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Sangaste vald sai 20. sünnipäevaks
oma laulu ja raamatu
Sangaste valla juubelisündmused ja ettevõtmised on
selleks korraks läbi. Peaaegu
kõik, mis me planeerisime,
sai ka ellu viidud.

Kui vallal on sünnipäev...
Arsise kellade ansambli esinemine võeti vastu marulise aplausiga.

Fotokonkursi tööd ja võitjate nimed
on valla kodulehel. Võistluse võitjad
said auhinnaks fotopoe kinkekaardid. Rahvas arvas, et digipildivõistlus
võiks saada traditsiooniks ja meie
anname omalt poolt kõik, et see nii
läheks.
Suur tänukummardus neile inimestele, kes oma tööd andsid kogumiku
valmistamiseks – tänu teile on olemas
üks südamlik ja soe ajalookild, mida
on mõnus lugeda, lehitseda ja sõpradele kinkida. Suur tänu Tartu Kõrgema Kunstikooli õppejõud Jaanus
Eensalule, kes koos tudengitega raamatu valmis vormis.
Ilusa punkti Sangaste valla juubelile pani ARSISE kellade ansambli kontsert, mis võeti vastu marulise aplausiga. Sünnipäevatorti me ei
pakkunud, vaid iga pere, kes kohal
oli, sai kingituseks kaasa „Süämega
tettü” raamatu. Kes sel päeval kohal

ei olnud, kuid raamatut väga tahaksid, saavad selle väikese tasu eest
osta vallamajast.
Suur tänu, kes aitasid ja suur tänu,
kes nautisid erinevaid juubeliettevõtmisi. Loodan, et enamik inimesi meie kodukandist elab suhtumisega, et „klaas on pigem pooltäis, mitte
pooltühi”. Edu, õnne ja positiivsust
meile kõigile.
MERLE TOMBAK

Antti Kammiste ja Ivo Linna.

Sangaste laulu esmaettekanne Sangaste kirikus, esiplaanil Birgit Varjun.

…siis on ka arvamusi meist, noist ja
nondest sünnipäevale omaselt seinast
seina ja vastukäivast päripäeva. Sünnipäev on aga sünnipäev ja meie kõigi
jaoks peaks see olema väike tahavaatehetk ajas ja iseendas.
Need, kes juba mõttes kulmu kortsutasid, et sünnipäevale koledasti vallarahva raha kulutati ja valla arved nüüd
hapult auravad, võivad rahulikumad
olla. Maksumaksja raha kulus üritustele suhteliselt vähe, sest meid toetasid
kultuurkapital, eraettevõtjad, eraisikud
jt. Näiteks Ivo Linna kontsert sai organiseeritud ja läbi viidud Kiisatamme
kultuuritalu poolt, panuse ürituste
rahastamisel andsid ka kõik valla suuremad ja tuntumad ettevõtjad jt. Tänu
neile sai kogukond endale Sangaste
laulu, kunstikogumiku, fotokogud jms.
Aitäh teile, kel teil kogukonna elu teps
mitte ükstakama pole ja kes ikka ja
alati õla alla panevad, kui vaja! Suur
tänu ja kummardus neile inimestele
eesotsas Merlega, kes taolise ilusa
programmi kokku panid ja läbi viisid!
Kellele meeldis (ja meeldis paljudele),
see nautis ja see, kellele nagunii mitte
miski kunagi meelepärane pole, sai ju
ka oma rahulduse. Kaks ühes!
Kallid kaasteelised, armsad olijad,
head tulijad ning toredad üleaedsed!
Meie ühine tee ajas on läbitud meie
kõigi poolt ning kordasaadetu on meie
kõigi ühine vili! Saagu meie salved
otseses ja kaudses mõttes kuldset
vilja täis, olgu meie hingedes arukas
rahulolu ja vajalik väärikustunne!
Oleme kõik Eestimaa lõunaosa pojad
ja tütred ning meie süda tuksub meie
kodukandiga ühes rütmis! Edu meile
ja meie kodudele järgmise 20x20 aasta
jooksul ja olgu õnn meie õue tihe
külaline!
Kaunist tulevikku!
KAIDO TAMBERG

Otepää valla Aasta isa on Karl Mõts
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Valga kunstikuul esinevad ka Otepää,
Sangaste ja Puka
kunstnikud

S

iinkohal tänusõnad kõigile inimestele, kes aitasid neid toredaid ja emotsionaalseid päevi sisustada ja korraldada. Sangaste vald kulutas oma raha minimaalselt, enamik
kulutusi on kaetud projektirahadega
ja inimeste suure panuse abil.
Kati Velner oli see, kes kujundas
ilusad kuulutused juubelisündmusteks. Me võime uhked olla, et meil
oma Sangaste laul, mille rahvas on
juba Sangaste hümniks ristinud. Juba
on elanikud avaldanud arvamust, et
see laul tuleks ka plaadile salvestada,
et see võiks iga vallaelaniku kodus ja
peas olla. Ivo Linna ja Antti Kammiste Sangastesse „meelitamine” sai võimalikuks ainuüksi tänu Tuuli Merimaale ja Kiisatamme Kultuuritalule.
Gurmeeõhtu korraldas ja ka rahastas
Kiisatamme Kultuuritalu.
28. oktoobril toimus juubelikuu pidulik lõpetamine. Konverents teemal
„Minu aeg Sangastes” sai teoks tänu
Keeni Põhikooli direktorile Diana
Sarapuule. Koolijuht võttis oma südameasjaks otsida üles endised vallajuhid ning panna kokku nende
ettevõtete ajalugu, kes on Sangaste
vallas kõige staažikamad. Tegemist
oli suure ja mahuka tööga, mis nüüd
on kenasti paberil kirjas ja jääb alles
tulevastele põlvedele, kui üks oluline
osa piirkonna ajaloost.
Suurt elevust ja head meelt pakkus
konverentsil osalenutele lõunasöök,
mis oli valmistatud kohalikest toodetest: sai süüa Heleni putru, mis valmistatud Kesa-Agro piimast ning
Sanlinnu munadest omletti.
Sama päeva õhtul saime tunnustada veel kahe esmakordse ettevõtmisega seotud inimesi. Mõlema tähtsündmuse juures oli väga suur roll
Marjana Lehepuul. Tema oli digipildivõistluse korraldaja ja samuti pildistas tema kõik tööd loomeinimeste kogumiku „Süämega tettü” jaoks.
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tepää valla Aasta isa tiitli sai ASi Techne
Töökoda juhataja Karl Mõts. Aasta isa
nominendiks esitati ka ESNO Otepää OÜ
juhajata Andrus Eensoo. Tunnustamine on 13. novembril kell 14.00 Otepää Kultuurikeskuses toimuval
isadepäeva kontserdil. Aasta isa valib ja tunnustusürituse korraldab Otepää Naisselts koostöös Otepää
vallavalitsusega.
Karl Mõts on sündinud 21. septembril 1945.
aastal Valgamaal Sangaste vallas. Keeni põhikooli
lõpetamise järel õppis ta Tihemetsa Sovhoostehnikumis. Pärast sõjaväeteenistust asus tööle Otepää
Autoremonditehasesse tehnoloogina. Alates 1971.
aastast töötas Otepää sovhoosis peainsenerina
kuni sovhoosi likvideerimiseni. 1991. aastal asutas
ASi Techne Töökoda, mida juhib tänaseni.
Karl Mõtsal on kaks last: poeg Toomas ja tütar
Reet. Toomas töötab AS-is Techne Töökoda, Reet

Tartu Ülikooli Kliinikumis. Karlil ja tema abikaasal
Kajal on neli lapselast.
Karli võib kirjeldada kui ettevõtlikku ja teotahtelist inimest, kes ei väsi iialgi uusi ideid ja plaane
välja mõtlemast, et edendada ärilist tegevust ja
olla ka kasulik kogukonnale. Ettevõtte juhina usaldab ta inimesi ja annab neile võimaluse tegutseda.
Hoolimata kiirest elutempost leiab ta alati aega lastelastega tegelemiseks ja ühisteks pereüritusteks.
Laste kasvatamises peab Karl oluliseks just eeskuju, pidades silmas eelkõige elustiili ja harjumusi. Karl on osalenud Tartu maratonidel ja muudel
spordiüritustel ning on sinna kaasanud ka oma
lapsi ja lapselapsi.
Karl Mõts on olnud Otepää linnavolikogu liige.

last, kellest kaks - Markus ja Matis on juba täisealised. Maal oma majas elaval perekonnal jätkub
töid ja tegemisi igaks päevaks ja lastel on ka oma
kindlad kohustused. Vanem tütar Elina õpib Pühajärve Põhikooli 9. klassis ja Annabel 3. klassis.
Lapsed on tublid ja aktiivsed õppurid. Elina on
kooli õpilasesinduses ja aitab toimetada koolilehte.
Mõlemad tüdrukud on looduse- ja tantsuhuvilised.
Vanemad toetavad igati oma laste huvitegevust.
ESNO Otepää OÜ juhina vastutab Andrus
Eensoo Otepää vallas õpilasliinide toimise eest.
Tema vastutulelikkus ja abivalmidus on alati aidanud lahendada kõik kooli transpordi vajadused.
Nii Karl Mõts kui ka Andrus Eensoo on esitatud
Aasta isa vabariikliku konkursi kandidaadiks.

Otepää valla Aasta Isa nominent Andrus Eensoo
on aktiivne osaleja laste kasvatamises. Tal on neli

Otepää Vallavalitsuse kommunikatsioonijuht
MONIKA OTROKOVA

November on Valgas kunstikuu, juba 21.
korda on Valgamaa kunstnikud ja kunsti
harrastajad toonud oma tööd kultuuri- ja
huvialakeskuse teatrisaali fuajee ja II
korruse galerii seintele vaatamiseks.
Valga kunstikuu annab võimaluse osaleda
kunsti- ja käsitöö õpitubades, õppida uusi
valdkondi ja omandada erinevaid käsitöötehnikaid.
Oma taiestega esinevad kunstikuul ka
Otepää, Sangaste ja Puka kunstnikud:
Eike Jodche, Esti Kittus, Ave Kruusmaa,
Katrin Liiva, Riina Pill, Tiia Rootsmaa, Mart
Salumaa, Krista Tiido, Merike Tiimann, Kai
Treial, Ene-Mall Vernik-Tuubel.
Puka kunstikooli õpilased Esta Kittuse
juhendamisel on jõudnud oma töödega
juba näitusesaali, kus need ootavad kõiki
uudistajaid. Tööde autorid on: Liisa Marie
Koort, Pille Markov, Isabell Possul, Evelin
Kiisk, Anette Vihm, Birgith Pedajas, Katrin
Taur ja Mihkel Uffert.
Valga Linnavalitsuse avalike suhete
spetsialist HELE HELETÄHT

Otepää-Palupera teeninduspiirkonna perearstiks valiti dr. Gerta
Sontak
Septembris kuulutas Valga maavanem
välja avaliku konkursi kolmele Valgamaal
vabanevale perearsti kohale. Sealhulgas
ka 1. jaanuaril 2012. a vabanev perearsti
nimistu, mille teeninduspiirkond Otepää
ja Palupera vald, nimistus 1820 isikut. Otepää ja Palupera valla teeninduspiirkonna
perearsti kohale laekus kaks avaldust.
Valga maavanema moodustatud konkursikomisjon otsustas perearstiks OtepääPalupera nimistule valida Gerta Sontaku,
kes 1. jaanuarist võtab üle kauaaegse perearsti Mare Treieri nimistu. Nimelt siirdub
dr. Treier pensionäripõlve pidama.
Dr. Gerta Sontak elab Tartus ning omab
hetkel Tartu linnas perearsti nimistut.
2001. aastal lõpetas ta peremeditsiini eriala Tartu Ülikoolis ning alates 2009. aastast
on ta töötanud perearstina.

13. novembril kell 14.00
Otepää Kultuurikeskuses

ISADEPÄEVA
pidulik kontsert

Otepää valla AASTA ISA 2011
austamine.
Laste sünnikirjade kätte andmine.
Kontserdil esinevad Pühajärve
Põhikooli ja Otepää Muusikakooli
lapsed.
Kohvilaud.
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Otepää vallavalitsus, www.otepaa.ee
Lipuväljak 13 67405, Otepää
Tel 766 4800, e-post: vald@otepaa.ee

OTEPÄÄ

11. november 2011

www.otepaa.ee

AMETLIK INFO
Otepää Vallavalitsuses
02.11.2011
Algatati maakorraldus katastriüksuste
Ojamäe, Mäe-Oti, Lombi ja Otepää-Nüpli-Sihva
vahelise piiri asukoha kindlaksmääramiseks.
Kinnitati Ülle Tõllu taotlusel projekteerimistingimused Otepää vald, Otepää linn, Kastani 7
kinnistule elamu ehitusprojekti koostamiseks.
Määrati ühekordne toetus kahele vallakodanikule kogusummas 82 eurot.
Määrati matusetoetust kolmele vallakodanikule kogusummas 384 eurot.
Kinnitati Mati Salundi taotlusel projekteerimistingimused Otepää vallas, Raudsepa küla,
Mihkelsoo kinnistule elamu ja abihoonete ehitusprojektide koostamiseks.
Kinnitati Hillar Roose taotlusel projekteerimistingimused Otepää vallas, Pilkuse küla, Märi
kinnistule elamu ehitusprojekti koostamiseks.
Eraldati kultuurieelarve reservist 79 eurot
kultuuriürituse toetuseks MTÜ-le Otepää
Muusikaühing Riias toimuva rahvusvahelise
konkursi osalemiskulude katmiseks.
Moodustati ajutine komisjon riigihanke
“Otepää koolikvartali planeering” väljakuulutamisega läbirääkimistega hankemenetluse läbiviimiseks.
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27.10.2011
Lubati vallavanem Andres Visnapuu puhkusele seitsmeks kalendripäevaks 31. oktoobrist
kuni 06. novembrini 2011. a
Eraldati kultuuriürituse toetust Vana-Otepää
külaseltsingule – 96 eurot küla jõulude läbiviimiseks 2011. aasta detsembris; MTÜ-le Otepää
Naisselts – 166 eurot Aasta Isa 2011 tunnustamisõhtu läbiviimiseks 13.11.2011. a
Väljastati kasutusluba Eesti Energia Jaotusvõrk OÜ-le Lasteaia alajaama 0,4kV maakaabelliinile ja liitumiskilbile asukohaga Otepää vald
Otepää linn Pühajärve tee 16 ja Pühajärve tee
22.
Kinnitati Piret Blankini ja Erki Kergandbergi
taotlusel projekteerimistingimused Otepää vallas, Arula küla, Lageda kinnistule abihoone ja
grillimaja ehitusprojektide koostamiseks.
Kinnitati Kristel Nämi ja Lauri Nämi taotlusel projekteerimistingimused Otepää vallas,
Märdi küla, Soosaare kinnistule elamu ja abihoone ehitusprojektide koostamiseks.
Kinnitati Kalju Saaremäe taotlusel projekteerimistingimused Otepää vallas, Sihva küla, Jussi
kinnistule elamu ja abihoonete ehitusprojektide
koostamiseks.
Kinnitati Maie Laiva taotlusel projekteerimistingimused Otepää vallas, Kääriku küla,
Mäe-Lõõndre kinnistule elamu ja abihoonete
ehitusprojektide koostamiseks.
Peeti võimalikuks jagada Joostimäe katastriüksus kaheks katastriüksuseks ning määrata moodustatavate katastriüksuste kohanimed, kohaaadressid ja kasutamise sihtotstarbed vastavalt
moodustatud katastriüksuse plaanidele.
Anti nõusolek OÜ Semolen Koolitusele viia
läbi Otepää valla haldusterritooriumil lastelaager ajavahemikus 09.-14.07.2012 (toimub Kääriku
Puhke- ja Spordikeskuses).
Anti nõusolek Spordiklubi DO’le viia läbi
Otepää valla haldusterritooriumil spordilaager
ajavahemikus 25.06-06.07.2012 (toimub Marguse
puhkekeskuses).
Määrati sünnitoetust kolmele vallakodanikule
kogusummas 1152 eurot.
Määrati Otepää täiendavat toetust MTÜ´le
Tartu Spordiselts Kalev 650 eurot (Otepää valla
noorte kergejõustiklaste transpordi kulude katteks november-detsember 2011.a.); MTÜ’le Oti
Spordiklubi 300 eurot (Zahkna Teami laskesuusatajate lumelaagrisse sõit).
Määrati ühekordne toetus ühele vallakodanikule summas 32 eurot.
Kinnitati AS Pühajärve Puhkekodu taotlusel projekteerimistingimused Otepää vallas,
Pühajärve külas katlamaja ehitusprojekti koostamiseks.
Tunnistati lihthanke menetluse “Otepää linn,
Tartu mnt 2 asuva vana haigla rekonstrueerimine
vanurite päevakeskuseks - põhi projekti ekspertiis
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Otepää valla haridusasutusi ootab ees
ümberkorraldamine

T

änane riiklik suundumus sunnib kõiki kohalikke omavalitsusi kogu Eestis korrastama oma haridusvõrgustikku. Peamiseks
põhjuseks koolivõrgustiku ümberkorraldamisel
on põhikooli- ja gümnaasiumiseadusest tulenevad
nõuded. Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 89
kohaselt tuleb gümnaasiumi tegevus viia riiklikus õppekavas sätestatud nõudele ja tagada kolm
õppesuunda, vastavusesse hiljemalt 2013. aasta 1.
septembriks.
Üleriigilise koolivõrgu korrastamise protsessi käigus selgitatakse välja gümnaasiumid, mis
saavad gümnaasiumiõppe läbiviimiseks koolitusloa. Haridus- ja teadusministeeriumi juurde
moodustatud töörühmad selgitavad 2011. a
lõpuks välja olulisimad kriteeriumid koolitusloa saamiseks. Sellega seoses valmistab Otepää
vallavalitsus ette tegevused valla üldhariduskoolide õppekavade vastavusse viimiseks põhikooli ja gümnaasiumi osas. Otepää Vallavalitsus on
esitamas 23. novembril toimuvale vallavolikogu
istungile eelnõu, mille eesmärk on kvaliteetse
gümnaasiumihariduse pakkumine ja tugeva põhikooli säilitamine. Selle eelnõu kohaselt liidetakse Pühajärve Põhikooli 1.-9. klassid Otepää
Gümnaasiumiga ja lasteaiarühm Pipi Otepää
lasteaiaga. Liitumine jõustub 31. augustil 2012.
aastal. Lasteaiarühm jätkab tegutsemist samas
kohas, Pühajärve raamatukogu hoones.
Eesti Hariduse Infosüsteemi andmetel on
alates 2005./2006. õppeaastast kooli õpilaste arv
pidevalt langenud. 2005./2006. õa õppis Pühajärve Põhikoolis 149 õpilast, 2011./2012. 89 õpilast, mis on 59,7% 2005./2006. aastal kooli õpilaste arvust. Otepää Gümnaasiumis on viimase nelja aastaga õpilaste arv kahanenud vähem
kui Pühajärve Põhikoolis, ent siiski märgatavalt.
2005./2006. õa õppis Otepää Gümnaasiumis 615
õpilast, 2011./2012. õa 429 õpilast, mis on 69,8%
2005/2006. õppeaasta õpilaste arvust.
“Meie peamine prioriteet on kvaliteetse koolihariduse pakkumise jätkusuutlikkus ning edaspidine arendamine. Selle eesmärgi saavutamiseks tuleb üks paralleelsetest struktuuridest
ümber korraldada,” sõnas vallavanem Andres
Visnapuu. “Haridusvõrgustiku ümberkorraldamise tulemusel saame vabaneva ressursi suunata alushariduse ja noorte vaba aja tegevustele.

