrist 2009.a määramata
tähtajaks.
Määrati projekteerimistingimused OÜle Ökoteh
asukohaga Tõutsi küla Ojaveere III maaüksus,
elamu ja abihoone ehitusprojektide koostamiseks;
OÜle Ökoteh asukohaga Tõutsi küla Ojaveere II
maaüksus, elamu ja abihoonete ehitusprojektide
koostamiseks; Tehvandi ekstreempargi ehitusprojektide koostamiseks Nüpli külas Olümpiakeskus
Tehvandi ja Alliku kinnistutel; ASle Otepää Veevärk
veetöötlusjaama ehitusprojekti koostamiseks Otepää
külas; ASle Otepää Veevärk veetöötlusjaama ehitusprojekti koostamiseks Otepää linnas Kopli tn 6a
maaüksusele; OÜle Ökoteh asukohaga Nüpli küla
Kivisoo maaüksus, elamu ja abihoonete ehitusprojektide koostamiseks.
Anti luba SAle Tehvandi Spordikeskus korraldada 19.12 – 20.12. 2009 ning 09.01 – 10.01.2010
avalik üritus FIS kontinentaalkarikasarja võistlused suusahüpetes ja kahevõistluses; SA`le Tehvandi
Spordikeskus korraldada 16.-17.01.2010 Otepääl,
Tehvandi Spordikeskuse territooriumil avalik üritus
FIS Maailmakarikavõistluste Otepää võistlus murdmaasuusatamises.
Määrati lapse sünnitoetust 3le vallakodanikule.
Loeti korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks
perioodideks 01.oktoober 2009.a – 30. aprill 2010
ja 01. oktoober 2010.a – 30. aprill 2011. a 5 taotluse
esitanud isikut.
Otsustati kvalifitseerida riigihanke nr 114564
„Otepää Gümnaasiumi söökla sisustuse ostmine
koos paigaldamisega“ pakkujad, pakkumused vastavaks tunnistada, hinnata pakkumused ja pakkumused edukaks tunnistada.
Otsustati kvalifitseerida riigihanke nr 114562
„Otepää Gümnaasiumile mööbli ostmine koos paigaldamisega“ pakkujad, pakkumused vastavaks
tunnistada, hinnata pakkumused ja pakkumused
edukask tunnistada.
Tunnistati Otepää Vallavalitsuse 21.10.09 korraldus nr 2-4-486 punkt 2 kehtetuks.
Otsustati kinnitada Otepää Kultuurikeskuse töötajate koosseis ja palgamäärad.
Määrati seoses osalemisega rahvusvahelisel vaskpillikonkursil „Noor Virtuoos“ 25-27.11.09 Riias
(Läti Vabariik) andeka noore kultuuripärli toetust
3le vallakodanikule.
Sõlmiti 2 vallakodanikuga sotsiaalkorteri üürileping kehtivusega 1 aasta.
Peeti võimalikuks Mäe-Tülsu katastriüksuse jagamine.

Venemaa turismifirmad
külastavad Kagu-Eestit
20.-21. novembril külastavad Pihkva ja Novgorodi
turismifirmad Kagu-Eestit. Lisaks Pihkva ja Novorodi
turismifirmade esindajatele osalevad külastusel Moskva
Turismiakadeemia Pihkva filiaali teadurid, keda huvitab
siin piirkonnas ökoturism ja maaelu.
Esimesel päeval käiakse Võrumaal, teisel päeval
viibitakse Otepääl. Otepääl tutvutakse Tehvandi Spordikeskuse, Tehvandi vaatetorni, hotellidega Karupesa ja
Bernhard.
Külastuse korraldavad Kütioru Puhkuse AS ja Pihkva
turismiettevõte Planeta.
Täiendav info: Endel Talv 505 9313

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

Otepää Vallavalitsus
annab üürile
büroopinnad
Otepää Vallavalitsus annab üürile büroopinnad
asukohaga Lipuväljak 13. Üüripindade alghind on
50 krooni m²/kuus. Üürileandmise aeg on 3 aastat.
Lisainfo: abivallavanem Kristajn Rõivassepp
7664810; 5348 8688.

Kaastöid ei retsenseerita ega tagastata.
Kuulutusi Otepää Teatajasse võtavad lisaks toimetusele vastu Palupera, Puka, Otepää ja Sangaste vallavalitsused.
Toimetus ei vastuta kuulutuste ja reklaamide sisu eest.

Järgmine Otepää Teataja
ilmub 4. detsembril.
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Otepää vallavalitsus, www.otepaa.ee
Lipuväljak 13 67405, Otepää
Tel 766 4800, e-post: vald@otepaa.ee
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Isadepäev Võrukaela lasteaias

M

inu ISA, see kõlab iga lapse suust
väga uhkelt. Isa on autoriteet,
keda imetletakse ja kellega arves-

tatakse.
Meie lasteaias oli terve nädal pühendatud isadele ja mehiste tegemistega seotud. Alustasime
sellest, et iga laps sai oma isa iseloomustada ja
rääkida, mida tema isa kõige paremini oskab.
Kõneldi veel rasketest ja eluohtlikest ametitest,
nagu seda on päästetöötaja, sõdur, politseinik.
Lapsed said tutvuda erinevate tööriistadega ja
ise proovida, kui “lihtne“ on haamriga naelale
pihta saada.
Kesknädalal oli kulminatsioon: lasteaeda
aina tuli ja tuli isasid ning muidugi ka emasid

ja teisi pereliikmeid. Isadepäevale pühendatud
pidustused said alguse kõige pisemate rühmast.
Luulevormis koostatud peokava juhtisid pidulikult riietatud nukuke ja karu. Lõbusatele tantsudele ja lauludele lisaks pidid isad leidma suurest
korvist oma lapse salli ja selle ka korralikult talle
kaela siduma. Koos lastega tuli kokku panna
puzle ja seejärel siirduda, laps kukil, väljateenitud preemiareisileisile. Lisaks said isad endale
uued, moodsas disainis kaelasidemed.
Õhtuhämaruses hakkas lasteaia õuele rahvast
kogunema. Algas vanemate rühmade isadepäeva üritus. Eriline elevus tekkis siis, kui lasteaia
värava taha sõitis suur buss. Lapsed kibelesid
juba bussile minema, aga oli vaja veidi kanna-

Mehised tegemised Pähklikeses
Poiste nädal ja Pähklipoisi valimine

Pähklikeses on traditsioon isadepäevaeelsel
nädalal korraldada poiste nädal, kus tegevused on poistekesksemad ja mehisemad.
Poistenädalal valitakse Pähklipoiss. Selle aasta
Pähklipoisi valimine tuli korraldada Sajajalgse
rühmal. Eelnevalt paluti igal rühmal valida oma
Pähklipoiss, kes hakkaks siis võistlema lasteaia
Pähklipoisi tiitli nimel.
Õpetajad Eha ja Marika meisterdasid kõigile poistele pähklipoisi medalid. Neljapäeva
hommikul kell 10 alustasime Pähklipoisi
valimisi lasteaia lauluga Pähklike. Kutsusime
rühmade Pähklipoisid võistlustulle. Poisid
tutvustasid end lasteaiakaaslastele. Lisaks
pidid võistlejad joonistama endast portree ja
kirjutama selle alla oma nime. Kõik võistlejad
said ülesandega edukalt hakkama. Portreed

kinnitati saali seinale. Õpetaja Marika andis
portreedele hinnangu ja jagas punkte. Järgnesid
võistlused, kus igal võistlejal tuli haamriga kaks
naela puupakku lüüa, lusikal plastmuna kanda
ja kurikad pikali veeretada. Kokkuvõttes pälvis
kindla võidu Sajajalgse rühma Kelvin, kes on
5aastane. Kõik võistlejad olid väga tublid, said
kaela medalid ja Pähklipoiss veel lisaks lindi. Ka
ülejäänud lasteaia poisid said medalid, kuhu tuli
ise pael taha ajada. Ürituse lõpetasime ühiselt
tantsumänguga „Pugi”. Laste silmad särasid
rõõmust. Pikisilmi jäädi ootama tüdrukute nädalat ja Pähklipiiga valimist.
Isadepäev

Pühapäev tore päev, tore päev,
siis isa töölt koju jääb, koju jääb
ja terve päev käime koos, käime koos
üheskoos, üheskoos, üheskoos...

tust varuda. Väljaütlemist ootas muusikaõpetajaga koos ette valmistatud tervitus. See oli
väljendusrikas ja emotsionaalne – lõbusad
luuleread koos „kehapillidega“. Ja siis kribinalkrabinal bussi. Üllatav, kui palju küll üks buss
võib mahutada. Nagu öeldakse – “häid lambaid
mahub ühte lauta palju“, - leidsid kõik endale
koha ja sõit algas Kanepi poole. Ootusärevaid
küsimusi hakkas kohe kostma igast suunast.
Kaua me sõidame? Kas on veel kaugel? Millal
me kohale jõuame?
Kulus veel natuke aega ja hakkasidki paistma
ralliklubi Syrius eredalt valgustatud garaažtöökoda. Bussile leiti koht rallimasinate ja
hooldusmasinate vahel ning meid juhatati
lahkelt siseruumidesse. See oli põnev maailm
nii lastele kui ka täiskasvanutele.Üllatas see,
et ka väikesed tüdrukud võivad autoremonditöökojast huvitatud olla! Ja milline rõõm, kui
rallimasina rooli taha lubati istuda. Südamlik
tänu kõige eest ralliklubi töötajatele.
Veel tänan Liisa Mari ja Eva Mai isa, kes tegi
lastele maailmaruumi tutvustava toreda esitluse, kus kõik said selge ettekujutuse maa, kuu ja
päikese suurusest ja omavahelisest kaugusest.
Vastatamist vajasid ka laste esitatud küsimused kosmoseruumist ja tulnukatest. Või mis siis
saab, kui päike ja kuu kokku põrkavad?
Reede õhtul koju minnes võtsid lapsed kaasa
omavalmistatud üllatuskingitused isadele. Kes
oli ise vahva rallika maalinud ja sellele raamigi
ümber meisterdanud, kes aga uhke raami sisse
oma issi portree maalinud.
Isad toovad meie ellu energiat ja rõõmu.
Neile meeldib lastega koos olla ning teha asju
natuke teistmoodi kui ehk emad seda teeksid.
Tunnustame neid selle eest ühiselt.
MEELI MENNING,
Lasteaia Võrukael õpetaja

