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Otepää vallavolikogus  
23.09.2010

 Kehtestati munitsipaaleluruumide üürile 
andmise ja kasutamise kord. 

21.10.2010

 Otsustati moodustada turismikomisjon.
 Otsustati lõpetada mootorsaani- ja vabaa-

jakomisjoni tegevus volikogu alatise komis-
jonina.  
 Valiti tervishoiu- ja sotsiaalkomisjoni esi-

meheks Luule Saar.
 Volitati vallavalitsust seisukoha andmiseks 

Andrus Kõole väljastatava kaevandusloa 
asjus.
 Määrati Otepää valla kaugküttepiirkonna 

piirid, kaugküttevõrguga liitumise ning 
eraldumise tingimused ja kord, kaugkütte 
üldised kvaliteedinõuded, soojuse piirhinna 
kooskõlastamine ja soojusettevõtja arendus-
kohustus.
 Tunnistati kehtetuks Otepää Vallavolikogu 

19. veebruar 2004.a. määrus nr 1-6-3 
„Sotsiaaleluruumide üürimäära kehtesta-
mine“.
 Määrati Otepää valla eelarvest makstavate 

sotsiaaltoetuste summade suurused.
 Võeti vastu Otepää valla eelarvest maksta-

vate sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise 
kord. 
 Muudeti valla 2010. aasta eelarvet ja võeti 

vastu lisaeelarve.

Otepää vallavalitsuses  
18.10.2010

 Kutsuti SA Otepää Spordirajatised nõuko-
gust tagasi Urmas Kuldmaa ja Aare Matt, 
määrati nõukogu liikmeteks Aivo Meema
ja Merlin Müür.
 Määrati SA Otepää Tervisekeskuse nõuko-

gu liikmeks Evi Lill.

20.10.2010

 Väljastati kirjalik nõusolek väikeehitisele 
Uibumäe maaüksusel Ilmjärve külas.
 Määrati projekteerimistingimused Kääri-

ku maaüksusele Kääriku külas autoparkla 
rajamise ehitusprojekti koostamisele.
 Kanti maha töövihikud Pühajärve Põhi-

kooli raamatukogus summas 49  864,20 
krooni.
 Määrati uus lähiaadress Otepää val-

las Pühajärve külas senisele Kannistiku 1 
maaüksusele. Uus aadress on Kannistiku 
väikekoht 1.
 Kehtestati munitsipaaleluruumide üüri-

tingimused ja sõlmiti üürilepingud seitsme 
vallakodanikuga.
 Otsustati maksta tasu SA Otepää Spordi-

rajatised nõukogu esimehele.

27.10.2010

 Määrati hädaolukorra seaduse kehtesta-
misega seotud kontaktisikud, toimepidevuse 
riskianalüüsi ja tagamise plaani koostamine 
AS-l Otepää Veevärk.
 Väljastati projekteerimistingimused Oru

kinnistule Arula külas elamu, sauna ja abi-
hoone püstitamsie ehitusprojektide koosta-
miseks.

 Määrati projekteerimistingimused Pedaja-
mäe küla Pärna maaüksusele elamu ja abi-
hoone püstitamise ehitusprojektide koosta-
miseks.
 Sõlmiti üürileping FIE Eda Kauriga.
 Tühistati reklaamimaks AS-l Ritsu.
 Rahuldati korraldatud jäätmeveoga mit-

teliitunuks lugemise taotlus kahel vallakoda-
nikul.
 Väljastati ehitusluba ehitise laiendamiseks 
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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 19. novembril.

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.
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AMETLIK INFO

Otepää vallavalitsus, www.otepaa.ee
Lipuväljak 13 67405, Otepää
Tel 766 4800, e-post: vald@otepaa.ee

www.otepaa.ee

PLANEERINGUD

AMETLIK INFO
Tiigi 10 maaüksusel Otepää linnas. 
 Väljastati kirjaliku nõusolek väikeehitise püs-

titamiseks Ees-Karupea maaüksusel Vidrike 
külas.
 Maksti täiendavat sotsiaaltoetust 14-le vallaela-

nikule.
 Väljastati kasutusluba OÜ-le Jaotusvõrk Aini 

alajaama 0,4kV maakaabelliinile ja liitumiskilbile 
Otepää vallas Otepää külas. 
 Muudeti Otepää Vallavalitsuse 15.01.2010 

korraldust nr 2-4-18.
 Väljastati kasutusluba OÜ-le Jaotusvõrk

Lembit Uibo Rahamäe kinnistu liitumisele elekt-
rivõrguga Otepää vallas Pilkuse külas.
 Muudeti Otepää Vallavalitsuse 15.01.2010 

korraldust nr 2-4-18.
 Kinnitati Eesti Energia AS poolt 06.08.2010. 

a esitatud liitumistasu toetuse kasutamise aru-
anne elektrivõrguga ühendatud elamule aad-
ressiga Ruusamäe, Pilkuse küla, Otepää vald, 
Valgamaa.

22. oktoobri Otepää vallavolikogu istungil otsustati 
moodustada seni volikogus puudu olev turismiko-
misjon. “Otepää on turismipiirkond ja on ülimalt 
oluline, et meie piirkonna nii kaalukas osa oleks ka 
kohaliku omavalitsuse tasandil esindatud,” sõnas 
volikogu esimees Aivar Nigol. “Kindasti loodame 
näha turismikomisjoni liikmetena rohkem turis-
miettevõtjaid.” Järgmisel istungil valitakse komis-
jonile ka esimees.

   Vallavolikogu istungil otsustati ka ühehäälselt 
lõpetada mootorsaani- ja vabaajakomisjoni tegevus 
volikogu alatise komisjonina. Lisaks sellele valiti 
uueks tervishoiu- ja sotsiaalkomisjoni esimeheks 
Luule Saar.

MONIKA OTROKOVA
Otepää Vallavalitsuse kommunikatsioonijuht

Alates 1. jaanuarist hakkab Otepää vallas kehti-
ma uus sotsiaaltoetuste määramise ja maks-
mise kord. Uue määruse eesmärk on Otepää 

valla vähekindlustatud ja toimetulekuraskustega perede 
toimetuleku toetamine ning laste arenguks võrdsete 
võimaluste loomine.

   Uuest aastast eraldatud toetused on sissetulekust 
sõltuvad ja mittesõltuvad. Perekonna sissetulekust 
mittesõltuvad toetused on sünnitoetus, matusetoe-
tus, esmakordselt kooli mineva lapse toetus ja koo-
lilõpetaja toetus.

   Sünnitoetust makstakse lapse sünni puhul ühele 
lapse vanematest tingimusel, et laps registreeritakse 
sündimisel Otepää valla elanikuks ning üks lapse 
vanematest on lapse sünni hetkel Otepää valla elanik 
olnud vähemalt pool aastat. Sünnitoetuse suurus on 
9000 krooni (576 eurot) ja see makstakse välja kahes 
osas: kaks kolmandikku peale lapse sündi ning üks 
kolmandik lapse üheaastaseks saamisel, kusjuures 
teine osa toetusest makstakse välja tingimusel, et 
selle väljamaksmise ajal on nii laps kui ka üks lap-
sevanematest jätkuvalt Otepää valla kodanikud.

   Matusetoetuse suurus on 2000 krooni (128 eurot) 
ja seda makstakse Otepää valla elaniku surma kor-
ral isikule, kes esitab vallavalitsusele originaalsur-
matõendi, olenemata taotleja elukohast.

   Esmakordselt kooli mineva lapse toetuse suu-
rus on 1565 krooni (100 eurot) ja seda makstakse 
Otepää valla territooriumil asuvasse haridusasutusse 
mineva lapse lapsevanemale tingimusel, et laps on 
Otepää valla kodanik. Koolilõpetaja toetust maks-
takse Otepää valla territooriumil asuva haridusasu-
tuse 9. ja 12. klassi lõpetajale tingimusel, et ta on 
Otepää valla kodanik ning on sooritanud lõpuek-
samid selleks ettenähtud ajal. Koolilõpetaja toetus-
summad on 9. ja 12. klassi lõpetajale vastavalt 500 
krooni (32 eurot) ja 700 krooni (45 eurot).

Perekonna sissetulekust sõltuvateks toetus-
teks on kooli- ja lasteaiatoidu toetus ja ühekordne 
toetus. Kooli- ja lasteaiatoidu toetust makstakse vä-
hekindlustatud perede* lastele lähtudes iga avalduse 
põhjendatusest pooleks õppeaastaks. Toetuse taot-
lused esitatakse vastavalt 30. septembriks või 31. 
jaanuariks.

   Ühekordset toetust makstakse raskesse majan-
duslikku olukorda sattunud Otepää valla elanikule 
õnnetusjuhtumi või kriisiolukorra tagajärgede lik-
videerimisega seotud kulude osaliseks hüvitamiseks; 
ravi- ja rehabilitatsioonivahendite muretsemiseks, 
kus reeglina makstakse toetust kuni 50% ulatuses 
isiku enda poolt tasutava abivahendi maksumusest, 
kuid mitte rohkem kui 500 krooni (32 eurot) aastas. 
Toetust ei maksta vanaduspensionäridele, kes saavad 
vallalt regulaarset hooldajatoetust ja isikutele, kes 
saavad puudega inimese hooldajatoetust; prillide 
ostmiseks alla 19 aastastele Otepää valla elanike-
le mitte rohkem kui 1000 krooni (64 eurot) aastas; 
küttepuude ostmiseks lasteta vanuritele ning eriva-
jadustega inimestele mitte rohkem kui 1000 krooni 
(64 eurot) aastas maksekviitungi või ostu-müügile-
pingu esitamisel ja muude erakorraliste kulutuste 
hüvitamiseks.

   Ühekordse toetuse suuruse ja maksmise otsustab 
Otepää Vallavalitsus. Täiendav info: abivallavanem 
Merlin Müür 766 4825; 5303 3032.

*Vähekindlustatud perekond on leibkond, kes ja-
gab ühist eluruumi ja kasutab ühiselt üht või enamat 
tuluallikat ning kelle iga liikme netosissetulek kuus 
peale eluasemekulude mahaarvamist on alla riikli-
kult kehtestatud toimetulekupiiri kahe(2)kordset 
määra.

Otepää Vallavalitsuse kommunikatsioonijuht 
MONIKA OTROKOVA

Uuest sotsiaaltoetuste määramise ja 
maksmise korrast

Otepää vallavolikogu 
otsustas moodustada 
turismikomisjoni 22. oktoobril toimus Otepää vallavolikogu istung. 

Istungil võeti vastu uus sotsiaaltoetuste määrami-
se ja maksmise kord ning sotsiaaltoetuste summad. 
Lapse sünnitoetus tõusis 6000 kroonilt 576 euroni 
(9012.44 krooni).

   Sünnitoetust makstakse ühele lapse vanema-
test tingimusel, et laps registreeritakse sündimisel 
Otepää valla elanikuks ning üks lapse vanematest on 
lapse sünni hetkel Otepää valla elanik olnud vähe-
malt pool aastat. Kaks kolmandikku summast saab 
lapse sündimisel, üks kolmandik aga lapse 1-aasta-
seks saamise puhul.

   Lisaks sellele tõusis esimesse klassi mineva lapse 
toetus 1000 kroonilt 100 euroni (1564.66 kr), koo-
lilõpetaja toetus – 9. klassi lõpetaja 300 kroonilt 
32 euroni ( 500.69 krooni), 12. klassi lõpetaja 500 
kroonilt 45 euroni (704.10 krooni). Uue sotsiaaltoetu-
sena lisandus matusetoetus 128 eurot (2002.76 kroo-
ni). Matusetoetust makstakse Otepää valla elaniku 
surma korral isikule, kes esitab vallavalitsusele ori-
ginaalsurmatõendi, olenemata taotleja elukohast.

   “Väärtustame oma inimesi ja sellest sündis otsus 
ka sotsiaaltoetusi tõsta,” selgitas volikogu esimees 
Aivar Nigol. “Tegemist on igati läbimõeldud otsu-
sega, mida järgmise aasta valla eelarve koostamise 
juures ka rakendama hakkame.”

   Uus sotsiaaltoetuste maksmise kord ja toetuste 
määrad jõustuvad 1. jaanuaril 2011.

MONIKA OTROKOVA
Otepää Vallavalitsuse kommunikatsioonijuht

Otepää vallavalitsus teatab Otepää vallas Märdi külas Märdi 
kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise 
hindamise (KSH) aruande AVALIKUST VÄLJAPANEKUST. 

Planeeringu eesmärgiks on Märdi puhkemaja 
ümbruse maakasutuse ja ehitustingimuste määramine 
endise Märdi veski õueala taastamiseks, ehitusõiguse 
määramine sauna taastamiseks ning puukuur-paadi-
maja, jalakäijate silla, hüdrogeneraatori hoone, teede 
ja treppide rajamiseks ning vesiveski äravoolukanali 
läbivoolu tagamiseks. Lisaks lahendatakse planeerin-
guga külastajate (turistide) liikumine kohalikult teelt 
looduskaitse all olevate amuuri korgipuude juurde 
ning erosiooniohtliku Väikese Emajõe kalda püsivuse 
tagamine. 
   KSH aruandega on võimalik tutvuda Otepää valla-
valitsuses ajavahemikul 11.11–02.12.2010 ja valla vee-
bilehel aadressil www.otepaa.ee. KSH aruandele saab 
esitada ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi Otepää 
vallavalitsusele (postiaadress Lipuväljak 13, Otepää, 
67405 VALGAMAA) kuni 2. detsembrini k.a. 
   KSH aruande avalik arutelu toimub 3. detsembril
2010.a. Otepää vallavalitsuses kell 10.

Otepää vallavalitsuses 
tööl uus arendusnõunik
Alates 1. novembrist on Otepää vallavalitsuses tööl 
uus arendusnõunik Annika Jaansoo.
   Annika Jaansoo on lõpetanud Viljandi C.R. 
Jakobsoni nimelise gümnaasiumi. Tallinna Tehni-
kaülikooli lõpetas ta 2000. aastal majandusteaduse 
erialal. Annika Jaansoo on töötanud Tallinna Tehni-
kaülikoolis lektorina ja olnud tegev eraettevõtluses 
projektide kirjutamise ja juhtimise alal. Suuremad 
ja tuntumad projektid, mida Jaansoo on juhtinud: 
Piusa koobaste külastuskeskuse valmimine ja Pär-
nu Rannapromenaadi väljaarendamine. 
   Arendusnõuniku töökohustuseks on valla 
arendusalase tegevuse korraldamine ja koordinee-
rimine, valla põhiliste arengusuundade ja eelistuste 
väljatöötamine ning valla arengukava väljatööta-
mise ja täiendamise koordineerimine. Koostöös 
vallaelanikega jätkub arengukavast tulenevate 
ülesannete täitmisele igakülgne projektialane 
kaasaaitamine. 
   Annika Jaansoo kontaktandmed:
Tel. 766 4806, e-post: annika.jaansoo@otepaa.ee. 

Pedajamäe-Pühajärve tee 
remondiprojekti avalik 
arutelu
AS Teede Tehnokeskuses on valminud Pedajamäe-
Pühajärve tee remondiprojekt.
   Seoses sellega kutsume kõiki asjast huvitatuid ja 
ennekõike kinnistuomanikke, kelle maad piirnevad 
Pedajamäe-Pühajärve teega, osalema tee remon-
diprojekti avalikul arutelul, mis toimub 19. novem-
bril algusega kell 16.oo Otepää raekojas III korrusel 
volikogu saalis.

Otepää Vallavalitsus

Vallavolikogu tõstis sünni-
toetuste määra

SÜNNID
Oskar Ruukel  31. oktoobril
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21. detsembril
kell 10-16 

Otepää Kultuurikeskuse pargis

15. talvepealinna

JÕULUTURG
Oma osavõtusoovist palume teatada 

Otepää Nais-seltsi, 
tel. 53 32 6679 Riita Aader.

28. novembril kell 16.00 Otepää Kultuurikeskuses Pille Lille 
Muusikute Toetusfond esitleb: Jõuluaaria. Monika Helme 
(sopran), Piia Paemurru (klaver). Kavas: Ch. Gounod, G. Verdi, 
G. Donizetti, J. Offenbach. Kontsert tasuta.

30. novembril kell 197.00 Otepää Kultuurikeskuses kont-
sertetendus “Vaid Sulle kuulub mu süda”. Raimond Valgre 
kirju Niina Vassiljevale loeb Rain Simmul. Valgre ja teiste tema 
ajastu heliloojate laule esitavad kitarri saatel lisaks Simmulile 
Heli Vahing ja Jaan Sööt. Pilet 125,-/150,-

2011. a kultuuriürituste toetuste ja pearaha taotlemise 
avaldusi võetakse Otepää Vallavalitsuses vastu kuni 1. det-
sembrini 2010. 
   Käesoleval aastal pearaha saanud ühing on kohustatud 
esitama vormikohase aruande toetuse kasutamise kohta 20. 
jaanuariks 2011 Otepää vallavalitsusele.
Täiendav info: www.otepaa.ee -> Kultuur-> Kultuuritoetus-
te taotlemine.

Tähelepanu kultuurikollektii-
vide juhid!

Jalgpalli Eesti Meistrivõislused on FC Otepää 
võistkondade jaoks selleks hooajaks lõp-
penud. Esmakordselt panime võistlustulle 
kaks võistkonda ja mõlemad võistkonnad 
suutsid oma liigas olla tublid keskmikud.

   Esindusmeeskond saavutas Eesti 
Meistrivõistlustel III liiga lõunatsoonis 5. 
koha. Koos karikavõistluste ja sõpruskohtu-
mistega peeti hooaja jooksul 31 mängu, neist 
15 võitu, 3 viiki, 13 kaotust. Märkimisväärne 
on veel see, et FC Otepää võistkond suutis 
edestada Valga FC Warriorit ja tuli Eesti 
Meistrivõistlustel jalgpallis kõige kõrgemale 
kohale Valgamaa võistkondade seast.

   Duubelmeeskond saavutas Eesti meist-
rivõistluste IV liiga lõunatsoonis 7. koha. 

Kokku mängis FC Otepää II hooaja jooksul 
23 mängu, sai 7 võitu, 3 viiki., 13 kaotust.