Kavas on ehitada lasteaiale uus hoone ja renoveerida Avatud Noortekeskuse ruume.”
Otepää Gümnaasiumi ja Pühajärve Põhikooli vahekaugus on 7 km. Otepää vallas on täiesti toimiv tasuta koolibussiliiklus. Koolibussivõrgustiku optimeerimine võimaldab lastel
mugavamalt ja ajasäästlikumalt tegeleda huvialaharidusega.
Gümnaasiumis on tagatud kõik õppetööks vajalik: vana õppekorpus renoveeriti 2010. aastal,
olemas on uus sisustus, laiendatud on söögisaali. Gümnaasium on seega üks paremini varustatud koolidest Lõuna-Eestis. Gümnaasium
on saanud kaasaegse aula, kus on mitmete võimalustega esitlus- ja helitehnika, mis võimaldab
korraldada üritusi kuni 400 inimesele. Arvuti- ja
keeleklassides on uus tänapäevane info- ja kommunikatsioonitehnika. Täielikult on rekonstrueeritud kõik kanalisatsiooni-, elektri- jm süsteemid. Otepää Gümnaasium on üleriigilises koolide pingereas olnud kõrgel kohal ja juba mitmeid
aastaid Valgamaa parim kool.
Koolide liitmisel ühineb ka mõlema õppeasutuse personal. Kindlasti on struktuurimuudatuste olulisemateks kriteeriumiteks pedagoogide kvaliÀkatsioon. Valla seisukohalt on tähtis, et
õpilasi õpetaksid oma ala parimad spetsialistid.
Otepää Vallavalitsus kutsub Otepää Gümnaasiumi ja Pühajärve Põhikooli õpetajaid
14.11.2011 kell 16.00 Otepää Kultuurikeskusesse ja kõiki lapsevanemaid 16.11.2011 kell 18.00
Otepää Kultuurikeskusse koosolekule, kus selgitatakse vallavalitsuse plaane.
Otepää Vallavalitsuse kommunikatsioonijuht
MONIKA OTROKOVA

“edukaks pakkumuseks pakkuja P.P.Ehitusjälelevalve
OÜ poolt esitatud pakkumus 1740 eurot (ilma käibemaksuta), kui vastavaks tunnistatud pakkumuste hulgast madalaima hinnaga pakkumus.

MTÜ Otepää Teater ja
draamaklass esitlevad:
OTEPÄÄ DRAAMAKLASSI CASTING
uute liikmete vastuvõtuks

20. novembril 11
Otepää Kultuurikeskuses.
Otepää Draamaklass on 2008. aastast tegutsev
noortetrupp (juhendaja Kerli Adov), mis ühendab
endas teatri- ja ¿lmiõpet.
2011. aasta kevadel võitis Draamaklass etendusega „Heroiin” (autor Maarit Stepanov) kooliteatrite
maakondlikul festivalil 1. koha.
2011. aasta sügisel võitis draamaklassi näitleja
Tairi Jõe monoetenduste festivalil etendusega „Vabandust mu sõnade pärast” Monomaania parima
noore näitleja tiitli.
Lisaks etendustele on mängitud lühi¿lmides,
korraldatud aktsioone ja osaletud heategevuslikel
üritustel üle kogu Eesti.
Juhendaja Kerli Adov on näitekirjaniku (MTÜ Drakadeemia) ja stsenaristi (Balti Filmi- ja Meediakool)
haridusega, mänginud harrastusteatrites näitlejana
ning kirjutanud/lavastanud teatrinäidendeid.
Sel õppeaastal võtab draamaklass lisaks
näitlejatele vastu ka:
lavastajaid/režissööre, kirjanikke, monteerijaid,
operaatoreid, helikunstnikke, kostüümikunstnikke,
grimmikunstnikke, lavatehnikuid ja -kunstnikke,
pressiesindajaid/produtsente.
Lisainformatsioon Otepää draamaklassi Facebooki lehel või telefonil +37253432267.

Head saunaomanikud!
Juba III saunamaraton kuumas talvepealinnas Otepääl
toimub 12. veebruaril. 2012.
Eelmisel aastal võttis Saunamaratonist osa 65 võistkonda ja 208 osalist ning tagasiside Otepää saunade
kohta oli väga hea. Ootame ka sellel aastal teie sooja
osavõttu saunamaratonist.
Võta ühendust ja uuri täpsemini: 765 5212; 509
7795, Sirje.Ginter@otepaa.ee (Sirje Ginter).

Algas korteriühistute koolituste sari
5. novembril algas Leader-programmi poolt rahastatud korteriühistute koolituste sari. Esimene
loengupäev puudutas korteriühistute asutamist
ning selleks vajalike dokumentide koostamist.
Teema on Otepääl väga aktuaalne, sest vallas on
83 korterelamut, millest vaid 23-s on loodud korteriühistud.
Samas on korteriühistu loomine oluline selleks,
et kergemini käsitleda võlglaste probleeme ning
renoveerida maja. Maja renoveerimine aga aitab
kokku hoida ca 50% küttekuludest, mis tänapäeva hindade juures on suur sääst.
Kevadeni kestev koolituste sarjas on viis koolituspäeva. Korteriühistute asutamise järel räägitakse, kuidas tegeleda võlglastega ning viimased
loengud on kortermaja renoveerimisest.
Ootame koolitustega liituma korteriühistute
liikmeid ning ka inimesi, kes soovivad k/ü rajada.

AMETLIK INFO

Järgmine õppepäev toimub laupäeval, 26. novembril kell 12.00 vallavalitsuse III korruse volikogu saalis. Koolituspäeva kava on järgmine:
12.00 – 13.30 Korteriühistute loojatel tekkinud
küsimustele vastamine.
13.45 – 15.15 Korteriühistu juhatusele esitatavad
nõuded, esindusõigus ning pädevus.
15.30 – 17.00 Üldkoosoleku kokkukutsumine,
läbiviimine, liikmete esindamine ja kvoorumi
nõue.
Loengud on tasuta. Palume teil oma osalusest
ette teatada valla üldtelefonil 766 4800, et saaksime kindlustada kõik osalejad koolitusmaterjalidega. Pärast koolitust pannakse materjal ka valla
kodulehele.
Kohtumiseni 26. novembril koolitusel!

Otepää Vallavalitsus müüb
kirjalikul enampakkumisel
järgmised kinnistud:
1. Tartu Maakohtu kinnistusosakonna Valga
jaoskonna kinnistusregistri registriossa nr
2243840 kantud kinnistu Pilkuse vallamaja
(katastritunnused 63602:002:2110,
pindala 5,29 ha, asukoht: Pilkuse küla Otepää
vallas) kordusenampakkumisel alghinnaga
24 000 (kakskümmend neli tuhat) eurot.
2. Tartu Maakohtu kinnistusosakonna Valga
jaoskonna kinnistusregistri registriossa nr
1376340 kantud kinnistu Vana-Kooli
(katastritunnused 63601:002:2050, pindala 0,2
ha, asukoht: Sihva küla Otepää vallas)
esmakordsel enampakkumisel alghinnaga
68 000 (kuuskümmend kaheksa tuhat) eurot.
Pakkumine esitada 15. novembriks 2011. a kella 11.00-ks Lipuväljak 13, Otepää Vallavalitsuse
kantseleisse sekretäri kätte kinnises ümbrikus
märgusõnaga “Pilkuse vallamaja” või
„Vana-Kooli“.
Müüdava varaga saab tutvuda vallavalitsuse
töö-aegadel helistades ette: kontaktisik
Andres Arike
tel: 766 4810, GSM: 53 033 031. Täiendav info
www.otepaa.ee.

Otepää Vallavalitsuse kommunikatsioonijuht
MONIKA OTROKOVA

Arendusnõunik ANNIKA JAANSOO

Otepää Lasteaed kuulutab välja
KONKURSI

Q

Q

Q

Q

Q

Otepää valla kultuuri- ja
spordirahvas!
Tuletame teile meelde, et kuni 1. detsembrini on
võimalik taotleda kultuuri- ja sporditoetusi.
Otepää vallas tegutsevatel kultuuriühingutel on
võimalik taotleda kultuuriühingu pearaha toetust,
kultuuriürituse toetust ja andeka noore kultuuripärli
toetust.
Otepää valla eelarvest eraldatakse spordiklubidele noortespordi tegevustoetust, võistluse korraldamise toetust, andeka noorsportlase lisatoetust.
NB! Tutvuge kindlasti toetuse andmise korraga
Otepää valla kodulehel www.otepaa.ee rubriigis
“Kultuur” ja “Sport”.
Otepää Vallavalitsus
Otepää Teataja on Otepää, Palupera, Puka
ja Sangaste valla tasuta jagatav infoleht.
Aadress: Lipuväljak 13, Otepää 67405
Telefon: 7664 818

Hea ettevõtja!

ÕPPEALAJUHATAJA

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

E-kiri: teataja@otepaa.ee
Ajaleht internetis: www.otepaa.ee/ot
Teostus: MTÜ Meediagrupp Süd-Est:
Arvo Saal (toimetaja), Aili Miks.
Trükk: AS Kroonpress

ametikohale 1,0 koormusega.
Avaldus, CV, motivatsioonikiri ja kvalifikatsioonile
vastavust tõendavate dokumentide koopiad saata
25. novembriks aadressil:
lasteaed Võrukael
Keskuse 6, 67412 Otepää, Valgamaa
või e-aadressil: Marju.Ilistom@otepaa.ee.
Info tel 5303 3034

SÜNNID
Indra-Maria Peterson
Robert Luukas Saar

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

2. novembril
1. novembril

Järgmine Otepää Teataja
ilmub 25. novembril.

11. november 2011

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

OTEPÄÄ
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Otepää Muusikakooli
UUDISED
Käesoleval õppeaastal jätkuvad muusikakooli
saalis traditsioonilised avalikud kontserdid. 22.
ja 24. novembril kell 18.00 algavatel kontsertidel
ootab külastajaid väike üllatus-uuendus. Nimelt
käisid muusikakooli pedagoogid õpetajate
päeval tutvumas huvikooli hoone esimesel
korrusel asuva Kunstikodu tegemistega. Ürituse
raames valmisid Ave Kruusmaa juhendamisel
ja muusikast inspireeritult õpetajate kunstitööd,
mis jäävad mõneks ajaks muusikakooli saali
kaunistama.
23.- 25. novembril toimub Riias rahvusvaheline KƗrlis Izartsi nimeline madalate vaskpuhkpillide konkurss “Noor virtuoos”, millest osavõtuks
valmistuvad ka Otepää Muusikakooli õpilased
Magnus Leopard (tromboon) ja Imre Leopard
(tuuba). Noorte muusikute konkursikavasid saab
kuulata 22. novembril kell 16.30 Otepää Gümnaasiumi aulas toimuval kontserdil, millel lisaks
konkursist osavõtjatele esinevad veel mõned
puhkpilliõpilased. Magnuse ja Imre õpetaja on
Arno Anton ja kontsertmeister Tuuli Vaher.
2011. aasta kevadel Võrus toimunud LõunaEesti regiooni klaveriõpilaste konkursil saavutas
Otepää Muusikakooli õpilane Helen Kikkas kõige
nooremas vanuserühmas I koha, lisaks võitis
ta eripreemia julge väljenduse ja artistlikkuse
eest, millega kaasnevad ühe Heleni poolt valitud
Tallinna Muusikakeskkooli või Eesti Muusika- ja
Teatriakadeemia õppejõu konsultatsioonid.
Helen valis koos klaveriõpetajate Liina Palu ja
Olga Silaevaga, et soovib käia Tallinna Muusikakeskkooli õppejõu Marja Jürissoni tundides.
Üheskoos valmistutakse 3. detsembril kell
15.00 EMTA kammersaalis toimuvaks suureks
galakontserdiks “Tõrudest tammedeni esitleb
– vaade tulevikku II”.
Tallinna Muusikakeskkooli ja EMTA klaveriosakonnad on alates 2006. aastast korraldanud
ühist galakontserti “Tõrudest tammedeni”, kus
seni kuuel kontserdil EMTA kammersaalis on
üles astunud pianistid algastme õppurist kuni
kuni kõrgkooli doktorantideni.
2009. aastast alates laienes ühisprojekt vabariigi muusikakoolide klaveriõppurite suunas.
Ka käesoleval aastal anti Eesti Muusikakoolide
Liidu klaveri eriala regioonide konkursil ja vabariiklikus lõppvoorus välja eripreemiad.
TUULI VAHER

Kui kassid läinud, siis hiirtel pidu
ehk õpetajate päev Otepää
Gümnaasiumis
5. oktoobril toimus Otepää Gümnaasiumis
iga-aastane õpetajate päev, kus abituriendid said proovida õpetamist ning õpetajatele võimaldati väljateenitud tunnivaba päev
Eestimaa avastamiseks.
Õpetajate päev algas väikese koosviibimisega kooli aulas, pööramaks tähelepanu
päevakangelastele. Pärast õpetajate lahkumist võtsid võimu üle agarad abituriendid,
et oma nahal järele proovida koolmeistriametit. Teiste õpilaste jaoks oli koolipäev tavaline, kui mitte arvestada tõsiasja, et klassi
ees ei olnud kogenud professionaalid, vaid
kogenematud ning veidi kohmetud algajad.
Kogu päeva vältel õhkus kooliperest õpihimu ja positiivseid emotsioone. Kõige entusiastlikumad olid algklassid, kes olid vaimustunud oma uutest õpetajatest. „Algklasside õpetamine ei ole nii raske, kui
arvatakse, sest kuigi nad on väikesed ja nad
teevad tööd aeglasemalt, kui näiteks põhikool, saab see kuhjaga tasutud elevuse, positiivsuse ja innukusega,“ ütles III a klassile
tunde andnud abiturient Laura Kalve. Ka
põhikooli- ja gümnaasiumiastmes oli tunda
ja näha ärevust, teadmatust ja õpihimu.
Õpilased vaatasid mööda koridore kõndivaid abituriente, lootes ära arvata, kes neile
tundi tuleb ning mõned üksikud ka lootes,
et äkki saab neid veenda tunnis midagi
muud tegema. Muidugi pidid need üksikud
pettuma, sest abituuriumil polnud plaaniski oma tööplaanil lasta raisku minna, rääkimata kogemusest, mille nad said tahvli ees
oma raskelt kogutud tarkust jagades.
Kuid õpetajate päev ei olnud kõigi abiturientide jaoks ühesugune. Nimelt pidid

Jõulujazz 2011
25. november kell 19.00
Otepää Kultuurikeskuses
Pilet eelüügist 4.-, kohapealt 6.Piletid müügil Piletilevis üle Eesti ja Otepää
Kultuurikeskuses.
Juba 17 aastat Šveitsis elav Eesti noor lauljatar
Ingrid Lukas on paari viimase aasta jooksul esinenud
kontsertidega mitmel pool Eestis ja Euroopas. Ta on
leidnud oma helikeele, mis lähtub eesti rahvamuusika,
folklaulu, popi ja jazzi traditsioonidest. Lauljatari
uue albumi “Silver Secrets” produtsent on Islandilt
pärinev Valgeir Sigurdsson, kes on töötanud paljude
Björki plaatidega. Lauljatar tunneb end kodustelt nii
rahulikes üksiolemise hetkedes kui ka suursugustes
juubeldustes. Uut helikandjat tutvustaval kontsertturneel kõlavad laulud nii inglise kui ka eesti keeles
ingellikult kaunilt.

Tantsugrupp FeelingGood sai aastaseks
26. oktoobril tähistas Otepää Avatud Noortekeskuse tantsugrupp FeelingGood oma esimest
sünnipäeva. Tantsugrupi tegemistest saab
vaadata oktoobrikuu noortesaatest “OTEPÄÄ
TV”, saatejuhiks Triinu Aasaroht ja toimetaja
Gertu Võsu.
Noored tänavad väga Otepää Vallavalitsust,
kes võimaldas meile treeningruumid Otepää
spordihoones.
Tantsutreener KADRI ORAV

tepää Kultuurikeskuses toimus 29.
oktoobril Otepää Avatud Noortekeskuse noortebändide üritus „OKTOOBER ROCK“. Sellel üritusel astusid
üles Infektsioon (Tallinn), Les 3,14 (Otepää),
Hundinui (Tartu), Episode Lost (Võru,
Otepää, Puka), Embrö (Tallinn), Kolmteist
(Tõrva) ning peaesinejaks oli Paide bänd Nevesis.
Ürituse õhtujuhtideks olid Otepää noortekeskuse noored Greta Maria Kivi ja
Helen Hirvesoo. Pealvaatajatel paluti riietuda rockilikult ning tegemist oli alkovaba
üritusega. „OKTOOBER ROCK“ oli kõigile pealtvaatajatele tasuta.
Valgast pärit noortebänd Kolmteist kiitis
ettevõtmist igati, jäädi rahula ka helindusÀrmaga Showtech, kellega bändil oli ka
arem kokkupuude olemas. „Loodetavas-

ti on tulevastel pidudel ka rahvast rohkem,“
lisas bänd Kolmteist.
Ka bänd Embrö jäi üritusega rahule.
„Ruum oli kahjuks selline, et tekib kaja, seal
ei võlu ka parem mees midagi välja. Tore, et
leidus privaatne ruum bändi jaoks, kus sai
enne ja pärast esinemist istuda,“ kirjeldas
bänd Embrö.
Kuna tegemist oli esimese taolise üritusega Otepääl, võib ilmselt loota, et järgnevatel üritustel on ka pealtvaatajaid arvukamalt.
Üritust toetasid Eesti Kultuurikapitali
Valgamaa Ekspertgrupp, Otepää Kultuurikeskus, Otepää Vallavalitsus, OtiPubi, Kääriku Puhke- ja Spordikeskus ja Otepää Turismiinfokeskus.
Otepää Avatud Noortekeskuse vabatahtlik
GERTU VÕSU

Monomeeter oli põhjas

O

tepää Draamaklassi monoetendused
Elvas Monomaanial 2011 ja Otepää
Kultuurikeskuses.
Teadaolevalt on monoloogi lihtsamaks
selgituseks tegelase üksikkõne kas juuresolijale või omaette. Tegelikkuses on tegemist
uue teatritrendiga, mis on toonud kassahitte Jan Uuspõllule ning teistelegi. Ameerikast mõjutatud ühemeheteatri tegemine
pole aga lihtsamate killast.
Elvas 2. oktoobril toimunud Monoetenduste festivali Monomaania žürii liikmed
panid samamoodi südamele vastutuse tähtsuse üksikesitajana. Merilin Kirbits tunnistas, et monoetenduse žanr jääb isegi
temale, teatriharidusega kooli lõpetanule
ja professionaalsele näitlejale suureks katsumuseks. Draamaklassi juhendaja Kerli
Adov võttis aga julguse kokku ning lavastas kolme noore näitlejaga pika lavastusprotsessi jooksul kolm monoetendust. Kui
küsida, kust tuli üldse taoline julgus, võttis
Kerli selle kokku enesekindlalt: „Sest kolm

11. nov. kell 20.11 Kultuurikeskuses Filmitalgute esilinastus
”Täitsa lõpp”.Pilet 2/3 €. Piletid müügil Piletilevi müügipunktides üle
Eesti ja Otepää Kultuurikeskuses.

