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www.otepaa.ee/ot
Tunnustati Otepää valla 
tublisid korrakaitsjaid

10. novembril autasustati 
Eesti Politsei 93. aastapäeva 
puhul Otepää valla tublisid 
politseinikke, abipolitseinikke 
ning kaitseliitlasi. 

Karupesa hotellis toimunud pi-
dulikul õhtusöögil tunnustasid 
ja täna-sid Otepää korrakaits-

jaid volikogu esimees Aivar Nigol, val-
lavanem Andres Visnapuu ning õigus- 
ja korrakaitsekomisjoni esimees Rein 
Vikard. 
   Lisaks sellele tänasid korrakaitsjaid 

Lõuna prefekt Tarmo Kohv ja Valga 
politseijaoskonna juht Tõnu Kürsa. 
Tarmo Kohv tunnustas Lõuna Pre-
fektuuri teeneteristiga SA Tehvandi 
Spordikeskuse juhatajat Alar Aru-
kuuske koostöö eest, Otepää Üksik-
kompanii pealik Aleksander Mõttus 
pälvis Tõnu Kürsalt tänukruusi. 
  Otepää konstaablijaoskonna piir-

konnavanem Jaanus Kokkonen tun-
nustas ja tänas oma töötajaid - uut 
patrullpolitseinikku Vjatseslav Vsivt-
sevit ja piirkonnapolitseinikku Anu 
Nigolit.
   Otepää valla tänukirjad pälvisid: 

Otepää Üksikkompanii pealik Alek-
sander Mõttus, kaitseliitlane Tõnu 
Aru, abipolitseinikud Madis Mõis-
tus ja Leonid Liivamägi, patrullpo-
litseinikud Holger Härm ja Andres 

Rosenberg, kriminaalmenetleja Tiiu 
Kannes, piirkonnapolitseinik Meelis 
Lill, patrullpolitseinikud Varmo 
Kolk, Sergei Gergalo ja Gaido Jäär, 
spetsialist Marika Veske ning Otepää 
konstaablijaoskonna piirkonnava-
nem Jaanus Kokkonen.

Talvepealinna jõulu-
puu on keskväljakul
Talvepealinna Otepää jõulupuu pärineb 
sellel aastal Laheda vallast, Põlvamaalt 

Viive ja Arvi Käärku koduaiast. Esimesel 
advendil süüdatakse kuusel advendi-
küünlad.
   Kuusk on 15 meetrit kõrge, kuuske 
hakatakse paigaldama 22. novembril. Ka 
sellel aastal ehib lisaks jõulupuule Otepää 
Keskväljakut värviliste LED-lampidega 
Otepää vapiloom – karu.
   27. novembril, esimesel advendil kell 
15.36 süüdatakse jõulupuul advendituled. 
Esineb tantsutrupp Feeling Good, tüdru-
kuteansambel MMKN, Otepää linetantsi-
jad ja Otepää väikesed lauljad. 
   Seejärel oodatakse kõiki huvilisi kell 
16.00 Otepää Kultuurikeskusesse vana-
muusika ansambli kontserdile.

MONIKA OTROKOVA

3. detsembril kell 16.00 
Otepää Kultuurikeskuses

Pühajärve Puhkpilliorkestri 
ADVENDIKONTSERT.

Dirigeerib Arno Anton

Algab advendiaeg
Pühapäeval, 27. novembril 

algab taas advendiaeg, kus 

me alustame ettevalmistusi 

jõuludeks.

Otepää keskväljakul on 
ootamas jõulukuusk, 

mille tulede süütamisele 
päikeseloojangu ajal kell 15.36 

on oodatud kõik inimesed.

Tuled süütab õpetaja Marko 
Tiirmaa.

Kell 16.00 rõõmustab meid 
Otepää vanamuusikaansambel 

kauni kontserdiga Otepää 
Kultuurikeskuses.

  Piduliku õhtusöögi korraldas 
Otepää vallavolikogu õigus- ja kor-
rakaitsekomisjon koostöös vallava-
litsusega.

Otepää Vallavalitsuse kommunikat-
sioonijuht MONIKA OTROKOVA

Otepää vallavolikogu otsustas oma 
23. novembri istungil liita Pühajär-
ve Põhikooli I-III kooliastme Otepää 
Gümnaasiumiga ja lasteaiarüh-
ma Pipi Otepää lasteaiaga. Liitmine 
jõustub 31. augustil 2012. aastal.
   Volikogu kohustas Otepää Vallava-
litsust korraldama Pühajärve Põhi-
kooli tegevust ümber 1. juulist kuni 
31. augustini 2012. a. 
   Samuti peab vallavalitsus ette val-
mistama eelnõu Otepää Gümnaa-
siumi jaotamiseks põhikooliks ja 
gümnaasiumiks.
   Lisaks sellele valiti volikogu istungil 
uus revisjonikomisjoni esimees. Esi-
meheks sai Rein Vikard. 
   Volikogu istungil võeti vastu ka 
Otepää valla 2011. aasta lisaeelarve.

Otepää vallavalitsuse kommunikat-
sioonijuht MONIKA OTROKOVA

Vallavolikogu ot-
sustas liita Püha-
järve põhikooli 
Otepää gümnaa-
siumiga

Vallavanem Andres Visnapuu tänab piirkonnavanem Jaanus Kokkoneni.

Juba vähem kui kuu aja pärast, 31. detsembril algab 
Eesti üheteistkümnes rahva ja eluruumide loen-
dus, mis lubab selgust luua paljudes tähtsates kü-

simustes Eesti elanike kohta. Selleks, et tulemused 
ikka täpsed oleksid, on loenduse küsimustele vasta-
mine igale Eesti elanikule kohustuslik. 
   „Loendusel osalemine on tõepoolest kohustuslik. 

Ainult siis, kui meil on täpne ja ajakohane statistika 
meeste ja naiste arvust ning erineva vanuse, haridu-
se ja elukutsega inimeste paiknemisest, saame oma 
ühiskonnale seada mõistlikke tulevikusihte,“ rääkis 
Viljandi ringkonnajuht Kristo Siimso. 
   Rahvaloendus on ainus võimalus vajalikke and-

meid saada ja seetõttu on loendusel osalemise ko-
hustus kirjas ka riikliku statistika seaduses. Loendu-
se metoodikajuhi, Tartu Ülikooli emeriitprofessor 
Ene-Margit Tiidu sõnul pole selles midagi uut – juba 
1922. aastal, kui toimus iseseisva Eesti Vabariigi esi-
mene rahvalugemine, oli küsimustele vastamine ko-
hustuslik. „Tol ajal öeldi ka, et rahvalugemine annab 
rahvale silmad ning et rahvas, kel puuduvad rahvalu-
gemise andmed, ei tunne iseennast. Need on minu 
arvates igati ilusad mõtted, mis sobivad ka tänasesse 
päeva,“ rääkis Ene-Margit Tiit. „Kasutagem siis seda 
võimalust, mis meil on ja anname ka tänasele Eestile 
silmad, et näha, millised me tegelikult oleme.“ 

Vastused ainult statistika tegemiseks 

  Ringkonnajuht Kristi Siimso teab, et kohalikud ini-
mesed on loenduse eel juba väga põnevil – kui palju 
meid siis ikkagi on. „Loendusel kogutud andmed 
aitavad hiljem ju vastata nii paljudele olulistele kü-
simustele. Inimeste paiknemise järgi saab näiteks 
teada, kas teede ja ühistranspordivõrk vastab inimes-
te vajadustele, milliste sotsiaalteenuste järgi hakkab 
eri piirkondades vajadus tekkima,“ tõi ringkonna-
juht vaid mõned näited selle kohta, miks loendus on 
meile kõigile vajalik. 
   Neile ja teistele tähtsatele küsimustele vastamiseks 

on vaja üksnes statistikat. See tähendab, et loendu-
sel kogutud isikuandmed on kaitstud ja neid ei anta 
edasi kolmandatele osapooltele. Ka riigiasutustele 
mitte. „Rahvaloendusel esitatud andmetest kellele-
gi mingeid õiguslikke tagajärgi küll kindlasti ei tule,“ 
ütles Kristi Siimso. „Neid andmeid ei anta mitte kel-
lelegi edasi ja statistika tegemisel eraldatakse vastus-
test ka inimeste isikuandmed. Seega ei pea keegi ka 
kartma, et muutuks tema sissekirjutus, sotsiaaltoe-
tused või pensionimaksed. “

Esimest korda saab e-loendada

  Selleks, et andmete kogumine oleks kõigile või-
malikult mugav, on loendajate käsutuses sülearvu-
tid ja päris esimest korda võimalik end ka ise inter-
neti teel loendada. „Rahvaloendus algabki 31. det-
sembril just e-loendusega, kus terve kuu jooksul on 
võimalik kõigile küsimustele vastata hoopis interne-
tis,“ rääkis ringkonnajuht Kristi Siimso. „Eks see on 
ju teada, et meie inimesed on võib-olla natuke häbe-
likud ja ei taha võõrale inimesele endast kuigi palju 
rääkida. Seepärast ongi väga mugav, et igaüks, kel 
ID-kaart või pangakoodid olemas, võib loendusan-
keeti täita ka täitsa omaette, arvuti taga istudes,“ sel-
gitas Kristi Siimso. 
   Interneti teel loendusel osalemiseks peab olema 

võimalus kasutada arvutit ja internetti ning veebile-
hel asuvasse ankeeti sisselogimine toimub ID-kaardi 
või internetipanga kaudu. Koht ei ole seejuures olu-
line: olgu selleks siis enda või oma lähedaste kodu, 
töökoht, raamatukogu või koguni buss. E-loendu-
se keskkonnas on olemas kõik vajalikud juhendid ja 
abi saab küsida ka Statistikaameti infotelefonil 625 
9100 või e-posti teel aadressil klienditugi@stat.ee. 
E-loenduse ajal vastab infotelefon kõigil nädalapä-
evadel kell 8–22, küsitlusloenduse ajal veebruaris ja 
märtsis esmaspäevast reedeni kell 8–18. 
   Kes e-loendusel osaleda ei soovi või jõua, võib 

oodata hoopis rahvaloendaja külastust – nemad 

Rahvaloendus hakkab vastuseid otsima hakkavad inimesi külastama alates 16. veebruarist 
ja teevad seda kuni märtsi lõpuni. Kui kedagi pole 
kodus või pole vastamiseks parim aeg, jätab loen-
daja postkasti teatise oma kontaktandmetega. „Siis 
tuleks loendajale helistada ja leppida kokku kohtu-
miseks sobiv aeg,“ ütles ringkonnajuht. 
   Statistikaameti palgatud 2200 rahvaloendajat hak-

kavad inimesi külastama alates 16. veebruarist. Neid 
tunneb ära Statistikaameti poolt väljastatud pildiga 
töötõendi, sinise kohvri ja loenduse kirjadega salli 
järgi. Tavapärase paberankeedi asemel märgivad 
nad vastused sülearvutisse ja kunagi ei küsi inimes-
telt nende sissetulekut. 
   „Tõesti, ühtegi rahvaloendajat enne 16. veebruari 

ei tule ja nemadki külastavad vaid neid inimesi, kes 
pole osalenud e-loendusel või kui ankeet on jäänud 
lõpetamata. Küll aga jätkavad endiselt oma tööd 
teiste uuringutega seotud Statistikaameti küsitle-
jad ja neid ei tasuks karta, vaid küsida igalt külaliselt, 
kes end küsitleja või loendajana esitleb, töötõendit, 
millel kindlasti peab olema pilt,“ soovitas Viljandi 
ringkonnajuht Kristi Siimso. 
   Kogu info rahva ja eluruumide loenduse kohta 

on leitav aadressil www.REL2011.ee ning detsemb-
rikuu jooksul jõuavad kõikidesse postkastidesse ka 
loendust tutvustavad voldikud.  