FC Otepää traditsioonilisel parimate valimi-
sel selgitati hooaja tublimad:

suurim väravakütt duubelvõistkonnas: 
Martin Raid, kasulikuim mängija duubelvõis-
tkonnas – Martin Raid, parim uustulnuk on 
FC Otepää II, suurim väravakütt esindusvõist-
konnas oli Norbert Hurt. Kasulikuim mängija 
esindusvõistkonnas oli Ott Meerits. Ilusaim 
värava lõi Indrek Koser vs FC Elva 2:1. Enim 
arenenud mängija – Raul Lehismets.

   Täname toetajaid ja fänne toreda hooaja 
eest ning kohtumiseni uuel hooajal!

FC OTEPÄÄ

See Otepää linna keskkatlamaja, kust 
praegu saavad toasooja ja kuuma vett 
Otepää lastepäevakodu, gümnaasium, 

sidehoone,polikliinik, päästeamet, vallavalit-
sus, Maxima, Konsum, korterelamud, mõned 
eramud jne, töötab juba 1972. aastast.

   Viimatisel vallavolikogu koosolekul ot-
sustati, et soojussõlm jaguneb neljaks erine-
vaks kaugküttepiirkonnaksks. Nii loetles-
ki soojamajanduse osakonna juhataja Ivari 
Viigimets neid kohti, millised keskkatlama-
jast sooja saavad.

   Tänu sellele, et AS Otepää Veevärk juha-
taja Enn Sepma on sõlminud Otepää vineeri-
tehasega pikaajalise lepingu (sealt saab oda-
vama hinnaga puiduhaket), on Otepääl toasoe 
püsinud samal piirhinnal (730 kr/Mwh) juba 
kolm aastat. Ka lähiajal ei ole plaanis küt-
tehinda tõsta. Ivari Viigimetsa sõnul on 
Otepää üks väheseid kohti meie vabariigis, 
kus toasoe on tunduvalt odavam Eesti kesk-

FC Otepää hooaja kokkuvõte

misest. Viigimets peab hoolitsema selle eest, 
et ei tuleks kütusepuudust, et katlad oleksid 
iga päev 24 tundi ööpäevas töökorras, vastu-
tama tuleohutuse eest, jälgima, et kütjad olek-
sid tööl nii, nagu graafik ette näeb, 12 tundi 
järjepanu.

   Viigimets on rahul, et töötajad tunnevad 
oma tööd ja on igati tublid. Kütjatena tööta-
vad Gustav Tamm, Aleksander Ever, Mare 
Lõhmus ja Merike Märss. Talvekülma aega-
del tuleb vahepeal appi ka Heino Soots. Kui 
juhataja teab, et igaüks nimetatuist vastutab 
ise oma töö eest, annabki see rahulolemise 
allika. 

   Ei lase kütjad suvelgi oma käsi rüppe. 
Otepää keskkatlamaja, üks väheste hulgast 
Eestis, annab ka suvel sooja vett, kusjuures 
suure lubjasisaldusega veele lisatakase peh-
mendusainet. See on võimalik tänu suvel 
tehtud suurele rekonstrueerimistööle. Vahetati 
välja 200 meetrit soojustrassi, mis lekitas 30 

% soojusest, Kopli tänavale ehitati uus vee-
töötlusjaam, kus sooja vett pehmendatakse. 
Nii on ära hoitud katlakivi teke ja soojaveeto-
rustike ummistus. Vee muutunud kvaliteeti 
peaks olema kogenud ka iga naine, kes peh-
mendatud veega oma juukseid peseb.

   Uuendustöid on jätkunud mujalgi. Linna 
katlamajas on peakatel 11 aastat vana. Sellel 
katlal vahetati välja hüdrosüsteemid. 

   Nagu nüüd käib selgitustöö kõikjal Eestis, 
kutsub ka Viigimets Otepääl kortermajade 
elanikke mõtlema ja tegutsema selle nimel, et 
vältida soojakadusid. Esiteks tuleks usaldada 
oma majas olevat kütteautomaatikasüsteemi, 
mitte aga nii, et igaüks ISE seda reguleerima 
hakkaks! Aknaid saab teha soojapidavamaks, 
soojustada maja otsaseinu jne.

   Üldiselt on Ivari Viigimets rahul nii ole-
masolevate küttesüsteemide kui ka töötajate-
ga ja ütleb, et me võime julgelt talvele vastu 
minna.

   Head, sooja talve kõigile! 

SILVIA LASTING-LÄNIK

Kui kõik on tublid

Otepää Kultuurikeskus vajab 

helitehnikut-valgustajat.
Sooviavaldus ja enesetutvustus saatke 

e-mailile: sirje.ginter@otepaa.ee.

Detailplaneeringu avalik väl-
japanek
Otepää Vallavalitsus korraldab 19. novembrist kuni 17. 
detsembrini 2010 Kirikla kinnistu detailplaneeringu avaliku 
väljapaneku. Ala asub Otepää külas asuva pastoraadi hoone 
ümber. Detailplaneeringu eesmärgiks on määrata pastoraadi 
krundi piirid, moodustada iseseisev äriotstarbeline krunt 
koos parklaga ning moodustada neli krunti ühepereelamute 
rajamiseks. 
   Detailplaneeringuga on võimalik tutvuda Otepää Vallava-
litsuse kantseleis ja Otepää linna raamatukogus (Lipuväljak 
13) ning Otepää valla kodulehel www.otepaa.ee_Areng ja 
planeerimine/Planeeringud/Planeeringute avalikustamine).
   Igal isikul on õigus planeeringu avaliku väljapaneku ajal 
19.11.-17.12.2010 esitada ettepanekuid ja vastuväiteid pla-
neeringu kohta. Palume ettepanekud ja vastuväited esitada 
kirjalikult posti või elektronposti teel Otepää Vallavalitsusele 
üldaadressidel (Otepää Vallavalitsus, Lipuväljak 13, Otepää 
67405 või vald@otepaa.ee). Kirjale tuleb lisada oma posti-
aadress või e-posti aadress, kuhu soovite vastust.

Kuna möödunud aastal toimunud sauna-
orienteerumine tõi kaasa palju elevust ja 
rõõmu nii korraldajatele kui ka osavõtjatele, 
siis on otsustatud ühiselt, et seda asja ei 
saa mitte unarusse jätta.
   Oleme registreerinud Euroopa 2011 
kultuuripealinna raames Otepää ürituseks 
“Kuum saun kuumas Talvepealinnas Ote-
pääl” 13. veebruaril 2011. Seega kutsume 
teid kõiki üles saunaorienteerumisest osa 
võtma.
   Kes sooviksid oma sauna kütta sellel 
päeval? Missugusel ajavahemikul? Mida 
lisaatraktsioonina saate välja pakkuda? Kõik 
ideed on teretulnud!

Registeerimine ja täiendav info: Sirje Ginter 
765 5212; 5303 3036.

Tähelepanu sauna-
omanikud!

PLANEERINGUD

Otepää valla esindus eesotsas vallava-
nema Andres Visnapuuga käis Rõuge 
vallas tutvumas sealse noorsootöö 

korraldusega.
   2009. aastal oli Rõuge vallas 609 7–

26aastast noort. Valla elanike arv oli 
01.01.2010. aasta seisuga 2284 elanikku. 
Vallas on kolm noortega tegelevat keskust: 
Rõuge Noortekeskus, Viitina noortetuba ja 
Nursi noortetuba. Noorsoovõrgustikuga on 
Rõuges seotud 13 inimest (noorsootöötaja, 
3 noortejuhti, lastekaitsetöötaja, sotsiaalpe-
dagoog ja noortekeskuse ringijuhid). Lisaks 
sellele tegusteb Rõuges Noorteklubi ja Noorte 
volikogu.

   “Kuna Rõuges on noorsootöö väga häs-
ti käima läinud, otsustasime tulla ja han-
kida kogemusi,”sõnas vallavanem Andres 
Visnapuu. “Rõuge vald on panustanud noor-
tesse, seda soovime ka Otepääl teha.”

   Otepää vallas tegutseb üks noortekeskus. 
Hiljuti toimunud valla haridusvõrgustiku 
arengukava avalikul koosolekul hindasid val-
laelanikud valla noorte huvialategevuse või-
malused väga heaks. Praegu Kultuurikeskuse 
keldris asuvale noortekeskusele on pikemat 
aega otsitud uusi ruume.

   “Õppisime Rõugest seda, et üheks noor-

sootöö toimimise aluseks on kindlasti noor-
te enda initsiatiiv,” rääkis vallavanem. “Seda 
plaanimegi edaspidi rohkem ära kasutada – 

anda noortele rohkem võimalusi ennast ra-
kendada.”

MONIKA OTROKOVA

Otepäälased käisid Rõuges valla 
noorsootööga tutvumas

Otepää Vallavalitsus teatab, et Keskkonna-
ametile esitati maaomanik Andrus Kõo poolt 
maavara kaevandamise loa taotlus kohaliku 
tähtsusega Vangja kruusamaardla Vangja 
II kruusakarjäärile. Vangja kruusakarjäär 
asub Otepää vallas, Raudsepa külas, Vangja 
maaüksusel (63601:003:0382). 

   Keskkonnaamet, tulenevalt keskkonna-
ministri määrusest, küsib kohaliku omava-
litsusüksuse arvamust. Seoses sellega kor-
raldab Otepää Vallavalitsus avaliku arutelu 
Otepää raekoja ruumides aadressiga: Otepää, 
Lipuväljak 13, III korrus, volikogu saalis 12. 
novembril 2010. a. algusega kell 16.00.

Kutse avalikule arutelule

Rõuge noortekeskuse noortetoa juhti Marion Tambergi (vasakul) kuulavad Andres 
Visnapuu, Terje Aasaroht ja Aivo Meema. 

Marko Tiirmaa ordineeritakse 
EELK Otepää Maarja koguduse 
vaimulikuks
Otepää Maarja kirikus toimub 7. novembril kell 14.00 jumala-
teenistus armulauaga, mille käigus EELK peapiiskop Andres 
Põder ordineerib stud.theol Marko Tiirmaa EELK vaimulikuks.
Marko Tiirmaa jääb kogudust teenima diakonina.
Jumalateenistust saadab orelil EELK Pärnu Eliisabeti kogudu-
se organist Jaanus Torrim.
Kõik huvilised on palutud ja oodatud sellest sündmusest osa 
saama.

Otepää Varajase Muusika 
Ansambel 
28. novembril kell 17.00 
Otepää vabakoguduses Palverändur 

Otepää Varajase Muusika Ansambel on tegutenud alates 
1998. aastast. Meie repertuaar on põhiliselt 16.–17. sajandi 
Euroopa heliloojate loomingust. Mängime ajaloolistel pillidel 
ja oleme kostümeeritud.
Praeguses programmis osalevad Otepää Muusikakooli 
õpetajad Lii Peterson – viiul, Külli Teearu – plokk öödid, 
Arno Anton – tromboon ja plokk ööt, Otepää Muusikakooli 
õpilased Magnus Leopard – tromboon, Imre Leopard ning 
Tartu H.Elleri nim. Muusikakooli õpilased Tambet Leopard ja 
Mait Peterson.

Kunstiline juht ARNO ANTON



5. november  2010

PILOOTPTOJEKTID „PÄEV LOO-
DUSES” JA „MULLAELUSTIK”

Toetuse saaja – Vapramäe-Vella-
vere-Vitipalu SA, põhitaotleja.
Osaleja – motivatsioonikirja põh-

jal Palupera põhikool.
Eesmärk – kummaski projektis 4 õppeprogram-
mi. Mais 2011 saab 7.-8. klass osaleda projekti 
„Päev looduses” ja 4.-6. klass projekti „Mul-
laelustik” raames 4 matkapäeval, mil “sama” 
juhendajaga matkatakse samal matkarajal, kus 
jälgitakse muutusi looduses. 
Toetaja – EV siseriiklik toetus Keskkonnapro-
grammi Keskkonnateadlikkuse alamprogram-
mist.
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AMETLIK INFO

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

www.palupera.ee

PROJEKTID

Nõuni Maakultuurimajas toimub
6. novembril

maarahva pidu!
Tantsuks mängib ja õhtut aitab sisustada 

ansambel K.T.K.

Kõik algab kell 20.00 ja 
sisse saab 50 krooniga.

Võta sõbrad kaasa ja tule lustima!

5. novembril algusega 20.00 algavad Nõuni 
Maakultuurimajas 

PEOTANTSUKURSUSED.
Õpetajaks Katrin Kruuse tantsuklubi Revaliast.

Info ja registreerimine: 513 9071 Kalev.

Taskukohaselt sügise- ja 
talvekaupa!

10. novembril on võimalik kell 14.00-18.00 Hel-
lenurme kultuurimaja saalis osta põhiliselt Austriast 
pärit sügise- ja talvekaupa.

Kasutatud ja uued riided beebidest eakate-
ni. Naistele ja meestele, ka suured numbrid. Hinnad 
kasutatud kuid korralikel esemetel 2 kuni 50 krooni, 
uhiuutel samuti taskukohased. Leiad midagi juba ka 
jõuluks kingikotti.

 Üllatusedki! Tule kauplema!

Palupera vallavalitsuses
12.10.2010:

 Otsustati paluda Pensioniametil peatada 
peretoetuste maksmine.
 Anti viis kutseõppeasutuse/kõrgkooli õpi-

lase/tudengi toetust 600 krooni, neli ühekord-
set toetust á 300 krooni ja kaks küttepuude 
toetust á 1000 krooni.
 Rahuldati tähtajaliselt erandkorras 2 taot-

lust (s.h üks pikendamine) korraldatud jäät-
meveoga mitteliitunuks lugemiseks. 
 Rahuldati Tiiu Mall Tamme taotlus pro-

jekti „Leigo talu Lutike küla Palupera vald 
Valgamaa puurkaevu rajamine” eelarve, 
tegevuste ja kestuse muutmiseks järgnevalt: 
projekti kogumaht 150000 krooni, toetus 
endiselt 99900 krooni ja oma nantseering 
50100 krooni; projekti tegevustest jääb välja 
pump, kuna taotleja tagab eesmärgini jõud-
mise projektiväliselt ja projekti kestust piken-
dati 5. novembrini 2010.
 Väljastati ehitusluba A.U-le Pastaku külas Silla

kinnistul asuva elamu rekonstrueerimiseks.
 Väljastati kasutusluba OÜ EESTI-WEST íle

Nõuni külas Nõuni keskuse kinnistul asuva 
kontorihoone rekonstrueeritud tehnosüstee-
midele.
 Väljastati kasutusluba V.S-le Mäelooga külas 

Alalooga-1 kinnistul valminud põllutöömasi-
nate hoiukuurile.
 Väljastati projekteerimistingimused SA 

Tartumaa Tervisespordikeskusele Mäelooga 
külas Tanni kinnistule planeeritud tehnoraja-
tiste projekteerimiseks.

Palupera vallavalitsuses
19.10.2010:

 Anti kolm kutseõppeasutuse/kõrgkooli õpi-
lase/tudengi toetust 600 krooni ja kaks retsep-
tiravimite toetust kogusummas 1307 krooni.
 Rahuldati tähtajaliselt erandkorras 2 taot-

lust (s.h. üks pikendamine) korraldatud jäät-
meveoga mitteliitunuks lugemiseks. 
 Muudeti Palupera Vallavalitsuse 15.05.2009 

korralduse nr 2-1/9 sõnastust järgnevalt: kor-
ralduse punktis 1 asendati Pajo maaüksuse 
suurus 13 322 m² suurusega 24 680 m² ja 
punktis 3 asendati sõna elamumaa sõnaga 
maatulundusmaa.
 Peeti võimalikuks Marusoo ja Pika 2 kinnis-

tute vahelise piiride muutmist, mille tulemu-
sena jäävad uuteks katastriüksuste suurusteks: 
Marusoo – 19,99 ha ja Pikametsa – 10,38 ha. 
Sihtotstarbed mõlematel katastriüksustel jää-
vad 100% maatulundusmaad.
 Väljastati kasutusluba Nõuni külas Leigo

kinnistul valminud veehaardele – puurkaev 
ja torustik.
 Kinnitati toimetulekutoetuse saajate nime-

kiri kogusummas 9516 krooni ja täiendava 
sotsiaaltoetuse saaja summas 200 krooni.
 Kinnitati hooldajatoetuse saajate nimekiri 

oktoobrikuus kogusummas 8620 krooni, 
täiendava sotsiaaltoetuse saajate nimekiri 
summas 5200 krooni ning otsustati maksta 
kuue hooldaja eest sotsiaalmaksu summas 
8616 krooni. 
 Jäeti V.U-ile endale hooldekeskuse teenuse 

eest tasumisel pensionist 5%. Palupera valla-
valitsusel tasuda MTÜ Hellenurme Mõisale 
kohamaksu pensionist puudujääv osa.
 Paluti Lõuna Pensioniametil jätkata L.P-ile

peretoetuse maksmist tütarde eest.
 Tunnistati kehtetuks Palupera Vallavalitsuse 

korraldus nr 2-1/104 (11.11.2005). Kehtestati 
üürihinnad m² kasuliku pinna kohta järgne-
valt:

......................................................................................................
Korter  Remontimata kujul*  Remonditud kujul*
    EEK/EU   EEK/EU
..................................................................................................................................
Palupera 2 kinnistul  5/0,32   10/0,64
krt.nr.1
Veevõtu elamu  3/0,19   5/0,32
Vallamaja korterid  3/0,19   5/0,32
Tallimäe korterid  3/0,19   5/0,32
Mäenurga korterid  5/0,32   10/0,64
..................................................................................................................................
*Vallavalitsuse poolt koostatud hindamisakti alusel.

TEENUSTE HINNAD/MÄÄRAD PALUPERA VALLAS
KROONIDES kuni 31.12.2010/EURODES alates 1. jaanuarist 2011:

Nõuni end.koolimaja, Palupera mõisahoone ja Nõuni kultuurimaja rent ööpäevas – 500/31,96.
Hellenurme kultuurimaja rent ööpäevas – 300/19,17.
Ruumide kasutamine matuse korraldamisel – 200/12,78.
Ruumide kasutamine kaubandustegevuse korraldamiseks (kuni 3 tundi) – 100/6,39.
Ruumide rentimisel käibemaksu ei lisandu.