13. nov. kell 14.00 Kultuurikeskuses Isadepäeva kontsert. Aasta
isa tunnustamine, sünnikirjade jagamine. Esinevad Pühajärve
Põhikooli ja Otepää Muusikakooli lapsed. Kohvilaud.
15. nov. kell 18.00 Kultuurikeskuse koorisaalis sokikudumise
jätkukursus. Oodatud on kõik huvilised! Korraldab MTÜ
Karukäpp. Info: Mari Mõttus 766 4816
17. nov. kell 18.30 ja 20 Kultuurikeskuses kino ”Karupoeg Puhh”.
Pere¿lm. Pilet 1.60 €.
22. nov. kell 19.00 Kultuurikeskuses Vana Baskini Teater komöödiaetendusega “Kihluspidu”. Pilet 10/8 €. Piletid müügis
Otepää Turismiinfokeskuses ja kultuuri-keskuses E-R kell 8.00 – 16.00.
Info: 765 5212

25. nov. kell 19.00 Kultuurikeskuses JÕULUJAZZ 2011.
Musitseerib Ingrid Lukas. Pilet 4/6 €. Piletid müügil Piletilevis ja
Otepää Kultuurikeskuses. Info: 765 5212

27. nov. kell 15.36 Advenditulede süütamine.
kell 16.00 Kultuurikeskuses Vanamuusika ansambli
advendikontsert. Kontsert on tasuta.
30. nov. kell 11.30 Kultuurikeskuses Võru Linnateatri jõululavastus
lastele “Vaibaalused ja Jõulumemm”. Pileti hind 3,50 €. Grupile
alates 10-st inimesest 3 €, saatjatele tasuta. Soovitatav alates kolmandast eluaastast. Info: 765 5212

1. dets. kell 18.00 Otepää Gümnaasiumis rahvusvahelisele AIDSi
päevale pühendatud noorteõhtu Turvaline seks talvepealinnas. Loeng, ¿lm, vaba lava. Info: Kadri Orav 5343 5173,
3. dets. kell 16.00 Kultuurikeskuses Puhkpilliorkestri kontsert.
5. dets. kell 19.00 Kultuurikeskuses Tõnis Mägi & Kärt Johansoni
kontsert “Jah, ma nägin lumevalgust”. Pilet 10 € eelmüügist, 12
€ koha peal. Piletid müügis Piletilevis ja kultuurikeskuses E-R kell 8.00
- 16.00. Info: 765 5212

Rahvusvahelisele AIDSI päevale
pühendatud
NOORTEÕHTU

Abiturient MAARJA TREIMUT

Eesti noortebändid rokkisid Otepää
Kultuurikeskuses

O
Ingrid Lukas - Silver Secrets /

Markus Eensoo ja Kaisa Roosbaum vedama
vastavalt koolidirektori ja õppealajuhataja töövankrit. „ Kuna meil on koolis teatud
õpilased, kes lihtsalt ei taha käituda õpilasele kohaselt, pidime vahepeal käima tundides
korda loomas, enamjaolt oli siiski kõik kontrolli all. Direktoriamet on raskem, kui paistab. Vahepeal võib küll tunduda, et direktor
nagu ei teekski muud, kui ainult istub oma
kabinetis ja joob kohvi. Tegelikult on probleemide lahendamine ja kõigi eest vastustamine päris närvesööv töö. Au ja kiitus direktor Aivo Meemale, kes selle tööga väga
hästi hakkama saab,“ on Markus Eensoo
kokku võtnud oma päeva Otepää Gümnaasiumi direktorina.
Sel ajal, kui koolimajas käis kibe töö ning
tarkuse tagaajamine, omandasid meie õpetajad teadmisi Maanteemuuseumis, Räpina
Aianduskoolis ning Seto Talumuuseumis,
kus nad said olla ise õpilased ning kuulata.
„Õpetajate ekskursioon oli äärmiselt põnev.
Me õppisime palju uut ja huvitavat ning
saime ka omavahel rääkida natukene pikemalt, kui seda võimaldab tavaline tööpäev. Muidugi läksid mõtted vahepeal koolile,
et kas kaheteistkümnendikud ikka saavad
hakkama, kuid me olime positiivselt häälestatud,“ täheldas õpilaskodu kasvataja Maret
Heitur ekskursioonilt naasnuna.
Päikesepaisteline õpetajate päev Otepää
Gümnaasiumis möödus positiivselt ning kasutoovalt nii õpetajatele kui ka õpilastele.
Nüüd teame kõik, kui pingeline ja närvesööv on pedagoogitöö.

KULTUURIÜRITUSED

sõnumit on viinud monomeetri põhja.”
Kuuleme etenduses „Edgar Savisaar
tagasi eestlaseks” (autor ja esitaja Diana
Zimbrot) järgmise lause: „Ja ühes olen ma
veel kindel – 5 minutit oma elu jooksul mõtlete te veel minu peale.” Eks seetõttu ei
saagi monomaania puhul rääkida ühe asja
mõtlemisest või kinnisideest (olgugi et just
selline tähendus on „monomaaniale” antud
veebientsüklopeedias). Festivali repertuaar
tõestas, et räägitakse paljudest asjadest ja
kinnisideedest, ja seda kindlasti mitte ühtemoodi.
Monomaania Otepää Draamaklassile
lõppes edukalt: parima noore näitleja tiitel
tuli Tairi Jõele etenduse „Vabandust mu
sõnade pärast”.
Võidutöö ja teisedki etendused (Maarit
Stepanov „Tööle!” ja Diana Zimbrot „Edgar
Savisaar tagasi eestlaseks“) tuuakse juba 13.
novembril kell 17 ka Otepää Kultuurikeskuse lavale.

TURVALINE SEKS TALVEPEALINNAS

1. detsembril
Otepää Gümnaasiumis
Kell 18 kohmakad küsimused ja tabavad vastused. Dr. Aive
Kalinina räägib turvalisest seksist. Vaatame õppe¿lmi „Dr.
Zarkovski salatoimikud“.

Vaba lava. Ootame esinema noori, laulu, tantsu või
mõne muu huvitava etteastega vanuses kuni 26 eluaastat. Tule
lavale.
Kell 19

Eelregistreerimine esinemiseks kuni 24. novembrini Otepää
Avatud Noortekeskuses või Otepää Gümnaasiumis. Täpsem
info kadri@otepaa.ee, terje@nuustaku.edu.ee
Korraldavad: Otepää Avatud Noortekeskus, Otepää Gümnaasium ja
Otepää Kultuurikeskus

EELK Otepää Maarja kogudus
annab teada!
Jumalateenistused 2011. a ja novembrikuus:
Kõik jumalateenistused toimuvad talvekirikus!
P 06. nov. kl. 11.00 jumalateenistus
P 13. nov. kl. 11.00 jumalateenistus
P 20. nov. kl. 11.00 jumalateenistus – igavikupühapäev,
kirikuaasta lõpp
P 27. nov. kl. 11.00 1. advendi missa e. jumalateenistus
armulauaga
EELK Otepää Maarja kogudus tänab koguduseliikmeid ja
Otepää Gümnaasiumi sõbralikku peret, kes aitasid korrastada
kirikumõisa ümbrust. Teie panus on suur ja teie vaev pole asjata – kõik heateod tulevad mitmekordselt tegijate juurde tagasi!
Kristlik hingehoid toimub al. 21. novembrist esmapäeviti
kl. 10-12 pastoraadihoone 1. korrusel. Info Laine Peterson tel.
5595 4828. Jagatud mure on pool murest!
Kiriku kantselei on avatud esmaspäeviti kl 10-12, samas võimalus osta soodsalt kasutatud riideid. Info Helle-Mai Mölder,
tel. 525 0199.

23. novembril kell 14.00
Otepää Kultuurikeskuses

KADRIPÄEV
Külalisteks on Kadrid Elvast
Laulame, tantsime, mõistatame.
Soovitame riietuda valges, kas valged kübarad, õlarätid
või midagi muud teie omal fantaasial.
Otepää Pensionäride Ühendus
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Palupera vallavalitsus, www.palupera.ee
Hellenurme sjk 67514, Valgamaa
Tel 767 9502, e-post: palupera@palupera.ee
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AMETLIK INFO
Palupera Vallavalitsuses
17.10.2011:
Loeti edukaks pakkumuseks müügikeskkonnas osta.
ee tehtud pakkumus Palupera valla sõiduauto Nissan
Primera ostuks summas 630 eurot. Ostja M.L tasus
summa kohapeal.
Q

27.10.2011:
Rahuldati tähtajaliselt erandkorras neliteist taotlust
korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemiseks 28.
oktoobrist kuni 2012. aasta lõpuni.
Kinnitati riigihanke nr 127857 „Nõuni küla kanalisatsioonitorustiku rekonstrueerimise projekteerimise-ehitustöö osutaja leidmine“ hankekomisjoni
ettepanekud järgnevalt:
1.hankemenetlusel osalenud pakkujaid (4) mitte kõrvaldada.
2.kvaliÀtseerida pakkujad Osaühing MIHKEL X , WESICO
PROJECT OÜ, Osaühing Sanbruno ja ühispakkujad
Osaühing TAVT ja OÜ TINTER-PROJEKT.
3.tunnistati kõigi nimetatud pakkujate pakkumused
vastavateks.
4. põhjendamatult madala maksumusega pakkumuseks
ei loetud ühtegi.
5.tagasi ei lükatud ühtegi pakkumust.
6.tunnistati edukaks pakkuja Osaühing MIHKEL X pakkumus, kui hindamiskriteeriumi suhtes kõige soodsam,
madalaim pakkumus.
Kinnitati riigihanke nr 128267 „Palupera valla teede
taluhoole 2011/2012/2013 talveperioodidel“ hankekomisjoni ettepanekud järgnevalt:
1.hankemenetlusel osalenud pakkujaid (4) mitte kõrvaldada.
2.kvaliÀtseerida pakkujad FIE Vahto Sikk Vahi talu
hanke I osale (Hellenurme-Palupera piirkond) , Tasemix
OÜ hanke II osale (Nõuni-Neeruti-Lutike piirkond), FIE
Jaanus Juhkam Jaanimäe talu hanke III osale (PäidlaRäbi piirkond) ja Moiraks OÜ hanke IV osale (jalgteed
Hellenurmes ja Paluperas).
3.tunnistati kõigi nimetatud pakkujate pakkumused
vastavateks.
4. põhjendamatult madala maksumusega pakkumuseks
ei loetud ühtegi.
5.tagasi ei lükatud ühtegi pakkumust.
6.tunnistati edukaks kõigi pakkujate pakkumused,
kuna osadeks jagatud hanke igale osale laekus vaid üks
pakkumus ja pakkumuste hindamine, võrdlemine pole
määrav. Seega sõlmitakse kõikide pakkujatega hankeleping kaheks talveperioodiks.
Anti kuus ühekordset toetust a´ 20 eurot, üks ühekordne toetus toimetulekutoetuse vahendite ülejäägist
32 eurot, kuus õppetoetust kesk-erihariduse või kõrghariduse omandajatele a´ 40 eurot ja üks sünnipäevatoetus
90a. ja vanemale eakale 20 eurot.
Kinnitati oktoobrikuus hooldamise eest saadava toetuse saajate nimekiri 26 inimesele kogumahus 484,43
eurot.
Kinnitati täiendava sotsiaaltoetuse puudega inimeste
toetuse nimekiri 12 inimesele kogumahus 296,50 eurot.
Kinnitati oktoobrikuu toimetulekutoetuse saajate
nimekiri 4 perele kogusummas 536,73 eurot.
Q

Q

Kes teevad talvel 2011/2012 lumetõrjetöid Palupera valla teedel
FIE Vahto Sikk Vahi talu (Hellenurme-Palupera piirkond), FIE Jaanus Juhkam Jaanimäe talu (Räbi ja
Päidla piirkond) ja Tasemix OÜ (Nõuni, Neeruti, Lutike, Makita piirkond). Kergliiklusteed hoiab lumevabana Moirax OÜ.
Lepingujärgselt kuuluvad teed lumest puhastamisele vajadusel kuni 24 tunni jooksul. Teedel, mille
lumetõrjet kohalik omavalitsus ei ¿nantseeri, tuleb
töö tellijal tasuda ise vastavalt kokkuleppele teostajaga. Võimalus on esindajate poole pöörduda, kui on
soov lumetõrjeteenust osta (Jaanus Juhkam tel. 513
8949, Vahto Sikk tel. 518 5810 ja Tamur Tamm tel. 505
3426).
Infot annab maakorraldaja Tõnu Kukk, 7679 504 või
e-post: palupera@palupera.ee.
Meeldetuletuseks ka lumetõrjetööde põhimõtted
1.Ettevõtjad teostavad lepingujärgselt lumetõrjetöid valla
teedel, mis on kantud valla teederegistrisse. Kõik mahasõidud, teeotsad ja prügikonteinerite juurdepääsud, mis nende teede äärde jäävad, tuleb lumevallidest puhtaks jätta.
Lume raskuse all teele langenud puistu korral võib ettevõtja
lumetõrjetöö katkestada, kuni maaomanik suurt masinat
lõhkuva takistuse likvideerib. Kasulik on tähistada (nt punase lehvikuga või helkuriga pikem tokike) kinnistutel, kus

Palupera valla noortel on nüüd
oma volikogu

Q

Q

Q

Q

Q

3.11.2011:
Väljastati kasutusluba Hellenurme mõisapargi
rekonstrueerimistöödele.
Anti üks ühekordne toetus 20 eurot ja neli õppetoetust
kesk-erihariduse või kõrghariduse omandajatele a´ 40
eurot.
Q

Q

Olete oodatud 12. novembril algusega
kell 20

Nõuni kultuurimajja

MAARAHVA PEOLE.

Tantsulist ja muusikalist külakosti pakub
ansambel „Ronja“ Mulgimaalt.
Pilet 4 eurot.

Hellenurme rahvamajas
18. novembril kell 19.00
mälestuskontsert:
“Mõeldes Heldur Jõgiojale”
Esinevad lauluansamblid Hellenurmest, Nõunist,
Pukast, Otepäält, Rõngust, Elvast ja Palupera kooli
showtantsutrupp “Jonnakad”. Tantsuks mängib
kapell Rukkilill
Kohv ja lauad meie poolt, ...ülejäänud võta kaasa.
Üritus on tasuta. Info tel. 5662 2044

Pühapäeval, 6. novembril toimusid Nõuni Kultuurimajas Palupera valla noortevolikogu valimised. Kohal oli nii päris volikogu liikmeid kui ka vallavanem.
Palupera vallas on noortevolikogu teemal arutletud juba eelmisest sügisest ja tehtud palju eeltööd.
Eelnevate nädalate jooksul toimus kandidaatide
esitamine. Kandideerida said kõik Palupera valla
noored vanuses 13-26. Valimised toimusid üldkoosolekul salajasel hääletusel, kus valijateks olid 7-26
aastased valla noored. Kokku oli üheksa kandidaati
erinevatest Palupera valla piirkondadest: Artur
Lõhmus, Maria Voolaid, Krista Lokk, Merily Viks, Liis
Lõhmus, Stever Liivamägi, Rauno Umborg, Andres
Anton, Willi Pastak. Üksmeelselt, 21 häälega 21st,
valiti 9liikmeline noortevolikogu.
Noortevolikogu valis oma esimeheks sai Merily
Viksi Nõunist ja aseesimeheks Liis Lõhmuse Miti
külast.
Esimees kommenteeris ka noortevolikogu edasisi
tegemisi: „Palupera valla noortevolikogu edasised
plaanid oleks kindlasti noorte tegevusvõimaluste
laiendamine, noorte aktiivsuse tõstmine ning nende
kaasamine ja muidugi me elukeskkonna eest hoolitsemine ning selle paremaks muutumine. Esimesena
peakski uurima läbi noorte silmade, mis on me
vallas varem märkamatuks jäänud ning mida oleks
vaja muuta.“
Merily loodab, et noortel saab olema valla volikoguga tihe koostöö. Noored alles õpivad ja volikogu
saaks neid aidata ja juhendada.
Jõudu ja jaksu Palupera valla noortevolikogule!
Lisainfo:
Merily Viks, Palupera valla noortevolikogu esimees,
merily.viks@gmail.com.
Deivi Sarapson, Hellenurme ANK noortejuht/ noortevolikogu sekretär, deivi.sarapson@gmail.com

HEI-HEI!
Kutsume sind AEROOBIKASSE!
Esmaspäeviti kell 19 Nõuni kultuurimajas.
Võta kaasa vahetusjalanõud ja matt ning
mõnus tuju.
Oodatud on kõik huvilised!

Maailm on mu tagaõu!
Saamaks aru, kui mõnus on kodus olla, peab ikka
kiikama koduõuest kaugemale ka. Nii nagu Siiri
Liivagi, kes käis vabatahtlikuna Kolumbias ning
sellest põnevast kogemusest meilegi rääkis. Tegime
ka rühmatööd, et arutada teemal, mida saaksime ise
ette võtta, et elu oleks põnevam.
Tüdrukud pakkusid välja käsitööringi idee, mis juba
kohe-kohe on alustamas. Poisid arutlesid sportlikel
teemadel. Üks poistepunt kirjutas lahti kiikinguteema, teiste ideeks oli korrastada ja täiendada laste
mänguväljakut ning rajada jalgpalliplats.
Üheskoos saame muuta meie küla noortele vahvaks ja elamisväärseks paigaks. UNICEFi heategevusliku projekti „Cliniga aknad särama“ abil pesime
üheskoos puhtaks meie „teise kodu“ – kultuurimaja
ja raamatukogu ning kaupluse aknad, postkastid,
Marika auto, Merka ratta, külasildi. Ja tädi Erene
pellargoonid aknalaual said läbi särava aknaklaasi
päikest rohkem nautida. Tõesti, meil oli tegus ja
vahva vaheaeg!
Nõuni noored

lumetõrjet teostatakse, erilist tähelepanu vajavad postid,
postkastid, kivid, kiviktaimla jms., et ära hoida nende võimalikku kahjustamist.
2.Erateede osas on üldjuhul sõlmitud maaomanikuga
avaliku kasutamise lepingud. Kel veel leping sõlmimata, palutakse ühendust võtta vallavalitsusega. Kasulik on teada ka
nimetatud teele antud registrinumbrit. Erateedel, mis viivad
vaid maaomaniku majapidamiseni ega oma avaliku kasutuse
huve, vastavat lepingut ei sõlmita ja valla teederegistrisse ei
kanta.
Üldjuhul korraldab eratee omanik, kelle tee pole valla teederegistris, lumetõrje ise, ka tasumise. Selleks võib ta kasutada
valla teid hooldavat ettevõtjat, mittesobivuse korral endale
vastuvõetavat isikut. Valla teid hooldavad ¿rmad ei ole kohustatud kokkuleppe mittesaavutamisel lumetõrjet erateedel teostama (põhjuseks hind, kvaliteet, võlgnevus...).
Erandina tehakse valla kuludega lumetõrjetööd vallale
kuuluvate sotsiaalmajade juurdepääsuteedel ja hoovides,
samuti erateedel, mille pikkus on vähemalt 400 m ja hoovides, kus elab vähemalt 90-aastane vallakodanik.
3.Kõik ettevõtjad, kel vallaga lumetõrjetööde teostamiseks
sõlmitud leping, on kohustatud oma teeninduspiirkonnas
kiirelt lahti lükkama erakorralise juurdepääsutee, et päästekomandod (kiirabi, tuletõrje) saaksid vajadusel abivajajani.
Ja seda olenemata juurdepääsu omandist, omaniku vanusest vms.

Küttekolde ehitus
Hellenurme külas Mäenurga kinnistul asuvas
munitsipaalkorteris nr 11 puuduvad ruumide kütteseadmed. Korteri suuruseks on 67, 2 m². Palupera
vallavalitsus on lähteülesande kooskõlastanud
Päästeametiga. Ootame hinnapakkumisi, et ehitada
korterisse Bullerjan ahi (tüüp 01, 7 toruga, kuni 200
m³ kütteks) ja moodulkorsten veel 2011. aastal. Selgitavat vaata www.palupera.ee – Pakutakse tööd.
Hinnapakkumine MTR-is seotud tegevusaladel
registreeritud pakkujalt saata kinnises ümbrikus
67514 Valgamaa Hellenurme, Palupera vallavalitsus
või e-posti palupera@palupera.ee hiljemalt 17.
novembril 2011.a.
Info tel. 7679 504, 528 6490 (Tõnu Kukk).

Tule 25. novembrik kell 20 Nõuni
kultuurimajja, sest siin ja praegu saab maha
peetud üks ehtne

KOLHOOSIPIDU,
kus vastavalt ajastule on dekoreeritud saal,
kantakse selleaegset riietust ja aumärke,
kingitakse punaseid nelke, jagatakse aukirju ja
vimpleid.
Lavastuses osalevad kõik Tsirguliina rahvamaja isetegevuskollektiivid. Esitatakse aastatetagust ja ehedat laulu, sõna ja tantsu.
Kava on kokku kirjutanud ja lavastanud
Anne Vanatoa.

Pääse 2 eurot.

Meie neiud pälvisid Hea
Eeskuju eritunnustuse
Noortekonverentsil Lahe Koolipäev kuulutati välja
Hea Eeskuju 2011 eritunnustuse pälvinud noored.
Sel aastal said tunnustuse üle Eestimaa 14 noort (68
kandidaadist). Nende hulgas
ka Palupera vallast Nõunist
pärit Merily Viks (pildil) ja
alles läinud kevadel Palupera
põhikooli lõpetanud HannaLiisa Tamm.
Konkursiga Hea Eeskuju
tunnustatakse koolinoori,
kelle pealehakkamine, sihikindel töö ja võime kaasa haarata on muutnud meie
kodukanti ja elukeskkonda paremaks.
Tüdrukutel olid tugevad iseloomustused ja hulgaliselt soovitajaid. Kandidaate hindas žürii Riigikogu
esimehe ja konkursi patrooni Ene Ergma juhtimisel
ning paljude noorteorganisatsioonide ja ühiskonnategelaste osavõtul.
Kõik eritunnustuse saanud noored sõidavad Stockholmi kruiisile, millega neid premeeris Tallink.