Rahva ja eluruumide loendus 2011

• 31. dets. 2011: kõik rahvaloenduse andmed 
kogutakse 31. detsembri seisuga

• E-loendus: 31. dets. 2011 – 31. jaan. 2012
• Küsitlusloendus: 16. veebr. – 31. märts 2012
• Rahvaloendaja näitab alati töötõendit, kannab salli 

ja sinist kohvrit, teie palganumbrit ei küsi ja enne 
16. veebruari teid loendama ei tule. 

• Tulemusi avaldatakse alates 2012. aasta maist.
• Rahvaloendusel osalemine on kohustuslik. 

KARIN VOLMER, Statistikaamet

Talvepealinna avamine
22. detsembril kell 7.30

  7.00 Talvelahing linnamäel. Otepää  
 vallutab kevadelt, suvelt ja 
 sügiselt võimu.
  7.29 Talvepealinna tiitli vastuvõtmine  
 keskväljakul.
  7.30  Talveturg keskväljakul.
18.00  Lumevalss ja elavtule etendus  
 „Talve(v)algus”
18.30  Eveko koori tervitus kultuuri-
 keskuse treppidel.
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puurkaev-pumpla ja ühisveetorustiku rajamine” pak-
kuja OÜ RST Valga poolt esitatud pakkumus summas 
54 300,00 eurot (koos käibemaksuga) kui vastavaks tun-
nistatud pakkumuste hulgast madalaima hinnaga pak-
kumus. 
 Moodustati riigihangete läbiviimiseks alaline 

komisjon.
 Tunnistati väljakuulutamisega läbirääkimistega 

hankemenetluse „Otepää koolikvartali planeering“ 
taotlejate OÜ BF Projektibüroo, AS Kobras ja OÜ 
Artes Terrae poolt esitatud taotlused vastavaks.
 Kinnitati Otepää Gümnaasiumi hoolekogu koosseis.
 Kinnitati Otimäe Talu OÜ taotlusel projekteeri-

mistingimused Otepää vallas, Pilkuse küla, Otimäe 
kinnistule elamu ja abihoonete ehitusprojekti koos-
tamiseks. 
 Jäeti rahuldamata 13 vallakodaniku taotlused kor-

raldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemiseks. 
 Loeti korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks 5 val-

lakodaniku taotlused. 
 Jäeti rahuldamata 12 vallakodaniku taotlused kor-

raldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemiseks. 

Otepää Vallavalitsuses
16.11.2011
 Määrati Otepää valla Kassiratta külas asuva 8,5 

ha suuruse Väike-Peebo katastriüksuse kasuta-
mise sihtotstarbeks: 70% mäetööstusmaa ja 30% 
maatulundusmaa. 
 Kinnitati Anti Ooti taotlusel projekteerimis-

tingimused Otepää vallas, Kaurutootsi küla, Veske 
kinnistule elamu ja abihoonete ehitusprojektide 
koostamiseks. 
 Kinnitati Anti Ooti taotlusel projekteerimis-

tingimused Otepää vallas, Kaurutootsi küla, 
Veske III kinnistule elamu ja abihoonete ehitus-
projektide koostamiseks.
 Kinnitati SA Tehvandi Spordikeskuse taot-

lusel projekteerimistingimused Otepää vallas, 
Nüpli külas, Olümpiakeskus Tehvandi kinnistule 
peahoone rekonstrueerimiseks ja laiendamiseks 
ehitusprojektide koostamiseks. 
 Väljastati Aivo Tammele ja Ott Pärnale ehitus-

luba Otepää valla Sihva külas Andruse katastriük-
susele üksikelamu rekonstrueerimiseks.
 Väljastati Otepää vallale ehitusluba Otepää 

valla Otepää linnas Tartu mnt 2 tervisekeskuse 
ehitise rekonstrueerimiseks ja ehitise tehnosüs-
teemide muutmiseks. 
 Väljastati OÜ-le EE Jaotusvõrk Spordikooli 

alajaama 0,4 kV maakaabelliini ja liitumiskilbi 
püstitamiseks Otepää vallas Otepää linnas Valga 
mnt 1A, Valga mnt 1c, Promenaadi, Lipuväljak 14, 
Lipuväljaku ja Lipuväljak 13.
 Väljastati OÜ-le EE Jaotusvõrk Spordikooli 

alajaama 0,4 kV maakaabelliini ja liitumiskilbi 
püstitamiseks Otepää vallas Otepää linnas Tartu 
mnt 24.
 Peeti võimalikuks jagada Piiri katastriüksus 

kolmeks katastriüksuseks ning määrata moo-
dustatavate katastriüksuste kohanimed, koha-
aadressid ja kasutamise sihtotstarbed vastavalt 
moodustatud katastriüksuse plaanidele.
 Väljastati kirjalik nõusolek Sergei Ugerile 

Otepää valla Vidrike külas Lutsujärve kinnistule 
väikeehitise püstitamiseks. 
Jäeti rahuldamata ühe vallakodaniku taotlus kor-
raldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemise 
rahuldamata jätmiseks.
 Määrati Otepää valla spordiklubidele täienda-

vat toetust alljärgnevalt: MTÜ´le Eesti Lume- ja 
Veelaua klubi SWB 50 eurot (Sulev Paalo hooaja-
eelne ettevalmistus); MTÜ’le Otepää Spordiklubi 
150 eurot (Mihkel Oja, Maarja Maraniku ja Andres 
Saali hooajaeelses treeninglaagris osalemiseks).
 Määrati ühekorset toetust kolmele vallakoda-

nikule kogusummas 160 eurot.
 Määrati sünnitoetust ühele vallakodanikule 

summas 384 eurot.
 Määrati matusetoetust ühele vallakodanikule 

summas 128 eurot. 
 Määrati eluruumide kohandamise toetust 

ühele vallakodanikule summas 1600 eurot.

 14.11.2011
 Väljastati kasutusluba Villa Müllerbeck OÜle 

puurkaevule asukohaga Otepää vald Otepää küla 
Rukkimäe.
 Väljastati kasutusluba Villa Müllerbeck OÜle 

hotellile asukohaga Otepää vald Otepää küla 
Rukkimäe. 

10.11.2011
 Eraldati eelarve realt „Rahvusvahelised spor-

diüritused“ 1 598 (üks tuhat viissada üheksaküm-
mend kaheksa) eurot SA Tehvandi Spordikeskus 
FIS talialade juuniorite ja alla 23 aastaste MM 
täiendavaks toetuseks.
 Kanti Pühajärve Põhikoolis maha 329 

eksemplari töövihikuid summas 1 114,41 eurot ja 
396 eksemplari õpikuid summas 2 080,21 eurot. 
 Tunnustati 8 politseiametnikku, abipolitsei-

nikku, teenistujat ja kaitseliitlast tänukirja ja 
preemiaga, 5 politseinikku tunnustati tänukir-
jaga.
 Kinnitati Indrek Pähno veeprogrammi lõp-

paruanne.
 Kinnitati Hendrik Kurvitsa hajaasutuse 

veeprogrammi lõpparuanne. 
 Tunnistati edukaks pakkumuseks avatud rii-

gihanke hankemenetlusele “Vana-Otepää küla 
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Otepää Teataja on Otepää, Palupera, Puka 
ja Sangaste valla tasuta jagatav infoleht.
Aadress: Lipuväljak 13, Otepää 67405
Telefon: 7664 818

Järgmine Otepää Teataja 
ilmub 9. detsembril.

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

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.

O T E P Ä Ä

AMETLIK INFO

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

www.otepaa.ee

AMETLIK INFO

SÜNNID

13. novembril toimus Otepää Kultuurikeskuses 
Isadepäeva kontsert. Valla uutele ilmakodanikele 
anti üle sünnikirjad.
   Vallavanem Andres Visnapuu, volikogu esi-

mees Aivar Nigol ja Otepää Naisseltsi esinaine 

Riita Aader tunnustasid ja tänasid valla Aasta isa 
2011 Karl Mõtsa (pildil) ja Aasta isa 2011 nomi-
nenti Andrus Eensood. Nii Karl Mõts kui ka 
Andrus Eensoo esitati vabariikliku Aasta Isa kon-
kursi kandidaadiks.
   Lisaks sellele pälvis Otepää valla tänukirja ja 

meene Otepää komando meeskonnavanem Karl 
Koort, kes selle aasta suvel päästis tulesurmast 
ühe vallaelaniku.
   Valla sünnikirjad ja nimelised albumid said ka 

21 uut vallakodanikku, kes olid sündinud ajava-
hemikul 1. aprill - 30. september 2011.
   Aasta isa valib välja ja tunnustusürituse korral-

dab Otepää Naisselts koostöös Otepää Vallavalit-
susega. Kontserdil esinesid Pühajärve Põhikooli 
ja Otepää Muusikakooli õpilased.

Otepää Vallavalitsuse kommunikatsioonijuht 
MONIKA OTROKOVA

Tunnustati valla Aasta isa ja 
jagati sünnikirju

11. novembri Otepää Teatajas avaldasime artikli 
Otepää valla haridusasutusei puudutavast üm-
berkorraldamisest. Artiklis oli märgitud, et val-
lavalitsus kutsub nii õpetajaid kui ka lapsevane-
maid koosolekutele, et selgitada planeeritavaid 
ümberkorraldusi. 
   14. novembril toimus Otepää Kultuurikesku-

ses koosolek, kuhu olid kutsutud koolide õpeta-
jad. Pühajärve Põhikooli õpetajad koosolekul ei 
osalenud ja nendega kohtusid vallavalitsuse esin-
dajad 15. novembril Pühajärve Põhikoolis. 16. no-
vembril toimus kultuurikeskuses koosolek, kuhu 
olid kutsutud mõlema kooli lapsevanemad. 
   Alljärgnevalt ülevaate küsimustest ja vastus-

test, mis koosolekutel kõige enam kõlama jäid.

Personali ümberkorraldamisest

Kahe kooli liitmisel ühineb mõlema õppeasutuse 
personal. See, milline on gümnaasiumis persona-
li lisavajadus, sõltub nende Pühajärve Põhikoo-
li õpilaste arvust, kes lähevad üle Otepää Güm-
naasiumisse. Koormuse suurenemisega suureneb 
ka vajadus õpetajate järele. Tõenäoliselt toimub 
osaline koondamine, igaühega vesteldakse indivi-
duaalselt. Võimalusel pakutakse personalile tööd 
Otepää valla teistes haridusasutustes. Personali-
valikust ja edaspidistest plaanidest antakse kind-
lasti teada nii kiiresti kui võimalik. 