Joogivesi Hellenurmes, Nõunis, Paluperas m³ – 18/1,15.
Joogivesi Päidlas m³ – 7,65/0,49.
Heitvesi m³ – 25/1,6.

Vee-ettevõtja hinnad on koos käibemaksuga.

Sillakese kinnistu kü nr 58202:003:0241 detailp-
laneeringu eskiislahendust tutvustav väljapanek 
toimub 15.–22. novembrini 2010. a Palupera valla-
majas asukohaga Hellenurme küla kell 8.30–12.00 
ja 13.00–16.00 ning Nõuni külaraamatukogus 
asukohaga Nõuni küla E, T, N ja R kell 9.00–12.00 ja 
13.00–17.00 ning K kell 12.00–15.00 ja 16.00–19. 
   Detailplaneeringu avalik arutelu toimub vallama-
jas 30. novembril 2010 kell 16.00.

PLANEERINGUD

Palupera kooli direktor 
sai teaduse popularisee-
rimise eest preemia
22. oktoobril kinnitas haridus- ja teadusminister 
Eesti teaduse populariseerimise auhinna kon-
kursi 2010. aasta tulemused. Ergutuspreemia, 
5000 krooni vääriliseks peeti teadust ja teh-
noloogiat populariseerivate õpetajate hulgast 
Svetlana Varikut, kes on Palupera põhikooli 
direktor 2007. aastast.

17. oktoobril toimus meie tantsurühmadel Helles ja 
Mathilde sõpruskohtumine tantsurühmaga Eideratas. 
Nemad on pärit Põhja-Eestist, Tapalt.
   Külalised saabusid kohale juba enne lõunat. Kul-
tuurimaja ees võttis neid vastu meie tantsurühmade 
esindaja ja tervitas ilus päikesepaisteline ilm. Külalis-
te soov oli enne esinemisi tutvuda Middendorf de
mõisaga. Tegime väikese ekskursiooni. Vaatasime üle 
mõisast säilinud hooned. Rääkisime ka natuke mõisa 
ajaloost. Jalutasime mõisapargis ja tegime pilte. 
Käisime Middendorf de pere kalmistul ja muidugi ka 
Lustimäel ehk Prouamäel, kuhu meil esialgu ei olnud 
plaanis minnagi. Külalistele meeldis väga see kõik ja 
looduslik vaade. Nad ütlesid, et nad oleksid paljust 
ilma jäänud, kui poleks siia tulnud. Sõitsime ka Palu-
pera mõisa üle kaema. Üldiselt jäid tantsijad Tapalt 
meie väikese ekskursiooniga, mis kujunes peaaegu 
kahetunniseks ringkäiguks, väga rahule. 
   Suundusime tagasi kultuurimajja, kus meie agarad 
tantsijad olid jõudnud vahepeal lauad katta. Siis alus-
tasime oma tantsukavaga. Meie tantsurühmad esine-
sid kordamööda ja tantsuplokkide vahepeal mängis 
ansambel Lahe. See oli ühtlasi ka kooslaulmise aeg. 
Eideratas tantsijad esitasid meile 3 väga ilusat tantsu. 

Nad rääkisid oma rahvariiete, kapotkleitide ajaloost. 
Kapotkleidid on pärit 18. sajandist Põhja-Eestist, 
Harju- ja Virumaalt. Mälestuseks tõid nad meile DVD, 
kus nad tantsivad oma väikeste sõpradega – Tapa 
Gümnaasiumi 3. klassi õpilastega. Lõpetuseks üllatas 
meid kõiki showtantsurühm Muhedad oma ägeda 
mustlastantsuga.
   Ilusa ja sisuka pühapäevaga jäid kõik väga rahule.

Ürituse korraldaja ja sõnade rittaseadja 
ANNE UDEKÜLL

Kohtumisõhtu rahvatantsu-
rühmaga Eideratas

Väljavõte meie külalisteraamatust:

Te olete vapustavad! Nii palju erinevaid kostüü-
me! Nii palju erinevaid tantse! Nii palju rõõmu 
täis liikumist! Me täname ka huvitava ekskursi-
ooni eest, mille tegi Anne. Täname Teid!
Memmede tantsurühm „Eideratas” Lääne-Viru-
maalt, Tapa linnast, Tapa vallast.

Tantsuklubi Mathilde tänab Annet toreda ürituse 
läbiviimise eest!

MTÜ Hellenurme Mõis
Eralasteaed võtab konkursi korras tööle 

1,0 ametikohaga kvali katsioonile vastava
 rõõmsameelse ja lapsesõbraliku 

lasteaiaõpetaja. 
Kandideerimise sooviavaldus ja CV saata postiga 

67514 Valgamaa Hellenurme MTÜ Hellenurme Mõis 
või e-post: hellenurme@hot.ee; anne.ruubel@mail.ee 

hiljemalt 10. novembril 2010. Info tel. 76 79509.

Detailplaneeringu avalik 
arutelu

OÜ Palu-TEENUS ostab 
LAUDU

OÜ Palu-Teenus soovib osta 1 m³ servatud 
lauda paksusega 32 mm. Laua pikkus võiks 

olla 3,6-5 m. 
Pakkumised esitada hiljemalt 8. novembril

2010 kell 15.00 OÜ Palu-Teenus nimele kinni-
ses ümbrikus, Palupera vallamajja, 

märge „LAUD”. 
Info tel. 522 6235, Tõnu Raak.

OÜ VEVASI pakub tööd kahele töökale 

metsakoristustöölisele. 
Info tel. 508 7113.

28. novembril kell 14.00esineb 
Hellenurmes 

Lõuna-Eesti Hooldekeskuses 
Otepää Vanamuusika ansambel. 

24. oktoobril toimus Palupera Põhikoolis raamatu 
„Palupera piirkonna ajaloost“ esitlus. Huvi raamatu 
vastu oli suur ja enamik tiraaþist on juba endale 
omaniku leidnud. Mõned ekseplarid on veel alles 
ning soovijatel palun ühendust võtta tel. 5227 830 
või evelyn.uuemaa@ut.ee.
   Huvilistel on võimalik raamatuga tutvuda ka Nõuni 
ja Hellenurme raamatukogudes. Lisaks on kogu 
raamatus avaldatud info üleval veebilehel www.
paluperaajalugu.blogspot.com.
   Suur aitäh kõigile külaelanikele, kes aitasid  kaasa 
raamatu valmimisele! Rahaliselt toetasid raamatu 
trükkimist EAS Kohaliku Omaalgatuse programm ja 
Palupera vald.

EVELYN UUEMAA

Raamat „Palupera piirkonna ajaloost“

LAULAME JA MEISTERDAME
KOOS ISADEGA LASTEAIAS 12. NOVEMBRIL 

KELL 16.30.
MESIMUMMID JA LEPATRIINUD

Tähelepanu-tähelepanu!

Reedel, 12. novembril algusega kell 19.30
Nõuni Maakultuurimajas 

Tsirguliina näitetrupi esituses
Johann Orgusaare kahevaatuseline näidend

Hullu Antsu abiga.
Lavastaja Anne Vanatoa.

Pääse 30.-, õpilastele 15.-

Info: 513 9071.

Mittetulundussektori ja külade 
esindajate ümarlaud
Palupera vald ja Nõuni maakultuurimaja korral-
davad vallas tegutseva mittetulundussektori ja 
külade esindajate ümarlaua Nõuni kultuurimajas 9. 
novembril algusega kell 19.00. 
   2011. aasta valla eelarvest toetuse taotlejatel 
tuleb samas ka oma esitatud taotlust põhjendada, 
kaitsta. Vallavolikogu alatiste komisjonide liikmed 
võivad osalejatena teha ära eeltöö oma seisukoha 
vormistamiseks eelarvest eralduste taotlemisel. 
Päevakorras ka muud üles kerkivad küsimused. 
Huvipakkuvaist teemadest võiksite eelnevalt teada 
anda Kalev Lõhmusele, 513 9071. 
   Ümarlaud on täpselt nii ümar, kui me seda ise 
näha tahame!
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Kuidas minust sai Keeni 
kooli direktor? 1982. 
aastal oli minu vend 
Eduard Aamer Keeni 

sovhoosi direktor. Keeni kool oli 
ühe aasta ilma direktorita olnud. Tol 
ajal anti kohustused inimestele par-
tei poolt. Kooli direktori leidmise 
kohustus antigi sovhoosi direkto-
rile. Vanemale vennale ei saa vastu 
hakata ja nii tuli käsk täita. 
   Kool asus meile kõikidele teada-
olevas pargitaguses valges majas. 
Esimest korda astusin üle maja-
läve 20. augustil, üllatusi oli kuh-
jaga. Olin varem töötanud õppea-
lajuhatajana suures keskkoolis, kus 
ruumi ja valgust oli küllaga. Siin tuli 
aga 128 õpilast ära mahutada saja 
viiekümnele ruutmeetrile. Kehalise 
kasvatuse tunde  viidi läbi kahe posti 
vahel koridoris. Õpilased ei tohtinud 
kehalise tunnis ühtegi piiksu teha, 
sest iga ukse taga toimus ainetund. 
Ruumid olid värvitud tumepruu-
nideks ja tumerohelisteks. Õpilaste 
riidehoid asus keldris, kus kõik hal-
litas. Õpetajatel oli õpetajate tuba, 
kus kõikidele oli küll istekoht, aga 
üksteisest möödumisel tuli külg ette 
keerata. Direktorile ja õppealaju-
hatajale oma kohta ei olnud, rääki-
mata ruumist. Lahkunud oli õppe-
lajuhataja, uus asus tööle 14. sep-
tembrist. 
   1. septembril toimus aktus ja järg-
misest päevast tuli minna majan-
disse kartuleid võtma. Kui kooli 
tagasi tulime, saabusid nädala 
pärast haridusoskonna inspekto-
rid kooli inspekteerima. Karta ei 
osanud midagi. Kuulasin ära kogu 
kriitika. Saime kätte kokkuvõtte, kus 
ettepanekuid oli palju. Direktorile 
oli ainukene ettepanek: kindlustada 
eeskujulik sanitaarne olukord kooli 
ruumides. See lause ütles ette kogu 
edaspidise tegevuse. 
   Läks mööda veel mõni nädal ja 
koolimajas süttis elektrijuhtmes-
tik. Õnneks algas kohe kooliva-
heaeg. Nädala jooksul remontisid 
sovhoosi remondimehed ruume, 
vahetati elektrijuhtmestik, riide-
hoid sai uue ahju. Teisest veeran-

dist asusid õpilased juba helerohe-
listesse ruumidesse, õpetajad said 
eraldatud õpetajate toa, direktor ja 
õppealajuhataja oma ruumi. Kõik 
mured muutusid väikesteks, sest 
koolis töötasid suurepärased peda-
googid, tööle asus ka uus õppelaju-
hataja – meie Saima. Õpilased oska-
sid rõõmu tunda kõige väiksema-
testki muutustest ja olid oma kooli 
üle uhked.
   Järgnevatel aastatel hakkas õpi-
laste arv jõudsalt kasvama. Kahe 
aasta pärast oli õpilasi juba 156. 
Toimus ka järgmine inspektee-
rimine, meiega oldi väga rahul. 
Kokkuvõttes tehti üldisi ettepane-
kuid õppe-kasvatustöö taseme tõst-
miseks. Selleks ajaks olime võitnud 
mitmetel sotsvõistlustel esikohti ja 
tunnustatud vääriliste auhindadega. 

Ruumipuudus aga kasvas tõeliselt 
suureks probleemiks. 
   Rajoonis oli juba püstitatud küsi-
mus uue koolimaja vajalikkusest 
Keenis. Meid külastas tolleaegne 
haridusministri asetäitja Kalju Luts, 
kes tutvus kohapeal olukorraga ja 
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viis meie probleemi haridusminis-
teeriumisse. Läks mööda veel terve 
aasta, kui saime teate, et meie koo-
limaja ehitus algab 1987. aastal. 
See oli tol ajal tõeline pommuudis. 
Nähes esimest korda projekti, mille 
autor oli arhitekt Maarja Nummert, 
olime tõesti uhked. See oli ainu-
laadne projekt koos täismõõtme-
tega võimlaga. 
   Tööd algasid 1987. aasta kevadel, 
mil löödi kopp maasse ja pandi nur-
gakivi. Järgnes väga vihmane suvi ja 
ehitustöö toimus väga suurte ras-
kustega ning aeglaselt. Koolimaja 
valmimine 1988. aasta 1. septem-
briks muutus küsitavaks. Jälgisime 
seda protsessi ikka oma armsaks 
saanud valgest majast. Kevadeks 
aga oli siiski selge, et kõik plaa-
nid täidetakse ja esimese septem-

bri aktus toimub juba uues majas. 
Lõpuklassi poisid said kõik suveks 
endale tööd ehitusel, murualade 
rajamine jäi õpetajate ja tööta-
jate hooleks, lapsevanemad pesid 
aknaid ja panid kokku mööblit. 
Keegi ei lugenud töötunde, kõiki-

dele oli tähtis, et koolimaja saaks 1. 
septembril avatud. Mäletan, et vii-
masel ööl enne kooliaasta algust läks 
kogu meeskond lahku alles hom-
mikutundidel, et ennast aktuseks 
korda teha. Seda rõõmu ja silmade 
sära, mida nägime järgmisel päeval, 
ei ole võimalik kirjeldada. Algas töö 
uues koolimajas, kus oli ruumi 204 
õpilasele. Meie koolis aga õppis 178 
tublit teotahtelist õpilast, kes olid 
jaotatud 12 klassiruumi ja normaal-
mõõtmetega võimlasse. Meil olid 16 
erialase ettevalmistusega tublit õpe-
tajat ja parasjagu teenindavat perso-
nali. Meil oli oma koolisöökla, mida 
rentis Valga Tarbijate ühistu, pak-
kudes õpilastele sooja toitu. Meie 
unistus oli täitunud.
   Uus koolimaja aktiviseeris õpilasi ja 
õpetajaid. Meie kooli korvpallurid, 

kergejõustiklased hakkasid maakon-
nast tooma üha rohkem esikohti, 
esindati nii kooli kui ka maakonda 
vabariigis. Olümpiaadidel, kon-
kurssidel saavutasid õpilased  häid 
tulemusi. Jätkus juba vanas kooli-
majas populaarseks saanud rah-

vatantsu edendamine. Meie tant-
surühmad on osa võtnud kõikidest 
üld- ja koolinoorte laulu- ning tant-
supidudest. On olnud aastaid, kus 
koolinoorte laulu- ja tantsupeol on 
esinenud enamus meie kooli õpi-
lasi. 1990. aastal said meie vilistlased 
kooli 150. sünnipäeval esmakordselt 
kokku. 1993. aastast on meie koo-
lis õpetatud klaverit. Kooli juures 
töötavast lasteaiast sai ettevalmistus-
rühm, mis on meie kooli eripäraks 
ja teistele koolidele oma tulemuste 
poolest eeskujuks seatud sisehin-
damise tulemuste põhjal. Kool on 
täienenud tehniliste vahenditega. 
Praeguseks on koolimaja saanud 
uue välisviimistluse, uued aknad ja 
katuse, osalise ventilatsiooni, kaasae-
gsed turvaseadmed. Käesoleva aasta 
kevadel sai valmis staadion, sügiseks 
staadionihoone uue kuue. 
   Uue õppekava rakendumine 
2011. aastast seab meile aga uued 
väljakutsed aine õpetamise ja õpi-
keskkonna loomise seisukohalt. 
Koostöös vallavalitsuse, volikogu ja 
lastevanematega suudame kindlasti 
saavutada parimad tulemused.
   Tulevikus näen Keeni kooli kui 
väikest turvalist maakooli, kus iga 
oma valla õpilase jaoks on koht, vaa-
tamata tema erisusele, kus toimub 
õpe igast õpilasest lähtuvalt ja tema 
isiksust arvestades. Meie koolist lah-
kudes peab õpilane olema iseseis-
valt mõtlev ja toimetulev noor. See 
kõik on teostuv, sest meie majas on 
õpetajad, kes ei pelga väljakutseid, 
uuendusi ega raskusi. Nad on õpi-
himulised ja teotahtelised, fantas-
tilised töökaaslased, tõeline mees-
kond.
   Soovin endistele ja tänastele õpi-
lastele kordaminekuid edaspidises 
elus, õnne ja rõõmu. Kolleegidele 
vastupidavust, mõistmist ja suurt 
kannatust. DIANA SARAPUU

Saima Tell ja Diana Sarapuu
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1840 Kihu üheaastane algkool

1870 Kihu Ministeeriumikool

1901 Kihu kaheaastane algkool

1925 Kihu Mittetäielik Keskkool

1961 Keeni 8-klassiline Kool

1987 Keeni 9-klassiline Kool

1991 Keeni Põhikool
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23. veebruaril 2009. a andsid tunde 
12 vilistlast, kellest Tiina Kukk (lõpetas 
1985) ja Gunnar Sarapuu (1989) on meie 
kooli vilistlasõpetajad. Tunde andsid 
veel: Maarja Kallis (2005), Ruth Kõiv
(1998), Marge Roio (1998), Kätlin Lu-
hamägi (Varjun 1997), Veiko Tell (1996), 
Virko Vähi (1993), Monika Otrakova
(1992), Kadri Luik (Ivask 1992), Rando 
Undrus (1991), Airi Linde (Hiiemäe 
1986). Direktor tunnustas pidulikul 
aktusel õpetajatena head tööd teinud 
vilistlasi kooli tänukirjaga. Vilistlased said 
vastata õpilaste küsimustele. Kahjuks 
kirjalikku tagasisidet ei võetud. Õpilaste-
le meeldis päev väga ja me otsustasime 
jätkata.

23. veebruaril 2010 oli kool taas 
siginat-saginat täis, sest 11 vilistlast olid 
nõus tunde andma või 8. ja 9. klassile 
oma ametit tutvustama ning teistes 
klassides tunde andma. Tagasiside 
vilistlastelt.