Lp. tore inimene!
Kui sul on endast või sõpradest fotosid, kus te käite
mardi- või kadrisandis või on sul mõni tore lugu
sellest jutustada, siis ütleksin tänulik.
Eriti loodaksin koguda materjali selle aja kohta,
kui sandis käidi hobuse või Žiguliga ning fotod olid
must-valged. Koostan väikest uurimustööd nende
toredate rahvakommete tähistamisest. (fotod tagastan)
Helista tel. 5346 5648 või viks.marika @gmail.com.
MARIKA VIKS

PROJEKTID
Jätkuprojektist Hellenurme mõisapargi
rekonstrueerimisel
SA Keskkonnainvesteeringute
Keskuse toetusel (29 060 eurot) sai sel aastal taas
Hellenurme mõisapargi rekonstrueerimistöödega
jätkata. Tööprojekti koostas ja kooskõlastas Muinsuskaitseametiga Kobras AS.
Ehitustöödega alustas pärast jaanipäeva OÜ
ERVIN EHITUS. Kõigepealt tehti projektijärgselt
ettenähtud 34 puu raie. Mõisahoone esisel platsil
asendati asfaltkate graniitsõelmetest kattega ja
ehitati 2 lõiku uusi pargiteid. Paisjärvele ehitati
ujukitel purre, mis meeldib eriti kalastajatele.
Väikeinventarist paigaldati mänguväljakule
mõisaparki 8 väliõppeklassi pinki, 2 pargipinki ja
täiendati atraktsiooni „Buss” nn liivarennidega. 4
uut pargipinki sai ka mõisaparki, lisaks 3 prügikasti
ja 9 valgustit. Paisjärve äärde istutati 5 rabaremmelgat.
Kaas¿nantseeringuga tuli sel korral ehitustööde
eest tasumisel appi ka mõisapargi haldaja MTÜ
Hellenurme Mõis (3292 eurot), huvi osaleda oli
eelkõige ujukitel purde valmimiseks. Kohalik omavalitsus panustas projekti 6344 eurot.
Suvel toimetati mõisapargis teiselgi eesmärgil.
Nimelt rajas mittetulundusühing paisjärve põhja
maaküttetorustiku, millega sellest talvest hoitakse kokku nii mõisahoone kui ka Lõuna-Eesti
Hooldekeskuse kompleksi kütmisele kuluvatest
vahenditest. Nii see kahe üksuse koostöö siinmail
toimib, sest mõisapargi ja -hoone omanikuks on
tegelikult ikkagi vald.
Seega loodi projektiga taas eeldusi, et üks Eestimaa park, ajaloolise taustaga loodukaitseobjekt
saaks taastatud. Mõisapark jääb Tour de LatEst
jalgrattamarsruudi tee vahetusse lähedusse, on
loomulikuks peatuskohaks Lustimäe puhkealal,
Hellenurme vesiveskis, Middendorf¿de kabelipargis, Palupera mõisakompleksi juures käijatele.
Järgmisel aastal on partneritel plaanis taastada
kaevetööde jäägid, soetada juurde lubatud inventari, kaotada mittesobivad elemendid jms, seda
ikka restaureerimisprojekti kohaselt.
Uue restaureerimisprojekti saamiseks on esitatud taotlus rahastajale ka Palupera mõisapargi
osas.
Palupera vallavanem TERJE KORSS

Vahva ja õpetlik koolituspäev koolivaheajal
Projektist „Palupera valla noored teel aktiivsemaks
vallakodanikuks toimiva koostöövõrgustiku kaudu“. Meenutus koolivaheajast.
Enamus õpilastest kavatses vaheajal pikalt
magada ja palju lõbutseda. Kuid leidus noori, kes
ärkasid varakult, et olla 22. oktoobril kell 10 Hellenurme noortekeskuses ja ennast harida.
Koolituspäeva alustas energiline Siiri Liiva, kes
rääkis projektist “Maailm on mu tagaõu” ning
pikemalt oma kuuekuulisest reisist Kolumbiasse.
Nimelt oli ta vabatahtlik, kes otsustas teha midagi
teistmoodi ja saada unustamatuid kogemusi.
Päeva jätkas Eesti4H, mis on mittereligioosne ja
apoliitiline noorteorganisatsioon, kuhu kuuluvad
nii linna- kui ka maanoored alates 7. eluaastast.
Enamik kohalolijatest ei teadnud sellest organisatsioonist midagi. Kui on kavas luua noorteklubi,
siis Eesti4H on just õige koht selleks, rääkis meile
Noorteühingu Eesti 4H juhatuse esimees Ragnar
Kokkonen.
Inimlikkus, võrdsus, erapooletus, sõltumatus,
vabatahtlikkus, ainusus, ülemaailmsus – need
sõnad iseloomustavad Eesti Punast Risti. See
organisatsioon on ideaalne kõigile, kellel on suur
soov aidata inimesi tervisehoiu alal. Seda saime
teada Eesti Punase Risti Valgamaa esindaja Aino
Päärolt. Koolituspäeva külastas ka Kaitseliidu esindaja Kaimo Vahtra. Nii mõnigi noor küsis endalt,
miks mitte liituda Kaitseliiduga?
Päeva lõpetas noorpoliitik Katre Kikkas. “Ma ei
ole kahetsenud kordagi, et liitusin noorte sotsidega,” teatas Katre. Ta rääkis üldisemalt ka teistest
erakondadest, jäädes siiski erapooletuks.
Kõik koolitusel rääkinutest on vabatahtlikud. Kõik
organisatsioonid ja tegevused, millest räägiti, on
puhtalt üles ehitatud vabatahtlikkusele. Ei tohiks
unustada, et aasta 2011 on vabatahtlikuse aasta.
Projekti rahastas kodanikuühiskonna sihtkapital,
kaas¿nantseerija oli Palupera vald.
Valgamaa noortelehe „TANKLA“ reporter
MERILY VIKS

Kutsume kõiki jalgpallihuvilisi reedel,
11. novembril kell 21.30 Palupera Pritsikuuri, et
koos televiisori vahendusel kaasa elada
EESTI-IIRIMAA mängule.

Otepää lasteaed

11. nov. 2011

Lasteaiaõpetajad käisid Vihtis
Oktoobri lõpus sai teoks lasteaiaõpetajate kauaoodatud külaskäik Vihti
valla lasteasutustesse. Meie grupi
vastuvõtjaks ja teejuhiks oli Päivi
Veikkolainen. Suur tänu talle!

G

ruppi kuulusid õpetajad lasteaedadest
Pähklike ja Võrukael. Abivallavanem
Andres Arike võttis enda kanda bussijuhi
ja tõlgi rasked ametid. Sõidu eesmärk oli heade
mõtete ja eeskujude hankimine, pidades silmas
lootust, et ka meie vallas kerkib varsti uus ja tänapäevane lasteaiahoone. Ja muidugi Soome alushariduse põhimõtetega tutvumine. Kahe päeva
jooksul külastasime kuut lasteaeda, noortekeskust
ja erivajadustega inimeste tegevuskeskust.

Mida me teada saime?
Eelkõige seda, et soome lasteasutused pole
meie uute lasteaedadega võrreldes nii ruumika põrandapinnaga, see eest on väga hästi
läbi mõeldud iga ruutmeetri kasutus ning viimistlusmaterjalid ja sisseseade on kvaliteetsed.
Väga palju oli pööratud tähelepanu töö ergonoomikale. Sealsete lasteaedade mööblit vaadates tekkis küsimus, miks peab eesti lasteaednik päev läbi kummargil olema, kui lastemööbel võiks olla kõrge ja igas rühmas võiks olla
ratastel taburetid või sadulistmed? Vähe sellest, Soomes pole kraanikausid üle loetud ja
ligi maad surutud. Kui pott või kraanikauss on
kõrgel, pannakse lastele jalgade all plastmassist
kõrgendus, mis on igas suuremas sisustuspoes
müügil ja probleem on lahendatud.
Meile oli üllatuseks ka laste päevahoiu erinevate võimaluste paljusus. Kohe esimesel päeval
käisime kodupäevahoius. Vihti piirkonnas tegutseb niisuguseid väikseid kodupäevahoide
35. Selle teenuse pakkumisega võib tegelda iga

Otepäälased sõprusvallas Vihtis: Vasakult Ere Poola, Karin Uibopuu, Pilvi Levin, Liana Vihm,
Lii Hõrak, Andres Arike ja Marju Ilistom.

täiskasvanu, kui ta on läbinud vastavad kursused ja tema maja või korter vastab elementaarsetele olmetingimustele. Igas päevahoius võib
olla kuni neli last, kaasa arvatud oma lapsed,
kui neid hetkel on.
Eralasteaedu tegutseb piirkonnas 5. Vaatamas käisime Nummela lähedal vanas õdusas
majas asuvat lasteaeda, mille akendest ja õuealalt avanes miljonivaade männimetsale ja järvele. Maja esimese korruse olid hõivanud lapsevanemad ja lapsed, teisel korrusel käis inglise
keele tund ja keldris tehti kunsti.
Lasteaedadest avaldas sügavaimat muljet
kooliga koos tegutsev lasteaed. Tegu oli suhteliselt uue hoonega ja selle hoone iseloomustuseks sobiks kõige paremini väljend läbipaistev!
Palju oli kasutatud klaasi ja iga rühma iseloomustas erinev värv. Sama avatus ja läbipaistvus
iseloomustas ka kooliruume. Ainult õpetajatetuba oli natuke privaatsem ruum
Pisut aimu saime ka Soome alusharidusest.
Seda iseloomustab märksõna „kasvatuspartnerlus“. Õpetajad ja vanemad koos otsustavad,

mida laps vajab, eesmärgid sõnastatakse ja paar
korda aastas vaadatakse edusammud üle ning
sõnastatakse uued eesmärgid.
Õpetajatöös on kõige tähtsam eneseanalüüs.
Vaata kõige pealt, milline oled sa ise, mis eeskuju sa annad lastele ja kas sa pälvid lapsevanema
usalduse. Soomes on üsna populaarsed ka kodukülastused.
Kooliteed alustavale lapsele ei esitata mingeid erilisi nõudmisi, kool lähtub tema õpetamisel lapse vajadustest ja võimetest.
Väga lahkelt anti meile kaasa Vihti alushariduse õppekava ja võrreldes iga meie lasteaia õppekavaga, on see lehekülgede arvu osas kaunis
kõhetu dokument, kuid loodetavasti seda sisukam. Täpsemalt saame teada, kui õppekava on
tõlgitud.
Loodame, et meie vallavalitsuse toel avaneb
võimalus Soome lasteasutustega tutvuda suuremal arvul lasteaednikel. Hea tahtmise korral
on võimalik käivitada ka täiendkoolituse programm.
Marju Ilistom

Otepää Gümnaasium
OG noored kunstnikud olid kaasosalised
Aapo Puki maaliseansil
„Otepää Gümnaasiumi kunstnikele!
Parimate soovidega Aapo Pukk. 6.10.2011.“

S

elline pühendus seisab portreekunstnikuna
tuntud Aapo Puki poolt kingitud kataloogi
tiitellehel. Kui hoian seda praegu käes ja
vaatan, siis tundub idee minna lastega kunstniku
isikunäituse avamisele nö perfomansit tegema
suisa hullumeelne. Aga tunne ja soov hetkeajel
tekkinud idee ellu viia oli nii õige, et ei saanud
teisiti. Läksimegi.
Kui meie kirev seltskond, mis koosnes üheksast õpilasest ja kahest õpetajast, Valga Muuseumi näitusesaali jõudis, oli näitus juba alanud
– seisime sõna otseses mõttes oma molbertitega publiku ees. Jahmusime ise ja jahmatasime
teisi. Aapo Puki isikunäituse „Vaata inimest“
avamisele oli kogunenud 90 kunstihuvilisest
publik, kes kõik ootasid etendust. Sain äkki aru,
et nüüd ei ole tagasiteed: me oleme sellel maalietendusel kõrvalosatäitjad. Maris Sala õnnelik
käsi valis külastajate seast välja Valga Kultuurikeskuse kultuuri- ja haridustööjuhi Kaja Sisaski,
kellest kohapeal sündiski portree (tegelikult loe:

portreed, sest ka Otepää Gümnaasiumi Kunstikodu noored kunstnikud joonistasid portreteeritavat). Kätte tuli võtta pliiats, unustada ümberringi uudistavad inimesed ja fotoaparaatidega klõpsivad ajakirjanikud. Keskenduda tuli
modellile, kunstniku õpetussõnadele ja muusikale (maaliseanssi saatis elav muusika Valga
Muusikakooli direktorilt Ants Loosilt ja Vladimir Minskilt).
Portreekunstnikuna tuleb peatada aeg ja
püüda kinni võõra inimese hingelind. See on
suur usaldus kahe inimese – kunstniku ja modelli vahel. Võib oskuslikult maalida foto järgi
koopia, aga see ei ela ega peegelda inimese olemust, on ainult ilus pilt. Olen südamest tänulik
Aapo Pukile, et lapsed said sisutiheda loengu
ja näitliku tunni „Portree sünnist ja olemusest“.
Olen veendunud, et nad mõistsid peamist: joonistada tuleb inimese olemust, mitte nägu. Pildi
sisse tuleb panna ka ennast.
Märkamatult möödus kaks tundi, meid õnnistati erakordselt hea modelliga ja nii valmisid
tabavalt elavad portreed – see on minu iseloomustus maaliseansile. Õpilaste töödele tagasi-

sidet andes küsis Aapo Pukk: „ Kas te kannatate kriitikat?“ Vastasin, et meil oli sisemine kokkulepe – keegi ei ütle, et ei oska, ja nutma ei
hakka!

5
Kuldne sügis lasteaias
Võrukael
Sügis on meie lasteaiale tavapäraselt tegus olnud.
Septembris külastasid lapsed kohalikku päästekomandot. Looduspargi töötajad korraldasid koos
vana sõbra tigu Tiiduga õpperaja läbimise Pähajärve pargis. Teemaks oli ilm, muudatused looduses ja
loomariigis.
Sügise sünnipäeva puhul korraldasime lasteaia
õuel ise otsimismängu, et leida märke sügise saabumisest. Mihklipäeval rääkisime aiasaadustest ja
tervislikust toitumisest. Tänu vanemate abile saime
sügisande ja neist valmistatud toite maitsta.
Õpetajate päeva tähistamiseks käisime töötajatega uudistamas Rõuge lasteaeda. Meid võeti väga
lahkelt vastu, näidati ja seletati kõike, mille vastu
me vaid oskasime huvi tunda. Lasteaia maja oli huvitava põhiplaaniga ja väikese, kuid muljetavaldava
basseiniga.
Sügise suurim üritus oli meisterdamise õpituba
„Õpime koos“. Lapsed, vanemad ja vanavanemad
õppisid koos kartuliküünlaid valmistama, voolimismassist pliiatsikaunistusi tegema ja märgviltimist.
Õpetusi jagasid rühmaõpetajad. Õpituba vältas üle
kahe tunni ja osalejaid oli kokku peaaegu 60. Vahendid tegevusteks muretsesime täiskasvanud õppija
projekti rahadega. Ürituse lõppedes huvitus mitu
vanemat, mida me järgmisel korral tegema õpime?
Kuna õpituba läks hästi korda, võiks jätkamise peale
tõesti mõelda.
November algas hingedeajaga. Et pikkadesse
ja pimedatesse õhtutesse rohkem valgust tuua,
tegid õpetajad ja lapsed küünlaid ja küünlahoidjaid.
Hingedepäeva õhtul pandi need õues põlema ja
vaatepilt oli ilus.
Ees ootavad meid isadepäevapeod, mardi- ja
kadrijooksud.
Mürakarude rühma õpetaja Meeli Menning

Pähklikese tegemised
Ilusale suvele on järgnenud kuldne sügis. Tänu
päikesepaistelistele ilmadele oleme saanud väga
palju viibida värskes õhus, kasutades tegevuste
läbiviimisel avastus- ja õuesõpet.
Mihklipäeva tähistasime lasteaias ühismatkadega.
Mesimummi rühm proovis kalaõnne Pühajärve
ääres, teised rühmad tutvusid lähiümbrusega.
Väga tore oli ka meie näitus „Tere sügis“, mille
panime kokku huvitavatest sügisandidest koos
lapsevanematega. Oma fantaasial lasti aga lennata
ja oi, missugune põnev näitus välja tuli!
Leivanädalal käisid Pähklikese pere vanemate
rühmade lapsed Hellenurme vesiveskis uudistamas,
kuidas valmib terast jahu? Põnev külaskäik veskisse
lõppes ühise karaskisöömisega.
Algust on tehtud ettevalmistustega suusahooajaks. Mesimummi rühm käib kord nädalas Otepää
gümnaasiumi spordisaalis Peeter Siimu mäesuusatreeeningus, aasta nooremad Lepatriinud saavad
treeningkogemusi Apteekrimäel treenerite Silver
Eljandi ja Raimo Peerna käe all.
Aktiivne tegevus käib veel jalgpallitreeningul
(treener Martin Teder) ning toimuvad ka juudotreeningud Andres Põhjala juhendamisel. Sportida
meie lastele meeldib ja ongi ju meie lasteaia motoks
„Terves kehas terve vaim“.
Isadepäeva tähistatakse rühmades igale rühmale
meeldival ja põneval viisil. Ja nagu meil traditsiooniks saanud, valime ka sellel õppeaastal oma
lasteaia Pähklipoisi.
Pähklikese õpetajad

Vasakult Isabel Mae, Britta Mõttus, Katrin Rüütli, Marit Stepanov, Tairi Jõe, Maris Sala, LindaMarika Urke, Mia Melanie Saar, Greta Maria Kivi, Ave Kruusmaa ja Aapo Pukk.
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ärkamatult on päikselisest suvest saanud koolisügis ning I kooliveerand ja lõõgastav vaheaegki
on ajaloomerre voolanud. Gümnaasiumihoone koridorid rõkkavad vahetundidel rõõmsatest kilgetest ja
õppetundide ajal on klassiruumide klaasustest paista
usinat tarkuse taganõudmist. Hetkel õpib meie kooli 23
klassikomplektis kokku 439 õpilast: I kooliastmes (1.3. klass) 102, II astmes (4.-6. klass) 95, III astmes (7.-9.
klass) 146 ja gümnaasiumis 96 õpilast.
Esimestes klassides omandab sel aastal aabitsatõdesid
39 koolĳütsi ja gümnaasiumiteed alustas X klassis 25
noort inimest. Kuna gümnaasiumi uustulnukad ehk X
klass hakkas kogu Eesti vabariigis õppima uue õppekava järgi, avasime ka meie oma koolis 3 õppesuunda:
loodussuund (5 õpilast), reaal- ja majandussuund (12
õpilast), humanitaar-sotsiaalsuund (8 õpilast). Meie haridustemplis õpivad lapsed 21 erinevast omavalitsusest,
see fakt näitab, et oleme koolina jätkuvalt populaarsed
mi e ainult oma piirkonna valdadele, vaid ka Eestimaa
kaugemates nurkades elavatele peredele. Sellele aitab
vaieldamatult kaasa ka nõuetele vastav õpilaskodu
(ühiselamu).
Igapäevast tarkust jagab 41 õpetajat. Meil on loodud kõik võimalused tugiõppeks, et õpilasi igakülgselt
nende õpingutes aidata: majas töötavad sotsiaalpedagoog, psühholoog, eripedagoog, logopeed. Koostöös
eelpool nimetatute ning klassĳuhatajate, aineõpetajate
ja lastevanematega püüame jõuda iga probleemini ning
nende parimate lahendusteni. Huvĳuhi eestvedamisel
tegutseb aktiivne õpilasesindus, toimuvad regulaarsed
klassivälised üritused. Meie õpilastel on võimalus osaleda 28 huviringi ja mitmete klubiringide töös.
Eelmine õppeaasta oli töökas ja viljakas: osalesime 12. klassi uue eesti keele eksami katseeksamil,
Euroopa Komisjoni keeleoskusuuringus, rahvusvahelises kodanikuhariduse uuringus (IEA), 35 Euroopa
riigis läbi viidud Euroopa kooliõpilaste alkoholi
ja narkootikumide kasutamise võrdlusuurimuses
(ESPAD), Keskkonnainvesteeringute Keskuse projektis
“Harrastuskalapüügi populariseerimine Valgamaa 6.-7.
klasside õpilaste seas”, rahvusvahelises kooliõpilaste
tervisekäitumise uuringus (HBSC) ja kujundava hindamise õpikogukonna väljaarendamise protsessis.
Mainimata ei saa jä a ka tõika, et kevadistest gümnaasiumilõpetajatest jätkavad peaaegu kõik õpinguid
kõrg- või kutsekoolides. Hetkel rõõmustame aga I veerandi tublide õppetulemuste üle: 340 tunnistuse saajast õppis ainult hindele „5“ 44 õpilast ning headele ja
väga headele hinnetele („4“ ja „5“) 146 õpilast. Seega
enam kui poolte I –IX klassi laste töötulemused on kiiduväärt. Jõuluvanal on põhjust meie kooli tulla suure
kingikotiga.
Direktor Aivo Meema
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änavusest õppeaastast on Otepää
Gümnaasiumis lisaks uue õppekavaga
seonduvatele põnevatele ainetundidele ka
täiesti uus võimalus loodusainete vallas.
Nimelt toimuvad regulaarsed füüsika, keemia ja bioloogia õpikojad. Õpikoda on Tartu
Ülikooli loodus- ja tehnoloogiateaduskonna
poolt välja pakutud programm, mis põhineb
eksperimentidel ja laboratoorsetel töödel.
Kuna meie koolil ei ole piisavalt vahendeid
ja võimalusi spetsiaalseid laboritöid korraldada, siis on just õpikojad need, mis meid
aitavad. Igal kuul tulevad vastava loodusaine
magistrandid või doktorandid kooli koos paljude katsevahenditega. Praktiline töö kestab
ligikaudu 4 tundi ja on mõeldud kuni 15 – liikmelisele grupile. Meie koolis on huvilisi aga
märgatavalt rohkem: keemias 20, bioloogias
18 ja füüsikas 11.