Pühajärve Põhikooli majast

Palju on küsitud koolide liitmisest tuleneva kok-
kuhoiu kohta. Koolide liitmise rahalise kokku-
hoiu täpset suurust ei ole üleminekuaastal võima-
lik öelda. Valla eelarves on Pühajärve Põhikoo-
li osa ca 113 000 eurot aastas, sh elekter, küte jm 
püsikulud. Reaalne kokkuhoid ilmneb alles 2013. 
aastal. 
   Põhikooli hoone probleemiks on seegi, et küt-

tesüsteem, veetorustik ja elektrijuhtmestik on 
amortiseerunud ning nende korda tegemine 
vajab väga suuri investeeringuid. Samuti on koo-
lihoone praegusele õpilaste arvule liiga suur. Põ-
hikooli hoonele otsitakse tulevikus rakendust. On 
kaalutud maja kasutamist sotsiaalvaldkonnas, et 

piirkonnas tekiksid uued töökohad. 
   Lasteaiarühm Pipi jääb esialgu samasse majja, 

kus ta praegu asub, lasteaia küttesüsteem korral-
datakse ümber. Lasteaia jaoks otsitakse edaspidi 
sobivamaid ruumide.

Kooliõppe ümberkorraldamisest

Otepää Vallavalitsus on loonud kõik võimalused 
kvaliteetse hariduse saamiseks. Otepää Gümnaa-
siumis on olemas väga hea tugisüsteem haridus-
like erivajadustega õpilastele (logopeed, sotsiaal-
pedagoog, eripedagoog, psühholoog) ning mit-
mesugused võimalused tegeleda huviharidusega: 
sportimise, muusikaõppe, kunstiõppega jne. 
   Erinevate huvidega õpilastel on võimalus te-

gelda oma meelisaladega. Näiteks tegutseb güm-
naasiumis meediaklass ja kooliteater. Alates kä-
esolevast aastast toimuvad koostöös Eesti Füüsi-
ka Seltsi, TÜ loodus- ja tehnoloogiateaduskonna, 
TÜ füüsika instituudi ja TÜ Teaduskooliga füü-
sika, keemia ja bioloogia õpikojad, kus lapsed 
saavad osaleda laboratoorsetes töödes. 
   Kindlasti vaadatakse üle senine koolibussivõr-

gustik ja mugandatakse see vastavalt vajadustele. 
Koolibussivõrgustiku optimeerimine aitab õpilas-
tel lihtsamini tegeleda oma hobide ja huvialaha-
ridusega. 
   Vallavanem Andres Visnapuu: „Meie peami-

ne eesmärk on, et haridusasutuste ümberkorral-
damise käigus paraneks õpikeskkond ja huvihari-
duse kättesaadavus. Samuti saab suunata olulise 
ressursi ja tähelepanu veelgi kvaliteetsema hari-
duse andmiseks Otepää vallas. 
   Otepää vallas on juba praegu olemas heal tase-

mel alusharidus, huviharidus ja ka põhikooli- ning 
gümnaasiumiharidus. Loodud on ka kõik tugisüs-
teemid hariduslike erivajadustega õpilastele. 
   Paraku ei ole, arvestades nii riiklikke suun-

dumusi kui ka õpilaste arvu, otstarbekas üleval 
pidada ühe omavalitsuse piires paralleelseid 
struktuure.“
    Pikemad vastused koos küsimustega järgmi-

ses ajalehes.
Otepää Vallavalitsuse kommunikatsioonijuht 

MONIKA OTROKOVA

Haridusasutuste ümber-
korraldamisest

Otepääl rünnati 
politseinikke
Eelmisel nädalal ründas 1948. aastal sündinud 
mees Otepääl Palupera tee ja Lille tänava ristmikul 
ametikohustuste täitmisel olnud politseiametnikke 
noaga ja vigastas neist kahte.
   Politseipatrull märkas kodanikku, kes kõndis pikk 
nuga vööl. Politseiametnikud püüdsid mehega 
kontakti saada, et anda talle korraldus nuga ära 
anda. Selle peale aga isik põgenes. Politsei hakkas 
talle järgi sõitma ja palus teise politseipatrulli abi. 
Teine patrull märkaski veidi maad eemal põge-
nenud meest. Patrullautode lähenedes põikas ta 
lähedal-asuvasse aeda, väljus sealt puust kaikaga ja 
purustas sellega politsei patrullauto klaasi. Autost 
väljunud politseinikke ründas mees noaga.
   Üks politseinik sai kergemaid vigastusi käe 
piirkonda. Teisele politseinikule tekitas ründaja vi-
gastusi keha piirkonda. Mees jätkas noaga liikumist 
politseiametnike suunas ja ei allunud korraldustele 
nuga ära anda. Seepeale oli politseinik sunnitud 
kasutama teenistusrelva.
   Ründaja sai kuulitabamusi jäsemete piirkonda 
ning ta toimetati haiglasse, kus ta viibib politsei 
valve all. Talle esitatakse kahtlustus mõrvakatses.
   Mõlemad politseinikud vajasid kirurgilist abi. 
Neist ühe seisund on raske, kuid mitte eluohtlik.
   Lõuna prefekti Tarmo Kohvi sõnul on see 
järjekordne jõhker rünnak politseinike kui inimesi 
kaitsvate ametnike vastu, mis on äärmiselt kahet-
susväärne ja lubamatu. „Hetkel hoiab kogu Lõuna 
prefektuur pöialt, et viga saanud politseinikud 
paraneksid.“
  Juhtumi üksikasjade väljaselgitamiseks alustati 
kriminaalmenetlust karistusseadustiku mõrvakatset 
käsitleva paragrahvi alusel.

Kristiina Harinov 17. novembril

Otepää tervisekeskuses valmis lift. Tervise-
keskuse juhataja Marika Tirmaste väljub ra-
hulolevalt liftist.

HEI NOOR,

22. detsembril on 

Otepää Talvepealinna talveturg,

kuhu ootame kauplema ka Sind. 

Registreeri ennast hiljemalt
12. detsembriks Otepää Avatud Noorte-

keskuses või kadri@otepaa.ee,
tel. 5343 5173

OOTAME SIND! 

Lp. invaühingu liikmed!
Ühingu jõulukoosviibimine toimub 

20. detsembril kell 14.00 Edgari trahteris.
Registreerida tel. 7655 330, E.Saar

Tõnu Raadik – laul, viiul
Henn Rebane – akordion

Austatud pensionärid!
Olete oodatud jõulukontserdile 

11. detsembril kell 14.00 
Otepää Kultuurikeskuses.

Päikeselaik
helge talvekontsert
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Rahvusvahelisele AIDSI päevale 
pühendatud NOORTEÕHTU 

TURVALINE SEKS TALVE-
PEALINNAS

1. detsembril 
Otepää Gümnaasiumis

Kell 18 kohmakad küsimused ja tabavad vastused. Dr. Aive 
Kalinina räägib turvalisest seksist. Vaatame õppefilmi „Dr. 
Zarkovski salatoimikud“. 
Kell 19 Vaba lava. Ootame esinema noori vanuses kuni 26 
eluaastat laulu, tantsu või mõne muu huvitava etteastega. 
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

Ingrid Lukas - Silver Secrets / 
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 kontsert-
turneel kõlavad laulud nii inglise kui ka eesti keeles 
ingellikult kaunilt. 

3O T E P Ä Ä
Otepää vallavalitsus, www.otepaa.ee

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

www.otepaa.ee

KULTUURIÜRITUSED

EELK Otepää Maarja kogudus 
P 27. nov.  kl. 11.00 1. advendi missa e. jumalateenistus   
            armulauaga

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

27. nov. kell 15.36  Advenditulede süütamine Otepää keskväljakul.
kell 16.00  Kultuurikeskuses Otepää Vanamuusika ansambli adven-

dikontsert. Kontsert on tasuta.
30. nov kell 11.30  Kultuurikeskuses Võru Linnateatri jõulula-

vastus 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 talvepealin-
nas”. Loeng, film, vaba lava. Info: Kadri Orav 5343 5173

  3. dets. kell 16.00  Puhkpilliorkestri advendikontsert kultuuri-
keskuses. Dirigeerib Arno Anton. Kontsert on tasuta.

  5. dets. kell 19.00 Kultuurikeskuses Tõnis Mägi & Kärt Johan-
soni kontsert “Jah, ma nägin lumevalgust”. Pilet 10 € eelmüü-
gist, 12 € koha peal. Piletid müügis Piletilevis ja kultuurikeskuses E-R 
kell 8.00 - 16.00. Info: 765 5212

  9. dets. kell 20.00 Kultuurikeskuses TANTSUSALONG. Veiko 
Ratase juhendamisel tantsime rumbat. Musitseerib ansambel 
„Melody”. Avatud on puhvet. Pilet 5 €.

11. dets. kell 14.00  Kultuurikeskuses helge jõulukontsert pensio-
näridele. Kontserdil esinevad Tõnu Raadik – laul, viiul ja Henn 
Rebane – akordion.

13. dets. kell 18.00 Kultuurikeskuses Otepää Avatud 
Noortekeskuse jõulupidu.

17. dets. kell 16.00 Kultuurikeskuses vanamuusikaansambel 
Cantores Vagantes kontsert.

22. dets. kell 7.30 Talvepealinna avamine.
6. jaan. - 8. jaan. Lumelinna ehitamine keskväljakul.
12. jaan. kell 19.00  Kultuurikeskuses Enver Izmailovi kontsert.
13. jaan. kell 19.00 Kultuurikeskuses. “Musta kassi pidu” 

– Otepää kultuurikollektiivide uusaasta pidu.
21. jaan. kell 22.00 Kultuurikeskuses Tartu Maratoni “Pidu suusa-

baasis” ansambliga Smilers.
12. veebr. kell 12.00  III Saunamaraton.

Isadepäev Pühajärve 
Põhikoolis
14. novembril toimus Pühajärve Põhikooli aulas 
isadepäeva pidu. Isasid tuli kohale päris palju. 
Alustuseks laulis meie tütarlasteansambel ja 
ühe laulu esitasid nendega koos kolm poissi. 
Seejärel jagati isad nelja rühma ja saadeti töö-
tubadesse. Samal ajal hakkasid emad ja lapsed 
üllatuslaule õppima. Laulud olid muudetud 
isadele kohaseks ja täiustatud liikumisega.
   Nüüd oli taas järg isade käes. Iga grupp pidi 
näitama, mida töötoas õppis või tegi. Esimeses 
töötoas õpiti pille mängima ning viiuli saatel esi-
tati muusikapala. See tuli isadel nii hästi välja, et 
publik nõudis lausa kordust. Järgmine grupp oli 
selgeks saanud naljaka balletti meenutava tant-
su, mis pani vaatajad mitmel korral muigama. 
Kolmanda grupi isad pidid sulatama peenikest 
klaastoru ja üritama selle sõlme keerata. Välja 
tuli palju huvitavaid kujusid, aga päris sõlme ei 
õnnestunud kõigil siiski teha. Neljanda rühma 
ülesandeks oli valmistada tort. Neil oli huvitav 
tööjaotus: üks isa kooris apelsine, kiivisid ja 
õunu, teine pani tordile vahukoort ja kolmas 
lükkas kõik toidujäägid lauanurgale kokku. Peo 
lõpetuseks söödi torti ja aeti juttu.