20. novembril kell 9.30-12.00 Otepää Kultuurikeskuses
tööinspektsiooni loeng. Urmas Jaagusoo
20. novembril kell 15.00-17.00 Otepää Kultuurikeskuses tarbijakonverents. Maie Niit
20. novembril kell 20.00 Otepää Kultuurikeskuses. Otepää
Kultuurikeskus koostöös Tartu tantsukooliga Tango korraldavad
TANTSUSALONGI elava muusika saatel.Tantsurütme mängib
ansambel M&K DUO. Lisaks erinevatele tantsurütmidele on
võimalik õppida tantsuõpetaja Veiko Ratase juhendamisel
valsisamme.Töötab puhvet. Pääse 50.21. novembril kell 10.00-20.00 Otepää Kultuurikeskuses
Valgamaa noortekeskuste ühisüritus.
22. novembril kell 12.00 Otepää Kultuurikeskuses sünnikirjade
kätteandmine Otepää vallas sündinud lastele.
24. novembril kell 16.30-18.00 Otepää Kultuurikeskuses algklasside karneval.
26. novembril kell 20.00 Otepää Kultuurikeskus KINO Taevast
sajab lihapalle Animatsioon, perefilm. Pilet 20.27. novembril kell 18.30 Otepää Kultuurikeskuses käsitööring.
Jõulukaunistused. Osavõtt 35,28. novembril kell 17.00 Otepää Kultuurikeskluses kontsert.
Otepää isetegevuskollektiivid.Osalevad Peterburi ja Toksovo
sõprusdelegatsioonid. Tasuta.
29. novembril kell 10.00 Keskväljaku kuuse juures advenditulede
süütamine.
29. novembril kell 18.00 Otepää Kultuurikeskuses kontsert “Valge
Ingel”
Ingrid Lukas – vokaal, Gregor-Frei – saksofon, bassklarnet, metallofon, Patrik Zosso – trummid, glaasid ja mänguasjad.
3. detsembril kell 19.00 Otepää Kultuurikeskuses Kalju Ruuveni
90. sünniaastapäeva tähistamine. Otepää Rahvateatri etendus
“Laip Sahvris”. Pilet 40,NB! Kino jääb ära!
4. detsembril kell 20.00 Otepää Kultuurikeskuses tantsusalong.
11. detsembril kell 18.00-21.45 Otepää Kultuurikeskuses Otepää
Gümnaasium. Supertalent.
12. detsembril kell 19.00 Otepää Kultuurikeskuses Eveko koori
20. a. juubelikontsert.
13. detsembril kell 16.00 Otepää Kultuurikeskuses ansambel
Relami jõulukontsert.
18. detsembril kell 19,00 Otepää Kultuurikeskuses Hansahoovi
teater. Humoorikas etendus “Nääripidu”. Osades: Egon Nuter,
Liina Tennosaar, Jüri Aarma, Inga Allik. Lavastaja: Egon Nuter
Autor: Villu Kangur. Konsultant: Ain Mäeots.
Piletid 150.- täiskasvanu/ 125.-pensionär ,õpilane. Eelmüük Otepää

Nii algab üks lõbus lastelaul. Isaga on alati
vahva mängida või midagi toredat teha.
Pähklikeses võeti isadega koos ette mõndagi:
meisterdati jääkmaterjalidest põnevaid leiutisi, pappkastidest nukumaju, bensiinijaamu,
garaaže, parklaid ja palju muud, puitmaterjalist
pesakaste lindudele, laternaid küünalde jaoks,
lauldi, tantsiti ja mängiti. Peamurdmist valmistas pimedas orienteerumine lasteaia õuealal.
Liikumisõpetaja Merike oli ette valmistanud
mängu, mis nii lastele kui ka isadele osutus parajaks pähkliks. Seda suurema rahulolu tõi tulemuse saavutamine. Lapsed valmistasid isadele
ka üllatusi. Joonistati kaarte ja isade portreesid.
Kuna isadepäev on perepäev, ei jäetud emasidki
kõrvale. Nii olid emad valmistanud pidulikke
suupisteid ja maiustusi. Ühisest ettevõtmisest
jäi rõõm kõigi osapoolte südametesse.
lasteaiaõpetaja MARIKA SOIDRA,
juhataja PILLE VILLEMS

Ameerika profikorvpallur tuleb Otepääle korvpalli propageerima

Kultuurikeskuses ja Turismiinfo keskuses.

19. detsembril kell 16.00 Otepää Kultuurikeskuses laste
Jõulukontsert.
20. detsembril kell 12.00 Otepää Kultuurikeskuses eakate
jõulukontsert “Kaunimad aastad Su elus”. Esinevad Andres
Dvinjaninov, Hannes Kaljujärv, Toomas Lunge, Indrek Kalda.
21. detsembril Talvepealinna avamine.
Otepää Muusikakooli avalikud õpilaskontserdid toimuvad teisipäeval, 24. ja neljapäeval, 26. novembril
kell 18.00 Muusikakooli kammersaalis. Sissepääs on
TASUTA.

Isadepäev Pühajärve Põhikoolis
9. novembril toimus meie kooli traditsiooniline isadepäevapidu.
Huvijuht Eve võttis selle kokku nii: “Isadele pühendatud pidu läks
igati korda. Toimus muutumismäng isadele ja viktoriin. Emad õppisid ja esitasid gripitantsu ning koos lastega kirjutasid isadest. Meie
õpilaste isad on FANTASTILISED! Tänan ka nende isade fantastilisi
lapsi, kes peo ettevalmistasid ja läbi viisid.”
Hendriku, Andrese ja Taavi isa Urmas Aalistet tänati kui meie
kooli AASTA ISA.
Stiilse Viisiku poolt tuunitud isad korraldasid publikule ja þüriile
unustamatu moeðõu. Viktoriinis pakkus isadele tugevat konkurentsi laste tiim. Ja nendel, kes said selgeks gripitantsu, pole haigust
nüüd karta!
MEEDIAKLUBI

A

meerika proﬁkorvpallur Chris Moore
tuleb novembri lõpul Otepääle korvpalli propageerima. 21. novembril
toimuvad Otepää spordihoones korvpallialased
töötoad, 28. novembril kell 16.00 peetakse aga
suur korvpallivõistlus Chris Moore’i dream
teami ja kohaliku korvapallivõistkonna Otepää
Rockets vahel.
Chris Moore on litsentseeritud treener ja endine proﬁkorvpallur Ameerikast, kes on tegelenud
16 aastat professionaalse korvpallimänguga,
neist 7 on ta mänginud ja õpetanud Eestis.
Otepää valla spordijuhi Merlin Müüri sõnul
sisaldavad Otepää spordihoones läbiviidavad
treeningud korvpalli põhitegevuste arendamist:
pealeviskeid, söötmist ja triblamist.
“Kõik see saab olema väga põnev ja huvitav
ning lõbus ja midagi teistsugust lastele või nagu

KULTUURIKESKUSES

Chris Moore dream team, Chris Moore - keskel, nr 17. foto: SA Otepää Spordirajatised

Chis Moore ise ütleb – it will be fun!”, kinnitas Merlin Müür. “Oodatud on kõik huvilised,

õpitoas osalemine maksab 60 krooni.”
21. novembril kell 12.00-13.00 on kohale
oodatud kõik 1-5. klassi lapsed ja kell 13.0014.00 vanemad ehk 6-12. klassi lapsed. Kui
vanemate laste seas on rohkem huvilisi, toimuvad treeningud lisaks veel kell 14.00-15.00 ja
15.00-16.00. Kõik lapsed, kes on huvitatud,
võivad ühendust võtta oma kehalise kasvatuse
õpetajaga või Otepää valla spordijuhi Merlin
Müüriga.
Lisaks sellele toimub 28. novembril kell 16.00
Otepää Spordihoones suur korvapallivõistlus
Chris Moore’i dream teami ja kohaliku võistkonna Otepää Rockets vahel.
Ootame kõiki huvilisi Otepääle kaasa elama
ja töötubadest osa võtma!
MONIKA OTROKOVA

Naeratused on tegelikult pisiasjad
aga kui neid eluteele laiali puistata,
teevad nad mõõtmatult palju head.
/J.Addison /

Puuetega inimeste päeva tähistamine
toimub reedel, 4. detsembril Otepää Kultuurikeskuses algusega
kell 14.00.
Tervituskõne vallavanem Aivar Pärlilt.
Meelelahutusliku programmi esitavad Põlva isetegevuslased.
Laulab andsambel “Relami”.
Toimub ühislaulmine ja tantsimine!
Sööme kringlit ja joome kohvi.
Oodatud on kõik puuetega inimesed, nende pereliikmed, sõbrad
ja abistajad!
Meeldiva kohtumiseni!
MARIKA EIN
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AMETLIK INFO
Palupera vallavolikogus
03.11.2009

Valiti vallavanemaks Terje Korss.
Kinnitati vallavalitsuse liikmete arvuks 6. Kinnitati
valitsuse liikmeteks Tõnu Kukk, Merike Terve, Vaike
Viks, Maire Lemberg, Ake Andressoo ja Tõnu
Raak.
Moodustati järgnevad volikogu alatised komisjonid – revisjonikomisjon; eelarvekomisjon; hariduskomisjon; sotsiaal-ja kultuurikomisjon; maa-,
majandus- ja ettevõtluskomisjon.
Valiti revisjonikomisjoni esimeheks Anu Narits ja
liikmeteks Anti Kulasalu ja Toomas Kikas.
Valiti alatise maa-, majandus- ja ettevõtluskomisjoni esimeheks Vahto Sikk.
Valiti alatise eelarvekomisjoni esimeheks Kalev
Lõhmus.
Valiti alatise hariduskomisjoni esimeheks Ermo
Kruuse.
Valiti alatise sotsiaal- ja kultuurikomisjoni esimeheks Marika Viks.
Nimetati Valgamaa Omavalitsuste Liidu üldkoosolekule esindajateks Vambola Sipelgas ja Terje Korss
ning asendusliikmeteks Toomas Kikas ja Merike
Terve.
Otsustati kehtestada Vabriku kinnistu kü nr
58201:002:0026 detailplaneering, mis ei muuda
kehtivat üldplaneeringut planeeringualal.
Järgmine vallavolikogu istung toimub 24. novembril

Palupera Vallavalitsuses
28.10.2009:

Väljastati ehitusluba Miti külas Männisalu kinnistu
elektrivõrguga liitumisühenduse väljaehitamiseks.
Väljastati kasutusluba Hellenurme külas Ääremaa
kinnistul rekonstrueeritud MTÜ Avatud Hellenurme
Noortekeskuse kasutuses olevale ehitisele.
Rahuldati tähtajaliselt erandkorras 9 taotlust korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemiseks.
Otsustamise üldpõhimõte on – tähtajaliselt rahuldatakse vaid alaliste elaniketa majapidamised, aastaringselt majapidamises elavad jäätmevaldajad lugeda
Jäätmeseaduse § 69 lg 1 alusel liitunuks korraldatud
jäätmeveoga. Jäätmevaldaja, kes koostöös naabritega
sõlmivad ühise lepingu, vabastatakse samuti kohustusest sõlmida ise leping.
Anti üks üks sünnitoetus 2000 krooni, üks sünnitoetus 1500 krooni lapse 1-aastaseks saamisel, üks
matusetoetus 2000 krooni, kolm küttepuude toetust
a`1000 krooni ja üksteist toetust kutsekoolis õppijatele a´600 krooni.
Väljastati raieluba V.S-le Palupera külas Palupera
valla teeregistris oleva Reimann-Uuemaa tee nr
5820062 teeäärse võsa raieks.
Vallavalitsuses 13.11.2009:
Määrati Hellenurme külas Hellenurme kauplusehoone teenindusmaa 2073 m², sihtotstarve ärimaa ja
nimetati see Hellenurme kaupluse katastriüksuseks.
Anti Hellenurme kaupluse omanikule, Elva Tarbijate
Ühistule nõusolek maa ostueesõigusega erastamiseks. Kinnitati maa maksumuse määramise akt.
Väljastati liikumispuudega inimese sõiduki parkimiskaart V.R-le.
Anti nõusolek A.K-ile kuuluva kinnistu koormamiseks Nõuni külas, isikliku kasutusõiguse seadmise lepingu ja asjaõiguslepingu sõlmimiseks OÜga
Jaotusvõrk.
Kooskõlastati Hellenurme Veski OÜlt laekunud
vee erikasutusloa taotlus.
Rahuldati tähtajaliselt erandkorras 3 taotlust korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemiseks.
Otsustamise üldpõhimõte on – tähtajaliselt rahuldatakse vaid alaliste elaniketa majapidamised, aastaringselt majapidamises elavad jäätmevaldajad lugeda
Jäätmeseaduse § 69 lg 1 alusel liitunuks korraldatud
jäätmeveoga. Jäätmevaldaja, kes koostöös naabritega
sõlmivad ühise lepingu, vabastatakse samuti kohustusest sõlmida ise leping.
Anti kaks sünnitoetust a´ 1500 krooni lapse 1-aastaseks saamisel, üks matusetoetus 2000 krooni, üks
küttepuude toetus 1000 krooni, üks toetus kutsekoolis õppijale 600 krooni, neli ühekordset toetust a´300
krooni ja üks ravimitoetus 337 krooni.
Nõustuti Mäelooga külas moodustatud kolme
katastriüksuse (suurused 1,62 ha, 2,61 ha ja 2,14
ha) riigi omandisse jätmisega. Katastriüksuste Aakre
metskond nr 231, 233 ja 234 sihtotstarve on maatulundusmaa.
Järgmine vallavalitsuse istung toimub 20. novembril, kus algusega kell 12.00 avatakse eeloleval talvel
lumetõrje teostajate konkursile laekunud pakkujate
pakkumused. Jätkatakse vastavalt päevakorrale.

Suve pikendus Portugalis
9-13. novembril käis Palupera põhikooli delegatsioon järjekordsel Comeniuse projekti „Let`s
live healthily and colourfully” visiidil Portugalis
Abrantesi linnas. Külastasime kooli, mille nimeks
on Escola Secund ria Dr. Solano de Abreu.
Visiidil osalesid projekti koordinaator Reet Allak,
kunstiõpetaja Marika Viks, 9. klassi õpilane Krista
Lokk ja 8. klassi õpilased Maria Voolaid, Alice
Andressoo ning Hanna-Liisa Tamm. Tutvusime
meid vastu võtnud kooliga ja ühe kohaliku lasteaed-algkooliga, Abrantesi linna ning selle ümbrusega. Nautisime kauneid vaateid ookeanile ning
tegime põgusa ekskursiooni Portugali pealinna
Lissaboni.
Oma kõige eredamad muljed panid kirja visiidil
osalenud Krista ja Maria.
KRISTA: Kolmapäeval käisime Buddha Rahu
Aias Bombarral, mille taastas Afganistanis usufanaatikute poolt õhku lastud kujude järgi kunstimetseen Comendador Jos Berardo, kellel on ka
Lissabonis suur kultuuri- ja kunstikeskus.
Ligikaudu 35 hektarit oli täis vaimustavaid,
uhkeid ja võimsaid kujusid, millest mõned jäid
kahjuks nägemata, kuna aega nappis. Kõndisime
ja imestasime, kui ilus see kõik on. Kaamerasilma

Pensionäride jõulupidu
Nõuni pensionäride jõulupidu toimub
6. detsembril kell 12.00

Nõuni kultuurimajas.
Registreerimine ja info telf. 765 1333 Vaike,
5349 4366 Aili

TEATED!
Meeldetuletus! Palupera valla arengukava
2007-2015 on muudatusettepanekutele
avatud 2009 aasta lõpuni.
Oodatud on uued külade ja allasutuste arengukavad, koostamisel uus ühisveevärgi- ja
kanalisatsiooni arengukava jms.

ette jäid paljud skulptuurid – sealhulgas terrakota
sõdalased, hiiglaslikud lamavad kujud, suured ja
uhked lõvid, põnevad aialambikesed, palju erinevaid kujusid buddha usu jumalatest. Kõik oli väga
vaimustav ja kena, terve aed oli väga roheline,
paljude muruväljakute ja veekogudega. Me saime
aru, et aeda laiendatakse veelgi.
Minu arvates oli terve reis väga põnev. Tutvusime
uute kohtade ja inimestega, praktiseerisime inglise
keelt, elasime teistsugust elu, kui Eestis ja kogesime
palju uut ning huvitavat.
MARIA: Koos meid Portugalis vastu võtnud

perega külastasime hobuste laata. See on Abrantesi
kandis iga-aastane traditsioon. Laadale tulevad kõik
hobusehuvilised vaatama ja ostma hobuseid. Soovi
korral näidatakse ka enda ratsusid. Laadalt sai peale
hobuste osta ka kõike ratsutamisega seonduvat, alustades riietest ja lõpetades latritega. Kuna laat kandus
õhtuhämarikus linna tänavatele, oli suur oht hobuse
alla jääda, sest neid liikus seal üsna kiiresti kapates
palju ringi. Võimalus oli osta ka praetud kastaneid,
mis maitsesid väga huvitavalt.

Gripi vastu võitlemine on lihtne!
GRIPP - on erinevate gripiviiruste poolt põhjustatud tõsine nakkushaigus, mis kahjustab kiiresti
hingamisteede limaskesti.
Gripp on eriti ohtlik väikelastele ja vanematele
inimestele, kuna võib kergesti põhjustada tõsiseid tüsistusi.

Nõuni Kultuurimajas

- kiire enesetunde halvenemine
- kõrge palavik
- peavalu
- lihase –ja liigesvalu
- kuiv kõha ja / või nohu
- väsimus ja nõrkus

KUIDAS GRIPI VASTU VÕIDELDA?

* VÕIMALUSEL HOIDU HAIGETEST VÄHEMALT
ÜHE MEETRI KAUGUSELE – nii ei levi viirus
sinuni.
* HAIGENA PÜSI KODUS – nõnda ei nakata sa
teisi ja saad ise kiiremini terveks.

Järgida tasub ka neid nõuandeid:
Esimeste gripinähtude tekkimisel helista oma
perearstile
Väldi oma silmade, nina ja suu puudutamist - nii
hoiad viirused endast eemal
Tuuluta sageli töö –ja eluruume – nii vabaned
haigustekitajatest ruumis
Ela tervislikult - see hoiab sinu immuunsüsteemi
tervena
Kõik need ja teised kasulikud nõuanded leiad
veebilehelt www. gripivastu.ee

pääse 35.-

ESTRAADIETENDUSE „MUHKEL JA MUHEDAD”
LAVASTAMINE
Toetuse saaja – MTÜ Tantsuklubi Mathilde,
põhitaotleja.
Palupera valla roll – osaletakse projekti partnerina, kaasfinantseerijana.
Toetaja – Kohaliku omaalgatuse programm.
Toetus – EV siseriiklik toetus. Komisjoni otsusega
eraldati uue estraadietenduse „Muhkel ja Muhedad” lavastamiseks 2000 krooni.
Projekti lõpp – 30. juuli 2010.a.

PALUPERA PIIRKONNA AJALOO UURIMINE JA
TRÜKKIMINE
Toetuse saaja – MTÜ P-RÜHM, põhitaotleja.
Palupera valla roll – osaletakse projekti partnerina, kaasfinantseerijana.
Toetaja – Kohaliku omaalgatuse programm.
Toetus – EV siseriiklik toetus. Komisjoni otsusega
eraldati Palupera piirkonna ajaloo uurimistööks
arhiivides, külaelanikelt materjali ja info korjamiseks ning saadu vormistamiseks trükisena 24 420
krooni. Tulemus kajastatakse valla veebilehel ja
toimub presentatsiooniürituski.
Projekti lõpp – 1. nov. 2010.a.

GRIPI TUNDEMÄRGID:

*AEVASTADES VÕI KÖHIDES KATA NINA JA
SUU VARRUKA VÕI ÜHEKORDSE TASKURÄTIKUGA – sellega hoidud nakatamast teisi enda
ümber.

algusega kell 19.00

PROJEKTID

REET ALLAK, Palupera põhikooli õppealajuhataja,
KRISTA LOKK 9. ja MARIA VOOLAID 8. klassi õpilane

* PESE TIHTI KÄSI - see kaitseb sind ja sinu
lähedasi viiruste eest.

26. novembril

10. juunil toimunud külakoosolekul moodustati
Palupera piirkonna aktiivgrupp, mis osaliselt kannab n-ö külavanemate rolli. Aktiivgrupp ühendab
endas inimesi, kes soovivad aktiivselt valla arengus kaasa rääkida ning selleks koostööd teha.
Esialgu valitud aktiivgruppi kuuluvad: Paluperast Ilvar Sarapson, Janek Petrov, Marek
Uuemaa, Evelyn Uuemaa; Astuverest Kaja Lokk;
Atrast Vello Siimann, Siina Raudsepp, Ermo Lõoke, neile on lisandunud Andres ja Imbi Rattasepp
ning Kalev Lõhmus. Aktiivgrupp saab kokku kord
kvartalis.
Teine koosolek toimus 20. oktoobril Palupera
Pritsikuuris. Koosolekul tutvuti Palupera piirkonna arengukavaga – täpsemalt plaanitavate
tegevustega järgmiseks viieks aastaks ning tehti
omapoolseid täiendusi/parandusi. Paralleelselt
vaadati ka Palupera Põhikooli arengukava ning
räägiti võimalikest koostöö võimalustest. Seejärel arutleti MTÜ P-Rühma edasiste arengusuundade ja võimaluste üle.
Järgmine aktiivgrupi koosolek on jaanuaris.

SA Otepää Tervisekeskus

Palupera Põhikool sai
toetust
Konkursile “Õppiv Tiiger
meie koolis 2009” laekus 321
taotlust. Rahuldatud 77 taotluse raames eraldas
Tiigrihüppe SA Palupera põhikoolilegi 45 976
krooni. Omaosaluse 11 494 krooni lisades saame
soetada koolile veel ühe puutetahvli ja 3 projektorit. Projekti lõpp veel sel aastal.