Esimene õpikoda toimus 3. oktoobril keemias. Selle viisid läbi kaks magistranti Andi
ja Asko. Kohe alguses pidid kõik õpilased panema kä e kindad ja selga valge kitli. See tekitas terves klassis õhinat. Pärast põgusat teematutvustust, milleks oli ümberkristallumine, said
kõik õpilased ka ise kä proovida. Kasvatati
kristalle ja hiljem võeti neilt ka proove, mida
siis UV lambiga koos juhendajatega uuriti.
Kohale oli toodud palju erinevaid katsevahendeid ja kõik tundus väga huvitav. Asko
ja Andi enda jaoks on õpikodade programm
samuti üks huvitav võimalus tegeleda millegagi ka ülikooli kõrvalt. Suur pluss kõikidele
selles projektis osalevatele koolidele on see, et
õpikoda on täiesti tasuta, sest seda rahastab
haridus-ja teadusministeerium.
Anne-Mai Niit, õpikojas osaleja (XI b)
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1. septembril võeti OGs kasutusele uus õppekava, mille järgi noored gümnasistid juba teadmisi omandavad. Praeguses 10. klassis on 3 õppesuunda: reaal- ja majandusharu, kus õpib hetkel 12
õpilast, humanitaar- ja sotsiaalsuund 8 õpilasega
ja loodussuund, mille on valinud 5 õpilast. Sellega
seoses on toimunud muudatused ka tunniplaanis.
Lisandunud on päris mitu uut ja huvitavat ainet.
Üks neist on „Eesti taimed ja loomad“, kus üks
kursus kestab aasta ringi ja teise kursuse teadmised omandatakse välisobjektidel praktika käigus.
Uued ained on veel ka „Sissejuhatus filosoofilisse mõtlemisse“, mis rakendub 12. klassis, ning
„Kodukandi kultuurilugu“. Ka majandusõpetuses
on uued kursused: „Õpilasfirma programm“ ja
„E evõtlussuunitlus“. Siinkohal ei saa mainimata
jä a ka uuendusi kehalises kasvatuses. Nimelt on
3 gümnaasiumiaasta jooksul kehalise kasvatuse
kursusi varasema 6 asemel vaid 5. Selle eest on
aga õppekavasse planeeritud tantsuline liikumine,
mida juhendab Kaire Ojavee.
Ka gümnaasiumi lõpetamine ei ole enam samasugune nagu varasematel aastatel. Kui pärast 10.
klassi ootab õpilasi kohe suvepuhkus, siis 11.klassi
lõpetamiseks peab kaitsma uurimistöö. See võib
olla ükskõik, mis aines ja vabalt valitud teemal,
keskmiselt 15-20 lehekülge. Et gümnaasiumile
edukalt punkt panna, tuleb lõpetada ka 12. klass.
Selleks on vaja teha 3 kohustuslikku riigieksamit:
eesti keel, matemaatika (kitsas või lai) ja võõrkeel.
Kolmele eksamile lisandub ka kooli poolt koostatud komplekseksam, mis sisaldab sotsiaal- ja
loodusaineid ning erialaaineid vastavalt valitud
õppesuunale.
Üle Eesti rakendub uus õppekava kõikides koolides alles 2013. aastal. Õppekava nõuab gümnasistilt suuremat iseseisvust. Ta peab juba 9. klassi
lõpus teadma, millises suunas edasi õppida. Samas
on ka rohkem vabadust, sest 12. klassis lõpevad
mitmed üldained ja on rohkem valikuid. Seega
saab õppida just neid aineid, mis endale rohkem
huvi pakuvad. Paraku aga pole veel kõik õppematerjalid ilmunud. See nõuab õpetajatelt lisatööd ja
ka õpilastel on selle võrra rohkem konspekteerimist, kuid mitmekesine õppetöö rikastabki koolielu.
Õppealajuhataja Margot Keresega vestles ja
tema mõĴed kirjutas üles
Anne-Mai Niit (XI b klass)

,PPMJNVVTFVNPPUBC
WBMMBFMBOJLFBCJ

(àNOBBTJVNJMPOVVTTÜSNVT
O

tepää Gümnaasiumi vanemate lendude vilistlased
mäletavad veel kindlasti omaaegset, praegu nostalgiat tekitavat lõpusõrmust, mille sinise glasuuriga plaadil toretses kahel käpal seisev karu. Enam kui kümme
viimast aastat on aga koolisõrmuse ümber kestnud ikka
lõpuklasside lakkamatu vaidlus selle üle, missugune
kujundus kellelegi meeldib, ja nii kujuneski välja olukord, kus igal lennul oli lausa omanäoline sõrmus.
Meie kool on aga ajast aega olnud traditsioonidest
lugupidav õppeasutus ning lõpusõrmus on üks meie
kenadest sümbolitest. Seetõ u nähti aasta jagu vaeva
uute kavandite valmistamisel, sobiva väljaselgitamisel
ning nüüd on see uues kuues, vanu motiive arvesse
võ es kooli sümbolina taas kasutusel. Kavandi algautor on kunstiõpetaja Ave Kruusmaa, kes pani paberile
3 erinevat versiooni, mida omalt poolt täiendasid ja
sobilikuks vormisid ehtekunstnikud kuulsa ajalooga
töökojast Roman Tavast. Õpilased valisid kavandite
hulgast meeldivaima.
Otepää Gümnaasiumi sõrmus on valmistatud hõbedast. Paksendatud esiküljel on Otepää valla sümbol – stiliseeritud karupea profiilis, pilguga paremale
poole. Esikülje keskmes asub Otepää Gümnaasiumi
logo – tähtkujutis OG, keskel sinise emailglasuuriga
ring. Sinine sümboliseerib meie kodukohta Otepääd
kui sini-must-valge lipu õnnistamispaika. Ühtlasi kandub gümnaasiumi koolimütsi rukkilillesinine äär üle ka
koolisõrmusele. Sõrmuse vasakul pool on tammelehe
kujutis, sümboliseerimaks vaimujõudu, järjepidevust,
tugevust ja ajaloolist mälu.
Sõrmus antakse pidulikult kä e 11. klassi õpilastele
kooli sünnipäeval ja seda võivad kanda 11. ja 12. klassi
õpilased, kooli õpetajad ja vilistlased.
Marika Paavo

O

tepää Gümnaasiumi õpilasesindus on
seadnud oma põhieesmärgiks teha
noorte elu koolis lihtsamaks ja huvitavamaks.
Õpilasesinduse teevad eriliseks kõik kaasalöövad noored, kes on täis indu, rõõmu ning
töötahet. Kui poleks neid agaraid noori, oleks
kooli elu hall ja ühekülgne. Et koolimaja peal
elu igavaks ei muutuks, korraldab OG ÕE iga
kuu-kahe järel stiilipäevi: superkangelased,
erinevad värvid, hipid ja veel karvased ja sulelised muudavad koolielu ilmekamaks. Kui
Otepää Gümnaasium tähistas oma 104. sünnipäeva, hiilgas terve koolimaja õpilasesinduse
poolt kaunistatuna: kirevad õhupallid käsipuude küljes, konfetid rippumas laest alla,
igal pool värvilised paberlilled- õhkkond oli
lausa maagiline! Peale selle sai terve koolipere
enne esimest tundi suu magusaks sünnipäevakommidega.
Õpilasesindus korraldab ka viktoriine vastavalt päevakajalistele teemadele. Õpilaste motiveerimiseks seisab kooliseinal punktitabel,
mille punktid aasta lõpus kõik kokku liidetakse
ning selle alusel kõige innukamaid ja nupukamaid klasse premeeritakse. Kindlasti on kujunenud üheks meeldejäävaks ürituseks Halloweeni
disko. Õudusteõhtule vastavates kostüümides
tulid õpilased kohale, et koos erinevaid mänge
mängida ning tantsida. Tantsimist võiks pidada

OG koolipere üheks tugevaimaks küljeks, sest
õpilasesinduste poolt väga hea koostööpartneri
ööklubiga Comeback korraldatud koolidiskodel on peaaegu alati tantsupõrand täis naervaid
ja konte raputavaid noori.
Kuigi meile meeldib pidusid korraldada ja
neid ka ise nautida, ei tohiks unustada, et õpilasesinduse põhitööks ei ole ainult meelelahutamine. Oleme võtnud endale selle kooliaasta
eesmärgiks suurendada koolinoorte teadmisi
etiketist ning projekti raames on oodata huvitavaid loenguid oma alal tuntud inimeste
poolt. Sellel veerandil on tulemas veel palju
traditsioonilisi ja uusi üritusi. 10. novembril
toimub kooliaulas glamuurne moeshow, mille
teemaks „Mis maa see on?“. Täiesti uus ja ainulaadne üritus on koostöös Otepää Avatud
Noortekeskusega 1. detsembril toimuv vaba
lava õhtu, mis on pühendatud ülemaailmsele
AIDSi vastu võitlemise päevale. Sinna ootame
kõiki noori - Otepää praeguseid õpilasi ja ka
vilistlasi - osa võtma ükskõik millise huvitava
e eastega. Samuti loodame näha palju Otepää
inimesi sellel toredal õhtul ning peagi saabuva
jõulupeo publiku seas.
Koolielu peab huvitav olema, siis edeneb
ka valemite, reeglite ja seaduste õppimine paremini.
Triinu Aasaroht (XI b)

OG koolilehe materjalid koostasid meediaklassi õpilased (juhendaja Marika Paavo),
lehe kujundas Ave Kruusmaa (kunstikodu õpetaja)

Meie muuseumi esimene ekspositsioon avati
17.jaanuaril 1962, et tähistada praeguse Otepää
asula 100. aastapäeva. ( Pühajärve mõisaproua
Julie von Schrenck sai 17. jaanuaril 1862 Riia kubermanguvalitsuselt kirjaliku loa Nuustaku karjamõisa aladele aleviku asutamiseks.)
Toonane koolidirektor Heino Mägi, keda võiks
nimetada ka koolimuuseumi isaks, haaras muuseumi rajamise protsessi nii õpetajad kui õpilased, ühise töö tulemusena pandi alus vanavara-,
dokumendi - ja fotokogule. 1963. aastast hakati
koolis koostama kodu-uurimistöid, mõned aastad
hiljem lisandus tunniplaani uus õppeaine - koduuurimise alused ja ilma vastava lõputööta ei olnud
Otepääl võimalik keskkooli lõpetada. Tänu sellele
on praegu muuseumis säilitamisel üle 600 töö ja
loodame, et peagi saame tõhusat lisa, sest uue õppekava järgi on uurimistöö nüüd jälle kohustuslik.
Muuseumikogude täiendamine jätkub tänapäevani. Aastakümnete vältel on muuseumifondide
baasil välja pandud kümneid näitusi, korduvalt
vahetunud muuseumiekspositsioonid.
Seoses eelseisvate tähtpäevadega on meil
taas plaanis uuendada muuseumi väljapanekuid.
Selleks aga, et näitus saaks võimalikult mitmekesine ja põnev, ootame vallaelanike abi. Kui kellelgi
on kapinurka seisma jäänud näiteks vana koolivorm või ranits, mis ruumi võtab, aga mida ära
visata ka ei raatsi, siis on just muuseum õige koht,
kuhu see tuua. Otsime ka endisaegseid koolipinke,
koolitarbeid jm säilitamis- või jäädvustamisväärset. Toimetame muuseumis küll pea iga päev, aga
teeme seda õppetöö kõrvalt, seetõ u on kindlat
lahtioleku aega keeruline paika panna, kolmapäeva hommikuti kella 9 – 12 üritan siiski kindlalt
kohal olla. Muudel aegadel tuleku võiks eelnevalt
kokku leppida, muuseumiga saab kontakti võ a
aadressil muuseum@nuustaku.edu.ee.
Kaja Raud,
ajalooõpetaja ja muuseumi perenaine
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Praeguses ühiskonnas on sõna „karjäär“ omandanud
üha suuremat tähtsust. See on ka kaasaegse noore igapäevase elu lahutamatu koostisosa. Otepää Gümnaasiumis
on tegeldud karjääri edendamisega juba aastaid. Ikka
on väärtustatud õpihimulisi ja aktiivseid noori, toetades
neid valikute tegemisel ja hariduse omandamisel.
Uue põhikooli ja gümnaasiumi riikliku õppekava järgi
on karjääriõpe õppeprotsessi üks osa. See kajastub üldosa eesmärkides, pädevustes ja läbivas teemas. Riiklik
õppekava võimaldab koolis pakkuda ka karjääriõpetuse
valikainet, mida oleme Otepää Gümnaasiumis eelmisest
õppeaastast alates ka pakkunud. Kohustuslik oli karjääriõpetuse tund lihtsustatud õppekava ja individuaalse
õppekava järgi õppivatele õpilastele. 2012. aasta jaanuarist on plaanis süsteemsemalt hakata karjääriõpetust
õpetama ka III kooliastmes (7.-9. klassis).
Otepää Gümnaasiumil on tihe koostöö olnud
Valgamaa Teavitamis- ja Nõustamiskeskusega, kust on
nii karjääriinfo spetsialist kui karjäärinõustaja käinud
meie õpilastele karjääriinfot ja individuaalset nõustamist
jagamas. Otepää Gümnaasium on ka varem osalenud
erinevates karjääri toetavates projektides nagu „Tagasi
kooli“ ja „Töövarjupäev“. Meie gümnasistid on juba teist
aastat aktiivselt osalenud ka Otepää valla korraldatud
e evõtluskonverentsil.
Käesoleval õppeaastal kandideeris Otepää
Gümnaasium SA Innove karjääriteenuste projekti
pilootkooliks ja osutus ka valituks.
Programmiga liituda saavate koolide arv oli piiratud,
valiti välja 27 õppeasutust erinevatest Eesti maakondadest. Koolid valiti välja arvesse võ es nende jätkusuutlikkust, õpilaste üldarvu ja vastava asutuse kaasarääkimise motiveeritust karjääritegevustes. Eelistatud olid
need koolid, kus oli juba karjääriõpetuse valikaine III
kooliastmes õppekavas.
Antud projekti eesmärk on leida uusi võimalusi ja
vahendeid õpilastele karjääriplaneerimisalaste teadmiste
ja oskuste arendamiseks ning aidata välja töötada uusi
õppevahendeid. Samuti, tehes koostööd teiste koolidega, püüda uusi ideid ja vahendeid integreerida õppeprotsessi. Projekti rahastab Euroopa Sotsiaalfond.
Igas pilootkoolis on direktori poolt valitud vastutav
isik, keda nimetatakse karjäärikoordinaatoriks. Otepää
Gümnaasiumis on karjäärikoordinaatoriks sotsiaalpedagoog Katrin Urke, kes vastutab karjääriõppe planeerimise ja koordineerimise eest. Tema ülesandeks on koos
moodustatud meeskonnaga välja töötada kooli karjääriõppe kontseptsioon ja järgida selle toimimist koolis.
Katrin Urke, projekti koordinaator
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ooliaasta algusest saadik on mööda meie
koolimaja koridore liikunud tagasihoidliku, kuid ometi huvitava karakteriga naisõpetaja. Tegu on uue inglise keele õpetajaga,
kes oma järjepidevusega annab õpilastele nii
mõndagi uut.
Igal sügisel on tuuled toonud meie kooli
pedagoogiperre mõne uue liikme. Sel aastal on üheks neist inglise keele õpetaja Anne
Uibo, kes juba mõne aasta on tarkust jaganud
spordikooli noortele ning kandideeris konkursi korras nüüd ka meie gümnaasiumisse.
Kõrvuti asuvad koolimajad ja senise tööandja
Valgjärve Põhikooli sulgemine olidki ajendiks,
et uus väljakutse julgelt vastu võ a. Siiski võ is
Otepää Gümnaasium omas hiilguses tehnika
poole pealt algselt naisel silme eest kirjuks,
kuna keelteklass ja smar ahvel mitmes klassis
oli midagi uudset. „Arvutit ma tunnen ja selles
mõ es araks ma ei löönud, kuid sisseelamine
virtuaalmaailma võ is siiski natuke aega,“ väidab enesekindel pedagoog. Maakoolides lastele haridust andnuna leiab Anne, et igal koolil
on oma võlud ning neid vastandada ei oleks
õige, kuid linnakooli õpetama ta ei kipuks. „
Ma olen rahul selle hetkega, milles ma elan.“
Otepää kooli sisseelamine naisel kestab veel,
kuna õpilaste nimed lähevad aeg-ajalt endiselt
segamini. Harjuda tuleb ka vahetunni ajal koridoris kostva lärmiga, mis on õpetaja jaoks natukene võõras. Uue kooliperega on pedagoog
aga rahul, kuna kõik on väga sõbralikud ning
aitavad OG-ga lähemalt tutvuda.
Tema õpilane Valgjärve Põhikooli ajast, praegune OG abiturient Laura Kalve iseloomustab
oma endist õpetajat vaid ülivõrdes: „Ta on väga
siiras ja heasüdamlik õpetaja, alati naeratus
suul, kui vastu tuleb, ja see teeb tuju ka teistel
kohe alati heaks. Kui keegi abi vajab, siis on
ta valmis igati aitama. Inglise keele õpetajana
on ta samuti väga hea, kuna põhikoolis, kus ta
mulle inglise keelt õpetas, sain ma hea põhja
alla ja seda on ka praegu näha. Saan väga hästi
hakkama just tänu temale. Ta võib tunduda küll
vahel mõneti tagasihoidlik, aga temas peitub
midagi väga sooja ja toredat, sellepärast meeldiski mulle temaga koos õppida, sest tunnis oli
kuidagi väga vaba õhkkond ja polnud mingit
pinget, selline vaba õhkkond muutis õppimise

palju toredamaks.“
Õpetaja Anne on hinnatud ka kolleegide
poolt. Teda pikemat aega tundev ajalooõpetaja
Kaja Raud väidab: „Anne on abivalmis, hooliv,
usaldusväärne, õpetajana nõudlik ja järjekindel,
printsipiaalne ja heas mõ es kompromissitu,
ära rääkida teda lihtsalt ei õnnestu ja lolle nalju
temaga ma küll teha ei soovita! Tal on imearmas kodu ja ta oskab küpsetada ülimaitsvaid
kooke!“