KARL KIMMEL

Pühajärve Põhikooli 
ajaleht
Meie kooli ajaleht on ilmunud juba viis aastat. 
Alguses polnud ajalehel nime. Seepärast 
ilmuski meil Nimetu Ajaleht. Hiljem korraldati 
nime leidmiseks konkurss ning ajalehe nimeks 
sai Globus. Võrreldes praeguse ajalehega oli 
tolleaegne ajaleht täiesti teistsuguse kujundu-
sega. Lehes ei olnud ka meelelahutuslikku osa 
(anekdoodid, koomiksid, ristsõnad), nagu on 
praegu. 
   Kooli ajalehe tegemise eesotsas on olnud 
tavaliselt 7., 8. ja 9. klassi õpilased ning nii on 
see nüüdki. Ajalehe peatoimetaja on Merylin 
Tihomirova, küljendaja Signe Täär, keeletoi-
metaja Kärol Belov, fotograafid Elina Eensoo 
ja Kevin Juus. Nemad on ka kõige aktiivsemad 
artiklite kirjutajad. Tublid kaasalööjad ajalehe 
toimetuses on veel Karl Kimmel ja Martin Täär. 
Kirjutavad ka algklasside lapsed. 
   Ajalehes kajastame koolis toimunud üritusi, 
spordivõistlusi jms. Ajalehes on ka intervjuud, 
koomiksid, anekdoodid, ristsõnad. 
   Ajalehe viimane number ilmus esimese vee-
randi lõpus ning ajalehes kajastatigi möödunud 
sündmusi: esimest koolipäeva, õpetajate ja 
teadlaste päeva. Intervjuu oli uue õpetaja Riju-
ga. Nagu eelmisteski numbrites, olid ka selles 
koomiksid, mõistatused, naljad jms. 
   Üritame oma ajalehte muuta põnevamaks, 
huvitavamaks. Meil on plaan anda ajalehele 
uus kuju, muuta küljendust ja tuua juurde uusi 
rubriike. Meie arvates on ajalehte päris tore 
teha. Vahel on küll mure, et mõni artikkel ei saa 
õigeaegselt valmis, kuid need probleemid saa-
vad lahendatud. Soovime, et õpilased loeksid 
Globust huviga, mitte ainult ei sirviks seda. 

SIGNE TÄÄR ja KÄROL BELOV

13. novembril toimusid järjekordsed 
jõutõstmise võistlused Otepää spordihoo-
nes. Seekord oli kavas kolmevõistlus, kus 
aladeks rippes lõuatõmbed, biitsepstõsted 
kangiga ja kükid kangiga.
   Võib kindlalt öelda, et pinget ja elevust 

oli seekord rohkem kui üksikalade korral. 
Vanemas vanuserühmas olid kolm paremat 
Virgo Vaible, Koit Põder ja Kristjan Eljand. 
Nooremate seas vastavalt Kevin Pedajas, 
Kristjan Sõrg ja Georg Niit. Absoluutselt 

parima kolmevõistluse tulemuse saavutas 
Kevin Pedajas, kelle 25 kg-ga sooritatud 60 
biitseptõstet näitab noormehe head jõuvas-
tupidavust.
   Üksikalade juures peab kindlasti märki-

ma veel kangiga kükkimisel Kristjan Sõra 25 
x 92,5 kg-ga ja Virgo Vaible 22 x 112,5 kg-
ga. Noorima osavõtja auhinna sai Lauri Ku-
resoo, kes pole puudunud üheltki seni kor-
raldatud võistluselt.

SILVER ELJAND

Kang väsis – jõumehed mitte

11. novembril toimus juba 17. korda Valga-
maa koolinoorte kunsti- ja moeloome kon-
kurss “Koolimood”, seekord teemal “Mis 
maa see on?”.
   Otepää Avatud Noortekeskuse noored 

saavutasid oma vanusegrupis (5.-9. klass) 
üheksa võistkonna hulgas 3. koha. Publi-
kul oli võimalus näha 12 erinevat moeka-
va. Esindatud olid Valga vene gümnaasi-
um, Valga põhikool, Otepää Avatud Noor-
tekeskus, Hummuli põhikool, Pokardi kool, 
Valga gümnaasium ja Tõrva gümnaasium.
   Noor modell, Otepää Gümnaasiumi 

7. klassi õpilane Getter Marie Kaugesa-
lu ütles, et moeshow oli tasemelt ülikõva 
ja saadi ikkagi maakonnas 3. koht. Getter 

sõnas ka, et väike hirm oli, aga see kadus 
kohe, kui lavale saadi. Pühajärve Põhikoo-
li 9. klassis õppiv Kärol Belovile meeldis 
samuti väga modelli rollis olla.
   Otepää Avatud Noortekeskuse võistkon-

da esindasid: Alice Raidmets, Kärol Belov, 
Signe Täär, Triin Padrik, Elina Eensoo Pü-
hajärve Põhikoolist ning Getter Marie Kau-
gesalu ja Krista Kutsar Otepää Gümnaasi-
umist.
   Suur aitäh bussijuhtidele Andrus Eensoo-

le ja Matis Eensoole, kes meid turvaliselt 
koju transportisid.

Otepää Avatud Noortekeskuse juhataja 
KADRI ORAV

Otepää ANK noored saavutasid 
3. koha maakondlikul moeshowl

Otepää Muusikakooli JÕULUKONTSERT toimub 
reedel, 9. detsembril kell 18.00 Otepää Gümnaasiumi aulas.

Noortesaade ”OTEPÄÄ TV”
28. novembril vaata Otepää noortesaadet 

www. noortekeskus.otepaa.ee.

   Selles saates näete ülevaadet 29. oktoobril aset leidnud 
noortebändide üritusest “OKTOOBER ROCK”, kus 

peaesinejaks oli Nevesis.
   Saatejuhid Triinu Aasaroht ja Kadri Palmiste. 

Toimetaja Gertu Võsu.

Otepää avatud noortekeskuse 
JÕULUÕHTU

Armas noorteka Sõber,
ootan Sind 13. detsembril kell 18.00 

Otepää Kultuurikeskuse saalis, kus esinevad tublid 
päkapikulapsed.

Samuti on külas improteater, kes teeb Sinuga 
huvitavaid tegevusi.

Kaasa too külakostiks midagi maitsvat lauale.

Päkapikk Kadri, tel. 5343 5173

TANTSUSALONG 
Otepää kultuurikeskuses 

9. detsembril kell 20.00
Veiko Ratase juhendamisel tantsime rumbat.

Tantsuks mängib Meelis Külaots ansamblist Melody.
Avatud puhvet.

Pilet 5 €
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Palupera Vallavalitsuses
15.11.2011:
 Rahuldati tähtajaliselt erandkorras kaks taotlust 

korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemiseks 28. 
oktoobrist kuni 2012. aasta lõpuni.
 Väljastati OÜ Valga Puu-le luba teehoiuväliseks 

tegevuseks Palupera valla teeregistrisse kantud teedel 
nr 5820006, nimetusega Palupera-Miti-Puka, km 1,8-
3,833; nr 5820039, nimetusega Miti-Kasemäe, km 0-0,87 
ja nr 5820060 nimetusega Miti tee, km 0-0,48 Miti külas. 
Teehoiuväline tegevus hõlmab raskeveokiga läbisõite, 
eesmärgiga pääseda metsamaterjali ladustamis- ja laa-
dimistöid teostama ning väljavedu. Loa kehtivus eelda-
tavalt 15. jaanuarini 2012. Ilmastiku olulisel muutumisel 
teatab loa väljastaja erakorraliselt koheselt loa tingimuste 
muutumisest. Loa saanud isik kannab täielikku vastutust 
tähtaegade ja tingimuste täitmise eest. Vajadusel hüvitab 
ta  kõik kulud seoses ajutise liikluse ümberkorraldami-
sega, häirimisega ja varemkehtinu taastamisega.
 Peeti võimalikuks jagada Räbi külas Kristeli kinnistu 

kaheks eraldi kü-ks järgnevalt: 4,48 ha suurune maatu-
lundusmaa sihtotstarbega kü nimetuseks jääb endiselt 
Kasesalu ja 4,98 ha suurune maatulundusmaa sihtots-
tarbega kü saab nime Männimetsa.
 Väljastati Eesti Energia Jaotusvõrk OÜ-le projektee-

rimistingimused Neeruti külas Lande F-1 pingeparanduse 
projekteerimiseks.
 Väljastati Eesti Energia Jaotusvõrk OÜ-le ehitusluba 

Lutike külas Rüütliristi 10/04kV alajaama ning 10kV ja 
0,4kV maakaabelliini väljaehitamiseks.
 Väljastati projekteerimistingimused P.P-le Atra külas 

Mäeotsa kinnistule majandushoonete (garaaž ja saun) 
projekteerimiseks.
 Anti kaks ühekordset toetust á  20 eurot, kaks õppetoe-

tust kesk-erihariduse või kõrghariduse omandajatele á  
40 eurot ja üks sünnipäevatoetus 90.a. ja vanemale eakale 
20 eurot.
 Otsustati tasuda Hellenurme Hooldekeskusesse paigu-

tatud vallakodanikust eaka eest kohamaksu pensionist 
puudujääv summa tagasiulatuvalt juulikuust 2011.
 Väljastati Eesti Energia Jaotusvõrk OÜ-le projek-

teerimistingimused Neeruti külas Tsura talu OÜ Tsura 
4 elektrivõrguga liitumise projekteerimiseks.

4

AMETLIK INFO

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

www.palupera.ee

HEI-HEI! Kutsume sind AEROOBIKASSE!
Esmaspäeviti kell 19 Nõuni kultuurimajas.

Võta kaasa vahetusjalanõud ja matt ning 
mõnus tuju.

Oodatud on kõik huvilised!

Tule 25. novembril 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.

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 rahvakomme-
te tähistamisest. (fotod tagastan)
   Helista tel. 5346 5648 või viks.marika @gmail.com. 