PUHKEÕHTU
Hellenurme kultuurimajas

27. novembril
kell 19.30.

Esinevad klubi taidlejad ja
Puka segaansambel U-TUUR.
Õhtu on sisustatud elava muusikaga, mille
saatel saab jalga keerutada. Kõigil on
võimalus osa võtta ühislaulust- ja mängust
ning juhendaja käe all õppida selgeks ka
mõned vanaaegsed seltskonnatantsud.
Võta kaasa hea tuju ja veidi näksimist.
Korraldaja: Tantsuklubi Mathilde
Telefon 5662 2044

Puka vallavalitsus, www.puka.ee
Kooli 6, Puka, 67201, Valgamaa
Tel 766 9412, e-post: vallavalitsus@puka.ee
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Pühapäeval isaga teha võib kõike!

I

sadepäeval oli Aakre koolimaja
täis muusikat, mehist jutukõma
ja laste naeru. Traditsiooniliselt
algas isadepäev kontserdiga. Kõigepealt esinesid kõige väiksemad – meie
lasteaialapsed. Nad õpetasid issidele
majaehitustki. Suure aplausi teenisid
vaprad esinejad Andero Ojamets ja
Sander Vološtšuk. Ega koolilapsedki alla jäänud – oli nii laule, luuletusi, pillimängu kui ka päevakohaseid
nalju. Igaüks sai esineda.
Pärast kontserti läks muusikaõpetaja
Eda Luhti juhendamisel lahti võileibade valmistamise võistlus. Suure kääru
kaunistamiseks oli isadel-lastel vorsti, juustu, kurki, tomatit, porgandit,
muna. Väike mõttepaus ja tulemus
oli üllatav – lauad olid isuäratavaid
ja huvitavaid võileibu täis! Kadedust
tundes mõtlesin, kas ma ise oleksingi
selliste uudsete võileivakatmisideede
peale tulnud.
Et õpetajatest koosnev þürii saaks
rahulikult oma otsuse teha, kupatati
kõik joonistama. Saalis oli tarvis 2
pikka tapeedijõge oma päevamulje-

P

Puka vallavolikogus

tega katta, esmalt küünlaga ja hiljem
värviga. Ruum täitus muusika saatel
ka vaikse tegutsejate nohinaga.
Kõige tervislikum võileib oli
Kalmer Eliase, originaalsem Enn
Kulli, kõige toekam Avo Jagomägi,
kõige kunstipärasem Marko Koorti,
kõige töömahukam Urmo Laikase,
kõige mehisem Peeter Luiga ja kõige
kaunim Jaanis Veskimetsa võistkonnal. Oma kahe väikese pojaga koos
valmistas Neeme Univer kõige poissmehelikuma võileiva. Auhinnad käes,
jagati võileivad tükkideks ning alles
ei jäänud midagi. Küll omatehtud
toit maitses hästi! Isasid ootas veel
kohvilaud, kus nad said omavahel
meestejuttu puhuda.
Meie kooli hakkajate isadega,
kes oskavad nii maitsvaid võileibu
teha, lapsed küll kodus nälga ei jää.
Oli tore koostegutsemine, mis jääb
kauaks meelde.

Valiti vallavanemaks Heikki Kadaja;
Moodustati järgmised volikogu komisjonid:
eelarvekomisjon, esimeheks Tiina Trees; revisjonikomisjon, esimeheks Kalle Põldmägi; majandus-,
keskkonna- ning korrakaitsekomisjon, esimeheks
Jaanis Veskimets; sotsiaal- ja tervishoiukomisjon,
esimeheks Anu Uint; kultuuri-, spordi- ning noorsookomisjon, esimeheks Kajar Tilga;
hariduskomisjon, esimeheks Ilme Hõbemägi.
Valgamaa Omavalitsuste Liidu Üldkoosolekule
nimetati esindajates volikogu liikmetest Heldur
Vaht ning tema asendajaks Kalle Põldmägi, vallavalitsusest esindajaks Heikki Kadaja;
Kinnitati vallavalitsuse koosseis viieliikmelisena:
vallavanem Heikki Kadaja ning liikmed Airin
Hermann, Taimi Sikk, Õnne Paimre ja Tõnis
Mark;
Majanduslike huvide deklaratsioonide hoidmiseks moodustati komisjon koosseisus Heldur
Vaht ja Kalle Põldmägi.

Puka vallavalitsuses

Õpetaja LIINA LASER

Nii hakkabki jõgi voolama

Puka Lasteaia Sipsikud pidutsesid isadega

uka lasteaia Sipsikute rühma
traditsiooniline isadepäev
toimus seekord 6. novembril.
Virgunud lõunaunest ning pidulikud
riided selga pannud, ei tulnudki lastel
külalisi kaua oodata.
Peo juhatas sisse õpetaja Anne, kes
rääkis, kuidas on õhtu planeeritud.
Suures ringis istusid koos Sipsikutega
isad, paar ema ja üks õde. Liisusalme
ja laule esitasid 4 aastased lapsed.
Kõige väiksemad- 2-3 aastased tegid
lauludes kaasa liigutusi, elasid esitustele kaasa ning nautisid vanema süles
olemist.
Pärast kontserti kinkisid lapsed isade-

le savist näokujutise, mille nad ise
olid voolinud. Seejärel kutsus õpetaja
Agnes isad koos pisipõnnidega ilupudeleid kuivainetega täitma. Vahva
oli näha koostegemise rõõmu. See
tegevus haaras lapsi ning pani külalisi välja mõtlema mooduseid, kuidas
pudeleid kõige efektiivsemalt täita.
Õhtu edenedes maiustati kommidega ja isad veeretasid omavahel
jutulõnga. Isade osavõtt peost oli
rohkearvuline. Tore, et lastega koos
tegutsema jõudsid ka isad, kes töötavad kaugemal kodust. Aitäh kõigile
kooskäinutele!

Kostüümid (foto autor on õpetaja Eva Kosk)

AMETLIK INFO

Sipsikute ÕPETAJAD

Kostüümipidu

Tore klassiõhtu

Kostüümipidu toimus neljapäeval 5.
novembril. Meie klassi tehti rootsi laud ja
sinna pidi igaüks midagi tooma. Seal olid
näiteks šokolaad, küpsised, õunad, kommid, krõpsud ja mahl. Igaüks pidi endale
kostüümi valmistama. Mina olin robot.
Kolmandas klassis olid toolid seina äärde
tõstetud ja seal me tantsisime ja esitasime
peast kas laule, luuletusi, anekdoote või
näidendit.Väga palju oli printsesse ja piraate. Autasustamine toimus lõpus. Mina sain
kostüümi eest esimese koha. Mulle meeldis
Venno kostüüm. Ta oli väga uhke piraat.
Mulle meeldis see pidu väga.

5. novembril toimus 3. ja 4. klassil klassiõhtu-maskipidu. Igaüks pidi kellekski maskeeruma. Mina tegin
end printsessiks. Me pidime ka enda tegelasena esinema. Mina jutustasin endast ehk printsessist. Igaüks
pidi ka mingit sööki või jooki kaasa võtma. 4. klass
tegi rootsi laua. Aga meie klassist sai tantsusaal. Me
mängisime ka toredaid mänge. Saime ka palju naerda.
Kui kõik olid ära esinenud, siis said nad paberilehe ja
pidid kirjutama viis tegelast, kes esinesid vahvalt ja viis
tegelast, kelle kostüüm oli kõige parem. Kui kõik olid
ära kirjutanud, tuli kõige toredam koht, nimelt hakati
auhindu jagama. Auhinnad olid maiustused ja kiituskirjad. Mina sain kaks kiituskirja. Minu meelest oli tore ja
lõbus klassiõhtu ja ma arvan, et ka teistele meeldis.

RAUL SEMSUGOV, 4. klass

ISABEL POSSUL, 3. klass

11. novembril toimus Puka vallas enampakkumine valla vara müügiks. Vara müüdi 165 000.krooni väärtuses. Vallavalitsus kinnitas enampakkumise tulemused;
Anti nõusolek Plika külas asuva vaba põllumajandusmaa „Äärepõllu“, suurusega 5,27 ha,
kasutusvaldusse andmiseks;
Anti nõusolek Pedaste külas asuva Suve maaüksuse, suurusega 3,49 ha, ostueesõigusega erastamiseks;
Kinnitati Puka ning Aakre rahvamajade kasutamise rendihinnad;
Kiideti heaks hajaasustuse veeprogrammi raames teostatud järgmised tööd: Purtsi külas Ruti
Kaibaldile kuuluval Niguri kinnistul salvkaevu
ja veetrassi rajamine; Kolli külas Endel Trikile
kuuluval Tasa kinnistul salvkaevu süvendamine;
Otsustai maksta matusetoetust ühele isikule
1000.- ning ühekordset toetust viiele isikule kokku 4500.- krooni ulatuses;
Kinnitati vabade põllumajandusmaade kasutusvaldusse andmisel eeltoimingute teostamise
kuludeks 300.- krooni ühe katastriüksuse kohta;
Seoses riigile kuuluvate katastriüksuste suuruste
ning nimetuste täpsustamisega muudeti järgmisi
Puka Vallavalitsuse korraldusi „Nõusoleku andmine maa riigi omandisse jätmiseks“: 2003. aasta
nr-d 355,356, 357, 348, 349 ja 350; 2004. aasta nr
323 ning 2009. aasta nr-d 68, 69; 71-87; 89-96;
ning 339;
Meeste laul on Pukas kõlanud üle viiekümne aasta. Nende aastate jooksul on vaheldunud
lauljad ja juhendajad. Puka meesansambli repertuaaris on palju ilusaid laule, mida mehed
soovivad jäädvustada. Kokku on lepitud laulude
lindistamine stuudios. Puka Vallavalitsus toetab
plaadistamist 5000.- krooni ulatuses.

Kuigatsi kabeturniir
On saanud täis jälle üks aastaring ja Kuigatsi küla ootab taas külla kabehuvilisi. 5. detsembril kell 11.00
toimub Kuigatsi Külamajas VI Sügisturniir vene kabes.
Eelmisel aastal osales 22 kabetajat. Aeg on näidanud,
et meie turniir on iga aastaga aina populaarsust kogunud.
Arvestades sellega loodame tänavugi rohket osavõttu.

Enne 30. novembrit registreerunud osalevad loteriis. Kolme parimat nais- ja meeskabetajat premeeritakse
medalite ja meenetega.