Missugused mälestused on aga praegusel koolmeistril oma kooliajast?
Oma kooliteed alustas Anne Tõrva Keskkoolis,
kus õppis 1.-6. klassini, sealt edasi omandas ta
haridust aga Audentese Spordigümnaasiumis,
mida ta meenutab ainult heade sõnadega.
Spordigümnaasiumis iseloomustas nende
klassi suur ühtekuuluvustunne. Tõrvas õppides kokkukuuluvus Anne arust puudus,
kuna 36 õpilasega klassis olid tekkinud väikesed grupeeringud, Otepääl hoidsid aga kõik
kokku. Audenteses haridust omandades tegi
neiu selle kõrvalt ka palju trenni. Nagu tol ajal
kombeks, tegeles ta murdmaasuusatamisega,
kuna siis polnud naistel nii paljude spordialade vahel võimalik valida nagu tänapäeval.
Miks ei saanud inglise keele õpetajast aga tippsportlast, põhjendab pedagoog lihtsalt: „ Ma

olin selleks liiga kahe jalaga maa peal, ma olin
võimeline palju treenima, aga mul ei olnud annet.“ Seepärast olid elul talle muud väljakutsed. Oma tollasele treenerile Helle Tallole on
Anne Uibo väga tänulik, sest treener mängis
Anne elus väga suurt rolli. Kooliajal võeti oma
klassiga palju e e, kuid õpetajatele krutskeid ei
visatud. Praegugi üritab naine oma klassikaaslastega sidet hoida, et mi e võõranduda.
Tänapäeval on haridus väga tähtis, seda ka
Anne jaoks. Tartu Ülikoolile on ta „peale teinud“ lausa kaks ringi, algselt õppides eesti keelt
ning hiljem inglise keelt. Eesti keelt õppides teadis Anne varakult juba, et ta ei leia tööd õpetajana, kuna kolis väga väikesesse külla elama.
See oli ka üks peamisi põhjuseid, miks tee viis
võõrkeele õpinguteni. „Emakeeleõpingud arendasid silmaringi, mis on elus alati väga vajalik,
mistõ u ei jookse haridus kunagi üle külge
maha.“ Õpetajaameti juurde jõudis naine ise:
„ Keegi ei ole mulle kunagi öelnud, et õpi õpetajaks,“ kuid kindlasti aitasid sellele kaasa kunagised head õpetajad, keda naine meenutab
kui väga meeldivaid isikuid, kes andsid indu
sellise eluala valikuks.
Õpetaja Anne Uibos peitub nii mõndagi põnevat, mis annab kooliperele juurde huvitava
isiku, kes suudab inglise keele tunnis rõhutada
ka oma ilusat emakeelt - eesti keelt.
Eve Kurvits, koolilehe peatoimetaja (XI b)
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ui ma Ar iga veerandi viimasel
päeval sööklas kokku saan, et talle
diktofon ninna alla pista, istub ta minu
vastu lauda lausa koos sõbraga: et ikka
julgem oleks. Esimesed sõnad, mis diktofonile püütud said, olid arglikud: „Ma
ei oska vastata.“ Kuid tegelikult poiss,
kes tuli 12-aastaselt olümpiaalal Eesti
täiskasvanute meistriks, oskab vastata
küll.

Metek OÜ sai Ar i kõigest 8-aastaselt,
lisaks toetavad teda ka Gra ja Arpeks.
„Nad ostavad mulle varustust,“ selgitab poiss sponsorluse tähendust.

Trenn Ar i õpinguid ei sega
Et Ar i alustas spordiga väga varakult, hakkas ta ka võistlema juba
5-aastaselt. Ent algus ei olnud kohe
väga edukas. Oma esimese võiduni
pidi Ar i vaeva nägema umbes 3 aastat. „Alguses oli raske võistelda, kuid
hiljem harjusin ära,“ kirjeldab poiss
oma algset võistlemistunnet. Praegu
teeb Ar i trenni poolteist tundi viiel
päeval nädalas. Tema päevaplaan on
lihtne ja selge: hommikul kooli, pärast
tunde trenni ning siis koju õppima.
Tema treeningud õpinguid ei sega
ning pärast trenni pole poiss sugugi
mi e surmväsinud, nagu võiks eeldada. Ar it trenn ära ei väsita ning
ta jõuab kenasti kõik hinded korras
hoida. „Esimesel veerandil olid nüüd
neljad-viied,“ ütleb ta, mis omakorda
tõestab, et hinded on tal tõesti korras!
Kas aga selle kõrvalt vaba aega ka veel
jagub? „Vaba aega on normaalselt,“
ütleb poiss muretult. Oma vaba aega
oskab ta ka kasulikult ära kasutada:
mängib koera ja kassiga ning söödab,
joodab neid.

Vaid 12-aastane, kuid tiitleid
juba üle kahesaja!
Ar i on pisike 6. klassi poiss, kes õpib
Otepää Gümnaasiumis ning kelle huvide hulka kuulub ka sport. Kõlab päris
tavaliselt? Kuid sellel poisil on hämmastavad saavutused, mille hulka kuuluvad
näiteks 12-aastaselt võidetud täiskasvanute Eesti meistrikuld, Lahtis toimunud
Mini-Salapausselkä mängudel võidetud
12- aastaste klassis suusahüpped, Soomes
Vuokatis võidetud meistritiitel kahevõistluses ning viimane saavutus leidis aset
oktoobrikuus Tallinnas, kus Ar i saavutas Eesti Meistritiitli M14- vanustes nii
suusahüpetes kui kahevõistluses. Kuna
saavutusi on Ar il palju e e näidata, on
tal ka nendega võrdväärselt medaleid ja
karikaid. „Mul on neid üle kahesaja natuke,“ ütleb ta hetke mõeldes. Ar i teab
väga hästi, mis tunne on olla teistest parem, sest seda tuleb tal tihti e e, ning ütleb muheledes, et see on hea tunne. „Saan
jälle karika ja medaleid kaela,“ tunneb
poiss oma saavutuste üle uhkust.

Esimene sponsor 8-aastaselt
Ar i on üks nendest suurtest tulevikulootuse-sportlastest, kes alustas oma
alal juba väga varakult. Ta oli siis vaid 4aastane ja spordisuuna näitas talle kä e

isa. „Ta oli hüppaja ja siis ta ajas mind ka
hüppama.“ Nii lihtne see oligi. Oma ala
juures meeldib pisikesele kahevõistlejale
ja suusahüppajale võidu joosta, hüpata
ning murdmaad sõita. Nagu igal alal, nii
on ka Ar il konkurendid, kellel tuleb silm
peal hoida. Tema konkurentideks on Risto
Raudberg ja Klaus Kolbakov, kellega ta
on pidanud korduvalt pjedestaali jagama.
Poisi edukusele aitavad kaasa tema toetajatena nii ema kui isa, aga ka sponsorid.

„Tahan saada
maailmameistriks!“
Ar i oli kõigest 9-aastane, kui julges
juba hüpata Otepääl asuvast K90 suusahüppemäest. Sel hetkel oli talle toeks
isa, sest kartus oli poisil sees. Tunne, mis
valdas poissi pärast hüppe sooritamist,
oli aga väga hea ning tekkis tahtmine üha
uuesti hüpata. Kuna minul on isegi oma

praeguses vanuses raske uskuda, et sealt
hüpates üldse ellu võimalik jääda on,
küsin kohe, mis on oluline, et edukalt
maanduda. „Peab tasakaalu hoidma, et
suusk ei väärataks ja siis ei kuku ka,“ lausub Ar i, mis kõlab pea sama lihtsalt kui
kingapaelte sidumine.
Kui Ar i käest uurida, mis tema tulevikusooviks on, ei pea poiss kaua mõtlema.
Öeldakse, et tuleb julgeda unistada ning
siis eesmärgi nimel ka tegutseda, unistab ka Ar i ei rohkemast ega vähemast
kui maailmameistri tiitlist. Et aga selleni
jõuda, peab Ar i veel kõvasti vaeva nägema. „Viis, kümme aastat kindlasti,“ on
poiss kahe jalaga maa peal ning saab aru,
et üleöö nii tähtsad sündmused ei juhtu.

Ja veel ka auhinnatud
tulevikutalent!
Ar i ema, Krista Aigro, pani oma poja
kirja hiljuti toimunud õpilastele suunatud
stipendiumikonkursile «Tulevikutalent
2011», kus spordikategoorias pälvis võidu
just meie pisike suusahüppaja. Võidust andis talle teada isa hetkel, mil poisike koolis
viibis. Ar i juba teab, kuidas stipendiumiraha kasulikult kasutada: „Tahan osta
endale hüppevarustust ja murdmaavarustust,“ on poiss juba oma otsuse teinud.
Kui Ar i pidevalt võistlustel ei osaleks
ega oleks nii hõivatud nende võitmistega,
mängiks poiss jalgpalli, millele ta sooviks veidikene rohkem aega pühendada.
„Suvel natuke oli aega,“ nendib vaiksel
kurbusenoodil, et enam kahjuks selleks ta
aega ei leia. Ar i on poiss, kes teeb väga
palju ja jõuab väga palju, ning kui ta sama
sihikindlalt jätkab, on ta peagi uus meie
oma Thomas Morgenstern!
Stella Rein, abiturient

Teised Ar ist:
Silva Hinnobert, klassĳuhataja:
Ar it võib nimetada elavaks väikeseks sädemekeseks, kes ei püsi pudeliski paigal. Ta on rõõmsameelne,
optimistlik ja hakkaja poiss. Ar il
alati silmad säravad ning ta on nõus
osa võtma kõiksugustest üritustest.
Ta ei taha üksnes spordis edukas
olla, vaid tahab seda ka koolis.
Kalev Aigro, isa:
Ar i on tavaline 12-aastane poiss:
armastab palju õues olla, kalal
käia, ra aga sõita, ronida, joosta,
ehitada, talvel ise kodus hüppemägesid meisterdada, uisutada. Ta on
sõbralik ja teistega arvestav poiss.
Eks mõnikord näitab ka oma kangust ja trotsi, kuid valdavalt on väga
rõõmsameelne ja hea suhtleja. Tal
on palju sõpru ja kaasaelajaid tema
tegemistele. Tema kohusetunne ja
kindlad eesmärgid aitavad tal saavutada paljutki ning sellest annab
tunnistust ka tema auhinnariiul.
Silver Eljand, treener:
Sportlikelt eeldustelt on ta kindlasti üle keskmise. Suurt rolli tema
edus mängib ka ema-isa toetus.
Ta on kohusetundlik, järjepidev ja
julge, mis on hüppamisel vajalik.
Tulevikuplaanis usun, et kui Ar i
samas vaimus jätkab, jõuab ta väga
kaugele.
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Pühajärve Põhikool

Pühajärve kooli vilistlane
Roland Seer rääkis oma tööst ja
õpingutest
21. oktoobril käis meil külas meie kooli vilistlane
Roland Seer. Ta lõpetas Pühajärve Põhikooli
2003. aastal. Roland Seer rääkis, et lapsena oli
tema meelistegevuseks joonistamine. Tema
kunagine klassijuhataja Maie Eensalu lisas,
et Rolandile ja tema pinginaabrile Stevenile
meeldis väga joonistada ning näitas meile ühte
Rolandi tehtud koomiksit.
Kaheksandas klassis tegi Roland koos sõbraga
ühe arvutimängu. Pärast 9. klassi otsustas ta
minna Tartu kunstikooli. Seal pidi ta õppima neli
aastat. Pärast seda algasid õpingud Inglismaal
ning õppimise kõrvalt käis Roland ka tööl. Siis
tuli mõte minna õppima Taani. Sealsesse kooli
oli raske sisse saada, kuid Rolandil see õnnestus. Taanis oli ta iga päev kella kuueni koolis ja
õhtuti käis tööl. Oma jutu käigus näitas Roland
enda tehtud animatsioone.
Praegu õpetab Roland Tartu kunstikoolis animatsiooni. Lõpetuseks kinkisime meie talle oma
kooli almanahhi ja tema üllatas meid oma kauni
joonistusega, mille nimi on „Õitsengu saar“.
Signe Täär ja Elina Eensoo

Pühajärve Põhikooli 2011/2012.
õppeaasta I veerandil väga
headele hinnetele õppinud
õpilased
1.So¿a Nämi
2.Liisa Mari Eensalu
3.Annabel Eensoo
4.Oliver Kiho
5.Hendrik Aaliste
6.Hanna Liis Kiho
7.Rasmus Jaagant
8.Karl Kimmel
9.Priit Peterson
10.Alice Raidmets
11.Joonas Rello
12.Merylin Tihomirova

2. kl
2. kl
3. kl
3. kl
4. kl
6. kl
6. kl
7. kl
7. kl
7. kl
7 .kl
9. kl

KIK-projektid Pühajärve Põhikoolis

S

el õppeaastal on Pühajärve Põhikoolis käsil
korraga kaks Keskkonnainvesteeringute
keskuse projekti. Esimese projektiga viime
läbi oma traditsioonilised üritused. „Tere, kool“
raames toimus õppepäev Luua Metsanduskoolis
ja Elistvere Loomapargis. Tulemas on loodushariduslikud loengud, õppereis Lahemaa Rahvusparki
ja suvine looduslaager.
Teise projekti idee sündis eelmisel aastal
„Teadlaste öö“ üritusi jälgides. Tahtsime minna
sügisesse rappa ja näha lähemalt teadlaste tege-

misi. Tänu KIKi projektile sai unistus teoks.
29. septembril toimus Pühajärve Põhikoolis teadlaste päev. Oma igapäevast tööd põnevas teaduse maailmas tutvustasid Eesti Maaülikooli teadlased, molekulaarbioloogia reagente
tootva Àrma Solis BioDyne ning teaduskeskuse AHHAA töötajad. Pühajärve ääres tutvustasid Eesti Maaülikooli Limnoloogiakeskuse
teadlased Külli, Andu ja Peeter Kangur järveteadlaste tööd. Paadiga järvel sõites said õpilased hinnata vee läbipaistvust, mõõta hapniku-

TEADLASTE PÄEV

I klassi kokkuvõte

29. septembril toimus koolis
teadlaste päev.

Pühajärve lasteaia sünnipäev
17. oktoobril sai Pühajärve lasteaiarühm Pipi
18aastaseks. Sünnipäeva peeti koos sõprusklassiga Pühajärve põhikoolist. Sünnipäev toimus
kooli võimlas. Koos koolilastega lauldi, tantsiti
ning võeti mõõtu täpsusviskes.
Kooli direktor Miia Pallase andis lasteaiale üle
sünnipäevakingitused. Koos meenutati lasteaia
ajalugu, maiustati sünnipäevalauas, mis oli
kaetud võimla rõdule.
Ettelugemispäeval, 20. oktoobril käisid lasteaialastele muistendeid lugemas 4. klassi õpilased koos õpetaja Maie Eensaluga. Lapsed said
teada, kuidas tekkis Pühajärv, kuidas said nime
Hobustemägi ja Emajõgi. Pärast muistendite
kuulamist mängiti koos lasteaiamänge.

11. nov. 2011

1. klass töötas koos lasteaiaga. Saime osa võtta
kolmest töötoast. Kõige rohkem meeldisid meile
geneetika loeng ja šokolaadi meisterdamine. Saime
teada, et kõik elusolendid koosnevad imepisikestest osadest – rakkudest, milles on peidus veel
väiksem osa – DNA. Tänu DNA-le me olemegi
inimesed ja kõik erinevad. Parim osa oli kummikaru-dest DNA-ahela meisterdamine, sest ülejäägi
võis lihtsalt ära süüa.
Šokolaadi valmistamise juures saime teada, milliselt maalt on šokolaad pärit ja millest see koosneb.
Pidime olema väga täpsed ja hoolikad kakaovõi
sulatamisel ja massi segamisel. Lõpptulemus osutus imemaitsvaks, sest ise tehtud on hästi tehtud.
Veemaailmaga tutvumisel jäi eriti hästi meelde
tigu, kes üritas mikroskoobi alt põgeneda.
Päev oli sisutihe ja nüüd oleme kõik palju targemad, kui varem.

II klassi arvamused
So¿a Nämi: „Mulle meeldis keemias kokku panna
eri ainete mudeleid. Tegime seda jooniste järgi.
Väikestest aineosakestest saime kokku soola,
sidrunhappe, kofeiini, laktoosi jne. Keemia – see on
tore!“
Andreas Kiivit: „Aulasse olid Pühajärvest toodud
imepisikesed veeloomad: sääsevastsed, tigu,
ussikesed ... Saime neid ise taldrikutelt kinni püüda.

sisaldust ja vee temperatuuri. Otsiti ka põhjamudast loomi, keda sai hiljem koolis mikroskoobi
all üheskoos vaadata.
Teaduskeskuse AHHAA töötoas valmistasid lasteaialapsed magusat šokolaadi. Algklassid
osalesid töötoas „Minu esimene keemiatund“
ja suuremad töötoas „Ma vihkan keemiat“.
Lapsed panid kokku eri ainete mudeleid. Alustadest kergematest mudelitest, lõpetades raskematega, möödus tund väga kiiresti ja keemia
ei tundunudki enam igav. Karin Pihkva ja Ly
Käsper Àrmast Solis BioDyne rääkisid geenidest
ja DNA-st. Seejärel jagati kõigile pakk kummikomme ja hambatikke. Ülesandeks oli valmistada üks geen. Töö ajal ei olnud keelatud ka kommide söömine. Lõpuks pandi omatehtud osakesed teistega kokku ja saadi üks pikk DNA ahel.
Oli väga lahe teadlaste tööd tutvustav päev!
18. oktoobril toimus rabamatk Kõnnu Suursoos. Matkasime räätsadega laugaste vahel,
mille sügavust üks noormees proovis isiklikult
mõõta. Nägime tõelist raba ilma laudteeta ja
tundsime rabapinnase õõtsumist. Räätsadega
rabas kõndimine oli väsitav. Kosutuseks sõime
matkasuppi. Suur tänu Reimann Retkedele huvitava matka korraldamise eest.
Täname SA Keskkonnainvesteeringute Keskust meie projektide rahastamise eest.
Pille ja Peeter Kangur, Pühajärve Põhikool

Õpetaja Peeter Kangur näitas loomakesi läbi mikroskoobi. Need pisiloomad ei tahtnud paigal püsida
– ikkagi elus!“
Liisa Mari Eensalu: „Geneetikas räägiti DNA-st.
Tänu DNA-le oleme kõik erinevad. Saime kummikommidest DNA ahela kokku panna. Mõne kommi
panin suhu ka. Kokkuvõtteks tehti väike test.“

III klassi mõtted
Oliver Kiho: „Me õppisime, mis on DNA. Saime
teada, et DNA asub raku tuumas. Me tegime kummikarudest DNA keti. Meile tutvustati sääsevastseid. Mulle meeldis see päev.“
Annabel Eensoo: „Me osalesime 3. õppetunnis.
Nendeks olid geneetika, vee-elustik ja keemia. Mina
sain teada, et DNA ahel on kolme meetri pikkune.“
Simon Nõgel: „DNA-d oli tore teha, sest me tegime
seda kummikommidest.“
Isabel Võrk: „Mulle meeldis see päev väga. Kõige
rohkem meeldis geneetika tuba ja esimene keemia
tund, kus tegime molekule.“

IV klassilt kokkuvõte
• Väga vahva oli kummikommidest meisterdada
DNA ahelat.
• Vees ei ela ainult kalad, vaid ka mitmesugused
vastsed ja ussid.
• Saime teadmisi ainete molekulidest.