MARIKA VIKS

Projekt „Liiklusega sõbraks“ Hel-
lenurme lasteaias

Mängides liiklemise õppimine on üks osa laste igapä-
evastest tegemistest. Koos kogesime ülekäigurada 
ületades, et kõik autojuhid ei anna lasterühmale 
teed. Õppisime tee ületamist ka ilma ülekäigurajata 
ning kõndimist maantee ääres. Kevadine liikluspäev 
pargis oli koos kohaliku konstaabli Mario Kantsiga. 
Lapsed õppisid paremal pool teed sõitmist ja said 
selgeks liiklusmärgid „Anna teed“, „Ülekäigurada“, 
„Jalgrattatee“, „Jalgratta sõidukeeld“. Samuti sai 
selgeks, et jalgrattaga sõites tuleb kasutada kiivrit ja 
põlvekaitseid. Liiklusmärgid paigutati ringi ja loodi ise 
uusi liiklusolukordi. Tänu projektile sai lasteaeda neli 
tõukeratast ja kahekümnest lapsest õppisid tõukerat-
taga sõitmise ära kaheksateist. 
   Septembri liiklusnädalal külastasime Maantee-
muuseumi ja jätkasime rataste-ja tõukeratastega 
sõitmist kasutades saadud teadmiste omandamist. 
Nädal lõppes erinevate võistluste ja mootorratturite 
külaskäiguga. Liiklusprojekti viimaseks ettevõtmiseks 
oli helkurkoolitus, kus hämaral teel testisime helkuri 
„võluvõimet“ muuta inimene nähtavaks või  ära 
kaotada.
   Lastele ja lastevanematele jääb projekti st helkur 
ja teadmine, et alati tuleb olla ettevaatlik ja teistega 
arvestada.

ANNE RUUBEL, 
MTÜ Hellenurme Mõis eralasteaed

Palupera põhikooli õpilastel-õpetajatel on 
olnud väga tegus sügis. Lisaks kooli 235. 
sünnipäeva tähistamisele 17. septembril on 

toimunud mitmeid erinevad õppealaseid tegevusi.
   Septembri alguses organiseerime alati mat-
kapäeva. Traditsiooniliselt toimub sel päeval 
orienteerumisvõistlus. Seekord Lutsu talus, kus 
orienteerumiseks on väga head tingimused. Õpi-
lased jäid kogu päevaga rahule. Rada läbiti kiirelt 
ja kaardilugemise ning punktide leidmisega keegi 
jänni ei jäänud. 
   Kui matkapäev on traditsiooniline üritus, siis 29. 
septembril toiminud õppepäev üldteemal „Eesti 
jõed ja järved“ oli üsna uudse sisuga. Õpilased 
sõidutati Pikasillast lodjaga Võrtsjärvele, kus nad 
said tutvuda jõel-järvel pesitsevate lindudega, 
neid binokliga vaadelda, lisaks sellele omandasid 
teadmisi ka meie esivanemate vanaaegse veesõi-
duvahendi, lodja kohta. I veerandi viimasel päeval 
tegid 8. klassi poisid Kris ja Artur õppekäigust ka 
toreda esitluse ning viktoriini.
   Põnev ja uudne oli ka 10. oktoobril OÜ Vaatepiir-
Planetaariumi poolt läbi viidud astronoomiaalased 
õppetunnid. Eriti põnevaks tegi õppuse see, et 
toimumiskohaks oli kooli saalis asuv telk, mis isee-
nesest läks õhku täis nagu õhupall. Lapsed said 

laiendada oma silmaringi ja omandada kooli õppe-
kavas nõutavaid astronoomiaalaseid teadmisi.
   I veerandi lõpetasime traditsioonilise viktoriiniga 
matemaatikas 4.-9. klassile. Eriti ärevust tekitav 
oli võistkondade moodustamine, sest nagu eel-
mistelgi aastatel moodustati võistkonnad loosiga. 
Esimestele kohtadele platseerunud võistkondade 
punktide arv oli juba võistluse ajal üsna tasavägi-
ne. Pärast viieteistkümnele küsimisele vastamist 
osutus võtjaks võistkond, mis loosi tahtel koosnes 
8. ja 9. klassi õpilastest. 
   Uut veerandit alustasime ka põneva õppekäigu-
ga. Nimelt külastasime 8. novembril Tartu tähetor-
ni, kus 4.-9. klassi õpilased said veel täiendavaid 
teadmisi astronoomiast. Samuti läbisime Vanas 
Anatoomikumis õppeprogrammi „Inimese füsio-
loogia“. Saime teada, kuidas uuriti kahel eelmisel 
sajandil inimese füsioloogiat ja milliste aparaatide-
ga tollased laborid olid sisustatud.
   Enamik põnevaid õppekäike on saanud teoks tänu 
õpilaste arengufondile, mis moodustati käimaso-
levast õppeaastast Palupera valla poolt Palupera 
põhikooli juurde.

Palupera põhikooli õppealajuhataja REET ALLAK

Teguderohke kooliaasta algus 
Palupera põhikoolis

Elamusterohke koolipäev 
Palupera Põhikoolis algas 16. novembri kooli-
päev tavapäraselt. Aga kolmanda tunni lõpetas 
tuleohust teavitav häiresignaal. Koolidirektor 
Svetlana Variku andis kooliraadio teel teada al-
gavast tuletõrje õppusest. Kooliperel tuli kiiresti 
majast evakueeruda ja klassiti üles rivistuda 
lipuväljakule.  
   Paari minutiga oli maja tühi. Rõngu vabataht-
likud tuletõrjujad Kalle Raja ja Toomas Klein 
jõudsid kohale kuue minutiga. Vanaaegse 
tuletõrjemasina uurimine tekitas elevust nii 
suurte kui väikeste seas. Huviga uuriti auto suuri 
pedaale ja sisustust. 
   Elamusterohke aeg jätkus katsetega. Köögis 
süüa tehes võib juhtuda, et pannile valatud toi-
duõli süttib. Tuletõrjujad soovitasid panni pliidilt 
tõsta või siis teki peale tõmmata. Kindlasti ei 
tohi põlevat õli veega kustutada. Seekord meie 
külalistel see katse õli ja veega ei õnnestunud, 
sest õli pannil ei põlenud heleda leegiga ja 
kustutamise vesi kaotas leegid. Tegelikult põh-
justab vee põlevale pannile valamine eluohtlikke 
tagajärgi.  
   Täielikult õnnestusid katsed puust käe ja 
erinevatest materjalidest riietusesemetega ning 
kardinatega. Katsed erinevate materjalidega 
tõestasid, et mida rohkem on riideesemeis 
nailonit või mõnda muud tehismaterjali, seda 
kiiremini need süttisid või sulasid tükkidena 
maha. Reaalse tulekahju korral mõtlema panev 
tõsiasi. Tuletõrjujad soovitasid põlema süttinud 
riideeseme koheselt enda vastu kustutada või 
end pikali heites leegi lämmatada. Katsest väljus 
võitjana presentriidest jakk, mis ei süttinud 
põlema. Present on jäme lihtsa sidususega 
linane või poollinane riie, mis on eriliste ainetega 
immutatud vee- ja kõdunemiskindlaks. 
   Aitäh teile, vabatahtlikud tuletõrjujad Kalle 
Raja ja Toomas Klein. Vahetud emotsioonid 
ja ehedad elamused kinnistasid teadmised 
tuleohutusest ja kindlustasid elamusterohke 
koolipäeva. 
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PROJEKTID

Projekti rahastab Kodanikuühiskonna Sihtkapital, kaasfinantsee-
rija Palupera vald

Projekti palupera valla noored teel 
aktiivsemaks vallakodanikuks toi-
miva koostöövõrgustiku kaudu

Projekti kogu tegevus- ja ajakavast täpsemalt link: http://
www.palupera.ee/content/blogcategory/29/194/.

Tegevus – KOOLITUS „MOBIILNE NOORSOO-
TÖÖ ANNAB TIIVAD“
Toimumise aeg ja koht – 2. detsembril 2011 Helle-
nurme noortekeskuses kell 10-16.

Päevakava ja teemad
:

9.45–10.00 Saabumine hommikukohvi saatel
10.00–10.30 Sissejuhatus teemasse ja tuttavaks 
saamine
10.30–12.00 Mobiilse noorsootöö ajalugu Euroopas 
ja Eestis; mobiilse noorsootöö mõiste ja liigid (sh 
tänavatöö, e-noorsootöö jne); mobiilse noorsootöö 
head praktikad
12.30–14.00 Kontakti loomine noortega nende kesk-
konnas, noortegruppide ülesehitus, noortegruppide 
juhendamine (nn coaching)
14.20–15.50 Mobiilse noorsootöö miniprojekti 
koostamine; mobiilse noorsootöötaja turvalisus ning 
meelespea.

15.50–16.00 Kokkuvõtte ja tagasisidering

Koolituse viib läbi MTÜ HSL Consultancy (Siiri 
Liiva). On loengut, individuaalset ja rühmatööd, 
ajurünnak, arutelud ja analüüsid. Koolitus mobiil-
sest noorsootööst on mõeldud kõikidele asjalis-
tele (noored, vallavolikogu, -valitsus, hallatavad 
asutused). Saadakse mobiilse noorsootöö A ja O. 
Tulemus – koolitatud oskavad mobiilset noorsoo-
tööd kasutada oma igapäevatöös. 
    Oleks tore, kui enda osalemisest ka ette teada 
annad mingil moel, näiteks terje@palupera.ee. 
Sulle on koolitus tasuta!

Hellenurme lasteaial on uus kodulehekülg 
www.lasteaed.palupera.ee

Mõned nädalad tagasi tekkis meil noorte 
mõttetalgutel idee teha Nõunis käsitöö-
ring. Dairiga otsustasime, et teeme ära. 

Reedel, 11. novembril oli esimene kokkusaamine. 
Esimesel korral otsustasime, et võiks teha midagi 
lihtsat. Lõpuks võtsime oktoobrikuu Tankla ajalehe 
ja seal oli õpetus käevõru tegemiseks.

   Enamik sattusid hoogu ja tegid lausa mitu käe-
võru. Kui küsisin, kui tihti te tahaksite koos hakata 
käima, hõikasid nad kohe, et kaks korda nädalas! 
   Pidin kurvastusega ütlema, et nii tihti see küll ei 
hakka toimuma. Esiteks ei suudaks mu pea nii pal-
ju asju neile igaks korraks välja mõelda, teiseks ei 
jõua ma nii palju katsetadagi, kolmandaks...
   Meid oli 3 tüdrukut ja 2 poissi. Eriti suur imet-
lus ühele poisile, kes tegi kõik algusest peale ise. 
Õmbles, kaunistas, liimis. 
   Alguses tundus talle ema nime kirjutamine pär-
litega natuke keerulisena, kuid lõpuks sai ilusti 
hakkama. Nüüd on mul ja Dairil väike lisaülesanne. 
Nimelt peaksime midagi poistele sobilikku kõrvale 
mõtlema.
   Ilmselgelt ei jäänud tüdrukudki poistele alla. 
Tegelikult olid ju kõik ühtviisi tublid. Tüdrukud 
vaimustusid sellest rohkem ja tegid lausa kaks 
käevõru. 
   Kohtumiseni järgmisel korral!

MERILYN VIKS

Nõuni noorte käsitööring alustas

Nõuni jõuluhõnguline 
KULTUURIKALENDER

25. novembril kell 20 Tsirguliina rahvamaja 
etendus“Lõikuspidu“.