Gisela Toomesoo (Sarapuu 1992), 
turundusjuht: „Pabistasin ikka täitsa, 
aga kõik sujus väga kenasti. Loodan, et 
aitasin laste peas mõtteid liikuma panna. 
Selliseid päevi on kindlasti vaja.“ 

 Katrin Mõts (1992), panga liaali 
juhataja: „Diskussioon oli elav, tund jäi 
lühikeseks. Tore oli kohtuda oma endiste 
õpetajate ja koolikaaslastega.“ 

 Ants Reitsak (1993), FIE: „Vägev!“ 
 Anne Hiir (Reitsak 1993), projektijuht: 

„Endale vahva kogemus, sest selles 
vanuses lastega pole kokku puutunud. 
Mõnusalt korraldatud päev: erinevad 
tunnid, vanad tuttavad.“

 Kadri Liis Vähi (1996), spordiklubi 
juhataja: „Huvitav kogemus anda tunde 
ja tutvustada oma elu- ja haridusteed. 
Väga meeldiv on taas olla koolis, eriti 
just õpetajate pärast.“

 Regina Salumäe (Uibu 2002), klien-
diteenindaja: „Olin väga põnevil, kuid 
arvan, et igapäevaselt ei tahaks õpetaja 
olla.“

Kaija Kõiv (2005), noortevaldkon-
najuht: „Superlahe. mulle meeldis 
korraldus ja selgus tunniplaanis. Olid ju 
uued kolleegid nii õpetajate kui õpilaste 
näol. Aitäh erakordse kogemuse eest!“

 Kumar Milter (2005), maastikuhool-
daja: „Väga lahe. Kui veel kutsustakse, 
tulen kindlasti.“

 Lenna Hainsoo (2009), gümnasist: 
„Tore oli. Lapsed olid rahulikud ja hea-
tahtlikud, kui nendega viisakalt ja armsalt 
rääkida.“

 Pille Kirt (2009), kutsekeskkooli 
õpilane: „Oleksin tahtnud  minna ka suu-
remate klasside tundi. Koolieelikud olid 
väga sõbralikud ja toredad. Koolipäev 
lõppes piduliku aktusega, kus tänati õpe-
tajaid-vilistlasi. Õpilaste tagasisidest võis 
järeldada, et lastel oli tore koolipäev.“ 
   Me korraldasime küll “Tagasi kooli” 
veebruaris, nagu eelmisel aastal oli välja 
kuulutatud, aga järgisime ka presidendi 
üleskutset ning kutsusimegi 18.- 22. 
oktoobrini kooli külalisõpetajaid, kelleks 
võis olla vilistlane, lapsevanem või tegus 
kodanik väljaspoolt kooli. Tunde käis 
andmas või oma ametit tutvustamas 18 
inimest. Lapsevanem Algis Väärmaa
viib tunni läbi 2. novembril, sest töö-
ülesanded ei võimaldanud sel nädalal 
kohale tulla. Suure töö külalisõpetajate 
leidmiseks tegid ära meie klassijuhata-
jad. 
   Alljärgnevalt meie külalisõpetajate 
tagasiside: 
Nimi, amet. Tunni teema, klass.

Tagasiside küsimused:

1.Mis sind seob Keeni kooliga? 2.Milline 

õpilane olid kooli ajal sina? 3.Arvamus tunni 

andmisest, mis üllatas?

 
   Kristi Melk, Keskkonnainspektsiooni 
keskkonnainspektor: keskkonnakaitse 
Eestis, 9. klass. 1.Vilistlane, lõpetasin 
kooli 2002. a. 2.Õpilane nagu õpilane 
ikka: vahel edasipüüdlik, vahel laisk, aga 
alati rõõmus. 3.Tunniandmine oli ainult 
positiivne kogemus. Üllatas, et mõni 
õpilane oli teemast huvitatud ning esitati 
küsimusi.

 Aapo Reitsak, Uru Noorteteatri juht: 
teater ja esinemine, algklassid, 9. klass. 
1.Olin Keeni kooli õpilane 1996–1998. 
2.Olin aktiivne ja sportlik, aga mitte kõige 
töökam. 3.Algklassid olid julged, aga 
üllatas 9. klassi õpilaste passiivsus.

Merle Tombak, kultuurispetsialist: 
Eesti pärimuskultuur ja rahvakalendri 
tähtpäevad, 3. klass. 1.Koostöö 

kohaliku omavalitsuse ja kooli vahel. 
2.Teismelisena üsna keeruline õpilane 
õpetajatele. Keskkooli ajal juba organi-
seerisin ja korraldasin. Olen alati kohu-
setundlik olnud. 3.Rahvakalender on 
ilmselt üsna võõras teema laste jaoks. 
Meeldiv oli see, et lapsed olid esimesest 
hetkest aktiivsed, laulsid ja mängisid 
kaasa. Üks päev aastas on meeldiv 
õpetaja olla, kuid tean kui raske on olla 
päevast päeva õpetaja. Sügav austus ja 
kummardus kõigile õpetajatele.

 Randa Undrus, klienditeenindaja-kokk: 
eesti keeles lugemistund ja loodusõpe-
tuses rääkisime erinevate elukutsete 
vajalikkusest, 1. klass. 1.Olin õpilane 
1989–1992, praegu lapsevanem. 2.Mind 
võis kooliajal pidada suhteliselt eeskujuli-
kuks õpilaseks. Suhted klassikaaslastega 
olid väga head ja häid sõpru ja tuttavaid 
on jäänud tänaseni. 3.Kogemus tun-
niandmisest oli äärmiselt huvitav. Üllatas 
laste aktiivsus, abivalmidus ja avatus. 
Tundsin ennast meeldivalt.

Rando Undrus, Lõuna maksu- ja 
tollikeskuse osakonnajuhataja: raha 
ja maksud 4. klass, maksud 9. klass. 
1.Vilistlane, praegu lapsevanem. 
2.Arvan, et suhteliselt entusiastlik ja 
edumeelne. 3.Üllatas 4. klassi elavaloo-
mulisus ja kaasatus, huvi teema vastu, 9. 
klassi oli raskem kaasata. 

Regina Salumäe, klienditeenin-
daja: karaoke, muusika, 3.–8. klass. 
1.Vilistlane, lõpetasin kooli 2002. 
aastal. 2.Arvan, et olin suhteliselt ”pätt” 
plika, nagu ühele 14aastasele kohane. 
3.Osalen juba teist aastat “Tagasi kooli” 
projektis ja mulle väga meeldis. Pisike-
sed on nii armsad ja vahetud.

Piia Künnapuu, pereõde: eesti keele 
lugemistund, 3. klass. 1.Paar aastat 
tagasi juhendasin esmaabiringi ja olen 
lapsevanem. 2.Vaikne ja vagur. 3.Lapsed 
tulid tunniga ilusasti kaasa ja kuulasid 
ning osalesid sajaprotsendiliselt.

Marju Karavin, sekretär: eesti 
keele lugemistund, 3. klass. 1.Olen 

lapsevanem. 2.Vaikne, tagasihoidlik, ko-
husetundlik. 3.Väga tore oli. Lapsed olid 
sõbralikud ja avatud. Üllatas, et kaks last 
kinkisid mulle oma joonistatud pildi.

Viive Puudist, müügijuht: tööõpetus 
– Heleni kaerahelbe tootmine ja toidud, 
7. klass ja 5.–6. klassi tüdrukud. 1.Olen 
kolme lapse lapsevanem, kes on Keeni 
koolis käinud, samuti on õpilased minu 
töö juures ekskursioonil käinud. 2.Olin 
kekmine koolilaps, kellel oli palju huvisid. 
3.Tunnid möödusid väga kiiresti, lapsed 
olid aktiivsed ja osalesid huviga.

 Pille Kirt, kutsekeskharidust omandav 
õpilane: loodusõpetus 3. klass, ma-
temaatika 1. klass, eesti keel 2. klass, 
karjääriõpetus 9. klass. 1.Vilistlane, lõpe-
tasin 2009. 2.Olin kohusetundlik, tahtsin 
kõike kaasa teha, ei puudunud koolist. 
3.Väikestele oli väga tore tunde anda. 
Väga armas, et mind kutsuti õpetajaks ja 
austati igati.

Jane Trifanova, farmijuhataja: õppe-
käik laudas robotlüpsiga tutvumiseks. 
1.Olen lapsevanem. 2.Olin ikka tubli. 
3.Oli väga tore ja üllatas laste huvi lauda-
elu vastu.

Erika Tiisler, kokaabi: pannkoogi 
küpsetamise õpetus, 4. klass. 1.Olen 
lapsevanem ja töötan koolis. 2.Olin elava 
loomuga, uudishimulik, krutskeid täis, 
sõbralik nii suurte kui väikestega. Õppi-
sin rohkem vanematele ja õpetajatele, 
mida praegu kahetsen. 3.Tundi anda on 
vahva. Lastele meeldis ja nad tegid kõik 
kaasa, ajast tuli puudu. Üllatas, et lapsed 
on vabad ja tahavad teha uusi asju.

Margit Levand, proviisor: apteek, 
koolieelikud. 1.Olen lapsevanem. 2.Tubli 
laps. 3.Koolieelikud on väga tublid.

Hiie Vähi, pereõde: kutsesuunitlus, 
8. klass. 1.Meie pere kaks last on 
käinud Keeni Põhikoolis, olen endine 
terviseõpetuse õpetaja, praegu kooliõde. 
2.Alati aktiivne osaleja kõiges. Meeldis 
koolis käia, kohale sai mindud iga ilma-
ga. Hinded tunnistusel olid mitmekülg-
sed. 3.Õpetaja töö on raske. Peab olema 

huvitav, et õpilased suudaksid 45 min 
tunnile keskenduda. Üllatusi võrreledes 
endise kogemusega ei olnud.
   Gehrt Kompus, LÕEPK vanemopera-
tiivkorrapidaja: päästja elukutse, 5. klass. 
1.Poeg õpib koolis. 2.Olin keskpärane 
õpilane. 3.Tundi anda oli hea, lapsed 
kuulasid ja aeg lendas kiiresti. Tund läks 
kõvasti üle aja.

Urmas Tiidemäe, päästja: tulekahjud, 
avariid, inimeste päästmine, 5. klass. 
1.Tütar õpib koolis. 2.Olin huligaan. 
3.Lapsed kuulasid suud ammuli, mida 
räägiti ja näidati.

Edik Must, kutsekeskharidust omandav 
õpilane: arvutid ja arvutivõrgud, 8. ja 
9. klass. Tartu Kutsehariduskeskuses 
õppimine, IT eriala tutvustamine. 
1.Sain Keeni koolist põhihariduse, 
lõpetasin kooli edukalt. 2.Ma õppisin 
headele hinnetele, kuid vahepeal tegin 
ka pahandust. Olin aktiivne ja jutukas. 
Tunnis kuulasin õpetajaid, kuid vahest 
tekitasin neile peavalu. 3.Mulle väga 
meeldis tundi anda, see arendab minus 
esinemisjulgust. Õpilased olid viisakad ja 
kuulasid. Kahjuks oli arvutihuvilisi vähe. 
Tuleksin teine kordki.

Andres Roio, pagari-kondiitri elukutset 
omandav õpilane: kutsekeskkoolis õppi-
mine, 9. klass, praktiline kondiitri tegevus 
4., 5. ja 6. Klass. 1.Olen vilistlane aastast 
2008. 2.Mitte just kõige eeskujulikum, 
probleeme õpetajatel minuga jagus. 
3.Praktilise tegevusega tulid lapsed ilusti 
kaasa ning üks klass sai planeerituga 
ennem valmis, kui mina juhendava jutu 
lõpetada suutsin. Väikesed lapsed olid 
väga julged ja kõik said hakkama. 

Meie kooli  “Tagasi kooli” projektis  on 
osalenud 38 erinevat külalisõpetajat. 
Ootame järgmise aasta oktoobris jälle 
tegusaid inimesi oma kooli tunniandjaks, 
ameti tutvustajaks või ürituse organisee-
rijaks.

Karjäärikoordinaator SAIMA TELL

Tagasi 
kooli

K  A  R  J  Ä  Ä  R

President Toomas Hendrik 
Ilves algatas neli aastat tagasi 
koos sihtasutusega Noored 
Kooli laiapinnalise projekti 
“Tagasi kooli”, mille eesmärk 
on tugevdada koolide ja üle-
jäänud ühiskonna koostööd. 
Algatus on osa “Hea õpetaja 
kuu” tegevustest. 
   Tänavu kutsusime külalis-
õpetajaid oma kooli juba kol-
mandat korda. Külalisõpetajad 
jagasid oma elu-, kooli- ja 
töökogemusi, seostades 
koolis õpitavat praktilise eluga. 
Külalisõpetajad muutsid kooli-
elu mitmekesisemaks, andes 
praktilisi teadmisi ja oskusi 
erinevatest eluvaldkondadest.
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Keeni kool oli üks 
igati vajalik ja 

tähtis etapp väikese 
inimese suureks 
sirgumise teel. 
Sooja südamega 
meenutan inimesi, 
kes tollal minu 
mõistmata mõju-
tasid mu täiskas-
vanuea põhimõtteid 
ning arusaamisi elust ja olust. Eriti tahaksin 

M  E  E  N  U  T  U  S  E  D 

loe edasi lk.8

 L  O  O  D
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Keeni koolist 
lapsevanemana

Kandnuna 
suhteliselt 

lühiajaliselt Keeni 
kooli õpilasvane-
ma rolli, on mul 
siiski mõningad 
tähelepanekud 
suure ja väikese, 
linna- ja maakooli 
olemuslike erine-
vuste kohta. 
   Väiksema kooli pluss on tema tihe seotus 
kogukonnaeluga ja eluolu läbipaistvus. Sama 
teguri miinuspool on aga ka vähem privaatust 
ja võimalikest hõimusuhetest tingitud rasku-
sed olla maksimaalselt erapooletu suhetes 

 õpilased omavahel ja õpilane-õpetaja 
liinil. Hea on see, et noort inimest varitsevad 
tarbimisilma ahvatlused ei ole maakoolis nii 
lihtsalt kättesaadavad ja nii mõnigi edasist 
elu mõjutav asi jääb seetõttu ehk tegemata. 
Meie niitudel ei ole õnneks ei mängupõrguid 
ega superpoode. Õpilase ja õpetaja suhe on 
vahetum, seega iga kon ikt ja edulugugi on 
isiklikum kui mujal.
   Arvan, et meie vallas pakutavad enesearen-
duse võimalused ja tingimused ületavad nii 
mõnegi linnakooli oma, kuid uusi ja innovaa-
tilisi asju võiks rohkem olla. Ka ei suuda maa-
kool pakkuda spetsii lisi eriteadmisi nõudvaid 
ja teatud materiaalset tausta vajavaid hobivõi-
malusi. Aga ka siin on ju koopereerumisvari-
ante ja mõttekohti, sest miski pole võimatu, kui 
on tahe ja huvi.
   Suur ja positiivne asi on see, et kooli toit-
lustamine ja toidu kvaliteet on olnud väga heal 
ja laialt tunnustatud tasemel ning kättesaadav 
kõigile. Siinses korralduses ja sisus andis ja 
annab kool silmad ette enamusele koolidele 
Eestis. Linnas on õpilase koolijõudmine tema 
ja ta pere asi. Sellist koolitranspordi korraldust, 
nagu meil on olnud, ei ole kaugeltki kõikjal. 
See on oluline ja maaoludes ka möödapääs-
matu faktor koolielus. Igal juhul mina lapseva-
nemana olen oma otsusega rahul ja pean seda 
takkajärgi väga õigeks. Siinsed olud andsid 
noorele rahunemisaja ja mõistmisehetki. Aitäh 
Keeni koolile!

KAIDO TAMBERG

Mälestusi Keeni koolist

Alustasin oma 
kooliteed 

Keeni koolis 
1984. aastal. 
Kõik-kõik oli uus 
septembrikuus. 
Keeni koolist on 
palju häid mä-
lestusi, aga pean 
tunnistama, et oli 
ka raskeid hetki. 
   Olime vennaga direktori lapsed ja pidime 
olema teistele eeskujuks. See ülesanne oli 
keeruline, sest tahtsime ju olla nagu iga teine 
koolilaps, teha ulakusi ja mõnikord jätta ka 
koolitükid tegemata. Viimane meil küll ei õn-
nestunud, aga ulakust sai ikka tehtud.
   Koolidirektori perena oleme pidanud palju 
hoolitsema koolimaja eest. Mäletan hästi, kui 
valmis uus koolimaja. Viimased nädalad ja 
päevad enne kooliaasta algust veetsime kogu 
perega koolimajas aknaklaasidelt žiletiga värvi 
kraapides ja neid pestes. Väsisin teistest rutem 
ära ja magasin juba ema kabinetis tugitoolis, 
kui teised veel tööd tegid. Sellel ajal olid meil 
kodus loomad ja emal polnud palju aega süüa 
valmistada. Tulime hilja koju, sõime looma-
dele keedetud kartulit ja läksime magama, et 
hommikul vara tõusta ja koolimajja sõita. Aga 
kogu see vaev tasus ära, kui nägime esimesel 
koolipäeval lapsi uudistamas uut koolimaja. See 
tegi nii palju rõõmu, et väsimus ja tülpimus olid 
mõtetest kadunud.
   Kui ulakusest rääkida, siis kõige paremini on 
meeles veesõda õpetajate päeval. Lõppes see 
sellega, et pidime pesema puhtaks koolimaja 
põrandad ja seisma tunde direktori ukse taga. 
Ei mäleta täpselt, kui palju meid oli, aga seisime 
kahes reas kabineti uksest kuni bioloogia-kee-
mia klassi ukseni. Õnneks käisin ma sellel ajal 
Antsla muusikakoolis ja kuna ema pidi mind 
sinna viima, siis pääsesime kõik lühema seismi-
se ajaga kui algselt plaanis. Loomulikult saime 
märkuse päevikusse, kuhu pidime võtma ema 
või isa allkirja. See oligi alati kõige naljakam, 

et direktor ehk ema kirjutas märkuse, õhtul aga 
pidin isa käest allkirja võtma.
   Kõige selle kõrval võin kindlalt öelda, et saadud 
põhiharidus oli väga korralik. Keskkoolis ei olnud 
mul ühegi ainega probleemi, kuna põhi oli nii 
tugev. Ajalugu oli puhas viis, mind vabastati lõ-
pueksamist, aga Keeni koolis oli selle aine hinne 
ainult neli. Nüüd olen jõudnud omandada ma-
gistrikraadi ja töötan rahvusvahelises audiitor- ja 
konsultatsioonibüroos turundusjuhina. Peale 
põhikooli käisin keskkoolis, kutsekoolis sekretäri 
eriala omandamas ning siis jätkasin õpinguid 
kõrgkoolis. Peale kõikide koolide läbimist võin 
aga kinnitada, et kõige toredamad ja meeldejää-
vamad mälestused on just Keeni Põhikoolist.
   Soovin kõikidele õpetajatele tugevat närvi ning 
õpilastele ja vilistlastele kõike paremat!