Lii Peterson

OG noored kunstnikud olid kaasosalised
Aapo Puki maaliseansil
algus lk.5

Pühajärve lasteaia sünnipäev

Kriitika oli küll pigem pead paitav, aga väga
õpetlik.
Kui ma järgmisel hommikul Kunstikodu
uksest sisse astusin, peatus pilk seinal rippuval maalil, mis kujutab süstasõitjaid Pühajärvel, autoriks Aleksander Suumann – kunstnik,
luuletaja, Aapo Puki isa… Ja silme ette kerkisid väga luulelised akvarellid Aapo Puki kataloogist. Mulle meenusid kunstniku enda sõnad
oma maastikumaalide kohta: „Maastik, mida
sa ei maali tellimuse peale ega müümise mõttega, on justkui autoportree.“

Aitäh julgetele noortele kunstnikele ja õpetaja Tiia Rootsmale, kes olid valmis end proovile panema! Kunstiõpetajana leidsin kinnitust, et julge pealehakkamine on pool võitu, ja
et alati tuleb algul hullumeelsena näivaid ideesid püüda ellu rakendada. Kunstnik Aapo Pukk
kommenteeris meie ettevõtmist aga nii: „See
on päris tore idee, kui lapsed tahavad avamise ajal portreed kaasa teha. Vaatemänguliselt
on see tore vaatepilt ja lastele jääb nii mõndagi
kauaks meelde.“
Ave Kruusmaa,
OG kunstiõpetaja, Kunstikodu perenaine

Puka vallavalitsus, www.puka.ee
Kooli 6, Puka, 67217, Valgamaa
Tel 766 9412, e-post: vallavalitsus@puka.ee
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E

elmisel aastal sündis noorsootöö ümarlauast idee tunnustada Puka valla silmapaistvaid isikuid. 2010. a tänuüritus toimus
tänavu jaanuaris Puka rahvamajas.
Taas on möödunud aasta ning aeg teha kokkuvõtteid ja tunnustada inimesi, kes on oma tegevusega silma paistnud. Ootame kõigi valla
elanike ettepanekuid nominentide määramiseks alljärgnevates kategooriates:
Puka valla tegus noor 2011
Kuni 26 aastat vana,
võib olla nii õppiv kui ka töötav noor,
saavutanud sel aastal mingis valdkonnas tähelepanuväärse tulemuse või on aktiivne erinevates ühiskondlikes tegevustes.
Puka valla silmapaistev kodanik 2011
Vanus alates 26. eluaastast,
elab, töötab või on elanud Puka vallas (peab
olema Puka valla juurtega – kodukoht on olnud
kunagi Puka vallas),
Q

Q

Q

Q

Q

1. novembril avati Valga Kultuuri- ja Huvialakeskuses järjekordne kunstikuu. Seitse aastat
olen oma piltide ja kunstikooli õpilaste töödega nendel näitustel esinenud.
Iga aastaga on osavõtjate arv suurenenud.
Valgast ja kogu maakonnast on nüüd osavõtjaid
kuuekümne ümber. Igalt osavõtjalt mitte üle
kahe töö. Näha on maali, graaÀkat, fotot, joonistusi, portselanimaali, keraamikat, käsitööd
ja ehk jääb midagi veel nimetamatagi.Väljapaneku avamine on alati olnud pidulik ja põhjalikult organiseeritud üritus. Kaja Sisask tutvustab kõiki osavõtjaid.Vanad tuttavad saavad
kokku ja juttu jätkub kauemaks.Tartu Kunstnike Liit korraldab kunstnike tööde ülevaatenäitusi aasta lõppudel, detsembris. Tallinna
Kunstihoone kavatseb ka taastada kevad- ja sügisnäituste traditsiooni kunstnike soovil, nagu
oli varem. Viimased paarkümmend aastat on
tähtsustatud kuraatori näitusi.
Valga näituse üllatuskülalisena esines avamisel Aapo Pukk, kelle personaalnäitus oli
just lõppenud Valga Muuseumis. Aapo ütles,
et selle näituse võlu on võimalus esineda kõigil
soovijail. Ei sobi hakata arvustama töödes
pinstlilöögi osavust või otsida kõrget tehnilist taset. Ta tõi näiteks jutuajamise mehega,
kes eluaeg on töötanud kaugsõidu autojuhina. Nüüd on saanud maalima hakata. Näitusel on tal pilt kahest luigest allkirjaga „Kahekesi”. Oma eelkooliealist poega kasvatades hoiab
Aapo puhta vee ja värvikarbi käeulatuses. Kui
tuju tuleb, saab laps need kiiresti kätte.

Märkame ja tunnustame heategu
on oma tegevusega parandanud valla elukvaliteeti, paistnud silma mõne erilise teoga käesoleval aastal.
Puka valla aasta tegu 2011
Tegevus, sündmus, ettevõtmine, mis on sündinud kodanikualgatuse põhjal,
tegevuse tulemusel on paranenud või paraneb tulevikus valla elukvaliteet,
on teoks saanud sel aastal.
Puka valla/küla täht 2011
Inimene, kes on olnud aktiivne oma küla/
alevi tegevustes sel aastal,
aidanud kaasa just oma kogukonna (nt Aakre,
Kuigatsi, Soontaga, Komsi jne) arengule
Puka valla sponsor 2011
Ettevõte/FIE või eraisik, kes on toetanud maQ

Q 

asta viimasel päeval algab Eestis üheteistkümnes rahva ja eluruumide loendus. Selleks, et selgitada välja, kui palju meid siin ikkagi elab, saab päris
esimest korda osaleda loendusel interneti teel.
„Rahvaloendus näitab, kuidas on elu viimase
kümne aasta jooksul Eestis muutunud. Kui palju
meid tegelikult kokku on, millistes piirkondades ja
tingimustes me elame,“ rääkis 2011. aasta rahva ja
eluruumide loenduse (REL 2011) Tartu ringkonnajuht Tarmo Tasuja.
Esimest korda Eesti rahvaloenduste 130aastases
ajaloos saab valida, kuidas loendusest osa võtta
– kas täita küsimustik interneti teel või oodata rahvaloendaja külastust.
„Uudne e-loendus teeb rahva ja eluruumide loendusel osalemise hästi mugavaks. 31. detsembrist
kuni 31. jaanuarini saab ankeedi ära täita interneti
teel – täpselt sellisel ajal ja kohas, mis on inimesele
kõige sobivam,” rääkis ringkonnajuht Tarmo Tasuja.
„Nii saavad loendusel mugavalt osaleda ka need,
kes viibivad näiteks ajutiselt välismaal.” Interneti
teel on rahvaloendusel aega osaleda terve jaanuarikuu ning kõik soovijad peaksid jõudma küsimustiku
e-loendusel täidetud.

Uued küsimused
Ankeedi täitmisel tuleb olla täpne, sest pärast eloenduse lõppu sõelutakse välja need, keda on vaja
rahvaloendajal külastada. Nii võib Tarmo Tasuja
sõnul ka e-loendusel osalenu koju loendaja tulla, kui
selgub, et täidetud ankeeti on jäänud sisse ebatäpsusi.
Interneti teel loendusküsimustiku täitmiseks
peab olema võimalus kasutada arvutit ja internetti.
Veebilehel asuvasse ankeeti sisselogimine toimub
ID-kaardi või internetipanga kaudu. „Varakult tasuks
valmis vaadata ka näiteks oma leibkonnaliikmete
isikukoodid, et vastused saaksid võimalikult täpsed.
Uuendusena küsime ka näiteks esivanemate sünnikohta ja seda, kas mõni leibkonnaliige on alates
eelmisest, 2000. aastal toimunud rahvaloendusest
püsivalt välismaale elama kolinud,” sõnas Tasuja.

Q 

Q 

Q  

Q

Q 

Q

Nominandi esitamiseks pane kirja kandidaadi
nimi ning lühike põhjendus, miks on just see
isik tänamist väärt või miks tehtud tegu või algatus vajab tunnustamist. Allkirjasta oma ettepanek ning saada see kinnises ümbrikus Puka
vallavalitsusele. Ümbrikule märgi „Tänuüritus
2011“ Ettepanekud ootame kuni 30. novembrini.
ANTS MANGLUS

Q

Valga 21. kunstikuu

Puka Vallavalitsuses
Nõustuti Mäe-Rootsi katastriüksuse (60801:001:1551)
jagamisega kaheks Mäe-Rootsi ja Taga-Rootsi, sihtotstarbega maatulundusmaad.
Lihtmenetlusega riigihankele “Komsi küla puurkaev-pumpla rekonstrueerimine” laekus kaks pakkumist – Serinus OÜ (4890 eurot) ja Tulves OÜ (4896,60
eurot), edukaks tunnistati Serinus OÜ kui hinna poolest
soodsaim.
Toimetulekutoetust otsustati maksta seitsmele, matusetoetust ühele 63,91 eurot, ühekordset toetust viiele,
kokku 134 eurot, sünnitoetust kahele taotlejale a 319,56
eurot.
Kiideti heaks Hajaasustuse Veeprogrammi raames
Puka vallas Plika külas teostatud Ruusa kinnistu salvkaevu rajamise, veetrassi, veepumpamise ja puhastusseadmete paigaldamise projekt ning pikendati Aakre
külas Saviaugu kinnistu salvkaevu ja veetrassi rajamise
ja veepumpamisseadmete paigaldamise lõpptähtaega 30.
novembrini 2011.
Muudeti Puka alevikus Metsa tänaval järgmiste
katastriüksuste aadressandmeid: katastriüksus
60803:001:1012 aadressiks määrtati Metsa tn 1c ja
katastriüksuse 60803:001:1732 Metsa tn 1b.
Kivikandur OÜ on esitanud Keskkonnaametile taotluse Limmani kinnistul asuva Helmi-Aakre liivamaardla
Helmi-Aakre V liivakarjääri mäeeraldisel maavara
kaevandamise loa saamiseks. Seoses kaevandamisloa
väljastamisega on nõutav, et karjäärialuse maa sihtotstarbe liigiks peab olema määratud mäetööstusmaa.
Tulenevalt eeltoodust, vallavalitsus määras Puka vallas Rebaste asuva Limmani kinnistu (katastriüksuse nr
60801:001:0550 ) katastriüksuse sihtotstarbeks mäetööstusmaa.
Elektriauto laadimiskoha ehitamiseks korraldatud
lihthankele laekus üks pakkumine OÜ-lt Kangro&
Nagla, otsustati see heaks kiita.
Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

SÜNNID
Kädi Nõmme

20. oktoober

Puka kunstikooli õpilase Liisa Marie Koorti joonistus näituselt

Sügisturniir vene kabes
Pidulik õhtu lõppes Tõnis Mägi ja Kärt Johansoni kontserdiga „Jah, ma nägin lumevalgust...”

Rahvaloendus tuleb mitme uuendusega

A

teriaalselt või moraalselt mõnd vallas toimunud üritust,
peab tegutsema või olema registreeritud
Puka vallas,
peab olema Puka valla juurtega (kodukoht
on olnud kunagi Puka vallas.

AMETLIK INFO

Esimesena e-loenduse keskkonda sisenenul tuleb
täita lisaks isikuankeedile ka leibkonna- ja eluruumiankeet ning soovi korral võib ta täita ka oma leibkonnaliikmete ankeedid. E-loenduse keskkonnale saab
ligi alates 31. detsembri varahommikust aadressil
www.REL2011.ee.

Raamatukogud aitavad
Kel pole võimalik arvutit kasutada, kuid tahaks siiski
osaleda e-loendusel, võib minna selleks kohalikus
raamatukogus asuvasse avalikku internetipunkti.
„Seal on olemas internetiühendustega arvutid ja
lahked raamatukoguhoidjad, kellelt võib kindlasti
vajadusel abi paluda,” julgustas ringkonnajuht Tarmo Tasuja.
Kes e-loendusel osaleda ei soovi või jõua, võib
oodata võib ka rahvaloendaja külastust – nemad
hakkavad inimesi külastama alates 16. veebruarist
ja teevad seda kuni märtsi lõpuni. Kui kedagi pole
kodus, jätab rahvaloendaja postkasti teatise oma
kontaktandmetega. „Hea oleks siis rahvaloendajale
helistada ja leppida kokku kohtumiseks sobivaim
aeg.“

Osavõtjad kohtuvad järgmisel aastal. Publikule jääb näitus avatuks novembri lõpuni.
ESTI KITTUS

Info ja eelregistreerimine telefonil
5341 2420.

Tunne loendajat!
„Meie loendajad tunneb ära töötõendi, kohvri ja salli
järgi – kõigil on kaelas pildiga töötõend, kaelas rahvaloenduse kirjadega sall ning kaasas sinine kohver
sülearvutiga,” kirjeldas ringkonnajuht. „Inimeste
turvalisus on väga oluline ja soovi korral saab Statistikaameti infotelefonilt 625 9100 järgi kontrollida,
kas ukse taga ikka on päris loendaja.”
Kui rahvaloendaja juba kohal, siis tavapäraste paberankeetide asemel on tal kaasas sülearvuti, kuhu
märgib vastused küsimustele.
„Olenemata sellest, millal ja millisel viisil rahvaloendusel osaletakse, tuleb küsimustele alati vastata loenduse alguskuupäeva, 31. detsembri seisuga,“
rääkis Tarmo Tasuja.

Olulised kuupäevad
31. detsember – 31. jaanuar – e-loendus internetis.
16. veebruar – 31. märts – rahvaloendajad külastavad kodusid.
Andmed kogutakse 31. detsembri seisuga.
Lisainfo rahva ja eluruumide loenduse kohta www.
REL2011.ee.
KARIN VOLMER, Statistikaamet

Läheneb metsa inventeerimise ja kava koostamise
toetuse taotlemise tähtaeg

M

etsaomanikud saavad taotleda toetust metsa
inventeerimise ja kava koostamise kulude kat-

teks.
Toetust saab taotleda metsaregistrisse kantud
inventeerimisandmete ja nende alusel koostatud
metsamajandamiskava kohta. Inventeerimise toetuse määr koos kava koostamisega on kuni 100% kuid
mitte rohkem kui 16 eurot metsamaa hektari kohta.
Taotluse esitamise tähtaeg on 5. detsember. Kui
inventeerimisandmete kandmisest metsaregistrisse
on möödunud rohkem kui 2 aastat, siis toetust ei
maksta.
Toetuse saamiseks tuleb esitada SA Erametsa-

12. novembril kell 11.00 toimub külamajas
Kuigatsi VIII Sügisturniir vene kabes.

keskusele Mustamäe tee 50 Tallinn 10621 taotlus
(lisa 1), toetuse nimekiri (lisa 13), koopia kava tiitellehest, arvest ning maksekorraldusest. Taotluseks
vajaminevad blanketid ning info on saadaval www.
eramets.ee.
Taotlusi aitame vormistada ka Valgamaa Erametsaühingus Kesk 12 ning samas saab tellida ka uut
metsamajandamiskava kui see on aegunud, aegumas või puudub hoopiski. Palun eelnevalt võtta
ühendust m. 5624 7325 või helju.leosk@valgamv.
ee.
HELJU LEOSK, Valgamaa Erametsaühing

Europe Direct Valgamaa
infopunkt korraldab õpilastele elektroonilise Euroopa Liidu viktoriini
Veebis toimuv euroviktoriin “Tunne Euroopa Liitu!”
on hea võimalus panna proovile oma Euroopa Liidu
alased teadmised. Osaleda võivad kõik Valga ja Tartu
maakonna üldhariduskoolide õpilased.
Viktoriin on vastamiseks avatud 14. – 18. novembril
2011. a aadressil: www.valgamaa.ee ja www.tartumaa.ee. Vastata tuleb 21 küsimusele. Viimane, vabas
vormis vastatav küsimus aitab võrdsete punktide
korral välja selgitada parima lahendaja.
Hindamine toimub mõlemas maakonnas eraldi
kahes vanuserühmas: kuni 8. klassini (kaasa arvatud)
ja vanemad. Mõlemas vanuserühmas saavad maakondade parimad auhinnaks raamatuid ning meeneid, mille on välja pannud Europe Direct Valgamaa
infopunkt.
Tulemused avaldatakse internetis aadressil www.
valgamaa.ee ja www.tartumaa.ee, võitjatega võetakse isiklikult ühendust.

Valgamaa Spordiveteranide Seltsi
25. aastapäeva pidulik tähistamine
toimub
9. detsembril kell 18.00 Puuetega
Inimeste Kojas, Valgas Kungla 15.
Samas nooleviske MV ja
teatmiku esitlus.
Osavõtust teatada kuni 5. detsembrini
L.Kirsimäe - 5198 3404, T.Sõrmus – 515 2425.

Sangaste vallavalitsus, www.sangaste.ee
Sangaste 67001, Valgamaa
Tel 766 8040, e-post: sangaste@sangastevv.ee
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Energiline hõimurahvas külastas
Tõlliste ja Sangaste valda

H

õimupäevade puhul käisid Valgamaal
kuus mordvalast folkloorirühmast Kelu
(Kask). 18. oktoobri päeval viibisid külalised Tsirguliina Keskkoolis ja õhtul toimus
hõimurahvaste ühine pidu Sangaste Seltsimajas.
Mordvalased on väga temperamentsed – nende
energiat oli näha nende lauludes ja liikumises.
Koos Tanukese, Kõvvera Kõdara, Rõõmurullide tantsijatega ja Koidu Tähtede lauljatega pidasime maha toreda ja meeleoluka peo, tutvustades külalistele omakandi laule ja tantse. Kõige
suurem uudis külalistest on see, et tegemist on
elukutseliste rahvakultuuri esindajatega. Nende
töö ongi ringi reisida ja tutvustada ersa ja mokša
rahvakultuuri. Eestis tegeletakse reeglina laulu
ja tantsuga oma vabast ajast peale tööaega ja
selle eest tasu saamata.
Mordvalastele väga meeldis meie kodupaik:

kiitsid taevani Sangaste Rukki Maja, selle ööbimistingimusi ja maitsvat kohvi. Külastasime AS Sangaste Linnase tsehhi. Külalised ei
jõudnud ära imestada, kui väheste inimestega
saab nii palju tööd ära teha ja nii palju helbeid
toota. Nende imetlus ja imestus oli igati siiras.
19. oktoobri hommikul võttis kogu Keeni
Põhikooli pere külalisi vastu oma aulas. Pooletunnine tempokas programm meeldis õpilastele – vaadati mordvalaste värvikirevaid rahvariideid ja löödi kaasa paaris laulumänguski.
Lahkudes Sangastest ütlesid külalised, et nad
tuleksid esimesel võimalusel kindlasti tagasi.
Mordvalaste külaskäiku toetas Rahvakultuuri Arendus- ja Koolituskeskus ning Valgamaa Omavalitsuste Liit.
MERLE TOMBAK

Sangaste valla 20. sünnipäevaks valmis valla harrastuskunstnike ja -luuletajate töödest kogumik
Süämega tettü.
Kogumikku aitasid koostada Tartu Kõrgema
Kunstikooli tudengid koos õppejõud Jaanus Eensaluga.

Sangaste pansionaat
kutsub talvituma
Üldhooldekodu tüüpi Sangaste pansionaat osutab ööpäevaringset hoolekandeteenust eakatele
ja teistelegi. Alustasime kümne aasta eest kahe
hoolealuse ja kolme töötajaga, tänaseks on
meie pere tublisti kasvanud: hoolealuseid on ligi
kolmekümmend, töötajaid 13.
Möödunud aastal renoveerisime oma maja
100% kaasaja nõuetele vastavaks. Meil on nüüd
varuväljapääsud ja tulekindlad vaheuksed,
korruste vahel liikleb invalift. Kõigil tubadel on
kasutada WC ja duširuumid, söögituba on ühine.
Keldrikorrusel asuvad pesumaja ja saun ning
väike puutöökoda meistrimeestele. Pansionaadiga samas majas paikneb ka perearstipraksis,
mis teeb arstiabi hästi kättesaadavaks. Meie
hoolealused külastavad sageli kõrval asuvat raamatukogu, ka jalutuskäigud on igapäevased.
Sügisel valmis pansionaadil uus maja-blokk,
selleks renoveerisime endise algkooli ruumid.
Saame nüüdsest lisaks hooldekoduteenusele
pakkuda ka majutus-toitlustusteenust väikeses
majutusüksuses (kuni 25 kohta). On ju paljudel
inimestel soov oma kodus elada, ent eriti karmidel talvekuudel käib see üle jõu. Meie saame
neile pakkuda omaette avara toa, kuhu saab
tuua oma toalilled ja eriti armsad asjad. Anname
4 korda päevas süüa ja vahetame kord nädalas
pesu. Talve möödudes võib oma koduste peenarde ja toimetamiste juurde tagasi pöörduda.
Meiega saab ühendust võtta telefonil 7690 318
või mobiiltelefonil 518 2017 helistades. Mõistagi
ootame huvilisi oma silmaga meie võimalusi üle
vaatama.
Sangaste Pansionaadi juhataja RUTH MUTTIK

Mozart. Pariis. 1764
DUO FUGGITIVO

Sangaste seltsimajas

ANDRI ANNUS (viiul), REINIS KAMPE
(klaver)
W.A.Mozarti sonaadid viiulile ja
klaverile KV 6-9

25. novembril kell 20
KOHVIKKLUBI ÕHTU

20. novembril kell 16 Sangaste
lossis.