27. nov., 4. ja 11. detsembril kell 13 tähistame 
kultuurimajas ADVENDIAEGA – küpsetame pipar-
kooke, meisterdame.

10. detsembril kell 12 PENSIONÄRIDE JÕULUPIDU. 
Osalustasu 2 eurot, anna oma osavõtusoovist 
teada Vaikele tel. 765 7333.

18. detsembril kell 16 LASTE JÕULUPIDU. Külla 
tuleb jõuluvana.

30. detsembril kell 20 VANA-AASTA LÕPUPIDU, 
muusikalist külakosti pakub Jüri Homenja.

Hea tantsuhuviline!
Ootame sind Hellenurme kultuurimajja tantsima.
Rahvatantsutrupp Hellese proovid toimuvad

esmaspäeviti kell 19.00 
ja tantsutrupp Mathilde proovid (ajaloolised selts-
konnatantsud ) neljapäeviti kell 19.00.
Lisainfo: Elsa Komleva, 566 2204, elsa2006@hot.ee

VVV advendiaegsed 
LATERNAMATKAD alustavad taas

Laternamatk on haruldane võimalus kogeda pimeda metsa 
müstilisust, romantikat ja erakordsust ja vaadata kuidas 
valguse puudumine meie meeli mõjutab. Saatmas talvise 
metsa salapära ja laternavalgus püüame üheskoos jõulu-
meeleolu luua.
   27. novembril kell 17.00 JÕULUKUINE LATERNAMATK. 
Sihtgrupp lapsed vanuses 5-10aastat. Täpsem info kodu-
lehelt www.vvvs.ee. Retkejuhid Mare Linnamägi ja Ingrid 
Raadom. Registreerumine alates 15. novembrist telefonil 
5560 0769 (Mare).
   4. detsembril kell 19.00 JÕULUKUINE LATERNAMATK. 
Matk algab Vapramäe suurest parklast. Teemaks algav jõu-
luaeg. Kestvus ~2 tundi. Gruppi mahub maksimaalselt 20 
inimest. Retkejuhid Taive Pärnmäe ja Lauri Toim Registree-
rumine ainult e-kirja teel lauri@luua.edu.ee.
   11. detsembril kell 17.00 JÕULUKUINE LATERNAMATK. 
Matka kestus ~2 tundi, pikkus ~2 km. Lõpetame väikse 
piknikuga lõkke ääres. Laternamatk algab Tartumaa ter-
visespordikeskuse eest. Retkejuhid Aini Hermann ja Eevi 
Volmer. Registreerimine telefonil 5343 7597 (Siiri).
   18. detsembril kell 16.00 JÕULUKUINE LATERNAMATK 
Jõululõhnad ja tunded. Kogunemine Vapramäe maastiku-
kaitseala Peedu poolses parklas. Retkejuhid Annereet ja 
Kristi Paatsi. Registreerimine telefonil 520 6651 Annereet.
   Matkapäeva matkad on TASUTA. Toetab SA Keskkonnainvesteerin-
gute Keskus.

Triinu Pertels, Vapramäe-Vellavere-Vitipalu SA



25. november  2011  P U K A
Puka vallavalitsus, www.puka.ee

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

www.puka.ee

5

AMETLIK INFO

Puka Vallavalitsuses:

 Vallavalitsus võttis peremehetu varana arvele Aakre 
külas 8-korteriga elamus nr 6 korteri nr 4. Sellekohane 
teade avaldati Ametlikes Teadaannetes. Vastuväiteid 
ettenähtud aja jooksul ei laekunud ning vallavolikogu 
otsustas, et eelpoolnimetatud korter on peremehetu. 
Vabariigi Valitsuse 8.08.1996 määrusega nr 211 kinni-
tatud “Peremehetu ehitise hõivamise korrast” lähtuvalt 
vallavalitsus registreeris valla ehitisregistris selle korteri 
omanikuks.
 Kinnitati Puka Lasteaia hoolekogu koosseisus: Heikki 

Kadaja, Malle Teder, Tiia Neemeste, Nele Bend ja Anne 
Riis.
 Matusetoetust maksti 63,91eurot ühele ja toimetule-

kutoetust novembrikuu eest seitsmele taotlejale.
 Otsustati anda tegevustoetust MTÜ-le Korvpalliklubi 

Ribi klubipoolseks arendustegevuseks 2 744.- eurot.
 Otsustati toetada Kuigatsi külamajas toimunud VIII 

Sügisturniiri vene kabes 40.- euro ulatuses.
 Valga Maavalitsus, Valga Linnavalitsus ja Valga 

Kultuuri- ja Huvialakeskus korraldavad 16. detsembril 
k.a. Valgas lasterikaste perede jõulupeo. Puka vallast 
osaleb peol kolm viielapselist peret. Vallavalitsus toetab 
selle ürituse läbiviimist 192.- euroga.
 Aare Jaama eestvedamisel käivitatakse Soontaga külas 

seltsiline tegevus. Vallavalitsus toetab seltsi arenduste-
gevust 70 euroga.
 Gold Optika OÜ koostöös Silmaabi MTÜ-ga käivita-

vad projekti „TERVISEBUSS“, mille raames nad soovivad 
osutada teenuseid tervisebussis ka Puka vallas. Projekti 
eesmärgiks on tervise edendamine, haiguste enneta-
mine, sh silmahaiguste ennetamine, avastamine, silmade 
kontroll, prillide määramine, inimeste koolitamine ja 
teabepäevade korraldamine, nägemisteravust korrigee-
rivate abivahendite soetamisele kaasa aitamine abiva-
jajatele. Tervisebussist on võimalik külastajatel tellida 
prillid või soetada teisi nägemisteravust korrigeerivaid 
abivahendeid. Vallavalitsus kooskõlastada tervisebussi 
peatuskohad:
Puka alevikus – Kooli tänaval Kaupluse A ja O parklas;
Puka alevikus Kesk tn 47 Puka rahvamaja parklas;
Aakre külas Aakre rahvamaja parklas.

Peremehetute ehitiste 
hõivamise teade

Puka Vallavalitsus teatab, et 01. novembri 2011 
korraldusega nr 210 on peremehetu varana hõi-
vanud ja arvele võtnud vara, mille omanike kohta 
andmed puuduvad:

1.Puka alevikus Tööstuse tänaval kaks puurka-
evu ning kuur;
2.Aakre asulas asuv endisele Aakre kolhoosile 
kuulunud töökoja hoone;
3.Plika külas asuv endisele Puka sovhoosile 
kuulunud Puka mõisa aida hoone.

Kõigil, kellel on vastuväiteid eelpoolnimetatud 
vara peremehetuks tunnistamise ja hõivamise 
kohta, esitada need kirjalikult Puka Vallavalitsusse 
aadressil Kooli tn 6, Puka alevik, Puka vald, 67217 
VALGAMAA, kahe kuu jooksul peale teate ilmu-
mist ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded 
(avaldatud 13. novembril 2011).

7. novembri hommikul toimus Põngerjate 
rühmas jutuhommik. Külas olid psühholoog 
Ülli Kukumägi ja näitleja Veikko Täär, kes ju-
tustasid lastele südamliku loo Inglilapsest. 
   Inglilapse loo autoriks on Ülli Kukumägi, 

kes kinkis lasteaiale ka samanimelise raama-
tu ja CD-plaadi. Koos lastega arutleti teema-
del, kas mehed võivad nutta ja kas sõpra tuleb 
hädas abistada? Kõige enam meeldis lastele, et 
neil oli võimalus jutustuse käigus oma arvamu-
si ja ettepanekuid esitada. Lastel on hea fan-
taasia ja kõigile probleemidele leiti ühiselt la-
hendused.
   Koos jõuti tõdemuseni, et ka tugevad mehed 

võivad vahest nutta, sinule usaldatud saladust 
tuleb hoida ja abivajajat peab aitama. 
   Puka lasteaed tänab Üllit ja Veikkot selle 

toreda jutuhommiku eest! 

TIINA TREES

Jutuhommik Puka lasteaias

Üldteada on kõnekäänd: „Kaua tehtud, 
kaunikene”, meie lasteaeda külastanud 
päästetöötajate ettevõtmise kohta võiks 

aga öelda: „Kaua oodatud – korda läinud”. 
   Novembri 11. päeval toimus Aakre lasteaias 

Lõuna-Eesti Päästekeskuse õppetund. Ürituse 
aeg sai kokku lepitud juba septembrikuus, nii 
et hommikul oli väike kahtlus hinges, kas pole 

päästeametnikel pika aja peale midagi vahele 
tulnud. Õnneks osutus kartus asjatuks, sest 
viis minutit enne kella kümmet vurasid laste-
aia õuele kaks punast autot, üks väike ja teine 
suur.
   Laste silmad läksid imetusest suureks, kui 

kaks täisvarustuses tuletõrjemeest meie rühma 
sisse astusid. Päästetöötajad Ülo ja Vitali Puka 

Päästekomandost tutvustasid oma igapäevast 
tööriietust ja kaasa võetud hingamisaparaati, 
millega on võimalik tulekoldesse minna. Au-
kartus nii tähtsat tööd tegevate inimeste vastu 
oli põngerjate hulgas nii suur, et kui kutsu-
ti saabaste tugevust katsuma, milleks oleks pi-
danud päästeonu jala peale asuma, ei julgenud 
keegi katsetama minna. Väidetavalt pidid need 
saapad olema nii tugevad, et jalg jääb nende 
sees terveks isegi, siis kui väike sõiduauto neist 
üle sõidab.
   Päästespetsialisti Merle Liba loeng oli temale 

omaselt asjalik ja ette valmistatud. Tuleohutust 
käsitlevad teemad läbiti lastele kohandatud 
praktiliste tegevuste abil nii, et lapsed said tek-
kidest onni ehitada, mängutelefoniga õnnetus-
paigale abi kutsuda ja suitsuanduri töökorras 
olemist kontrollida.
   Õues said lapsed järele proovida, kuidas tu-

letõrjevoolikuga vee pritsimine käib. Oi neid 
kilkeid ja rõõmuhõiskeid, kui saadi end tõelis-
te pritsimeestena tunda! Peale seda lubati veel 
kõiki soovijaid tuletõrjeauto kabiini uudista-
ma.
   Täname külalisi ning soovime neile jõudu nii 

vajaliku ja raske töö tegemisel.

Lasteaiaõpetaja VELDA KRILLO

Päästeameti õppetund Aakre lasteaias

Kõik on ajas muutuv, nii ka postiteenus. 
Nõudlus traditsioonilise postiteenuse 
järele maapiirkondades väheneb pide-

valt ning see kohustab Eesti Posti üle vaatama 
väikeste postkontorite töökorraldust. 