Miks KEEGI meile ei tee?
Selline küsimus on viimasel ajal Eestis väga levinud.
Tavaliselt küsitakse nii, kui loetakse ajalehest kellegi
kordaläinud tegemistest ja seeläbi valminud ehitistest-rajatistest, olgu need siis mänguväljakud, spordiplatsid, külamajad või muu.
Mis peitub selle küsimuse taga? Arvan, et selle taga
on tarbijalik suhtumine maailmas toimuvasse ja iseendale mugava kõrvaltvaataja rolli võtmine. Kas selline
suhtumine muudab midagi? Arvan, et ei muuda, kui
siis ainult küsijat kibestunumaks ja elust veelgi kaugemaks. Selliselt elades ja asju ajades võib mure, miks
keegi midagi ei tee, ju lausa hulluks ajada.
Kui kahe naabruses asuva krundi vaheline aed on
katki, siis mõlemad naabrid vaatavad vihaselt üksteisele ja mõtlevad, miks ta ometi seda korda ei tee. Kas
pole tuttav olukord?
Õnneks on inimesi, kes mõtlevad teisiti ja asuvad
asjade muutmiseks ise tegutsema. Need inimesed

on viimasel ajal järjest rohkem koondunud mittetulundusühingutesse ja realiseerides oma mõtteid koos
oma mõttekaaslastega.
Heaks näiteks on Kuigatsi külas viimastel aegadel
toimunud tegevused ja arengud. Kui Kuigatsis mõni
aeg tagasi suleti järgemööda Valga Teedevalitsuse
tehnopunkt, kauplus ja seejärel ka kool, siis kindlasti
käis Kuigatsi inimeste peadest läbi erinevaid mõtteid.
Tublid külaaktivistid ei jäänud koju virisema ja ootama
küla hääbumist, vaid küsisid endalt, mida mina saaksin
oma küla ja enda heaks teha ning leidsid lahenduse.
Täna tegutseb Kuigatsis maakonna üks aktiivsemaid
külaseltse. Kindlasti ei ole täna enam päevakorral küsimused külaelu hääbumisest vaid kuhu ja kuidas küla
areneb. Selts on käivitanud elu külamajas, korraldanud
mitmeid ülekülalisi üritusi, mida teatakse ka kaugemal.
Loonud mitmeid uusi küla traditsioone.
Olen korduvalt viibinud Kuigatsi külamajas üritustel.

See meeleolu ning suhtumine, mis seal valitseb, on
ülimalt meeldiv. Inimesed on uhked selle üle, et nad
on ise palju töid külamajas ära teinud, sageli oma rahakoti kaasabil. Arvan, et on ka põhjust uhke olla.
Külaseltsid pakuvad täna mitmeid häid väljundeid
ja võimalusi, kuid kahjuks ei olda sageli valmis neid
kasutama, või kardetakse lihtsalt vastutust. Näiteks
ei ole Aakre külas õnnestunud kolme aasta jooksul
külaseltsi luua, sest teadaolevalt toob see lisatööd ja
vastutust.
Mis te arvate, kui Kuigatsi aktiivsed inimesed oleks
endalt küsinud: miks keegi ei tee? – mis oleks siis juhtunud Kuigatsi külas?
Praegu on külaseltside eestvedamisel leitud lahendusi paljudele inimesi puudutavatele muredele
Puka vallas ja aktiivseid inimesi saab ka vallavalitsus
toetada.
Loodan, et küsimus „miks keegi ei tee?“ on siiski
lähiajal asendumas mõttega – mida saaksin mina ära
teha.
Vallavanem HEIKKI KADAJA

Registr. telefonil 5341 2420.
Head harjutamist kõigile ja kohtumiseni Kuigatsis.
Kodupaiga Külaselts

Avalik kiri
Puka Vallavolikogule saabus anonüümne kiri eakalt
Puka valla kodanikult, kes soovis vastust Otepää
Teataja veergudel.
Kodanik „näitab näpuga“ ühe Keskerakonna nimekirjas volikogusse valituks osutunud liikme poole, kelle
südametunnistus ei olevat puhas ning avaldab oma
pöördumises nördimust, sest tänu nendele on välja
jäänud tublid ja ausad kandidaadid.
Lugupeetud anonüümne eakas kodanik
Tõsi on see, et valimisperioodi kohta kuuldus palju
nurinat. Seaduses on toodud sätted volikogu liikmete
volituste ennetähtaegseks lõpemiseks ning nende
asendusliikmetega asendamiseks. Volikogu ei oma
õigust algatada rahva poolt valitud saadikute volikogust väljaheitmist või asendamist.

Sangaste vallavalitsus, www.sangaste.ee
Sangaste 67001, Valgamaa
Tel 766 8040, e-post: sangaste@sangastevv.ee
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Sangaste vallavolikogus
Moodustati volikogu alatiste komisjonidena revisjonikomisjon,
eelarvekomisjon, sotsiaalkomisjon, haridus- ja kultuurikomisjon
ning majanduskomisjon.
Valiti revisjonikomisjoni esimeheks Andres Palloson.
Valiti eelarvekomisjoni esimeheks Tõnu Saarman.
Valiti sotsiaalkomisjoni esimeheks Tatjana Laadi.
Valiti haridus- ja kultuurikomisjoni esimeheks Katrin Kõiv.
Valiti majanduskomisjoni esimeheks Virgo Roose.
Otsustati maksta volikogu esimehele hüvitust 2000 krooni kuus
ja isikliku sõiduauto ametisõitudeks kasutamise eest hüvitist 1000
krooni kuus.
Valiti vallavanemaks Kaido Tamberg.
Kinnitati vallavalitsus neljaliikmelisena, kuhu kuuluvad vallavanem Kaido Tamberg, abivallavanem Priit Areng, nõunik Ruth
Muttik ja nõunik Diana Sarapuu.
Nimetati valla esindajateks Valgamaa Omavalitsuste Liidu üldkoosolekul Rando Undrus (asendaja Tõnu Saarman) ja Kaido
Tamberg (asendaja Priit Areng).
Toetati loa andmist Metsatervenduse osaühingule Pringi külas
asuva Käo kinnistu omandamiseks.

Sangaste vallavalitsuses
Väljastati projekteerimistingimused Vahur Kaljustole Restu
külas asuval Kitseoru kinnistul elamu ja majapidamisabihoone ehitusprojekti koostamiseks ning Sangaste Vallavalitsusele Mäeküla
külas asuval Kivestiku kinnistul elamu ja sauna ehitusprojekti
koostamiseks.
Väljastati ehitusluba osaühingule Finlaid Tiidu külas Togerpuu
kinnistul asuva puidutööstuse hoone rekonstrueerimiseks ja aktsiaseltsile Sangaste Linnas Keeni külas Sangaste Linnas 2 kinnistul
asuva ehitise lammutamiseks.
Väljastati ehitise kasutusluba Sangaste Vallavalitsusele Sangaste
alevikus Kooli tänav 3 kinnistul asuva spordi- ja mänguväljaku
kasutuselevõtuks.
Otsustati lugeda kaheksa isikut korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks.
Muudeti kolmekümne Maanteeameti valduses oleva katastriüksuse nime.
Muudeti kolmeteistkümne Sangaste alevikus ja Keeni külas
asuva katastriüksuse lähiaadressi.
Nõustuti Keeni külas asuva Sangaste Linnas katastriüksuse ja
Sangaste Linnas 2 katastriüksuse liitmisega üheks katastriüksuseks
nimega Linnase.
Moodustati hanke “Sangaste Pansionaadi hoone rekonstrueerimine” pakkumuste hindamise komisjon koosseisus Kaido Tamberg
(komisjoni esimees), Jüri Org ja Leho Tamvere.
Määrati ühekordne sotsiaaltoetus üheksale isikule kogusummas
3738.80 krooni.

Tore perehommik
7.novembril tähistasime Sangastes isadepäeva meeleolukalt ja mitmekesiselt. Alustuseks
tervitasid isasid väikese kontserdiga lasteaia
lapsed. Väiksed inimesed laulsid ja tantsisid
vapralt suurel laval. Eks oli see neile võibolla esimene lavakogemus! Lastekontserdile
järgnes pidulik osa, kus kuulutati välja Parim
Paps ja Vahva Vanaisa. Tiitlid pälvisid sel
aastal Kaido Künnapuu ning Arvo Kõiv.
Tiitlivõitjate kohta loeti ette nende perede

poolt koostatud väikesed tutvustused. Lisaks
tiitlikarikale viidi koju kaunis tool meie toetaja
Sanwoodi poolt.
Järgnes etendus Punamütsike. Etendus oli
üllastusesinejatega. Kips-kõps, tõttas kontsaklõbinal lavale Punamütsike. Saalist kostis

naerupahvakuid – Punamütsike oli kahtlaselt
volikogu esimehe nägu. Tuli välja, et etenduse staartnäitlejateks olid kõik kohalikud
aktiivsed mehed: Punamütsike - Rando,
Vanaema – Neeme, Jahimees - Rait ja Lõvi
(hundi asemel) - Kalmer. Etenduse näitejuhi
vastutavat rolli täitis Taivi Rästas ning etenduse idee autor oli Sille Roomets.
Suur tänu toredale näiteseltskonnale väga
lõbusa etteaste eest! Teatrile kohaselt siirduti
etenduse järgselt “puhvetisse”, milleks oli
ühiselt kaetud pidulaud. Aitäh kõigile, kes
kodust kosti kaasa võtsid! Lasti hea maitsta
küpsistel, kommidel, kringlil ja muul suupärasel. Peatselt oodati kõiki taas saali, sest kohale
olid jõudnud külalised Tartu Budoklubist, kes
näitasid erinevaid treenigvõtteid ning tutvustasid võitluskunste. Etteaste pakkus põnevust
nii suurtele kui ka väikestele.
Oli tore perehommik. Natuke nukrust jääb
hinge, kuna pealtvaatajate read jäid üpris hõredaks. Ehk olid põhjused kehvades teeoludes
või ringimöllavates viirustes. Kuid kõik kohalolijad lahkusid rõõmsa meelega ja kindlasti
peeti ka neis peredes järgneval isadepäeval
isasid meeles. Isad on meie igapäevast tähelepanu väärt!
Suur tänu kõigile, kes isadepäeva üritusele
kaasa aitasid!
KATI VELNER, MTÜ Kodukant Sangaste,
isadepäeva ürituse peakorraldaja

21. ja 22. novembril kell 11-16
Sangaste Seltsimajas

PORTSELANMAALI KOOLITUS
Teema “Maakonna meene”

Alumistel piltidel: Vahva vanaisa 2009 Arvo Kõiv ja Sangaste Lasteaia
lapsed esinemas. Ülemisel pildil: külalisesinejad Tartu Budoklubist.

sobiva motiivi valimine, kompositsioon, tehniline
teostus, esimene põletus
2.päev: viimistlemine, teine põletus
1.päev:

Koolitus on TASUTA.
Kohapeal olemas valik nõusid (10-30kr), kuid võib ka ise kaasa võtta.
Õpetab Lüllemäe Rahvaõpistu
Toetab Kohaliku Omaalgatuse Programm
Registreerimine tel. 53 706 151 Kati Velner (MTÜ Kodukant Sangaste)

Teade

Sangaste valla EAKATE JÕULUPIDU toimub
13. detsembril kell 12.00 Sangaste Lossis.
Külla tulevad SEELIKUKÜTID, kaetud on jõululaud.
Peo pääse on 150 krooni,
pensionäride ühenduse liikmetel 100 krooni.
Pileteid müüvad Vaike Tuisk, Ilme Lepik, Endel Vasar.
Rõõmsa kohtumiseni

PÜ “Härmalõng” juhatus

Ürituste sari Valgamaal -

“PÄRIMUSLIK PEREKLUBI”
Sangaste seltsimajas 4.detsembril kell 19.00

Külas Värska noorte naiste leelokoor
Pärimusklubi eestvedaja on regilauluansambel ”Koidu
Tähed”
Pistame koos nina ja suu, käed ja jalad esivanemate poolt loodud
laulu, mängu ja tantsu sisse.
Joome maateed, meelepärast suupistet võib kaasa võtta!
Olete oodatud!