Teemal

Piletid 4 € / 2 € kohapeal

„Taevased ja maised olevused“.

Tantsuks ansambel ONUPOEG.

Vabandus

Keeni kool vabandab, et 1. õppeveerandi lõpus
jäid ajalehes 1. klassi väga tublide nimekirjast
kogemata välja Maykel Duhov, Ingrid Grossberg,
Hans-Hannes Kängsepp, Marit Raudsepp, Emil
Saaron ja Reiko Vaher.

Peopääse 4 €, kostümeeritult 2 €.
Meelepärane söök-jook võta kaasa!

SAIMA TELL

Teade
Sangaste Vallavalitsus jagab elanikele tähtajatuks tasuta
kasutamiseks pildil esitatud isiklikke liikumisabivahendeid.
Lisainfo: sotsiaalinspektor Pille Sikk, telefon 7668 046
või 5247 930.

M

Palju õnne Kõverad Kõdarad!

eie nooruke segarahvatantsurühm
Kõvvera Kõdara kutsus kokku oma
sõbrad, et üheskoos tähistada väikest
sünnipäeva. Lisaks päevakangelastele olid kohal
Sangaste valla tantsukollektiivid ja sõprusrühmad Otepää vallast.
Rahvatantsutraditsioon on Sangaste vallas
küll väga pikkade ja tugevate juurtega. Suures
osas tänu sellele, et Tiina Kukk tegeleb tantsu
õpetamisega ka Keeni koolis- nii on järelkasv
tagatud.
Oli väga lõbus ja emotsionaalne õhtu – Tiina
Kukk kinkis igale tantsijale nimelise sõle ja iseloomustust ette lugedes pidime arvama, kellest jutt käib. Ühistantse Karupoegade rahvamuusika saatel vihuti hiliste öötundideni.
Sünnipäeva tähistamist toetas Kultuurkapitali Valgamaa ekspertgrupp.
Kauaaegne rahvatantsija Piibe Vällo
lausus juhendaja Tiina Kuke kohta aga järgmist: “Sünnipäev on küll tervel meie rühmal,
aga meil poleks täna põhjust pidutseda, kui ei

oleks meie kõige ilusamat, kõige targemat ja
kõige andekamat tantsuõpetajat Tiinakest.
Ja meie jaoks on Tiinake suure algustähega Õpetaja. Kui üldse keegi on õpetajaks sündinud, siis on see tema. Ma võrdleksin teda
vibuga ja ühe hea vibu oluline omadus on painduvus. Ja paindub ta hästi, sest ühtviisi hästi
tuleb ta toime oma esimese klassi tantsijatega kui ka murdeeas teismelistega, aga ka meiesuguste „kõverate kõdaratega”. Ja see nõuab
head painduvust-olla iga tantsijaga samal kõrgusel ja lainepikkusel. Tiina on nagu vibu ja
tema õpilased on nagu nooled, mille tema
lendu laseb. Mõni nool lendab kaugemale ja
mõni lähemale ja mõni käib päris kaugel ära
ja maandub tagasi näiteks meie tantsurühmas.
Sest üks on kindel-ükskõik kui kaugele need
nooled lendavad, lendab tantsupisik koos nendega, see ei kao.
Tiinake, aitäh, et sa meil olemas oled ja
aitäh, et sa oled just selline nagu sa oled!”

Selgusid Sangaste valla
digipildi võistluse võitjad
NOORED
Sangaste valla kaunis loodus:
I Võilill – Teele Jakobson
II Päikeseloojangus Tiidu mänd – Lella Pruuli
III Liblikas – Martin Raudsepp
Pildikesed igapäevaelust:
I Surnuaia värav – Lella Pruuli
ÜLDARVESTUS
Sangaste valla kaunis loodus:
I Villaveski – Andres Puksov
II Konn armuhüüdu teele saatmas – Keio Kaljumäe
III Udune õhtupoolik – Keio Kaljumäe
Sündmused Sangaste vallas:
I Lapsed – Aare Tinn
II Leia Valgamaa 2011 – Jane Gross
III Lätte rammumees 2009 – Ivi Kaljumäe
Vauefekt – Jane Gross
Pildikesed igapäevaelust:
I Lauküla viljapõld – Andres Puksov
II Külv – Andres Puksov
III Perekond Lumememmed – Andres Puksov
Äramärgitud pildid (noored)
Puravik – Martin Raudsepp
Konnarohi (Pilt 52) – Teele Jakobson

Hea keraamikahuviline!
Ootame sind savi voolima ja vormima
17. novembril kell 18.00
Sangaste seltsimajja.
Juhendaja Heidi Sibul.
Lisainfo: Merle Tombak, 5647 2632,
merle@sangastevv.ee.

Äramärgitud pildid (üldarvestus)
Kärbseseened (pilt 3) – Ivi Kaljumäe
Kevad (pilt 5) – Ivi Kaljumäe
Haned (pilt 9) – Jane Gross
Udune hommik (pilt 12) – Jane Gross
Veski järv – Andres Puksov
Tiidu viljapõld - Andres Puksov
Jalutamas ilusas Sangaste vallas – Inge Melchior
Rahvalemmik:
Lauküla viljapõld – Andres Puksov

SÜNNID
Keron Tamm
Kerto Tamm
Karina Zimbrot

25. oktoobril
25. oktoobril
31. oktoobril

11. november 2011
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KUULUTUSED

MÖÖBEL
köögimööbel, eritellimused,
trepid, aknad, uksed,
kapid, lauad, voodid.

OÜ EESTI-WEST

SAEMATERJAL
ehituslik saematerjal,
voodri-, põrandalauad,
saekaatri teenus.

KÄSITÖÖ
PALKMAJAD
saunad, suvilad, elumajad.

Korstnapühkimine, kaasaegsed töövahendid. www.tahmatont.ee. Tel.
539 29 445
Eurocsim OÜ pakub soodsalt arvutiparandust ja veebilehtede tegemist. Telefon: 58 043 046, e-mail:
siim@eurocsim.ee.
Elektritööd, õhk-soojuspumbadmüük ja paigaldus. Tel. 5208 970,
www.mano.ee
Müüa lõhutud küttepuid. Lepp 28
€/rm, kask 36 €/rm. Hind koos veoga,
koorem 6 RM. Tel. 5394 6271

Müüa kuiva kütteklotsi ja puitbriketti,
5197 8500

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

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

Antsla vallavalitsuse juures
kell 14.00–17.00

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

Tel. 502 4443
info@eesti-west.ee ; www.eesti-west.ee

Pangabuss peatub:

Müüa sõidukorras auto Škoda Felicia.
Info tel. 7655 108
Müüa teisaldatav metallgaraaž. Telef.
5349 4381

Sõiduautode kere keevitustööd ja
mootorite remont. Tel. õhtuti 520
4136

Metsatervenduse OÜ
info tel 5091 575; ants@metsatervenduse.ee

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

In memoriam

ANNE KÜTT
1940-2011
Anne Kütt (Lepner) sündis
25.06.1940 Tallinnas õpetaja
peres vanema tütrena. Anne
lõpetas Tallinna 10. Keskkooli
1957. aastal ja asus meditsiinihuvilise neiuna samal aastal
õppima Tallinna Vabariiklikku
Meditsiinikooli. Peale kooli lõpetamist, 1959. aastal töötas
ta 3 aastat Tallinna 2. sünnitusmajas ämmaemandana. Kuna
sünnitusabi ja günekoloogia olid erialadena Annele südamelähedased, astus ta 1962. aastal Tartu Ülikooli arstiks
õppima. Õpingutes oli tulevane arst tubli, peale lõpetamist
asus Anne 01.08.1968 tööle Otepääle akušöör- günekoloogina. Otepääle jäigi Anne elama, abiellus, rajas siia oma kodu
ning oli tubli ema oma kolmele lapsele: tütrele ja kahele
pojale. Tütar Leili õppis samuti arstiks ja on praegu Tartus
tunnustatud kardioloog.
Tohtrina oli Anne väga järjekindel, täpne, kohusetruu ja
abivalmis. Patsiendid pöördusid tihti tema poole kellaajast
hoolimata ja ikka jätkus Annel aega teiste muresid kuulata,
lahendusi ja abi pakkuda. Otepää elus oli Anne aktiivne osaleja, teda tunti ja tema tundis paljusid. Suhtlemisele aitas
kaasa hea võõrkeelteoskus.
Anne Kütt oli rõõmsameelne, tark ja emotsionaalne isiksus, kellest kolleegidele jääb kustumatu mälestus.
Otepää Tervisekeskus

IV kvartalis
6. ja 20. oktoober
3. ja 17. november
1., 15. ja 29. detsember
Bussis saate nõu pangateenuste kohta, tellida ja kätte pangakaardi, makseautomaadist
oma kontole sularaha kanda ja välja võtta,
teha arvuti abil makseid, sõlmida hoiuseid ja
muid erinevaid lepinguid.

Soovime Otepääl või selle lähistel
üürida ühe- või kahetoalist korterit,
soodsalt. Tel: 5461 4665

Ostame METSA- ja PÕLLUMAAD
Müüme kruusa, liiva ja mulda.

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

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

Müüa lõhutud küttepuid (toores
lepp, kuiv saar, metsakuiv). Tel.
5093 453; 7654 300

Koerte ja kasside
vaktsineerimine
marutaudi vastu
toimub pühapäeval, 13. nov.
kell 10-12 Pikk tn. 2, Otepää linnas
kell 12.30 Otepää aedlinnas Loodus-

SALME VAAB

KALJU KÕIV

ENDEL TIIRMAA

23.07.1928 - 04.11.2011

28.02.1927 - 26.10.2011

19.10.1927 - 30.10.2011

Südamlik kaastunne Silvale,
Evelinile ja Erkile kalli poja ja
venna

Avaldame kaastunnet lähedastele

Siiras kaastunne lähedastele

KALLE TALVARI

surma puhul.

kaotuse puhul.

Naabrid Kopli 1A majast

Aivo, Jüri, Jaan peredega

pargi maja juures,

esmaspäeval, 14. nov.
kell 10-12 Pikk tn 2.
Informatsiooni saab volitatud
loomaarst Kaja Väärsilt
tel. 5347 4771.

Südamlik kaastunne Kadrile

VANAEMA

kaotuse puhul.
SA Otepää Tervisekeskus

Alati abivalmis ja sõbralikku

ANNE KÜTTI
mälestab endine naaber Virve
Kroll.
Siiras kaastunne abikaasale ja
lastele peredega.

Tuul puude latvus tasa liigub
me vaikses leinas langetame pea…

Mälestame head ja sõbralikku
arsti

ANNE KÜTTI

Aino, Mare, Maie, Mareta, Maire,
Hanno.
Südamlik kaastunne omastele.

Aeg mure ja leina kord
kaugemaks muudab,
kuid mälestust Sinust
aeg võtta ei suuda.

Mälestame armast sõpra, head
endist kolleegi ja arsti

Dr. ANNE KÜTTI

Südamlik kaastunne abikaasale ja
lastele peredega.
Anni, Mare, Ottilie ja Tiiu

kaotuse puhul.

Annely ja Birgit peredega

Südamlik kaastunne Evelinile kalli
venna

KALLE TALVARI

traagilise kaotuse puhul.
Töökaaslased lasteaiast Pähklike

Avaldame kaastunnet Merikesele
ja Peeter Mändlale isa, äia

KALLE TALVARI

Mälestame sõbralikku

KALJU KÕIVU

Südamlik kaastunne lesk Annile,
tütardele Tiiule ja Taimile, poeg
Jürile ja nende peredele ning
kõigile lähedastele.
Õie, Leida, Mareta ja Meoski pere.

Mälestame

EINHARD KRIISAT

JÜRI MATI HANNI
surma puhul.

ja avaldame kaastunnet
abikaasale ja tütrele perega.

Otepää Gümnaasiumi kollektiiv

Endised töökaaslased Sangarist

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

Meie sügav kaastunne Imbile
perega kalli ema, vanaema, vanavanaema ja ämma

SELMA KARU
surma puhul.

Alajaama elamu nr 3 pere

Mõttes tuleme ikka Su juurde
hinges mälestus hell ja soe.

ILMAR KASEMETS

28.12.1924 - 22.11 2010
Mälestame kallist vanaisa, vanavanaisa 1. surma-aastapäeval.
Jaanus perega

ANNE KÜTI

On käidud lõpuni üks elutee ...

Sügav kaastunne Vaikele ja
Teale lastega
kalli

EINHARD KRIISA
surma puhul.

Naabrid Mai, Ellen ja Jüri perega.

Näe, päike juba metsa taha vajus,
kuis tahaks öelda: isa, ära mine veel…

Siiras kaastunne Tiiule perega kalli
isa, äia, vanaisa ja vanavanaisa

KALJU KÕIVU

kaotuse puhul.
Töökaaslased Eve-Ly, Maila, Elve
ja Riina

Südamlik kaastunne

KALJU KÕIVU
kaotuse puhul.

Endine töökaaslane Ilmar Ernits

Meie sügav kaastunne Annile,
Tiiule, Taimile, Jürile peredega

KALJU KÕIVU
kaotuse puhul.

Perekond Saaremets

Armsad Tiiu ja Ants laste peredega.
On usk, et jätkub eluahel,
On tundeid, mida teistele ei näita.
On teadmine, et maa ja taeva vahel
Ei suuda keegi tema aset täita.

Oleme mõtetes ja teeme
kummarduse teie kalli

KALJU KÕIVU

mälestuseks.
Laskesuusavõistluste kohtunike
sõpruskond

Kurvaks jäi kodu,
tühjaks jäi tuba,
jäänud on mälestus
hea ja hell.

Südamlik kaastunne abikaasale,
laste peredele ja õele kalli

KALJU KÕIVU
surma puhul.

Leinavad Vello ja Enn peredega.

MITMESUGUST
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OTEPÄÄ KAUBANDUSKESKUSES

Töökuulutus

NURGA KONSUMIS

AS Parmet on Otepääl tegutsev õhukesest lehtmetallist
ripplagesid, fassaade ja muid ehituslikke proﬁile tootev ﬁrma.
Samuti valmistame allhanke korras lehtmetallist tooteid
erinevatele tellijatele nii Eestis kui ka väljaspool Eestit.

10.-13. november NÄDALALÕPUPAKKUMISED säästukaardiga!
Heeringaʏlee Morjachok 250g
Kommikarp Raffaello 150g
Triibuliha küpsetuskarbis kg (~600g)
Kohviuba Arabica Paulig 1kg

OTSIME OMA MEESKONDA

SEKRETÄRI
Nõudmised kandidaadile

•
•
•
•

arvuti kasutamise oskus heal tasemel
keelteoskus
hea suhtlemisoskus ja abivalmidus
organiseerimisvõime ning korra ja distsipliini
hoidmise oskus
täpsus ja korrektsus tööülesannete täitmisel
pingetaluvus ja töökus

•
•

11. november 2011

1.29
2.55
5.89
12.35

-.95 kg/3.80
1.99 kg/13.26
3.99
9.65
-.65 + -.08 pant

Hele õlu Alexander 5,2% 0,568l purk
Tähelepanu! Tegemist on alkoholiga. Alkohol võib kahjustada teie tervist!

ja veel PALJU HÄID PAKKUMISI SÄÄSTUKAARDI OMANIKELE!

14. novembrini kampaania

VÄÄRT KAUP VÄÄRT HINNAGA !

Pakume

•
•

180 soodsa hinnaga toodet säästukaardi omanikele!

meeldivat ja sõbralikku töökeskkonda
kvaliﬁkatsioonile ja tulemustele vastavat tasu

E  EHITUSKESKUSES
Kandideerimiseks saada oma CV ja kaaskiri e-posti aadressile:
virve@parmet.ee.

Õliradiaator 450W 5 ribi
Õliradiaator 1000W 5ribi

Lisainfo telefonidel 5648 3746 või 503 4707 (kohapeale mitte
tulla ilma eelnevalt kokku leppimata).

21.50
32.90

Õliradiaator 1500W 7ribi
Õliradiaator 2000W 9ribi

Päevalilleseemnekoortest pressitud brikett 8kg

38.60
43.50

2.25 kg/ -.28

Neljapäeval, 17. novembril
kell 18 toimub Otepää looduskeskuses (Kolga tee 28, Otepää

Võtan rendile PÕLLUMAAD

aedlinn)

LOODUSÕHTU
“Venemaa loodusest ja selle kaitsest eestimaalase
silme läbi” – Kaili Viilmaa

Puka ja Otepää vallas.

Keskkonnaameti looduskaitse juhtivspetsialistil Kaili Viilmal
õnnestus hiljuti osaleda Baikali lähistel toimunud Venemaa rahvusparkide kokkusaamisel. Loodusõhtul jagab ta oma muljeid ja
mõtteid nädalasel reisil nähtud-kuuldust-kogetust.

Tel. 5830 3490

Otepää Gold Optika kutsub teid

silmadekontrollile,
prillide- ja
kontaktläätsede määramisele.
Silmaarsti vastuvõtud toimuvad

igal teisipäeval 15., 22., 29. novembril.
Asume Otepää Kaubanduskeskuses (Lipuväljak 28)
tel. 7670 381.
Palju prilliraame - 80%
Progressiivklaasid alates 69 EUR paar
Kontori ja lähitöö plastikklaasid alates 50 EUR paar
Kontaktläätsed alates 0,68 EUR/tk.
Silmarõhu mõõtmine 1 EUR
Lugemisprilliklaasid - plastikklaasid kõvapinnaga 11 EUR/paar
(tavahind 24 EUR)
Prillid kätte alates 19 EUR

Kõigi kliendikaardi vormistajate vahel läheb loosi kruiis kahele
Stockholmi. Kliendikaardi vormistamine 0 EUR.
Uuele läätsekandjale esimene läätsepaar 50% soodsam.
Info ja registreerimine silmaarsti vastuvõtule,
silmade kontrollile, prillide ja kontaktläätsede määramisele
tel. 7670 381.

E-R
L

9.00 - 18.00,
9.00 - 16.00.

Gold Optika prillipoodides Eesti soodsaimad hinnad!

Lisainfo: Margit Turb, keskkonnaameti keskkonnahariduse spet-sialist, tel
766 9293, 518 6747, margit.turb@keskkonnaamet.ee.

algavatele

autojuhi

B-kategooria
kursustele

Filmi ”TÄITSA LÕPP” linastus toimub Sangaste seltsimajas ja Otepää Kultuurikeskuses 11.11.2011 kell 20.11.

(ka lõppaste).
Info: 5648 1462

Pilet 2/3 €. Sooduspilet kehtib õpilasele, üliõpilasele, õpetajale, pensionärile ja
ajateenijale koos soodustust tõendava dokumendiga (nõutav kohapeal).
Kestus 1 tund 30 min.

ÜLDEHITUS –
REMONTTÖÖD
OMANIKU JÄRELVALVE

EhitusEST OÜ
506 7848
ehitusest@gmail.com

MEEPÄEV
kadripäeval Techne tanklas
Kes soovivad
turustada mett,
helistada 5089 416.
Nuustaku Ühisturg

Nuustaku Pubi
Võtab tööle

Vaata ka: www. goldoptika.ee
Otepää GOLD OPTIKA on avatud

Helmo Autokool
REGISTREERIB
ÕPILASI

Loodusõhtu on tasuta, oodatud on kõik huvilised!
Loodusõhtu korraldavad Keskkonnaamet, Otepää Loodusselts ja
Otepää kultuurikeskus, toetab SA Keskkonnainvesteeringute Keskus.

KLIENDITEENENDAJA
CV saata:veiko@nuustaku.ee