Alates 1. detsembrist 2011 korraldab Eesti 
Post Aakre postkontori töö ümber. Postiteen-
useid hakatakse pakkuma kirjakandja vahen-
dusel. Kirjakandjat saab koju tellida Eesti Posti 
kliendikeskuse telefonil 1661 E-R 9.00-18.00 ja 
L 9.00-15.00 (v.a. riiklikud pühad) või kodule-
helt www.post.ee/kirjakandja.
   Pensionäridele, kes olid harjunud saama 

postkontorist Postipanga vahendusel pensio-
ne, soovitatakse kasutada pensioni kojutellimi-
se teenust.  
   Lähim postkontor on Puka postkontor, mis 

on avatud E, T, N, R 9.00-16.00 ja K 9.00-13-00 
ja 13.30-17.30. Telefon 769 2345.
   Info telefonil Eesti Posti klienditeenindus-

keskus, 1661 või e-post info@post.ee.
   Eesti Post vabandab võimalike ebamugavus-

te pärast postiteenuste ümberkorraldamisel.

Eesti Post teatab

Aakre rahvamajas 
10. detsembril 

JÕULULAAT. 
Olete oodatud ostma ja müüma. 
Info tel 5394 5031 ja 518 7285.

Puka rahvamajas 

9. detsembril kell 19.00 

STIILIPIDU 
NÄÄRID AASTATEST 1960.

Esinevad Puka ja Tõlliste taidlejad. 
Tantsuks Oss ja Antti. 

Pääse 3 eurot, taidlejatele tasuta. 

Puka rahvamajas 

26. novembril kell 18 
kontsert 

ARMASTUSEGA SÜGISES. 
Esinevad segakoor Rõõm, kapell Supsti, 
segakoor U-Tuur ja Puka meesansambel. 

Kontsert on tasuta.

Ammustest aegadest on inimesed 
füüsika,täpsemalt optika, kasutami-
sest abi leidnud et paremini näha. 

Suur avastus oli läätsede ehk prilliklaaside 
abil kujutise teravustamine nägemise paran-
damiseks. Avastati, et -läätsega, ehk nõgusa 
läätsega saab parandada puudulikkust kauge-
le nägemisel ja +läätsega ehk kumera läätsega 
lähedale vaatamisel. Tänapäeva teadus töötab 
aga iga päev, et lisada samale läätsele võimali-
kult paju omadusi elu lihtsustamiseks.
   Maailma parimad prilliklaaside tehased, 

näiteks Prantsusmaa firma Essilor, paiguta-
vad teaduse saavutused aga kiiresti tootmi-
sesse. Nii on jõudnud ka Eestisse maailma 
parimad peegeldumisvastased katted, prilli-
läätsede õhendused ja ka progresseeruvad 
prilliklaasid. Progresseeruvad prilliklaasid 
on vahendid, millega inimene saab vajadu-
sel näha selgelt nii kaugele kui ka lähedale. 
   Lugemisprilli kasutajale on kindlasti 

tuttav, et lugemisprilliga vaadates on isegi 
arvutiekraan udune, rääkimata kaugemal 
asuvatest objektidest. Kaugele vaatamise 
prilliga on aga kehvem lugeda. Kõikidele on 
tuttavad üle prilli vaatavad silmad, oleme 
näinud isegi korraga kahtesid prille kand-
vaid inimesi. 
   Mäletame ka vanaema ja vanaisa prille, 

millel on aken sees. See aken ongi prilli lu-
gemise osa. Progressiivne prilliklaas on 
kõrgtehnoloogiliselt töödeldud prilliklaas, 
kus läätse on töödeldud vastavalt iga konk-
reetse inimese vajadusele näha korraga nii 
kaugele kui ka lähedale. Igasugused aknad 

ja muud silmatorkavad lisandid klaasil puu-
duvad. Klaasid on töödeldud selliselt, et 
ülemise osaga näeb hästi kaugele, keskel on 
kanal, millega näeb arvutit ja alumine osa 
on lugemiseks.
   Progressivsete prilliretseptide määramine 

ja prillide valmistamine on väga täpne töö. 
Iga millimeeter peab väga täpselt paigas 
olema. Seepärast suudavad häid progres-
seeruvaid prille valmistada ainult hea, kaa-
saegse aparatuuriga ning kogenud töötaja-
tega optikafirmad.
   Ka inimene ise peab natuke vaeva 

nägema, et progresseeruvate prillidega hästi 
nägema õppida. Inimese aju peab saama aru 
kuidas silmad töötavad. Kaua aega valede 
prillidega vaadanud inimene peab oma aju 
ka õigete prillidega vaatamiseks õpetama. 
   Progressiivsete prillide kandja peab kind-

lasti arvestama, et tuleb hakata rohkem 
pead keerama, kui silmi liigutama, sest eri 
kaugustesse vaatamiseks on progresseeru-
vate läätsede sees nn. kanalid. Silmadega lii-
kumine toimub ülesse ja alla, kõrvale peab 
aga pead liigutama. Negatiivne on see, et 
klaasi äärtes on moonutused, aga nendest 
tuleb õppida mööda vaatama.
   Tänapäeva prillid on kindlasti ka ehteks 

ja imagoks. Progressiivne prill lisab elukva-
liteeti.

JAAN PÕRK, 
Säästuoptika, StockOptika ja 

PereOptika juhataja

Mis on progressiivsed prillid
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Aastad lendavad imeruttu,
ainult päevad on aeglased vahel…

12 vaprat isa

Teade
Sangaste Vallavalitsus jagab elanikele tähtaja-
tuks tasuta kasutamiseks isiklikke liikumisabi-
vahendeid. 
Lisainfo: sotsiaalinspektor Pille Sikk, telefon 
7668 046 või 5247 930.

Sangaste seltsimajas

25. novembril kell 20

KOHVIKKLUBI ÕHTU 
Teemal 

„Taevased ja maised olevused“.

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

Sangaste lasteaial täitus sel ilusal sügis-
lehtedega pärjatud novembrikuul 25 
aastat. Mida lähemale sünnipäevale, seda 

rohkem tegevust kõigile jagus. Aeg ajalt kostis 
majast kummalisi muusikahelisid, lõbusaid lau-
lukatkeid, paberisahinat ja naeruturtsatusi. Et 
midagi on teoksil, sellele andis ka kinnitust kaval 
pilk laste silmades.
   Lõpuks, 10. novembri õhtupoolikul seadsi-

megi kogu lasteaiaperega ühise rongkäiguna 
sammud Sangaste Seltsimajja. Meil on ikka 
vahvad lapsed küll- isegi kõige pisemad püsi-
sid vapralt rivis ja suured jagasid üksteisele as-
jalikke korraldusi!
   Ja siis see algas – meie väikeste ja natuke 

suuremate ning juba kooliealiste esinemiste-
ga rikastatud sünnipäevakontsert. Kontserdi 
avasid meie kõige pisemad: särasilmsed ja uu-
dishimulikud lasteaia pesamunad. Kõigile ül-
latuseks said nad oma laulumängudega suu-
repäraselt hakkama. Nii mõnigi nendest oleks 
tahtnud jääda lavale kauemaks.
   Rahvuslikku hõngu lisasid peole Keeni Põ-

hikooli 1. ja 2. klassi lustakad rahvatantsijad 
õpetaja Maie Villa juhendamisel. Kuidas küll 
aeg lendab – alles olid needsamad tüdrukud ja 
poisid meie lasteaias…
   Meie suuremad liitrühmalapsed, kes juba 

natuke tähti tunnevad ja kellel on lõpmatult 
palju küsimusi, kinkisid lasteaiale sünnipä-
evaks ilusad laulud, rütmipillimängu ja tantsu. 
Lapsed olid väga elevil, sellegipoolest said 
oma esitusega väga hästi hakkama. 
   Pidu ilmestasid meie lasteaia vilistlased, 

nüüdsed Keeni Põhikooli neiud Eleen Jääger 
ja Eliise Aamer, õhtu juhtimisega. Saime ka 
nautida nende esituses klaveripalasid ja sü-
damlikke laule. Piduliku kontserdi lõpetas 
oma sõnavõtuga meile Tartust külla sõitnud 
B.G.Forseliuse Seltsi liige Madis Linnamägi. 
Samuti andis ta üle B.G.Forseliuse seltsi au-
kirja meie lasteaia õpetajale Merike Tiimanni-
le mitmekülgse töö eest kogukonnas.
    Lisaks said tunnustatud ja väikese Kratiga 

tänatud meie lasteaia nimekonkursil osalejad. 
   Meile külla tulnud külalistel jätkus nii 

tänusõnu kui ka kingitusi. Hea meel oli näha 
endisi kolleege ja ka praeguseid häid sõpru, vi-
listlasi, koostööpartnereid. 
   Suur aitäh Sangaste vallavanemale Kaido 

Tambergile ilusate soovide ja suure kommiko-
ti eest! Saladuskatte all võime öelda, et üks osa 
kingitusest tuleb veidi hiljem – varsti saame 
endale Kratila logo ja majale sildi! Suur aitäh 
Merle Tombakule meie ideedele tuge pakku-
mast! Eriline tänu Keeni Põhikoolile, Sangas-
te pansionaadile, perearstikeskusele, seltsima-
jale ja raamatukogule. Soojad kallistused meie 
sõpruslasteaiale Õnnelinnule Tsirguliinast. 
Suur-suur aitäh Rukki Majale tordilaua katmi-
se eest. Ja otse loomulikult kõige suurem tänu 
peo kordaminemise eest õpetajatele! Nimeli-
selt: Anu Vares, Hülle Palloson, Merike Tii-
mann, Tiiu Borisik, Ülle Makke. Aitäh meie 
tublidele õpetaja abidele Malle Hainile ja 
Kadri Eliasele ja kõikidele lapsevanematele.
   Sellised toredad kokkusaamised ja ühiselt 

veedetud tunnid annavad kosutust ja jõudu 
igapäevatöö jätkamiseks! Aitäh kõigile!

11. novembril tähistati Keeni koolis isade-
päeva. Koolipäeva alguseks oli 12 vaprat 
isa kohal. Esimeses tunnis toimetasid isad 
üksi, järgmised kolm tundi oldi koos lastega. 
Rõõmsalt pidasid vastu nii isad kui ka lapsed: 
üksteist julgustades ja koos tehes on kõik liht-
sam ja lõbusam. 
   Kool oli ette valmistanud 4 tundi: tööõpetus, 

džuudo, käsitöö ning liikumistund. Tööõpetu-
se tunnis paigutasid ja kinnitasid isad õpetaja 
Kalle Haage eestvõtmisel õpilaste pilte kooli 
seintele. Tulemus on suurepärane – kõik pildid 
on loodis ja kõvasti kinnitatud. Džuudotuunis 
selgitas õpetaja Riho Lehiste selle võitlus-

kunsti põhitõdesid ning andis algõpetust. Kä-
sitöötunnis valmistati õpetaja Kai Jäägeri ju-
hendamisel putukaid ning korraldati nende 
võidujooks. Liikumistunnis õpiti Tiina Kuke 
juhendamisel „Karutantsu“. Õpetaja sõnul oli 
tegu väga andekate õpilastega ja ta loodab va-
kantsete kohtade olemasolul täiendust oma 
tantsurühma. Kui tunnid olid lõppenud, said 
isad osa koolilõunast.  
   Suur tänu vapratele isadele ja rõõmsa koh-

tumiseni Keeni koolis!