Lisainfo Merle Tombak 56472632, Koidu Ahk 58158553

Üritust toetab Rahvakultuuri Arendus- ja Koolituskeskus, Eesti Kultuurkapitali
Valgamaa ekspertgrupp ning kohalikud kultuurimajad

Elu ja ärajäämanähud
Valimistejärgne kohapealne vallaelu näitab
tasapisi rahunemise märke. Ilusa Elu Ernad
ja Masu Mardid on oma lubadused lubanud
ja sõnasõjad pidanud. Kes sai, kes jäi. Mõni
on tulemustega maru rahul, mõni pole kohe
üldse mitte. Aga selline see elu ju ongi, et kõik
asjad kõigile kunagi ühtemoodi ei meeldi.
Vallajuhid hakkavad paika saama ning
koalitsioonikunstnikud on oma töö teinud
lootuses, et kokkulepitu ka vett peab. Paraku
on elu Eestimaa heitlikes oludes ebakindlam
ja hetkel veel käsikäes ja komm suus suures
üksmeeles asju ajavat sõpruspunti võib
homme suur meelemuutus muserdada. Seegi
on elu ja valimisjoobega kaasnev ärajäämanähe e. rahvakeeli ,,pohmell“.
Buumijärgsed ärajäämanähud ilmnevad
kõikjal meie elus ja ümber. Eelarved kahanevad ja raha nõuab jälle väga lugemist.
Laenulainetel hõljunu on silmitsi reaalse
eluga. Ehmunud pankurionugi kardab nüüd
juba kõike, ka omaenda sõlmitud lepingutki, nõudes lisatagatist jne. Kodanikuna ja
kannatanuna tuleks ju samuti küsida: ,,Kulla
tehingupartner, kus sinu haritud pea ja mõistus

endal olid, kui laenuraha suisa vägisi tasku
toppisid ja miks sa nüüd koos vastutust kanda
ei taha?“ Kodanikujulgus ja koostöö on need,
millega saab oma huve kaitsta ja asju pisutki
õiglasemaks teha.
Riigivalitsejad peaksid siiski praegusest
pisut enam mures olema üle 100 000 inimese tõusnud töötutearmee juures, selmet euro
saamisest võluvitsa kujutada ja languse
pidurdamise edujuttudega uinutada.
Kogukond peab aitama samuti oma liikmetel kriisist kergemini üle saada ning andma
nii moraalset kui ka jõukohast materiaalset
tuge.Vallaeelarvete võimalused on kõvasti
kahanenud tänu majanduskriisile ja riigi
aastaalguse kiirele mativõtmisele ,,Väikse
Peetri“ leivakotist. Ellujäämise veab ju
kuidagi välja, kuid edasiarenguks on vajalik
laiem koostöö ja läbi selle välisraha tõhusam
juurdetoomine. Selleks on vaja, et nii enda
kui ka naabri juures säiliks vallajuhtimisel
mingigi järjepidevus ja kestmine. Vastasel
juhul alustad hommikul ühega juttu ja õhtul
teisega lõpetad ehk alustad jälle otsast.
Koostööd oleks vaja piirkonnas töös noor-

tega, ka sotsiaalvõrgustike ühitamisel ja t
infrastruktuuride kasutamisel. Arendada saaks
ühist asunduspoliitikat ja turvavõrgustikke ka
hajaasustuse tarbeks võitluses kuritegevusega.
Teha on palju ja seda vähemate vahenditega. Üheskoos on vaja piirkonda turundada
ja populariseerida, et tuleks juurde raha ja
töökohti. Enam on vaja pakkuda tähelepanu
ja võimalusi ka külade elanikele, kes on siiski
pisut vaeslapserolli jäänud keskasula loomulikeks peetavate olmemugavustega võrreldes.
Hetkel on tõhusaim ja odavaim, seega ka
jõukohane viis teha seda terve Otepää piirkonna koordineeritud ühistegutsemise läbi,
sest kari hunte peab alati tõhusamat jahti, kui
soleeriv susi. Kui valdade juhid on lõplikult
paigas, et jalad enam väga all ei võbise ning
kindlus ka homse päeva kestmises paigas,
tuleks meil neljal maha istuda ja tegevused
kavandada enne, kui võimalused on ahenenud
või hoopis läinud. Näen siin hääd potensiaali
kogu meie piirkonnale, kui tegutseda kiiresti
ja ühiselt. Milleks ära öelda , kui saab ära
teha.
Edasiseks häälõpulisi ärajäämanähte, ilusat
elu ja vähemat masu kõigi meie kogukondadele!
KAIDO TAMBERG
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tootevalik

Head kliendid,
meil on hea meel Teile teatada, et Otepää Oskar OÜ on lisanud
tootevalikusse UUSI TOOTEID, millega seoses uueneb ka hinnakiri.
Järgmise Otepää Teataja vahel ilmub fotodega
illustreeritud toodete infoleht.

Seniks küsige infot ja esitage tellimused rändkaupluses või
telefonidel 765 5814 ja 56 256 106.

Teie Nuustaku Notsu

Vinjetid

Silmapilgud
Eksperimentaaltrükis isetehtud
paberil lihtsad ja lühikesed lood
suhetest, mis annavad
vaatajale võimaluse ennast
nendesse paigutada või mitte.

Otepää AMSi
liikmetele
Jõulupidu toimub laupäeval, 12. detsembril
algusega kell 13.00
Otepää aiandusmajas,
J.Hurda 5.
Osavõtta soovijail teatada
telefonil 7655 537, 5650
9770 või 7655 765 hiljemalt
6. detsembriks. Osalus 25
krooni.

Müüa kuivad pliidipuud 20 cm,
25kr/kott. Vedu tasuta. 505 6107

OTEPÄÄ
AUTOHOOLDUS

Korstnapühkimine, ahjude, pliitide remont. Litsents olemas. Telef. 5345 9609

Tehase 2 (ülevaatuse kõrval)

Pottsepatööd. 5523 522,
5397 6423

•rehvitööd (uued tõstukid)
•autode remont

Arvutite hooldus ja remont,
tel. 524 5514.

AVATUD:
AVATUD:

E -R
R 98--17
17
14
L 9 -- 15

Elektri-ja nõrkvoolutööd, santehnilised tööd, õhk-soojuspumpade
müük ja paigaldus. www.mano.ee
Tel. 52 08 970

513 5181; 529 5224

Otepääl välja üürida 2-toaline ja 3toaline kõigi mugavustega korter.
Tel. 7348 470, 5020 797.
Küttepuud. 5666 6900.

Otepää AMSi juhatus

KOERTE JA KASSIDE
TOIMUB

vaktsineerimine
MARUTAUDI VASTU

pühapäeval, 22. novembril
kell 10-12 Pikk tn. 2, Otepää linnas
kell 12.30 Otepää aedlinnas Looduspargi maja juures.
Informatsiooni saab volitatud loomaarst KajaVäärsilt
tel. 5347 4771.

MTÜ VÄIKE JA SUUR
korraldab
laste sünnipäevi, jõulupidusid ja muid tähtpäevi;
pakub võimalust sisustada
Teie lapse aega, kui Teie olete suusa-, matka-, jooksu-,
ratta- või rullirajal.
Info tel. 516 9397;
vaikejasuur@hot.ee

Müüa soodsalt uued talverehvid
(HANKOOK, NANKANG, NEXEN, DAITON, SUNNY jne). Kõik
mõõdud. Tel. 5348 3847 Jaak

TE Kariner
korraldab
Tehvandi Spordikeskuses

Korralik 35a mees teeb maalri- ja
siseviimistlustöid, (pahteldus,
tapeet,värv,parkett) pole jutumees,
normaalse hinnaga. 5191 4845

30. novembril kl 14.00
ühepäevase TOIDU-

HÜGIEENIKOOLITUSE
Hind 400 kr + km. Tunnistus.

Kogenud lapsehoidja ootab tööpakkumisi. Kontakt 5192 7433.

Registreerumine

608 4511, 512 1539

Ostan korteri Otepääl. tel. 524
9172

IN MEMORIAM

ASTA RAUD
(sünd. Salomonsson)

6.11.1930-8.11.2009

Iga inimene on eriline, igalt
eluteelt võib avastada midagi
erandlikku ja üllatavatki. Kui
inimene öeldakse pärinevat oma
lapsepõlvest, siis Asta puhul
oleks raske öelda, kus on tema
juured: Kanadas, Rootsis või
esimese eestikeelse kooli ja kodu mail Antslas?
Asta Raud oli oma rootsi keele oskusega kaks aastakümmet
tagasi ja vähemalt kümmekond aastat ühtejärge Otepääl ja
mõnda aega kogu Valgamaal ainuke, kes vahendas sõprusdelegatsioone ja abisaadetiste toojaid Põhjamaadest. Rootsi keelt
asus ta seejärel õpetama soovijaile kodulinnas ja maal neile,
kellel tekkinud äriside või sõprussuhe seda keeleoskust nõudis.
Side lapsepõlvemaaga Rootsis oli tihe, reisid oma isapoolse
suguvõsa liikmete juurde ja vastastikkused külaskäigud ammuste sõbrannadega seal ja siinmail aitasid tal keeleoskust ja
kontakte hoida.
Ometi tundus ta hetketi nagu haavatud tiivaga lind, kui ta
pikkadel käikudel Pühajärve kallastel ringi jalutas. Kurvematel
hetledel tunnistas, et ta alati ei mõista siinmail elavaid inimesi
ja olusid. Kui tal veel kõik mälus püsis, küllap ta siis kujutluses
põgenes oma lapsepõlve. Siis tulid aga ajad, mil ta abikaasale
Evaldile oli murelikult tunnistanud, et tal on mäluga midagi lahti.
See oli raske ja ravimatu tõve algus...
Tema ja Evaldi rajatud kodu Otepää aedlinnas on Rootsist hangitud projekti järgi ehitatud. Kevadest hilissügiseni see rikkalik
lilleilu säras ja avanes päikese poole.
Ilu hinges ja enda ümber ta hoidis ja armastas.Tema kolleeg
Otepää Keskkoolist, kirjandusõpetaja Asta Krevald on uurimuse
autorile tunnistanud: ”Astas oli midagi marieunderlikku.”
Lühimalt saame nüüd fakte noppida Hepp Susi kooliaegsest
uurimusest ”Õpetaja Asta Raua elust ja pedagoolisest tegevusest” (Otepää, 1986). Asta ema Anna Elfride (eestlane) rändas
Eestist Kanadasse 1926. aastal, isa Erik-Henry Salomonsson
(rootslane) rändas oma kodumaalt Kanadasse 1936. aastal.
Mõlemal väljarände põhjus raske majanduslik olukord. Noored
kohtusid, 1930. aastal sündis tütar Asta. Koduseks keeleks oli
inglise keel.
Asta oli 3aastane, kui isa suri. 1934. aastal tulid nad emaga
Eestisse, kuid aasta pärast otsustas ema suunduda Rootsi mehe
sugulaste juurde. Asta käis kaks aastat koolis Rootsis, Stehagis
ja Tyringis. Kui nad 1938. aastal emaga Eestisse naasesid, tuli
Astal hakata õppima eesti keelt, kooliteed jätkata Antsla koolis.
Tallinna Õpetajate Instituudis osutus aga tema valitud erialaks
hoopis vene keel ja kirjandus.
Õpetajaamet Valgjärve 8-klassilises koolis, Otepää Internaatkoolis, Pühajärve 8-klassilises koolis ja Otepää keskkoolis jättis
temast õpilastele teadmisi vene keelest ja kirjandusest, oskust
ilu näha ja luua.
Mälestades naabrid aedlinnast