1993. aasta lõpetaja 
GISELA (Sarapuu) TOOMESOO

Laine Varik (Mäeväli) on sündinud 1935. aas-
tal ja suurema osa oma elust olnud seotud 

Keeni kooliga. Kooliteed alustas Laine 1943. 
aastal. Tol ajal oli Keeni 6-klassiline algkool. Aeg 
oli raske. Laine vend Arnold Mäeväli lõpetas 
Keeni kooli 1939. aastal. 
   Laine on kogu oma elu elanud Keenis. Tema 
kodu oli koolile väga lähedal ja seetõttu ei 
saanud mitte kunagi valetada. Kõik oleks välja 
tulnud. Laine mõtles ikka, et küll nendel lastel on 
hea, kes elavad koolist kaugel – tema ei saanud 
kooli ja isa eest varjata midagi.
   Koolis oli vähe ruumi ja vähe õpetajaid. Algul 
oli õplaste kasutada ainult kaks klassiruumi. 
Ruumipuuduse tõttu istuti vahel isegi kolme-
kesi pingis. Mitme klassi õpilased õppisid ühes 
ruumis – iga klass oma pingireas. Muidugi olid 
sellisel õppekorraldusel omad miinused: kui 
õpetaja pahandas teiste klasside õpilastega, oli 
ikka põnev vaadata, mis teistega juhtub, seetõt-
tu jäid sageli ülesanded tegemata ja õpetaja 
hindas seda madala hindega. 
   Koolis tol ajal süüa ei pakutud. Võileivad olid 
kõigil kaasas. Koolis polnud kööki ja Keenis 
polnud kauplustki. MTJ-i ajal avati üks väike 
kiosk. Laine aga käis kodus söömas, sest elas ju 
koolile nii lähedal.
   Kuna Laine koolitee algas sõjaajal, tuli üle elada 
tõsiselt raskeid aegu. Kevadel anti tunnistused 
kätte ja aeti lapsed koolist minema, sest kooli-
majja tuli sisse Saksa vägede haigla. Sügiseks 
olid sakslased koolimajast küll lahkunud, aga 
kooli said lapsed minna alles oktoobris, sest 
maja oli ära lõhutud. Aknaid polnud enam ees 
ja maja oli kasutamiskõlbmatu, raamatud olid 
keldrisse viidud, osa neist isegi ära põletatud. 
Laine mäletab, kuidas õpilased käisid keldris 
raamatuid sorteerimas ja vaatamas, mis kõlbab, 
mis mitte. Koolimaja kõrval asunud hooned 
(sealhulgas rahvamaja) olid ära põlenud. Hea, et 
koolimaja alles oli. Kooli kordaseadmine oli kõigi 
mure – Laine isa näiteks tegi koolipinke, suurt 
vaeva nähti koolile akende muretsemisega. 
   Laine räägib, et tol ajal vahetusid õpetajad pi-
devalt. Kooli direktor Jaan Saare viidi ära Sibe-
risse ja tema asemele tuli Soorust Aleksander 
Mei. Sooru kool põles ära. Õpetaja Ella Leosk, 
kes koolis eesti keelt õpetas, viidi Siberisse 
õppeaasta keskel. Aleksander Mei oli kooli di-
rektoriks 1948. aastani, siis tuli direktoriks Leho 
Anton. Lainel on meeles, et Antoni ajal hakati 
koolis vahetundide ajal ringiratast jalutama 
(enne seda mängiti vahetunnis ringmänge). 
Karjumist ja jooksmist koolis ei olnud, kohe 
pandi nurka seisma. Nurka pandi igasuguste pi-
siasjade eest. Ka õppimata jätmine lõppes nur-
gas seismisega. Kui laul või vene keele sõnad 
olid pähe õppimata, tuli õpikuga nurgas seista 
ja seal kõik ära õppida. Õpetaja tegi teistega 
tööd edasi, aga karistatav seisis nurgas ja sai 
sealt välja alles siis, kui õppetükk selge oli. Laine 
meenutab, et tegi ka vahepeal ulakusi ja nii tuli 
temalgi mõnikord nurgas seista. Kord oli koolis 
range. Selliste sõnade eest, mida praegu noorte 
suust kuuleb, oleks siis koolist välja visatud.
   Laine meenutab: „Olime kanged isetege-
vuslased. Kooli kooriga esinesime igal pool, 
käisime Läti-Valkas ja 1950. aastal isegi Tallinnas 
laulupeol. Õpetaja Antoni eestvedamisel õmb-

Kolmveerand sajandit Keeni kooli kõrval
lesime endale pluusid, Valgast saime seeli-
kuriide. Kuna teistel nii ilusaid riideid polnud, 
pandi meie pilt isegi ajalehte.” Laine mäletab, 
et tol ajal tehti üldse väga palju ise – raadiot ja 
televiisorit, mis palju aega ära võtab, ei olnud. 
Kogu aeg tuli ise ära sisustada. Pioneeridena 
löödi käed külge kõigele: kolhoosi ajal käidi 
Pülme järve ääres põllutöödel, esineti hästi 
palju, kaunistati koolimaja. Selleks toodi met-
sast materjali, milleks olid kuuseoksad ja ka-
rukold (reburaigas) ning punuti vanikuid. Peod 
olid täispika eeskavaga ja toimusid raha eest. 
Kogutud summasid kasutati ekskursioonidel 
käimiseks. Pidudeks kostüümide saamine oli 
keeruline. Tohutult palju nähti vaeva, sest mitte 
midagi polnud saada. Kui kusagilt suudeti han-
kida marlit, sai sellest tärgeldamise teel suu-
repärased kaharad ballikleidid. Tolle aja elustiil 
oli lihtsalt teine – vaevanägemine oli loomulik. 
Kaugematele esinemistele viidi hobustega, 
aga ka jalgsi minna polnud probleem. Tolle aja 
inimesed ei kartnud kaugusi. Esimesed „nina-
ga” bussid ilmusid 1955. aastal, sinnamaani 
käidi kõik käigud jalgsi või hobusega. Pärast 
sõda said kaugeltnurga-lapsed talvel koolima-
jas ühes ruumis isegi ööbida, aga enamasti 
käidi jalgsi koju. 
   Kui parajasti mõneks esinemiseks ei val-
mistutud või seinalehte ei koostatud, mängiti 
palli. Koolimaja ees oli palliplats, mis hilistel 
õhtutundidelgi oli mängijaid täis. „Mõnikord 
mängisime pimedani välja, pall kadus ära, aga 
see ei tähendanud midagi – otsisime üles ja 
mäng läks edasi! Vahel jäid isegi koolitükid pal-
limängu pärast tegemata,” meenutab Laine.
   Veel mäletab Laine, kuidas kõik Punase 
Risti kursustest osa võtsid: tüdrukud õppisid 
sidumist ja poisid käisid püssi laskmas. Pärast 
tuli isegi eksam teha ja saadi ametlikud tunnis-
tused.
   Laine tunnistab, et kõike ise teha oli vahel 
küll raske, aga see-eest huvitav. Midagi muud 
nagunii ju teha polnud, sest raadiot nägi Laine 
esmakordselt alles 20aastasena. Leidlikkust 
läks kõikjal vaja. Tänapäeval areneb tehnika 
tohutu kiirusega ja Laine arvab, et kui niimoodi 
asi edasi jätkub, siis hakkavad lapselapsed 
varsti Kuu peal ka käima.
   Laine jõudis pärast Keeni kooli lõpetada 
traktoristide kursused ja töötada MTJ-s trak-
toristina. Edasi läks Laine õppima Lõhavere 
raamatupidajate kooli ja asus selle lõpetamise 
järel Sangaste kolhoosi kontorisse tööle raa-
matupidajana. Järgnes abiellumine ja laste 
sünd – ja uuesti tööle. Uus töökoht ootas 
1965. aastal Keeni lasteaias, ta alustas seal 
majandusjuhatajana. Sama amet kutsus Laine 
kolme aasta pärast Keeni kooli. 1987. aastast 
alates töötas Laine Keeni kooli internaadis las-
tehoidjana. Laine naerab, et on oma elus kõik 
ametid ära pidanud, sest abivalmis inimesena 
on tulnud asendada ka raamatukogu- ja side-
juhatajat. Pensionile läks Laine 1997. aastal ja 
on praegu kahe lapse, kahe lapselapse ning 
kahe lapselapselapse edule kaasa elades väga 
õnnelik. Ja elab meie Laine ikka Keeni kooli 
kõrval...
   Aitäh Sulle, Laine!
Laine Variku mälestused pani kirja Maire Roio

Kokku seitseteistkümmend Keeni koolis 
veedetud aastat muutsid minu õpilase-

õpetaja argipäeva kirkamaks esmapilgul üpris 
pisikesed seigad. Oli see siis ilus sügisene kol-
lakaspunane Keeni park, mis alati kätte paistis, 
talvised spordipäevad, kus mul õnnestus oma 
eriti edukalt määritud suuskadega mõned 
tagantpoolt viimased kohad kinni panna või 
reedeõhtused klassiukse lukkukeeramised, mis 
andsid mõista, et järgmised kaks päeva on ainult 
minu päralt. 
   Aga kõige enam rõõmustasid mind päevad, 
mil klassis ja õpetajate toas palju naerdi, mil mul 
õnnestus mõne õpilasega mahlakas diskussioon 
maha pidada, mille käigus me mõlemad olime 
sunnitud kukalt kratsima ja mil ma tundsin, et 
olin kedagi edasi aidanud. Neid päevi oli oi kui 
palju. Just Keeni koolis sain ma päriselt täiskas-
vanuks!
   Palju õnne, päikest ja pealehakkamist kõiki-
dele endistele ja praegustele õpilastele, laste-
vanematele ja õpetajatele – teie oletegi ju Keeni 
kool!

MERLIN KIKAS
Keeni kooli 32. 

lennu vilistlane, 
endine inglise 

keele õpetaja ja 
klassijuhataja,
praegune Oslo 
Ülikooli Vene-
maa õpingute 

magistriüli-
õpilane

Aasta 1952. Pildil 7. klassi (lõpuklassi) õpilased. Tagareas seisab õpetaja 
Aleks Raja.

Juubelimõtetes Keeni 
koolist...
Me mõtleme harva sellele, mis meil olemas on, 
alatasa aga sellest, mis meil puudub!
(A. Schopenhauer)

Elus on ikka 
hetki, mis 

sunnivad viivuks 
järele mõtlema, 
meenutama 
ning unistama. 
Oma kodukooli 
170. aastapäeva 
juubeliaeg on 
kindlasti üks 
sellistest hetke-
dest. 
   Vaevalt, et kooliajast meenuvad meile esmalt 
Phytagorase teoreem, esimese ilmasõja oluli-
semad lahingud või kõik meie armsa emakeele 
14 käänet. Koolimälestustest meenuvad meile 
kõigile ennekõike kooliõed ja -vennad, klassi-
juhataja ja teised meeldejäävamad õpetajad, 
mälestusväärsed seigad ja juhtumised – koos 
kõigi meie omade Tootside, Kiirte, Teelede ja 
õpetaja Lauridega.
Kuid selleski, et mälestused just sedapidi kulge-
vad , on sees oma iva ! 
   Kool ei ole kunagi olnud ega peagi olema kuiv 
tuupimise koht. Kool annab midagi enamat – 
kool aitab meil omandada haridust, mis ei peitu 
vaid faktides ja valemites, mida oleme püüdnud 
meelde jätta. Haridus on see miski, mis jääb 
alles peale seda, kui on ununenud kõik koolis 
õpitu – on öelnud kuldaväärt mõttetera kuulus 
Albert Einstein.
   Oleme siis õnnelikud, et meil on igaühel omad 
koolimälestused, mis on võimalikuks saanud 
seetõttu, et meil on olnud olemas oma Keeni 
põhikool, õpetajad ja koolikaaslased. Oleme 
tänulikud, et oleme haritud sõltumata sellest, 
kas mäletame Phytagorase teoreemi või mitte. 
Samas loodame ja anname endast parima, et 
koolimälestused Keeni koolist saaksid osaks ka 
meie laste ja lastelaste mälestustest, mis eeldab, 
et suudame oma kooli hoida elujõulisena ka tu-
levikus!
   Palju õnne, pikka iga ja jaksu edaspidiseks 
Keeni kooliperele ning kõigile endistele kooli-
kaaslastele!

RANDO UNDRUS
Keeni põhikooli vilistlane 1991

Meenutusi esimesest 
tööaastast

Asusin Keeni kooli tööle vene keele õpetaja-
na 1987. aasta sügisel. Sel sügisel alustas 

Keeni kool viimast tööaastat vanas koolimajas, 
esimese koolipäeva tegi eriliseks nurgakivi pa-
nemine uuele koolimajale ning 4. klassi juhataja 
kohale asumine.
   Juba augustikuus, esimestel tööpäevadel, 
tegin tutvust uute kolleegidega: Tiina Liivamägi 
ütles mulle, et tema on juba 28aastane ja sellest 
10 aastat töötanud õpetajana. Sel hetkel arvasin, 
et ma ei elagi nii vanaks ning seda enam – nii 
kaua õpetajana ka ei tööta. Tollal tundus see 
võimatu. Praeguseks olen Keeni koolis töötanud 
peaaegu veerand sajandit. 
   Esimesed poolteist kuud Keenis elasin vana 
koolimaja ühes ruumis. Maja, milles korteri pidin 
saama, valmis alles oktoobris. Kooli kardinad 
ei olnud just kõige paksemad ning pimeduse 
saabudes pidin kustutama tule, sest uudistajaid 
akna taga kastivirna otsas oli üksjagu. Sel ajal 
nägin esimest korda elus kirpe: kui läksin sellest 

majandusjuhatajale teatama, ütles ta vaid, et 
olgu ma rahulik, siin on lutikaid ka. Polnud viga, 
mina olen maatüdruk ja kiljuma ei hakanud. Veel 
on esimesest sügisest meelde jäänud, et kooli-
maja seintel roomas rohkelt rohelisi usse, sest 
keldris hoiti kapsaid.
   Kuna olin pedagoogide hulgas kõige noorem, 
tuli ära teha need tööd, mida võib-olla teised ei 
teinud nii meeleldi või polnud neil aega. Tava-
kommentaar sinna juurde käis: „Kõige noorem 
teeb.“ Aga kõige nooremaks olemise privileeg 
oli see, et alati, kui toimus tordisöömine, sain 
tordilt endale rammusad ja maitsvad võiroosid.
   Kuna toiduainete varustamisega oli kitsas, oli 
sovhoosi sigalast võimalik tellida liha, mõned 
lapsevanemad pakkusid oma abi ühe või teise 
toiduaine muretsemisel. Raha ma muidugi 
maksin, aga ilmselt loodeti siis oma lapsele ka 
paremaid hindeid. Sellise naturaalmajandusega 
puutusin elus esimest korda kokku, aga huvitav 
kogemus ometi!. 
   Õpetajana ei mäletagi end sellel aastal. Vaid 
ühest klassist jäi meelde see, et üks õpilane ei 
olnud nõus ära õppima sõna  ja põhjendas 
ta seda sellega, et temal ei ole venda. Õpilasi 
tundus nii palju olevat, kõigepealt tuli nende 
nimed ja näod meelde jätta ja nad tundusid kõik 
imetoredad. Ka kolleegid olid sõbralikud ning 
abivalmis. Ilmselt nende esimeste toredate õpi-
laste ning vahvate kolleegide tõttu olengi ühele 
kohale nii kauaks püsima jäänud. 

VETE HAINSOO

Lapse kasvamine pole 
ainult lapse mure

Mäletan 
seda,kui ise 

olin kuueaastane 
koolilaps, milline 
hirm oli igal 
hommikul kooli 
minna. Olin ju 
kodune laps ega 
olnud varem kok-
ku puutunud nii 
paljude võõraste 
inimestega. 
Esimesel koolipä-
evalgi läksin üksi kooli, astrkimp näpus. Kellele 
see anda või üldse ... kuhu minna? 
   Nüüd on asjalood teisiti, õnneks! Lapse kasva-
tamist võetakse kui ühte väga olulist ja vajalikku 
tööd, mitte nagu varem, et see on iseenesest-
mõistetav – ta kasvab ju ise. Praegu harjutatakse 
lapsi kooliga tasapisi kohanema läbi mängu. 
Meie poeg läks ka sel aastal „nulli” ehk eelkooli. 
Kuna Hannes polnud varem lasteaias käinud, 
kartsin, et kooliga harjumine võtab tal kaua 
aega. Esimesel päeval tahtis ta kohe koju tagasi, 
kuid teisel päeval tundis ta end nagu kala vees. 
Ja õhtul ütles mulle vaikselt: „Õpetaja Maie on 

nii tore...” 
   Olen positiivselt üllatunud, sest poiss, kes ei 
osanud tähti ega numbreid, tuleb nüüd koju, 
kirjutab oma nime ludinal ja uurib suure innuga 
raamatuid. Kui temalt küsisin, milline tund talle 
kõige enam meeldib, vastas, et kõik meeldivad, 
aga kõige rohkem ikkagi “plastiliinimine”. Ja 
õpetaja Anu pidi suht hästi oskama ka klaverit 
mängida.
   Hannesele meeldib koolis väga ja mina olen ka 
õnnelik nähes, kui palju on laps arenenud selle 
paari napi kuuga.

Tänulik lapsevanem MARGE ROIO



Maailm on valla — minna või mitte?

„Tähelepanu, start!”