Mapomets OÜ:

Müüa kaseküttepinnud. Tel. 501
0361

- erametsade majandamine,
- metsakinnistute ja kasvava metsa ost,
- metsamaterjali ost,
- metsaomanike nõustamine.

AS Silva-Agro müüb PUIT- JA
TURBABRIKETTI koos kohaleveoga. Tel. 76 69 331 või 52 60 570,
www.silvaagro.ee
Ehitus ja remont.
Tel. 5353 6160

Info tel: +372 505 0375
e-post: info@mapomets.ee
www.mapomets.ee

Küsi jõulupeo pakkumist!
Uksed on avatud E-P 11-22
Tel 76 69 323
info@rukkimaja.ee www.rukkimaja.ee

PEET MERITS

31.08.1940 - 16.11.2009

HEITI SISAS

21.06.1938 - 10.11.2009

Avaldame sügavat kaastunnet
Evaldile, Riina ja Ingriti perele
kalli abikaasa, ema, vanaema

ASTA RAUA

Südamlik kaastunne Evaldile ja
Ingridile lastega kalli abikaasa,
ema ja vanaema

kaotuse puhul.
Mälestavad endised majanaabrid
Ergo pere, Tiiu pere, Helle, Asta,
Vaike.
Mälestame endist õpetajat

ASTA RAUDA

Südamlik kaastunne lähedastele.
Pühajärve koolipere

Mälestus jääb.

leinates tunneme kaasa Evaldile
ning tütardele Ingridile ja Riinale
peredega.
Naabrid aedlinnast: Kikas, Miks,
Levandi, Viil, Kermas, Peetsalu,
Drenkhan, Jaaniste ja Heili Alber.

Karm saatus peatas eluretke,
mis kesta sai vaid üürikese hetke,
et sügishalladega hääbuda.

Mälestame kallist vennanaist

ASTA RAUDA.
Palupera kooli pere

ASTA RAUDA

mälestavad ja tunnevad
kaasa omastele perekonnad
Tiido, Möldre ja Kelder.

Mälestavad vend ja õde laste ja
lastelastega.

Südamlik kaastunne omastele.
Piret, Ants, Mihkel ja Silver ning
Aivo pere.

Südamlik kaastunne Helile,
Raivole ja Arvole peredega kalli
ema, vanaema ja ämma

ASTA REBASE
surma puhul.
Liidia ja Eero

Avaldame sügavat kaastunnet
Evaldile perega kalli abikaasa ja
ema

Mälestame head sõpra ja
töökaaslast

ASTA RAUA

kaotuse puhul.

Südamlik kaastunne Evaldile,
Riinale ja Ingridile peredega.

Harry ja Jaan peredega

Endised kolleegid Otepää
Keskkooli päevilt.

Mälestame lugupeetud klassijuhatajat

Südamlik kaastunne omastele

ASTA RAUDA

ASTA RAUDA.

Avaldame sügavat kaastunnet
lähedastele.

ASTA RAUA

kaotuse puhul.

Otepää Keskkooli 1980. aasta
8.a klass

Otepää Gümnaasiumi kollektiiv

Südamlik kaastunne Ingridile
kalli ema

Südamlik kaastunne Kaljule ja
lastele peredega kalli abikaasa,
ema, äia ja vanaema

Sügistuultega läinud Sa teele,
ilus mälestus Sinust jääb meelde...

Mälestame sõbralikku ja rõõmsameelset naabrimemme

Emasüda hell ja hea,
meenutame Sind igas eas…

Perekond Kautlenbach

Mistahes hetkel
võidakse kutsuda mind ära ...

ASTA RAUDA

ja avaldame kaastunnet abikaasale ja tema laste peredele.

kaotuse puhul.

Mälestame endist õpetajat

Lähedase ja hea inimese kaotus võtab
kaasa tükikese meie südamest.

ASTA RAUDA

ASTA RAUA

LAINE ROOSAART

ASTA RAUA
surma puhul.

LAINE ROOSAARE

Vineeritehase I vahetuse
kollektiiv

Imbi, Aare ja Heino peredega

surma puhul.

Mõnd kallist südant kaotasin,
mil järel nuttes leinasin.
Aeg andis teised tagasi,
ei ema südant iialgi.

Mälestame kallist ema

LIIDIA PIHLI

18.11.1924-10.07.1997
85.-ndal sünniaastapäeval.
Lapsed, lapselapsed ja lapselapselapsed.

VERNER TEDER
17.11.1929-30.04.1982

Lahkunud elavad seni,
kuni neid mäletatakse.

Mälestavad 80. sünniaastapäeval abikaasa ja tütred
peredega.

MITMESUGUST
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Otepää Kultuurikeskus
tähistas 55. sünnipäeva

Kaljo Polli maal “Pidu Pühajärve ääres” saab uue elu
Otepää Gümnaasiumi peahoones käivad põhjalikud
remonditööd. Ka koolimajas rippunud Kaljo Polli õlimaali
“Pidu Pühajärve ääres” ootavad ees uuendused.
Otepää Gümnaasiumi direktor Aivo Meema sõnul on
maal väga viletsas seisundis. “Lõuendis on palju torkeauke ja rebendeid, aastate jooksul on maali küll parandatud,
kuid seda on tehtud väga erineval, see aga pole maalile
kasuks tulnud,” ütles Meema. “Meil on kindel plaan lasta
maal restaureerida.”
Kaljo Polli maal “Pidu Pühajärve ääres” kingiti Otepää
Gümnaasiumile 1. septembril 1961. aastal Elva Rajooni
Täitevkomitee poolt, kui avati toona uus koolimaja.Viie
meetri pikkune ja kahe meetri kõrgune koloriitne õlimaal
kujutab rahvapidu Pühajärve ääres, ning on üheks ilmekamaks näiteks kunstniku loomingus.
“On sümboolne, et kõik need aastad on maal olnud koolipere elu tunnistajaks ja nüüd, mil koolimaja renoveeritakse, saab see maal uue hingamise,” sõnas Aivo Meema.
Maali autor, kunstnik Kaljo Polli on sündinud 1928. a.
Tartumaal Raadikvere külas talupoja perekonnas. Surnud
2004. a. Töötas Tartu Kunstikoolis ja ERKI-s õppejõuna,
alates 1953. aastast kuulus Kunstnike Liitu. Kaljo Polli loomingu silmapaistev periood langeb 1950.-1960. aastaisse,
mil ta suutis kohandada oma isikupärase portretisti- ja
kompositsiooniande ajastuomastele arusaamadele kunstis
ning lõi 1950. aastail suuri figuraalseid kompositsioone.
1960. aastate teostes liitub Polli loomingule iseloomulik
toonmaal ajastuomase dekoratiivsema käsitusega. Ta on
portreteerinud ka mitmeid silmapaistvaid rahvuskultuuri
tegelasi ja loonud 1970.-1980. aastail meeleolukaid põhjamaises koloriidis maastikuvaateid ja natüürmorte.
MONIKA OTROKOVA

Ise tehtud, hästi tehtud!
Jõulud on varsti ukse ees ning iga poeaken ja kodu saab
kaunistatud. Lasteaia Pähklike otsustasid õpetajad ennast
koolitada jõuluehete meisterdamise alal, et lasteaias koos
oma kasvandikega jõuluehteid teha. Selleks pöörduti Otepää Gümnaasiumi algklassi õpetaja Tiie Jaaniste poole.
Tiie Jaanistele on meisterdamine nii töö kui ka hobi.
Nimelt juhendab ta gümnaasiumis käsitööringi ja
meisterdab ka oma lõbuks. Tiie ise räägib, et tihti Saksamaad külastades peab ta kohustuslikuks käia sealsetes
raamatupoodides, et leida uusi ja huvitavaid raamatuid
ning ajakirju meisterdamise kohta. Kahjuks pole Eestis
sellist kirjandust palju leida, ja kui on, siis Tiie on neid
juba näinud või pole need nii huvitavad. Õpetaja pole
meisterdamist üheski koolis õppinud, vaid on oma
oskused aastatega omandanud. Inspiratsiooni saab ta nii
õpilastelt kui ka raamatutest, kuid lisab kõigele kindlasti
oma versiooni.
Selle õpitoa märksõnaks oli raha kokkuhoid ja lihtsus,
kuna on ju masuaeg ning kindlasti peitub just lihtsuses
võlu.
Nimelt kasutati ehete valmistamiseks nii looduses
leiduvaid seemneid ja käbisid kui ka majapidamises kasutatavaid lambipirne, millest võis väga vahva lumememme
valmis teha. Esimeste õpetajatest õppijate saabudes olid
kõigil kohe pintslid käes, et meisterdamisega algust teha.
Tunni jooksul jagati nippe ja räägiti oma kogemustest,
kuidas lastega on midagi põnevat valmistatud. Pärast õpitoa külastamist olin minagi positiivselt meelestatud ja jäin
mõtlema, et võiksin sel aastal kuuse ehtida millegi palju
põnevamaga, kui lihtsalt poest ostetud kulla ja karraga.

6. novembril 1954. aastal avati Otepää Kultuurikeskuse praegune hoone. Kultuurikeskus tähistas
aastapäeva 6. novembril Kihnu Virve pereansambli kontserdiga.
Kultuurikeskuse aastapäeva oli kogunenud
tähistama saalitäis rahvast, nii praegused kui ka
endised Otepää kultuuritegelased. Kihnu Virvele
andis otepäälaste tervitused üle vallavolikogu
esimees Jaanus Raidal.

Raudse tahtega ajakirjanik:

”Kõik on õpitav!”

K

as mäletate, et mõni aasta tagasi sai Otepää
Gümnaasiumis näha tegutsemas säravat
heledapäist neiut, keda oli võimalik kuulata pea igal kooliüritusel meile esitlemas oma imeilusat lauluhäält? Muidugi on see ajakirjanik
Viivika Eljand isiklikult. Projekti „Tagasi kooli“ raames, mil ta külastas Otepää
Gümnaasiumi, oli tal rääkida palju uut ja
huvitavat oma ajakirjanikukarjäärist.
Kirjutamisega hakkas Viivika tegelema
juba 10. klassis. Lugusid sai tehtud Otepää
Teatajale, hiljem Spordilehele, Päevalehele
ning isegi Õpetajate Lehele. Sulge proovis
Viivika ka Sporditähes, kui viimane Kalev
Meedia alla läks. Viimasel kahel aastal on
ta tervenisti pühendunud ajakirjale Meie
Pere, kus Viivikale on peamiselt meeldinud
kirjutada lastest ja noortest. „Suuri apse ei
olegi möödunud paari aasta jooksul juhtunud,”
väidab ta, „sülitades” kolm korda üle vasaku
õla, „sest ühiskonna ja poliitika teemadest üritan
kõrvale hoida.”
”Gümnaasiumis kogesin juhtumit, kus läksin
intervjuule kõigest diktofoniga, ei mingit paberit

ega pastakat. Kogemata omast tarkusest lülitasin diktofoni välja ja kuulasin kodus tühja linti,”
meenutab ta naerdes. Kõigele vaatamata on
ajakirjanik jõudnud koolikohustuse tõttu otsapidi Valgamaalase juurde
tagasi.
Viivika on õppinud ﬁloloogiat, tahtis omandada ka
ajakirjandusteadmisi, kuid
põrus akadeemilises testis,
mis nõuab teadagi loogikat,
matemaatikat ning üldist
silmaringi ajakirjanduse
kohta. „Kui midagi väga
tahta, tuleb proovida, hoolimata sellest, kas saab kooli
sisse või mitte. Tuleb uuesti
proovida.” Neiu omandab
parajasti magistrikraadi. See on rohkem ajakirjanduskeskne kui bakalauruseõpe, mis andis
üldist ühiskonnateadmistest. Magistriõppes
tehakse ﬁlme, monteeritakse neid, kirjutatakse.
Ühesõnaga: õppetöö on praktilisem. Lõputööks
plaanib ta kirjutada midagi huvipakkuvat lastest.

Seoses hispaania keele õpingutega viibis Viivika
Eljand mõnda aega välismaal. Kuna lõputöö oli
vaja kirjutada hispaania keeles, seda komisjoni
ees kaitsta ning lõpuks kirjutada 50 lehekülge
akadeemilist teksti, arvas ta, et pole võimeline
seda sooritama, kui ise ei ole Hispaanias elanud.
See oli Viivika arvates rohkem eluomandamise
etapp.
Põhikoolis olid Viivika karjääriplaanid suunatud
natuke ka muusikale, kuna sellega tegeles ta palju.
Siiski on ta südames tahtnud alati tegeleda ajakirjandusega, kuna arvas, et muusikamaailmas on
liiga palju erilisi inimesi ning temal jääb sellest
erilisusest pisut puudu. Seetõttu otsustas ta aega
mitte sellele huvialale raisata. „Ajakirjandus ei
pruugigi alati nii vahva olla, kui see tundub. Alati
ei piisagi ainult mõttest, vaid tähtis on pealehakkamine, julgus näiteks laupäeval kell seitse hommikul Edgar Savisaarele helistada ning esitada küsimus, millele ta üldse ei tahakski vastata. Kindlasti
peab olema valitud kõrvale mingi alternatiiv, kui
plaan luhtub, siis oleks teine variant varuks võtta.“
Viivika arvab, et kõik on õpitav ning suure tahtmise korral igati teostatav.
Tore, et meie koolist on võrsunud selliseid
teotahtelisi noori, jääb minul kui algajal kooliajakirjanikul üle tõdeda.
KARIN MATSALU, OG meediaklass (XI b)

TERE TULEMAST jõuluhõngulisele kirbuturule
Saabumas on aasta oodatuim aeg – jõulud. Sellega
seonduvad mõtted ringlevad peas ka Otepää
Gümnaasiumi aktiivsematel päkapikkudel.
Nimelt toob uue aasta saabumine koolirahvale
alati ka suusaveerandi ning praegusel majanduslikul langusajal on igati tark mõelda arukale
tarbimisele ning kokkuhoiule.
Sellest tulenevalt mõtlesidki juhtpäkapikud välja
toreda plaani korraldada 9. detsembril alates kella

18.00st Otepää Gümnaasiumi koridorides KOOLI
KIRBUTURU. Eelkõige ootame müügilettidele
kasutatud suusavarustust, taliriideid, suusasaapaid, aga kindlasti ka isetehtud jõulukinke, olgu
nendeks siis käpikud-sokid, piparkoogid, maiustused või muu sobilik. Mõistagi pole selline tore
õpilasturg mõeldud tavaliste poe- või turukaupade
müügiks.
Kallid lapsevanemad, aga ka vanaemad ja

vanaisad! Ootame teid kõiki koos oma lastega
sellel osalema, sest kasu on ju mitmepoolne: ühed
saavad üleliigsest lahti, teised sellevõrra hoopis
vajaliku asja omanikuks. Et turu ettevalmistused
ja kohtade broneerimine sujuks jõulurahus, andke
oma müügisoovist teada hiljemalt 1. detsembriks
telefonil 525 4840 (Terje Aasaroht) või mailiaadressil terje@nuustaku.edu.ee.
OTEPÄÄ GÜMNAASIUM

KRISTI ZIMBROT, OG meediaklass (XI a)

9. novembrist täidab Otepää muusikakooli direktori kohustusi Vilve Maide.

Otepääl sündis nukuteater
Kalju Ruuveni 90. sünniaastapäeval

Tema e-maili aadress on vilve.maide@otepaa.ee.
Et e-mailide saatmisel mitte sõltuda muusikakooli
juhtivast isikust, tuleks need saata e-maile aadressile:
muusikakool@otepaa.ee (sellele aadressile saadetud e-mailid
jõuavad ka direktori postkasti).

Tasuta arvutikoolitus
Otepääl:
Viimane interneti algkoolitus:
24. november 2009 kell 11.00
Täiendkoolitus: ID kaardi, mobiil ID ja e-teenuste kasutamine 1.detsember 2009 kell 15:30
(NB! võta kaas oma ID kaart ja selle PIN-1 ja PIN-2 kood):
Koolitused toimuvad Audentese Spordigümnaasiumi Otepää
filiaalis, aadressil Lipuväljak 14, Otepää.
Registreerimine telefonidel: 6 180180 või 53490493

Veel on mõned vabad kohad viimasele interneti algkoolitusele.
Käesoleva projekti raames on eesmärk koolitada algkoolitusel 10
000 soovijat ja see arv hakkab täis saama. Kasutage võimalust
internetiga tutvumiseks.
Kõigi osalejate vahel, kes läbivad ajavahemikus 1.11.-31.12.2009
Ole Kaasas! projektide raames alg- või täiendkoolituse ning
kinnitavad koolituse läbimist digitaalallkirjaga, loositakse jaanuari
alguses välja Elioni poolt välja pandud sülearvuti!

3. detsembril
kell 19.00

Otepää
Kultuurikeskuses
LAIP SAHVRIS
Margus Möll

Esietendus oli 13. novembril 2009. Otepää Nukk
sündis kohaliku naisseltsi esinaise Riita Aaderi
ideest. Teksti kirjutas ja lavastas selle Keenist pärit
kultuuritöötaja Anne Vanatoa.
Esimesena kuulutas uudist maakonnaleht. Meie
omad ja vanad Otepää teatritegijad tahtnuksime
küll olla esimesed õnnitlejad! Sest põhjusi on koguni mitu: 3. detsembril on meie teatripapa Kalju
Ruuveni 90. sünnipäev, mälestame Kaljut Margus
Mölli teatritüki etendusega, loeme katkendeid
valmivast Otepää teatriajaloo raamatust. Eks ole
siis uhke tunne Kaljule sinna kõrgele pilveäärele
hõisata: Sinu ajal tegutses rahvateater, loodi noorte- ja lasteteater. Ainult nukud olidki veel puudu!

Komöödia kahes vaatuses

Riita Aader: “Kandsin seda nukuteatri ideed
oma peas paar aastat. Oleme oma naisseltsi aastalõpukoosolekuil juba 19 aastat iga kord midagi
uut välja mõelnud. Seekord siis teater viie nukuga
peaosas. Etendus “Pildikesi Eesti elust” aitab head
näha. Näiteks räägitakse seal masuaja lehmast
Maasust, kes annab ikka veel piima, mis on väärt
kraam söögilaual. Peategelase Miina suust kõlab
kõik üdini positiivselt. Aklaida Arglik on teistsugune: aina kardab ja väriseb. Otepää Karu ajab
otsesemalt võimuasju: otsib asendajaid juhtidele,
kui need jälle vahetuma peaksid. Ega seda nukuteatrit uinuma saata ei raatsigi. Vaikselt nuputame
järgmist lugu...”
AILI MIKS

Valgamaa noortekeskused saavad kokku Otepääl
Osades:
Kerli Adov
Ene Prants
Grete Kõiv
Aivar Pärli
Margus Möll
Muusikat mängib Mairi Kana

pääse 40.-

21. novembril algusega kell 10 toimub Otepää
kultuurikeskuses Valga maakonna noortekeskuste
ühisüritus “Sõpruse terviseks!”
Otepää avatud noortekeskuse juhataja Jana
Rohumetsa sõnul tulevad ühist päeva veetma
Valga, Tõlliste, Taheva, Tõrva Hellenurme ning
Puka noortekeskuste töötajad. Kokku on osalema
oodatud 42 inimest.
Raha ürituse läbiviimiseks sai Otepää noortekeskus Valga maavalitsuse avatud noortekeskustele
mõeldud projektikonkursist, projekti kogumaksu-

mus on 13 133 krooni, millest projektist saadi ligi
10 500 krooni.
“Projekti eesmärgiks on tutvustada omavahel
Valga maakonna eri piirkondade noortekeskuste
esindajaid ja noori,” rääkis Jana Rohumets. “Kuna
Otepää noortekeskus oli mõnda aega kinni, oleme Valga maakonna noorsootöö tegemistest veidi eemal olnud. Lõbus ühispäev annab nii meile,
kui ka külalistele hea võimaluse omavaheliseks
suhtluseks.”
MONIKA OTROKOVA