Seda ei juhtu iga päev, et meie kool esindab 
vabariigis Valgamaad! „Tähelepanu, start!” 

on algklasside võistlussari. Võistlus koosneb 
neljast eri raskusastmega teatevõistlusest. 
Võistkonda kuulub 16 õpilast (2 tüdrukut ja 2 
poissi igast klassist). Eelmise aasta märtsi lõpus 
toimusid alagrupivõistlused Valgas. Arvestus 
toimub eraldi suurte ja väikeste koolide vahel. 
Valgamaal võitis väikeste koolide arvestuses 
Keeni Põhikooli võistkond. Niisiis, saime edasi 
pool naalvõistlusele, mis toimus juba 1. aprillil 
Põltsamaal Felixhallis. Saime kavasid õppida 
ainult ühel päeval. 
   Põltsamaa pool naali pääses 12 väikeste koo-
lide võistkonda, igast maakonnast/linnast üks. 
Pool naalist väljusid meie õpilased 7.kohaga, 
pool naalist pääseb naali 8 võistkonda. Seega 
ootas meid ees 17. aprillil toimuv naalvõistlus 
Raplas Sadolini spordihoones.
   Nüüd jäi kavade õppimiseks veidi rohkem 
aega. Ei saa öelda, et meili teel saadetud kavad 
kerged oleksid olnud – ikkagi naal! Ükski laps 
ei tohtinud võistlusest välja langeda, sest varu-
võistlejaid ei saanud me lubada! Enne võistlust 

EENet
Eesti Hariduse ja Teaduse Andmesidevõrk EE-
Net on 1993. aastal haridus- ja kultuuriministri 
käskkirja alusel loodud riigiasutus, mida haldab 
Haridus- ja Teadusministeerium. Haridusmi-
nisteerium ja EENet korraldasid 2002.aasta 
kevadel Eesti Interneti 10. aastapäeva puhul 
õpilaste arvutijoonistuste võistluse.  Ja alates 
sellest aastast on Keeni kooli õpilased ka sellest 
võistlusest osa võtnud. 
Igal aastal on olnud erinevad teemad:

2002: Eesti Internet 10
2003: EENet 10
2004: Loodus ja keskkonnakaitse. Sport ja 
olümpiamängud
2005: Eesti noorte turvalisus
2006: Teater, muusika ja kino
2007: Palun joonista mulle teadlane!
2008: Minu Eesti
2009: Uudista universumit
2010: Elurikkus

Võistlus toimub neljas vanuserühmas: kuni 
10aastased, 11–13aastased, 14–18aastased 
ning vanemad kui 18aastased. Kõige rohkem 
pilte on esitanud võistlusele algklasside õpi-
lased. Esikohti võitnud veel  ei ole, kuid 2003. 
aastal märgati Jürgen Hinni tööd „Narri meest, 
mitte mehe arvutit!“. 

HEYA LEPA

2005

Birgit Uibo

2006

Rasmus Kirsimäe „Põnevad pillid“

2003

Jürgen Hinn

Keeni koolist on 
minul väga arm-

sad ja emotsionaalsed 
mälestused, see kool 
ja koolmeistrid olid 
need, kes suutsid 
sisendada eneseusku 
ning andsid kaasa 
teadmise, et mitte 
miski siin elus ei ole 
võimatu – oska ainult tahta ja tea oma väärtust. 
Mis aga peamine, selles koolis said õpilased alati 
„teise võimaluse“. Igavesti meelde jääb õpetaja 
Maire ja siiani saadab ta mind minu eluteel!
   Suur tänu!

KRISTI NILOV, 
aiandussaate „Paradiisiaiad“ produtsent

kallistada oma toonast inglise keele õpetajat 
Valvet, kelle vankumatu rangus õpetustöös ehitas 
minu keeleoskusele tugeva alusmüüri.
   Veel leidsin sellest koolist endale lähedase sõbra, 
kes on seda tänapäevani. Elu on kandnud mind 
vanalt healt Valgamaalt päris kaugele – elan Hel-
singis ja tegutsen kosmeetikuna.
   Edu kõigile!

KRISTI (Luup) KUKKURAINEN

toimus ainult iga võistluse ettenäitamine ja sel-
gitused vigade kohta, vead on ära määratletud 
karistussekunditega.
   Päev algas meie lastele vara, sest kaks ja pool 
tundi sõitmist võistluspaika ootas ees. Kõige-
pealt toimus võistkonna ühispildistamine ja siis 
algasid võistlused. Et päev ei koosneks ainult 
võistlustest ja lapsed saaksid ka pisut hinge 
tõmmata, toimus iga teatevõistluse järel midagi 
huvitavat: esinesid Rapla Vesiroosi Gümnaa-
siumi diskotantsijad, väikeste tüdrukute võimle-
misrühm, tantsurühm „Pipi” ja Kohila Põhikooli 
poisid-võimlejad. Kõige põnevam laste jaoks 
oli muidugi loterii. Ka meie võistkonnast oli 
neljal lapsel loosiõnne. 
   Päev lõppes sellega, et Keeni Põhikooli õpi-
lased saavutasid selles tihedas rebimises ja 
sekunditemängus väikeste koolide arvestuses 
6. koha. Lapsed jäid päevaga rahule, see oli 
eriline kogemus – esindada-tutvustada väikest 
Keeni kooli Eesti vabariigis.
   Aitäh lastele, lapsevanematele ja sponsorite-
le, et selline võistlus sai toimuda! 

Kehalise kasvatuse õpetajad 
EVE KARIMÕISA ja GUNNAR SARAPUU

Keeni Põhikool 5. november 2010
8 17017777
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Lugu kolmest 
vihmapiisast
Kukalt kratsides mõtlesid Tilk ja 
Plärts, kus võiks olla Sulps. Tilk ja 
Plärts võtsid jalad selga ja hakkasid 
Sulpsu otsima.
   Sulps samal ajal aga kuulas, 
mida ärimees koosolekul rääkis. 
Mees rääkis, et ehitaks õige vihma 
vastu kaitsekilbi. Teised ametnikud 
olid nõus kahe käega alla kirjuta-
ma. Sellele koosolekule tõmmati 
kriips alla. 
   Tilk ja Plärts võtsid Sulpsu otsi-
mistööd südamega. Järsku kukkus 
alla üks lennuk ja seal oligi Sulps! 
   Kõrvad kikkis kuulasid Tilk ja 
Plärts Sulpsu läbielamistest.

RAIGO ROSE, 
HENRI KORBUN ja 

SILVER LINDE (2008)

Riin Kirt

Ene Rebane

2002

MÕTTEID KIRJANDITEST

„Tahan kogeda kõike, mida maailmal mulle 
pakkuda on, kõiki halbu ning häid asju. Me 
vajame muutusi, mis meie elu nii raskemaks 
kui ka rõõmsamaks muudavad.“ (Hanna Ma-
ria Korbun)

   „Suur hulk noori on võtnud nõuks suun-
duda välismaale karjäärijahile, justkui otsides 
omaenese Eldoradot. Kuid kas me kõik ikka 
mõtleme, kuhu, millal ja milleks me täpselt 
läheme. Minu elu on siiski siin, kus ma olen 

sündinud, ja ma jään oma juurte juurde!“ 
(Sandra Einling) 

   “Mina leian, et enda arendamine ja maail-
ma avastamine ei ole sugugi nii paha mõte, 
peamine on see, et me ei unustaks, kes me 
oleme ja kust me tuleme.“ (Lenna Hainsoo)

   „Maailm on valla kõigi jaoks, kes seda soo-
vivad ja julgevad avastama minna.“ (Laura 
Karavin)

   „Reisida on lahe, aga püsiv elukoht kuskil 
kaugel, eemal kodust ja sõpradest, ei meel-
diks mulle.“ (Margus Kirsimäe)

   „Tahaksin õppida võõraste maade kultuuri 
ja keeli, saada osa nende traditsioonidest ja 
näha, millised on inimesed väljaspool Ees-
tit.“ (Marily Milter)

   „... ja kuidas saakski jätta seda, mille eest 
meie esivanemad võidelnud on.“ (Steven 
Toom)

   „Enne kui siduda end uue eluga mujal 
maailmas, tuleb veenduda, et kõik oleks 
seaduslik ja aus.“ (Martin Talv)

   „Õnn võib ka kodus peidus olla, aga kui 
me ei käi tiiru ümber maailma, siis me ei saa 
sellest võib-olla kunagi aru.“ (Triin Uibopuu)

   „Kodu on see, kuhu ma kuulun ja tahan 
jääda. Isegi kõrge palk ei innusta mind välis-
maale elama ja tööle asuma.“ (Ly Albrecht)
   „.... mitte et ma tahaks Eestist minema 

saada ja väliseestlaseks hakata, vaid sel-
lepärast, et tahaks midagi uut kogeda.“ 
(Steve Brügel)

   „Mina kui sõltumatu indiviid plaanin 
kindlasti võtta kätte ja vaadata teistsugust 
keskkonda. Mind ei peata miski!“ (Karin 
Korka)

   „Kui sa maailmas komistad ja kukud, kas 
sind siis märgatakse?“ (Liina Muttik)

   „Need inimesed, kes välismaale lähe-
vad, on rõõmsad oma suure palga üle, 
kuid nad ei saa aru, et on seal väga odav 
tööjõud.“ (Caspar Ojamägi)

   „Mina isiklikult tahaksin küll vahel välis-
maale minna ning maailma uurida, kuid 
mitte püsivalt sinna elama asuda.“ (Anu 
Rebane)

Meie käisime Tallinnas,
suure bussiga rallimas.
Mõni õpski kaasas oli,
giid meil Tartust peale tuli.
Esimene koht oli Energiakeskus,
palju elektrilisi mõtteid meil nüüd taskus.
Saime palju energiat me,
edasi rõõmsam oli tee.
Steinbocki majja suundusime,
väga viksideks ja viisakateks muundusime.
Kui aga kõht meil tühjaks kiskus,
Traveli restoran meie ette viskus.
Sõime seal salateid ja suppi,
oleks võinud minna ka kluppi.
Peaaegu olekski läinud sinna,
Aga Euroopa majja oli vaja minna.
Veidikene kurb oli meel,
sinna siiski olime teel.
Vastu võtsid meid kaks naist,
neis ei olnud midagi ebamaist.
Kuulsime, et Soomes kasutati kunagi marka,
ja sellepeale ei osanudki me öelda enam mida-
gi tarka.
Hiljem pandi meid proovile,
kas saame kõik, mis soovime.
Kõik said ninni-nänni,
ei jäänud keegi jänni.
Viimaks läksime veel poodi,
kust poisid ostsid kalja, mida mitmekesi joodi.
Kodusõit läks viimaks lahti,
enam nuriseda polnud mahti.
Bussijuht meile palju vastu tuli,
ei olnud ta mingi suli.
Poistel viisid suule tulid,
ka nemad pole mingid sulid.
Laulu sõnad meelest läksid,
toolide alla kukkusid näksid.
Peagi koju jõudsime,
muljete kuulamist nõudsime.
Ka järgmisel päeval meel oli hea,
Tallinnasse tahaks minna õige pea.

SANDRA EINLING ja 
HANNA MARIA KORBUN

Keio Kaljumäe

Villem Vihmann

Porkuni preili
Kord elasid vend ja õde,
õde oli kaunis ja vend oli sõge.
Ratsutas vend kord sõtta,
Ja õde jäi maha,sest teda kaasa ei saa võtta.

Ootades venda kõndis ta mööda lossi,
vahel heegeldas, kuid see läks vussi.
Käis õues vaatamas, kas vend paistab,
Ja alati ei tule venda, seda ta avastab.

Korraga tuli vend sõjast,
Õde talle vastu jooksis majast.
Õega kaasas oli mees,
Vennal viha lausa kees.

Mees järsku ütles:
tulen rahus, tahan ainult sinu õde kaasaks.
Vend lausa hüples,
vend lausus: võta ta siis naiseks

Abiellusid preili ja mees,
suure kiriku sees.
Mees,õde ja vend,
Elasid õnnelikult,
HAPPY END!!!!!!!!

HELIS & KEREN

Kairi Sumero

Roosa elevant
Elas kord väike elevant, kellele 
meeldis käia rohtlas tuulega mängi-
mas. Ja nii ta läkski jälle ühel päeval 
rohtlasse tuult püüdma. Elevant 
kepsles rõõmsal meelel mööda 
suurt välja ega märganud, kuidas 
mustad pilved katsid taeva ja päi-
kese. Järsku kärgatas äike, nii äkki, 
et elevandipoeg muutus suurest 
ehmatusest roosaks.
   Ta jooksis sealt ära teiste juurde, 
lootes leida lohutust ning seletust 
selle kohta, miks ta roosaks muu-
tus. Aga teised elevandid ei tahtnud 
teda enam oma karja ja ajasid ta mi-
nema. Nuttes jooksis elevandipoeg 
minema, tagasi suurde rohtlasse.
   Ta ootas uut tormi, uut kõuekär-
gatust, mis teda ehmataks ja uuesti 
halliks muudaks. Aga uut tormi 
ei tulnud seal enam mitu aastat. 
Suurest ootamisest ja igatsusest 
muutus elevandipoeg halliks.

MARGE ROIO (1998)

Maret Kala
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23. oktoobril toimus mitmes mõttes tähelepanu-
väärne sündmus. Esimest korda toimus Sangaste 
seltsimajas isetegevuslaste õhtu, mis kandis 
rahvusvahelist mõõdet tänu külaliskollektiividele 
Valkast. Esimest korda olid meil külas ühisel peol 
Puka segakoor U-Tuur ja meesansambel. Pea sadat 
isetegevuslast oli tervitama tulnud ka Sangaste 
Vallavolikogu esimees Rando Undrus.
   Sellist koosolemise rõõmu ja peoõhtu veetmise 
hoogsust pole siinkandis varem nähtud. Tantsupõ-
rand oli pidevalt rahvast täis. Pühiti higi ja võeti 
aga uus tants ette. Eks omajagu olid selles süüdi 
ka muusikud Otepäält – sõpruskond Karupoegade 
ansamblist – kes rahva kohe „käima tõmbasid”.
   Proovisime esmakordselt korraldada peoõhtut 
võimalikult spontaanselt. Meil ei olnud ranget esi-
nemiskava, vaid pigem esines see, kes parasjagu 
tahtis – ehk nagu vanasti kirmaskit peeti.
   Sangaste vallast astusid üles kantritantsijad, se-
garahvatantsurühm „Kõvvera kõdara”, naisrühm 
„Tanuke”, memmede rühm „Rõõmurullid”. Erilise 
hoo sai pidu sisse, kui lätlased oma toredaid folk-
loorseid tantse tantsisid oma pillimeeste ja laulu 
saatel ning kogu rahva tantsupõrandale meelita-
sid.
   Sõprade folklooriõhtu eestvõtjaks oli Sangaste 
regilauluansambel „Koidu Tähed”. Ja suures osas 
tänu juhendaja Koidu Ahkile, kellel olid olemas 

juba varasemad soojad suhted Valka Kultuurimaja 
folkloorirühma „Sudmalinas” juhendaja Skaidra 
Smelterega olemas.
   Tants on üks kaunite kunstide valdkond, mis on 
mõistetav kõikidele rahvastele ja kultuuridele. Tants 
ühendab inimesi ja teeb rinna rõõmsaks. 

Sangaste ja Puka rahvas tantsis lätlaste pilli järgi
Külas ENE BERG

REISIKIRJADEGA

„JÕULUD HAVAIL”

Laua katame ise             Sissepääs 20 krooni
Samas saab osta jõulupeo pileteid

Kogume kokku raamatud!

Head vallaelanikud! Palun vaadake üle oma kodused 
raamturiiulid ja -kapid. Kui teil on seisma jäänud 
või üleliigseid raamatuid, võib need tuua Sangaste 
raamatukogusse, seltsimajja või noortekeskusesse 
NOVEMBRIKUU JOOKSUL.
   Soovime raamatud jagada raamatukogudele, laste-
aiale, koolile, pansionaadile ja noortekeskusele. Väga 
huvitatud oleme lasteraamatutest.
   NB! Suurema hulga raamatute annetamise korral 
palun eelnevalt ühendust võtta telefonidel: 76 90 494, 
5647 2632.

Jevgeni Onegini kiri 
Tatjanale

Siin linnas on nii ilusad ööd,
ei miski mind sinu juurde tagasi too.
Sa olid küll arukas ja kena,
ei kedagi sellist küll leia ma enam.
Su naeratust mäletan siiani veel,
alati kui kõnnin pikka teed.
Ma ei suuda enam tagasi tulla,
linnas alati poole ööni hullan.
Tahan poissmees olla pikemat aega,
ja sulle ütlen: „Head aega!”
Ehk olen sinu vastu liiga karm?
Parem leia keegi teine, mu arm.

MARTIN RAUDSEPP (2007)

Ilu — minu koduhoov, sest 
siis ma olen alles loov

Kas ilus on olla ilus?
Või hoopis sel ajal, kui sa OLED ilus, 
istuda taeva vilus?
Loodus, loomad, koduhoov...
Seda ilu nähes on minu mõistus loov.

Kannel või kitarr?
Kummaga kõndides olen ma ilus ning 
kummaga narr?
Lendas üle kena kureparv.
Kahjuks ei jäänud meelde mul selle arv.
Kokkuvõttes — MINA olen ilus.
Kuigi istun, kükitan ning isegi elan vilus.
Silme ette tuli minu kena koduhoov...
Ja kohe unustasin ilu! Olen lihtsalt loov.

KARIN KORKA, (2008) 
Tallinna Noorsootöö Keskuse korraldatud 

Eesti noorte omaloominguvõistlusel esime-
se koha saavutanud mõtisklus teemal ILU

Sarkofaagi – Sass
Suure seedri varjus oli maas ilus sarkofaag. 
Seal sees lamas Sass, kellel oli seljas uhke 
saterkuub. Tema laibast kõndisid mööda 
kaks sektanti, kes satiirisid. Seda juhtus 
kuulma seksapiilne seimiliige Sille, kes käs-
kis neil sarkofaagi juurest ära minna. Sillet 
hakkas huvitama, ega Sass ometi sepsises-
se ei surnud. Sillel oli peal spliin, ta ei taht-
nud sarkofaagi juures kaua seista, seetõttu 
kõndis ta oma setteriga minema. Lõpuks 
tuli välja, et Sass suri salmonelloosi, mille 
sai ta munast, mida ta sakuskana sõi.

Sõnaseletusi:
Seeder – Vahemeremaade ja Himaalaja 
kõrgi igihaljas okaspuu.
Sarkofaag – kunstipäraselt kaunistatud 
surnukirst.
Saterkuub – alt laienev meestepintsak.
Sektant – lahkusuline.
Satiir – terav pilge.
Seksapiilne – vastassugupoole veetlus.
Seim – parlament Lätis, Leedus ja Poolas.
Sepsis – veremürgitus.
Spliin – elutüdimus.
Setter – pikakarvaline Inglise linnukoer.
Salmonelloos – soolenakkushaigus.
Sakuska – suupiste, mida süüakse harilikult 
napsi juurde.

HENRY VARJUN (2010)

Sõber
Sul on sõber. Parim sõber. Tema nimi koosneb 
maailma ilusaimatest tähtedest. Sa oled temaga 
ühevanune. Te klapite suurepäraselt. Sa tead 
temast kõike. Lemmikvärv on roheline, lemmik-
loom on kass. Absoluutselt kõige pisemad de-
tailid tema elust on sulle teada. Ta on usaldanud 
sulle oma kõige suuremad saladused ja sina talle 
omad. Sa tead, kes talle parasjagu meeldib ning 
tema teab, et sa ei saa oma emaga läbi. Te olete 
igal pool koos. Istute tundides külg külje kõrval 
ja jalutate vihmase ilmaga pargis. Teil on ühesu-
gused huvid. Koos võtate balletitunde ning lau-
late kooris. Teid peetakse justkui õdedeks. Teie 
vahel on tugev side. 
   Kuid siis, ette hoiatamata, satub teie teele üks 
suur must auk. Sina kõnnid sellest mööda, kuid 
sõbranna mitte. Ta kaob. Igaveseks. Ta nimi ei 
tule sulle enam meelde. Sa ei tea, kui vana ta on. 
Lemmikvärvi oled sootuks unustanud. Kõik sinu 
saladused on teada vaid sulle. Sa istud tundides 
üksi ning longid eksinult pargis. Laulukooris pole 
enam kuulda tema ilusa hääle kõla. Ta on kadu-
nud. Ta on igaveseks läinud. Sa mõtled, et mida 
peaksid nüüd tegema? Sa tunned, et oled selles 
maailmas täiesti üksi ...
   Ning valad pisaraid, kuna unustasid talle öelda, 
kui kallis ta sulle oli.

ITI UUSKÜLA (2007)

Tööpäev kohvikus
Tööpäev kohvikus oli täiesti tavaline. Tassid, tald-
rikud ja klaasid olid just restile kuivama pandud. 
Kõik oli rahulik ja vikne niikaua, kuni teiste juurde 
pandi noad ja kahvlid. Siis läks märuliks, sest üks 
kahvel oli kogemata sattunud taldriku kõrvale. 
   Taldrik läks närvi ja karjus: „Kas sa oled hulluks 
läinud, et tuled kriipima?“ Kahvel ei teinud sellest 
välja ja irvitas omaette. Selle peale kutsuti kohale 
korravalvur Teravnuga. Taldrik kaebas kahvli 
peale ja kahvel sai trahvi.
Nüüdsest peale ei taha terve kahvlite suguvõsa 
taldrikutega tegemist teha. Kui nad kunagi just 
ära ei lepi...

HELEN KANN (2008)

Unenägudelaevas
Akna taga sajab valget, pehmet lund,
õrnõhukesed pilved on taevas,
käes on kesköötund,
olen unenägudelaevas....

Unesid siin laevas mitusada,
neist järele jääb valge rada.
Ja värav unenäomaale 
viib lõpuks mind ärkamisaega...

Ärkamisaega, kus sajab valget, pehmet 
lund
ja õrnõhukesed pilved on taevas...
Kuid ikka on veel kesköötund,
astun ma välja unenägudelaevast...

MARGE ROOSILD (2008)
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Katri Korbun Siiri Linde Henri Korbun

Egle Praosk

   Igale kollektiivile kingiti kaasa nagi üleriiete riputa-
miseks, kuid annab eelkõige võimaluse visata varna 
halb tuju ja halvad mõtted enne laulu või tantsu-
proovi minemist. Sündmust toetas Kultuurkapitali 
Valgamaa ekspertgrupp.

KOIDU AHK
MERLE TOMBAK

Sangaste valla eakad tähistasid ülemaailmset 
eakatepäeva hilinemisega, ent meeldejäävalt. 

17. oktoobril oli meil külas Boriss Lehtlaan koos 
Riho Põdraga. Kõigepealt tervitas eakaid volikogu 
esimees Rando Undrus. Ja siis sai ohjad enda kätte 
Boriss Lehtlaan. Kohe oli publik kaasa haaratud 
– tants ja laul kestsid mitmeid tunde. Peo lõpeta-
sime Borissi eestvõttel ühislauluga „Kas tunned 
maad” ja tugeva-tugeva aplausiga. Jääb vaid 

tänada suurepärast lauljat, kes suhtles vahetult ja 
siiralt kogu aeg publikuga. Oli liigutav ja suurepä-
rane kontsert!
   Aasta hakkab lõppema, jäänud on veel kaks üri-
tust. 17. novembril kell 13.00 toimub vestlusring 
teemal „Jõulud Havail”. Külla tuleb Ene Berg Tallin-
nast, kes jutustab ja näitab slaide Havaist. Samas 
saab juba osta pääsmeid jõulupeole, mis toimub 
12. detsembril Sangaste lossis. 

   Loodame teid näha igal üritusel, sest koos lustides 
ja vesteldes kaovad pimedad sügispäevad kiiresti.
   Lõbusate kohtumisteni! LEA KORBUN

Meeldejääv eakate päev

17. novembril kell 13.00
Sangaste seltsimajas

Mänguautode 
NÄITUS

Ootame põnevaid 
mänguautosid

uuemast ja vane-
mast ajast! 

Autod saab tuua 
10. novembriks 

vallamajja või 
lasteaeda.
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PLANEERINGUD

Puka vallavolikogus

 Muudeti 2010. aasta vallaeelarvet.
 Kinnitati Puka valla 2010. aasta 1. lisaeelarve.
 Otsustati taotleda Puka valla munitsipaaloman-

disse Komsi külas asuv Oti-Komsi tee koos park-
laga, Aakre külas asuv Männiladva tee.
 Kivikandur OÜ poolt on esitatud Keskkonna-

ametile maavara kaevandamise loa taotlus Puka val-
las Rebaste külas asuvale Helmi-Aakre liivamaardla 
Helmi-Aakre V mäeeraldisele. Keskkonnaameti 
Põlva-Valga-Võru regioon palub Puka vallavo-
likogu arvamust nimetatud küsimuses. Toimus 
arutelu kaevandamise loa taotluse andmise kohta. 
Kohalikud elanikud on väga mures selles külas toi-
muva kaevandustegevuse pärast. Teed on lõhutud, 
vedu toimub peaaegu ööpäevaringselt jne. Senini 
on volikogu nõustunud kaevandamislubade väljas-
tamisega, tänaseks väljakujunenud olukord sunnib 
selle üle tõsiselt kaaluma. Otsustati antud küsimus 
lahendada järgmisel volikogu istungil.
 Nõustuti  maavanema poolt Meegaste külas asuva 

Suuretinni kinnistu (registriosa numbriga 1163640, 
katastritunnusega 60802:003:1220, pindalaga 40,14 
ha, sihtotstarbega maatulundusmaa ja Meegaste 
külas Tsorro-1 kinnistu registriosa numbriga 
1099840, katastritunnusega 60802:003:1180, pin-
dalaga 51,36 ha, sihtotstarbega maatulundusmaa, 
üleandmisega Metsamaahalduse Sihtasutustele. 
 Teostatakse töid Puka kooli vana korpuse katuse 

renoveerimiseks. Puka alevikus Kesk tn 2 kinnistu 
omanik Harrier Grupp OÜ esindaja pöördus 
avaldusega vallavalitsuse poole lammutuse käigus 
terveksjäänud katusekivide ostmiseks. Nimetatud 
osaühingule kuuluval kinnistul asuvatel hoonetel 
on kivikatus, mis on osaliselt lagunenud. Hooned 
on muinsuskaitse all, omanikul on kohustus säi-
litada hooneid võimalikult sellisel kujul, nagu need 
on. Katuse remontimisel oleks võimalik kasutada 
koolimaja katuselt mahavõetud kive. Katusekivide 
ostmiseks laiemat huvi ei ole, sest need on vanad. 
Volikogu nõustus Puka kooli vana korpuse katuse 
renoveerimise käigus mahavõetud terveks jäänud 
kivide müümisega Harrier Grupp Osaühingule.
 Majandus- ja kommunikatsiooniministri 

01.06.2010 määrusega nr 36 on kehtestatud kohus-
tus avaldada hinnad kahes vääringus. Otsustati 
Puka Vallavolikogu poolt kinnitatud õigusaktides 
lisada kroonides väljendatud summadele eurodes 
väljendatud summad. Hindade ühest vääringust 
teise ümberarvestamine toimub Euroopa Liidu 
Nõukogu poolt määratava ümberarvestuskursi 
alusel (1 EUR = 15,6466 EEK). Kuni euro käibele 
tuleku päevani on tehingute aluseks Eesti kroonides 
avaldatud hind ja hinnal eurodes on vaid infor-
matiivne tähendus. Euro käibele tuleku päevast on 
tehingute aluseks eurodes avaldatud hind.

Puka vallavalitsuses:

 Nõustuti Kuigatsi külas asuva Villemi maaüksuse 
jagamisega kaheks iseseisvaks katastriüksuseks: 
Villemi, sihtotstarbega elamumaa ja Villemipõllu,
sihtotstarbega maatulundusmaa; Aakre külas asuva 
Juka maaüksuse jagamisega kolmeks iseseisvaks 
katastriüksuseks: Juka, sihtotstarbega maatulundus-
maa, Männiladva tee, sihtotstarbega transpordimaa 
ja Põrguoja, sihtotstarbega maatulundusmaa;
 Määrati projekteerimistingimused Eesti Energia 

Võrguehituse ASile Kolli külas asuva Joosti 2 kin-
nistu ja Prange külas Savikoja 1 kinnistu elektrivõr-
guga liitumise projekteerimiseks.
 Otsustati väljastada ehitusluba OÜle Jaotusvõrk

Joosti 2 kinnistu ja Savikoja 1 kinnistu võrguühen-
duse ehitamiseks; ASile EVR Infra Puka raudtee-
jaama juures asuva garaaži ja alajaama lammuta-
miseks.

10  P U K A
Puka vallavalitsus, www.puka.ee
Kooli 6, Puka, 67217, Valgamaa
Tel 766 9412, e-post: vallavalitsus@puka.ee

www.puka.ee

AMETLIK INFO

TEADE 
Kuigatsi VII Sügisturniir 

VENE KABES 
toimub

6. novembril kell 11.00 Kuigatsi Külamajas.
Registreerimine telefonil 

5341 2420. 
Lisainfo kodulehel 

http://kuigatsi.edicypages.com/kabeturniirid.

Aakre rahvamajas 13. novembril algusega 
kell 20.00

 ISADEPÄEVAPIDU 
ansambliga NAABRI VALVE.

Avatud kohvik. 
Pilet broneerimisel 50 EEK-i ja kohapeal 75 EEK-i.

Info tel 5394 5031.

Puka rahvamajas on avatud Valgamaa 
kunstikuu raames kunstnikest sõpruskon-
na “Kvint” liikmete Ülle Linnuste, Krista 
Perli, Vilja Prometi, Esti Kittuse ja Vivian 
Vaheri tööde näitus. 

Väikeses saalis Lea Madissovi lapitehnikas 
tekkide näitus. 
Näitust saab külastada novembrikuu 
jooksul esmaspäeval. teisipäeval ja reedel 
kella 16–19.

Puka rahvamajas laupäeval, 6. novembril 
kell 20.00

puhkeõhtu. 
Tantsuks mängib ansambel Mesipuu. 

Pilet broneerimisel 50 EEK-i ja kohapeal 75 EEK-i.
Info tel 527 4812.

Kogu oktoobri kolmanda nädala joonistasime ja rääki-
sime tundides leivaga seotud teemadest. Kunstitunnis 
joonistatud ametimeestest, kelle abiga leib valmib, 

kujundasime saali kunstinäituse. Tõesti on palju inimesi, kelle 
abiga lõpuks leib meie lauale jõuab. Vanasti tehti kõik tööd 
käsitsi, kuid tänapäeval teevad selle töö ära masinad.   

   Lasteaias õppisime tundma teravilju, rääkisime vanaa-
ja leivateost ja tegime leiba. Rääkisime leiva tähtsusest ja 
austamisest. Leivategu näitas õpetaja Liina, kes sai leiva-
tegemise pisiku mõne aasta taguselt kooli õppereisilt Eesti 
Põllumajandusmuuseumi. Lapsed teadsid väga hästi, mis 
leiva sisse käib. Aga taigna segamine on küll kõigi laste 
lemmiktöö! Lõunasöögiks tuli soe leib ahjust ja kogu maja 
oli leivalõhna täis. 

   Koolilaste nädal päädis reedel leivateemaliste män-
gude, laulude, mõistatuste, vanasõnade ja rahvakommete-
ga. Õpetaja Merle meenutas lastele eelmisel aastal räägitut 
ja leidis lisaks palju uutki huvitavat. Kodust kaasa toodud 
leivakottidelt uurisime, mis on poeleiva sees. Lastele meel-
dis Harri Jõgisalu mäng “Leivalugu”, kus pooled õpilastest 
olid vanaaja inimesed ja teine pool tänapäeva leivategijad. 
Osalejad pidid ilma abivahenditeta, kehakeele abil selgeks 
tegema leivategemiseks vajalikud tööd. Leidlikku näitle-
jameisterlikkust oma meeskonna juhtimises näitas üles 
kuuenda klassi poiss Oliver.

   Loodame lähiajal minna leivakombinaati külastama. 
Tahaks väga näha, kuidas suures leivatööstuses tänapä-
eval leiba tehakse.

Aakre õpetajad

Leivanädal Aakre lasteaias ja 
koolis

I klassi õpilase Annette Vološtšuki joonistus tuuleveskist.
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20. novembril toimub Puka rahvamajas 

heategevusüritus 

„ANNA ÄRA“.

Kella 10–11ni võtame vastu puhtaid ja terveid 
riideesemeid, jalanõusid ja mänguasju.  

Samas on võimalik  saada endale tasuta vajalikke 
esemeid. Tule kindlasti kohale, vaata ja vali. 

Info telefonil 5800 2473.

Puka Vallavalitsus korraldab 12.–29. novem-
brini 2010 Järve maaüksuse detailplaneerin-
gu avaliku väljapaneku. Ala asub Purtsi külas, 
Puka vallas Vooremäe linnuse jalamil, pinda-
la 2258,24 m². Detailplaneeringu eesmärgiks 
on seadustada omavoliliselt rajatud elamu ning 

määrata ehitusõigus kõrvalhoonete rajamiseks. 
Planeeringu lahenduse elluviimisel puudub ne-
gatiivne mõju keskkonnale. 

   Planeeringuga on võimalik tutvuda Puka 
Vallavalitsuse kantseleis, Puka raamatukogus 
ja kodulehel www.puka.ee.

Detailplaneeringu avalik väljapanek

Teade
15. novembrist 5. detsembrini toimub toe-
tuste taotlemine metsameede 1.5 alameet-
metele 1.5.1 “Metsa majandusliku väärtuse 
parandamine” 

• hooldusraiete tegemiseks kuni 30a 
vanuses puistus
• kasvavate puude laasimiseks
• koridorkultuuride tegemiseks
• metsatehnika soetamiseks
• ulukikahjustuste ennetamiseks

ja 1.5.3 “Kahjustatud metsa taastamine ja 
metsatulekahjude ennetamine“

• kahjustatud metsa taastamiseks (tor-
mimurru tõttu teostatud ekspertiisiaktiga 
lagedaks raiutud metsamaa metsasta-mi-
seks)
• mineraliseeritud tuletõkestusriba või 
vööndi rajamiseks
• suitsetamis ja lõkketegemiskoha rajami-
seks ja tähistamiseks
• tuletõrje veevõtukoha, juurdepääsutee 
ja peatuskoha korrashoidmiseks
• tulekaitseobjekti tähistamiseks

Taotlused saata SA Erametsakeskus Musta-
mäe tee 50 Tallinn 10621

Täpsem info SA Erametsakeskus kodulehel 
www.eramets.ee.
Taotlusi aitame vormistada 22., 23., 24. novem-
bril ning 1. ja 2. detsembril kella 9-16 Valgamaa 
Erametsaühingus Valga Kesk 12 Valga maavalit-
suse majas.

Info Helju Leosk m.5624 7325 või helju.
leosk@valgamv.ee ning konsulendid Enn 
Tomson m.5115 728 ja Andres Rõõmus 
m.5163 302.

Kultuurkapitali Valgamaa 
ekspertgrupp ootab 

ettepanekuid kandidaatide 
leidmiseks Valgamaa 

ekspertgrupi 
aastapreemiatele.

   Aastapreemia omistatak-
se neile tublidele inimes-
tele, kes käesoleva aasta 

jooksul on kas kultuuri või 
spordi vallas oma tegevu-

sega silma paistnud. 

   Kirjalikke põhjendatud 
seletusi kandidaatide koh-
ta ootame 22. novembriks 
aadressil: Kultuurkapitali 
Valgamaa ekspertgrupp, 

Kesk 12 - 339, Valga 
68203 või e-meilile: 
valgamaa@kulka.ee.

   Kontaktisik: Eha 
Mandel, tel. 766 6177; 

mob: 5392 6891; e-post: 
valgamaa@kulka.ee.

ootab kandidaate 
ekspertgrupi 

aasta-preemiatele

7. novembril kell 12. 00 algab Sangaste kirikus jumalateenistus, mille 
käigus avatakse mälestustahvel. Selle paigaldamine oli esialgselt plaanis 
hoopis Venemaale, Tveri oblastis Toropetsi linnas asuvale 133 aasta va-
nusele eestlaste ehitatud luterliku Peetri kiriku hoonele. 

   Jumalateenistusele järgneb ümarlaud, kus arutatakse Eestist Venemaale 
ümberasumise ajaloolisi aspekte ja tänaseid koostöövõimalusi ümberasu-
misega seotud regioonide vahel.

   Eestist hakkas tolleaegse Pihkvamaa idaossa Toropetsi kanti saabuma 
ümberasujaid 1860.-70. aastatel ja nende arv kasvas jõudsalt veel XX sajan-
di alguseski. 1873. aastal alustasid eesti ümberasujad Toropetsi linnas oma 
luterliku kiriku ehitamist. 12 meetri laiune ning 27 meetri pikkune puu-
kirik valmis ja õnnistati sisse 1877. aastal. XX sajandi alguseks küündis 
luterliku Peetri kiriku koguduse liikmete arv kaugelt üle kaheksa tuhande, 
lisaks eestlastele veel paarsada lätlast ja mõnikümmend sakslast. Alates 
1889. aastast kuni kiriku sulgemiseni nõukogude võimude poolt 1920. 
aastal tegutses siin kirikuõpetajana Johan Boas. Punased võimukandjad 
lasid kiriku torni lammutada ja avasid hoones petrooleumi müügikoha. 
Siiski on ainulaadne puust ehitis tänaseni suhteliselt hästi säilinud ning 
selles tegutseb praegu laste spordikool. Kohalikud elanikud nimetavad 
hoonet aga endiselt “kirkaks”. Eesti Muinsuskaitse Selts kavatses 2010. 
aasta suvel tähistada eestlaste ehitatud kiriku mälestustahvliga. Projekti 
toetasid rahaliselt Rahvuskaaslaste programm, Kultuuriministeerium ja 
eraannetajad. 

   Toropetsi võimudega peetud läbirääkimistel saadi mälestustahvli pai-
galdamiseks nõusolek, ühiselt kavandati tahvli avamisürituseks kontsert, 
näitus ja ettekandekoosolek. Siis aga sekkusid nendesse kavadesse äär-
miselt negatiivselt häälestatud õigeusu kiriku vaimulikud ja tahvli ava-
mine ning sellega kaasnevad üritused otsustati peatada. Et skulptor Mati 
Karmini valmistatud mälestustahvel lihtsalt kuhugi tolmu koguma ei 
jääks, otsustati see ajutiselt paigutada Sangaste kirikusse, sest just siitkan-
dist pärines eriti hulgaliselt Toropetsimaile ümberasujad. 

PEEP PILLAK

Toropetsi kiriku mälestustahvel
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Müüa lõhutud küttepuid. Tel. 
509 3453; 765 4300

Müüa maja Otepää aedlinnas, 
Tamme pst 11. Tel. 5620 8888

Üürile anda Otepää kesklinnas 
kõigi mugavustega korterid: 3-
toaline 70 m² ja 2-toaline 38 m². 
Tel. 5020 797

OTEPÄÄ KULTUURIKESKUSES 
10. NOVEMBRIL KELL 10.00 KA-
SUTATUD RIIETE MÜÜK. KAUP 
ROOTSIST JA INGLISMAALT.

OÜ VEVASI pakub tööd kahele 
töökale metsakoristustöölisele.
Info tel. 508 7113.

Palgilõikus liikuva lintsaeraami-
ga teie juures kohapeal (max lä-
bim. 90cm, pikkus 6,1m). www.
woodmizer.com, tel. 5650 4308

Üürin elamispinda ühele inime-
sele Otepääl või selle lähiümbru-
ses. Telef 5373 7930

Elektritööd, õhk-soojuspumpa-
de müük ja paigaldus. Tel. 5208 
970

Arvutite hooldus ja remont, sat 
TV ja digibokside paigaldus. tel. 
524 5514

Müüa haava- ja okaspuupinnud 
3,0 m ja 50 cm. Veo võimalus. 
505 6107

OÜ Elva Vesi pakub teenuseid: 
trasside ehitus, santehnilised 
tööd, kaeve-ja planeerimistööd.
Elva Valga mnt. 7. Info tel.529 
3783 või e-mail: elvavesi@hot.ee.

Müüa kuivad kütteklotsid ja 
pliidipuud.25kr/kott. Vedu tasu-
ta. 5056107

Müüa soodsa hinnaga sealiha.
Info tel. 50 59 151.

Müüa kuiva kütteklotsi ja puit-
briketti, 5197 8500

Korstnapühkija, töö tolmuime-
jaga, võimalik puhastada ka alt 
üles. www.tahmatont.ee, tel. 539 
29 445

Korstnapühkija, 5662 8835, 769 
0234 (al. 19.00), Aivar. Kutsetun-
nistus 047977.

11K U U L U T U S E D

OSTAN 

KÜTTEPUID

pikkusega kuni 
3 meetrit.

PUKA VALD.

Tel. 5089 416

KU U LU T U S E D

Need armsad, kellest äkki jääme ilma
on tegelikult alles. Nad on ligi,ei torka silma –

nii nagu valgus päiksekiire sees.

VEERA FELDMANN
10.11.1928–26.06.2009

Mälestavad 82. sünniaastapäeval.

Kalju, Vilve, Helju, Margus, Ave-Ly.

Mälestame head ja abivalmis 
naabrimeest

ALFRED KIHO 
ja tunneme kaasa omastele.

Perekonnad Tinno, Kasemets, 
Pundonen, Raudik, Paul, Olesk, 

Saarep.

Elu on laul, on habras ta viis, 
hHeliseb hetk… ja katkeb siis.

Südamlik kaastunne Kalev 
Aigrole õe

KARIN JÕGISUU
kaotuse puhul.

Miku ja Erko pere

HEINO ROOSBAUM
Mälestame head sõpra.

Südamlik kaastunne tütrele ja 
pojale peredega kalli isa, va-
naisa ja äia kaotuse puhul.

Perek. Roose

Südamlik kaastunne Kalev 
Aigrole perega kalli 

ÕE
surma puhul.

Otepää Gümnaasiumi kollektiiv

Südamlik kaastunne Toomas 
Kihole perega kalli 

isa 
kaotuse puhul.

Töökaaslased OÜ-st Lemmik 
Mees

ALFRED KIHO
22.09.1939-26.10.2010

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

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

www.mapomets.ee

Võtan rendile 

põllumaad 
Otepää, Palupera, Puka, Sangaste vallas. 

Tel. 5691 6128

Kõik oma rahaasjad saate korda ajada pangabussis!

Bussis saate:
• nõu pangateenuste kohta
• tellida ja kätte pangakaardi
• automaatide kaudu oma kontole sularaha panna ja välja võtta
• teha makseid ja kasutada internetipanka
• sõlmida hoiuseid ja muid erinevaid lepinguid

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

Aakre > Puka > Keeni > Sangaste
marsruudil sõidab buss üle nädala teisipäeviti

(9. ja 23. november, 7. ja 21. detsember)

Aakre rahvamaja parklas kell 11.00–12.00
Pukas A ja O kaupluse juures kell 12.45–14.00
Keenis kaupluse Takt juures kell 14.45–15.45
Sangaste Rukki maja parklas kell 16.30–17.30

Südamlik kaastunne Toomas 
Kihole

ISA 
surma puhul.

Kaido, Peep, Toomas

MTÜ Hellenurme Mõis

Eralasteaed võtab konkursi 
korras tööle 1,0 ametikoha-
ga kvali katsioonile vastava 
rõõmsameelse ja lapsesõb-
raliku lasteaiaõpetaja. Kan-
dideerimise sooviavaldus 
ja CV saata postiga 67514 

Valgamaa Hellenurme MTÜ 
Hellenurme Mõis või e-post: 
hellenurme@hot.ee; anne.

ruubel@mail.ee hiljemalt 10. 
novembril 2010. Info tel. 76 

79509.

Sügistuultega läksid Sa teele 
mälestus helge jääb Sinust meile 

meelde.
Mälestame leinas alati rõõm-

sameelset 

KARIN JÕGISUUD 
ja avaldame siirast kaastunnet 

vend Kalevile perega.

Ingrid perega, Auli ja Endel

Koerte ja kasside 
vaktsineerimine marutaudi vastu

toimub pühapäeval, 7. novembril
kell 10-12 Pikk tn. 2, Otepää linnas
kell 12.30 Otepää aedlinnas Looduspargi maja juures,

esmaspäeval, 8. novembril
 kell 10-12 Pikk tn 2.
Informatsiooni saab volitatud loomaarst 
Kaja Väärsilt tel. 5347 4771.

See teave on mõeldud neile, kelle mureks on 
pehmed, murduvad ja kihistuvad küüned.

Külmade ilmade saabudes tihtilugu olukord halveneb veelgi. 
Tõhus abivahend antud probleemi lahendamiseks on 
spetsiaalne paranduslakk MICRO CELL 2000 NAIL VITAL.

Meie salongi kliendid on õppinud usaldama ja kasutama 
antud toodet. Soovime jagada aastate jooksulsaadud 
positiivset kogemust ka teiega. MICRO CELL-i on soovitav 
kasutada 2–2nädalase kuurina. Parima tulemuse annab 
kasutusjuhendi hoolikas järgimine.

MICRO CELL-i on võimalik osta 
“REEDE VILLA” müügiletist 
hinnaga 65 krooni (4.15 €).

Täiendavaid soovitusi ja infot saate tel. 7663 606 
või ostu sooritades.

Mingem aastavahetusele vastu tervete küüntega!

                      kasvavat metsa, metsa-
kinnistuid ja raieõigust.

raie- ja kokkuveoteenust

Tel. +372 528 9307, e-mail: emeksen.mets@mail.ee

Emeksen OÜ

OSTAB

TEOSTAB
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Üsna varsti on kätte jõudmas 
talv ja sellega koos ka talverõõ-
mud ja talvised üritused. Ote-

pää Vallavalitsus on koostamas 
2010/2011. aasta talveürituste 

kava. 
   Kui Sul on plaanis korral-
dada mõni talveüritus, siis 

anna sellest meile teada kuni 
15.11.2010 e-posti aadressil: 
monika@otepaa.ee Sinu üritus 

lisatakse talveürituste kavasse 
ja see ilmub Eesti enimloetu-

mas trükimeedias. 
   Reklaam on ettevõtjatele 

TASUTA.

Info: Monika Otrokova 766 4811; 
505 8970

Hea Otepää 
piirkonna 
ettevõtja!

1. novembrist on avatud 
uus

Tehvandi Staadioni kohvik.
Lahtioleku ajad E-N 12-17; R-P 12-20

Pakume a’la carte menüüd ja 
tööpäevadel soodsat päevamenüüd. 

Lisaks peolaudade tellimuse ja pidude 
korraldamise võimlus. 

Tellides jõulupeo novembris soodustus 15%.
NOVEMBRIS kuumad joogid 

vaarikas-piparmünt ja
kirss-laim rohelise teega 5.-

Kohvikus interneti kasutamise võimalus.
Tule veeda meeldivalt aega kohvi nautides ja 

vabaaega veetes.
Info: 5342 0511, 766 9504, merle@tehvandi.ee

Sihtasutus Tehvandi Spordikeskus ootab 

oma meeskonda rõõmsaid ja teotahtelisi 

töötajaid järgmistele ametikohtadele:

• kokk
• ettekandja

Kandidaadilt eeldame erialast väljaõpet ja töö-
kogemust.

Ametikohale taotlejal palume esitada CV ja avaldus 
aadressil: Nüpli küla, 67408 Otepää vald, märgusõna 
“Konkurss” või ylle@tehvandi.ee.
Avalduste esitamise tähtaeg on 30. november 2010.

Kuni 4-aastased POISID 300m
1.Stenver Vahi Puka 1.52 
2.Robin Mathias Müür Otepää 2.16 
3.Roomet Tapfer  2.35 
4.Ronald Markus Müür Otepää 4.20 
5.Simeon Kümmel Otepää 4.41 
   
Kuni 4-aastased TÜDRUKUD 300m
1.Anlourdees Veerpalu Karupesa 2.15 
2.Gerda Ly Käis  3.19 
   
5-6 aastased POISID 300m
1.Martti Sarv Otepää 1.21 
2.Kevin Tühis  1.25 
3.Karl Martin Raid Otepää 1.27 
4.Lauri Leis  1.31 
5.Kelvin Kivimaa Otepää 1.41 
6.Hannes Tiido  1.50 
7.Märten Alter  1.54 
8.Samuel Tämm  1.55 
   
5-6 aastased TÜDRUKUD 300m
1.Maria-Liisa Mark  1.34 
2.Geiri Liivamägi Nõuni katk. 
   
7-8 aastased POISID 600m
1.Anders Veerpalu Karupesa 2.39 
2.Steve Vahi Karupesa 2.42 
3.Henry Kurvits  2.56 
4.Hans Markus Danilas 3.04  
5.Edvin Tämm Karupesa 3.32 
   
7-8 aastased TÜDRUKUD 600m
1.Kadi Ruukel   3.07 
2.Lauren Mae Karupesa 3.17 
3.Janenli Alliksaar  3.28 
4.Triin Lass  katk. 
   
9-10 aastased POISID 1250m
1.Karl Aarne Vihm huj ud 5.40 
2.Joonas Hendrik Mägi Karupesa 6.28 
3.Kristo Kinks Karupesa 6.44 
4.Risto Lass  7.29 
   
9-10 aastased TÜDRUKUD 1250m
1.Kerstin Ojavee Karupesa 5.46 
2.Kristin Kannes  5.57 
3.Marit Maribel Pulles Karupesa 6.07 
4.Pille-Riin Merilo Karupesa 6.25 

11-12 aastased POISID 1250m
1.Stever Liivamägi  5.58 
2.Kevin Kivimaa Karupesa 5.58

11-12 aastased TÜDRUKUD 1250m
1.Isabel Mae Otepää G 6.36 
2.Laura Danilas  7.36 
   
13-14 aastased POISID 1250m
1.Karl Kinks Karupesa 5.02 

13-14 aastased TÜDRUKUD 1250m
1.Katrin Kurg Zahkna T 5.10 
2.Kristin Peterson Karupesa 5.13 
3.Mariliis Länik  6.00 
4.Keiju Rootsma Karupesa 6.30 
5.Birgit Maranik  7.18 
   
15-16 aastased POISID 1250m
1.Marten Pulles Karupesa 4.49 

15-16 aastased TÜDRUKUD 1250m
1.Kristiina Aluvee Otepää G 5.05 
2.Maarja Maranik Zahkna T 5.33 
3.Maribel Tamm Karupesa 5.37 

NAISED 1250m   
1.Helen Aluvee TÜ 5.11 
2.Tiiu Kannes  5.38 
3.Aive Kalinina  9.10 
4.Erle Mägi Otepää 12.36 
   
MEHED 3,75km   
1.Ilmar Aluvee  16.21 
2.Veniamin Zlobin  16.29 
3.Rene Praks  19.46

Otepää MV 
jooksukrossis  Kuni 4aastased POISID 200m

 1.Stenver Vahi Puka 1.13
2.Siim Jüris   1.51
3.Uku Vähi Pähklike 2.00
4.Ranet Riitsalu   2.04
5.Robin Mathias Müür Võrukael 2.07
6.Mikk Süsta   2.22
5-6aastased POISID 700m
1.Karl Martin Raid Otepää 2.45
2.Martti Sarv Otepää 2.55
3.Hannes Tiido Otepää 4.45
4.Samuel Tämm Otepää 4.54
5-6aastased TÜDRUKUD 700m
1.Geiri Liivamägi Nõuni 4.42
7-8aastased POISID 1400m
1.Aksel Joonas Reedi Pühaj. PK 4.42
2.Steve Vahi Karupesa 5.09
3.Hans Markus Danilas Võrukael 5.22
4.Laur Mägi Õhujõud 5.35
5.Erik Sume Õhujõud 5.56
6.Edvin Tämm Karupesa 8.53
7-8aastased TÜDRUKUD 1400m

 1.Lauren Mae Karupesa 6.06
2.Janeli Alliksaar Viljandi 6.13
3.Kadi Ruukel  Otepää G 7.19
9-10aastased POISID 1800m
1.Tormis Laine Õhujõud
2.Karl Aarne Vihm Otepää G
3.Albert Unn Karupesa
4.Joonas Hendrik Mägi  Karupesa
5.Sven Areng Tallinn
6.Martin  Kotkamäe Õhujõud

 9-10aastased TÜDRUKUD 1800m
1.Pille-Riin Merilo Karupesa

Otepää MV rattakrossis

11-12aastased POISID 2700m
1.Kevin Kivimaa Karupesa 8.28

 2.Stever Liivamägi Otepää G 8.29
3.Kevin Padar Õhujõud 8.38
4.Kenno Ruukel  Otepää G 10.22
5.Kert Riitsalu Õhujõud 13.38 
11-12aastased TÜDRUKUD 2700m
1.Mariel-Merlii Pulles  Karupesa 9.28

 2.Tuule Laine Õhujõud 10.36
3.Isabel Mae Otepää G 10.44
4.Kaarin Unn Karupesa 13.00
5.Laura Danilas Otepää G 14.07
13-14aastased TÜDRUKUD 3600m
1.Greete Poderat Õhujõud 13.25
2.Tiiu Tiivi-Kahr Otepää G 13.39
MEHED 15+  6,5km
1.Siim-Erik Alamaa CFC 15.58
2.Marten Pulles Karupesa 19.35
3.Kaido Polt   21.32
Veteranid M40  5,2km
1.Meelis Danilas   13.40
2.Teet Reedi   16.59
Veteranid M50 5,2km
1.Peeter Saarep   14.04
NAISED 15+ 4km
1.Daisi Rist  CFC 12.28
2.Triin Gede CFC 12.54
3.Marju Meema Zahkna T 14.19
4.Svetlana Potašenkova 15.17
Veteranid N50 4km
1.Ene Prants Otepää 20.29

Noortebändide festival

13. novembril kell 17.00

Sangaste Seltsimajas.

ESINEVAD:

Rude; Infected Anthem; Fear of Infinite War;
Remaining Bullet; No Fun

KÜLALISBÄND J.M.K.E

Pääse 50 krooni.
Avatud rockipubi.

Otepää linnaraamatukogus on 
8.–21. november

raamatufondi inventuur. 
Raamatukogu on sel ajal suletud. 
Lugemissaal ja internetipunkt on 

avatud 12–15. 