Pildil isad lastega „Karutantsu“ õppimas.

KONTSERT 
“Südamest südamesse” 

Sangastes

18. detsembril toimub Sangaste 
seltsimajas Birgit Varjuni kontsert “Sü-

damest südamesse”. Kontserdil kõlavad 
Birgitile armsad jõululaulud, samuti tule-

vad esitusele lood Ruja ja Tõnis Mägi 
repertuaarist ning valik Birgiti enda 

kirjutatud laule. 

Esitamiseks on valitud laulud, mis on 
erinevatel põhjustel leidnud tee Birgiti 
südamesse. Nüüd loodab ta, et need 

soojendavad imelisel jõulukuul ka kodu-
publiku südameid.

Konsert algab kl 17. 

Piletid eelmüügis (Sangaste vallamajas) 
6 eurot ja kohapeal 8 eurot.

Kodanikupäevaks
Kogukonnast vaadates tundub riik olevat kusagil kauge-
mal ja kõrgemal. Aga ei tohiks olla, sest riik peaks olema 
meie kogukondade kodu ja oma rahva jätkusuutlikkuse 
instrument ja garant. Paraku on eestimaisele tihti iseloo-
mulik, et valitavad vajavad rahvast valijatena vahetult 
valimiste eel. Vahepealsel ajal on suhe kodanikuga nõrk 
ja pisut kõrk. Seda pahatihti nii riigi- kui ka omavalitsuse 
tasandil.
   Eks tuleb ka meil, vallavõimudel, vahelgi peeglisse 
vaadata, et enesehinnang liiga lakke ei kargaks ja pandud 
kohustus rahvast teenida erilise teenena ei tunduks. On 
vist inimlik, et kõigil meist võib enesevaatlusvõime vahel 
alt vedada ja siis on vaja, et hea kogukond sest viisakalt 
märku annaks ja veetlevalt kõverad jalad õhust maha 
tooks. 
   Kahjuks tundub, et hoolimatus ja ükskõiksus kogukon-
dadega suhtlemisel valitute poolt ja ametnike suunast 
on levimas ja laienemas. Teistsugust arvamust liidrid 
tihtipeale ei kuula ja teerull on alati käepärast, kui on vaja 
omi otsuseid peale suruda. 
   Normaalne oleks argumenteerimine, diskussioon ja 
vastastikkust väärikust säilitav suhtlus. Õigus on alati 
kusagil olemas ja õiglasem kompromiss leitav, kui on 
mõlemapoolne tahe, austus ja võime ära kuulata ning 
oponenti lihtsalt oponendina, mitte vaenlasena võtta. 
Eks see meie ühiskonna ja inimeste häda ole laiemaltki, 
et armastame must-valgeid lähenemisi ja oskame vaid 
ühepoolset õigust otsida. Siit siis palju tühja tüli ja prob-
leeme asjadest, mis iseeneses seda nagu ei peidakski. 
   Taolist ülbevõitu eelhäälestusega üle sõita tahtvat 
suhtumist on näha nii ametnikkonna halvema osa poolt, 
inimeste omavahelistes klaarimisteski, poliitikutest rää-
kimata. Vaadakem kas või meie haridus- ja haldusrefor-
miteemalisi kraaklemisi. Inimeste arvamust arvestamata 
otsuste tegemisel, nii koormatakse veel meie lapsi ja 
lapselapsigi. 
   Üle rahva minnakse nii siduvate kohustuste võtmisel, 
elektri- ja muude hindade ,,vabadusega“ mängimisel. Ja 
ka lihtsalt niisama. Ei saa selles süüdistada kaugeltki kõi-
ki meie eri tasandite poliitilisi ja administratiivseid juhte. 
Ometi pole neid ilminguid ka piisavalt ja jõulise tahtega 
pädevamate poolt takistatud.
   Et tuua ühiskond välja taolisest ühepäevapoliitilisest 
ja hoolimatust mittearvestamise karussellist, vajame 
otsustavat kodanikku ja kogukonda. Maa tühjeneb, pered 
ja noored ning vanemadki lahkuvad maalt linna ja linnast 
välismaale, sest ükskõiksete juhtide ja ülbete, sisutult 
upsakate ametnike riik ei kõlba oma laste koduks ja 
äritegemisekski. 
   Kodanikuväärikuse taastamine ja Eestist meie kodu 
ehitamine ning meie tuleviku päästmine on eelkõige 
kodanike enda kätes. Eelkõige peame ise astuma välja 
oma õiguste, veendumuste ja tuleviku kaitseks. Stagnee-
ruv-europeeruv bürokraatiamasin ja meie enda mõnede 
poliitikute poliitiline saamatus ja vastutamatus kohati 
juba tapab eestlust ja hävitab meie kogukondi. 
   Praegune kohati orjalik leppimine ülbitseva lollusega, 
vaikne ironiseerimine ja soigumine pole suutlikud miskit 
muutma. Inimeste mõtestatud koostöö, arusaamine ja 
ühishuvide julge väljendamine on need, mis olukorda 
muudavad!
   Seekord ja sedapuhku tahangi julgustada valjuhäälse-
malt seisma oma õiguste eest, võtma vajadusel ka vastu-
tust ning hülgama väiklased ja kitsarinnalised meetodid 
ja arusaamad! Maailm on hoopis laiem ja võimalused on 
julgetele hoopis suuremad.
   Kodanikupäeval kodanikujulgust ja hingesuurust!

Sangaste vallavanem KAIDO TAMBERG 

Uued aadressid Sangastes
Lähtudes arusaamast, et alevikku ei sobi 
”talud”, vaid majad peaks olema kirjeldatud 
tänava ja majanumbriga, on Sangaste alevikus 
viimase paari aasta jooksul toimunud mitmeid 
muutusi. 
   Järgnevas nimekirjas on kõik need kokku 
koondatult ära toodud. Palun pöörake neile 
tähelepanu, kui hakkate saatma jõulukaarte! 
Lisainfo Sangaste valla maakorraldajalt Kati 
Kalalt telefonil 7668 048. 

 

 Kallaku  Valga maantee 2
 Kuke äri  Valga maantee 4
 Viinamäe  Valga maantee 6
 Kinka  Valga maantee 8
 Essevälja  Valga maantee 10
 Silla  Valga maantee 12
 Savi  Valga maantee 14
 Mäe 2  Valga maantee 16
 Teearu  Valga maantee 18 
 Puudsa  Valga maantee 20
 Kase  Valga maantee 22
 Laksi  Valga maantee 24
 Kiriku  Valga maantee 1
 Tankla  Valga maantee 3
 Puhkeala  Valga maantee 5
 Vallamaja  Valga maantee 7
 Ao  Valga maantee 9
 Silva  Valga maantee 11
 Pisisilva  Valga maantee 13
 Ravila  Valga maantee 15
 Eedeni  Valga maantee 17
 Vahtra  Valga maantee 19
 Lilleoru  Valga maantee 21
 Lalli  Valga maantee 23
 Talviku  Kalda tee 2
 Järvepera  Kalda tee 6
 Kalda  Kalda tee 8
 Kalda 2  Kalda tee 10
 Matto  Kalda tee 1
 Kuusmetsa Kalda tee 3
 Puksovi  Kalda tee 5
 Kopli  Kalda tee 7
 Perve  Kalda tee 9
 Udrase   Mäe tee 1 
Mäepealse (varem ka Kontorihoone) Mäe tee 2 
 Metsa   Mäe tee 3 
 Mäe 3   Mäe tee 4 
 Mäe   Mäe tee 5 
 Mäe   Mäe tee 6 
 Lauli   Mäe tee 7 
 Pastoraat   Kooli tänav 8 

NB! Sangaste Vallavalitsuse uus aadress on: 
Sangaste Vallavalitsus; Valga mnt 7 , 
Sangaste alevik; Sangaste vald, 
67013 Valgamaa

VANA aadress (maja nimi) UUS aadress (tänav  
   ja maja number) 

Hei NOORED!
Kui sul on teotahe ja hea idee, mille teostamine 
toob kasu kogukonnale, siis tule noortekasse ja 
kirjuta oma projekt.
   Sangaste valla noored vanuses 12-16, noortekes-
kus SVANK kuulutab välja NAF (noortealgatuste 
fond) projektikonkursi. Lugemist NAF kohta leiate 
Eesti ANK kodulehelt www.ank.ee. 
OLGE LOOVAD!
Meie aitame: Rait Elvet 5664 8555, Dea Margus 
5674 3535.
NAF projektide rahastamine toimub ESF vahendite toel.

Sangaste Valla ANK

Noored ja seadus, haridus, 
meedia
8. novembril külastasid Sangaste valla noored Euroopa 
Sotsiaalfondi lepingu raames Valga Politseijaoskonda, 
Valgamaa Kutseõppekeskust ja Valga raadiojaama Ruut 
FM.
   Politseimajas tegi noortele ekskursiooni konstaabel Ülo 
Kets. Ringkäigul nägid noored millised on kongid ja au-
tod, sammuti tutvustas konstaabel noortele politseiniku 
igapäevast relvastust. 
   Noored mainisid ringkäigu lõpus: „Üldse ei meeldinud 
mulle arestimaja ebameeldiv lõhn, seal ei kannatanud 
olla.“
   Noored ootasid kõige rohkem külastust Ruut FM-i. 
Ringkäigu ja töötutvustuse tegi Ruut FM-i saatejuht Triini. 
Noored nägid milline näeb välja saateruum ning kuulsid 
kuidas läksid otse eetrisse lõunased uudised Lüüli Lepiku 
esituses.
   Kolmas ekskursioon toimus Valgamaa Kutseõppekes-
kuses. Meid võõrustas kutseõppekeskuse huvijuht Sirle 
Lüüs. Meil õnnestus tutvuda ruumidega, kuhu sealsed 
õpilased igapäevaselt ei pääse. Kokkuvõttes meeldiski 
noortele kõige rohkem kutseõppekeskuse ringkäik. 
Mitmed neist arvasid, et lähevad sinna pärast põhikooli 
õppima.
   Tööelu tutvustamise noortele tegi võimalikuks ESF 
(Euroopa Sotsiaalfond) hange.

Sangaste Valla ANK noorsootöötaja DEA MARGUS

Sangaste Valla Pensionäride Ühendus 
„Härmalõng“ 

kutsub kõiki valla eakaid 

JÕULUPEOLE 
Sangaste Seltsimajas 

pühapäeval, 11.detsembril 
kell 12.00. 

Peo pileteid müüvad Vaike Tuisk Sangastes 
(tel 5656 6452) ja

 Ilme Lepik Keenis (tel 7671 335). 
Pileti hind ühenduse liikmetele on 

10 eurot, teistele 12 eurot. 
Pileteid müüakse kuni 6. detsembrini.

SVPÜ juhatus
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Korstnapühkimine, kaasaegsed töö-
vahendid. www.tahmatont.ee. Tel. 
539 29 445

Eurocsim OÜ pakub soodsalt arvu-
tiparandust ja veebilehtede tege-
mist. Telefon: 58 043 046, e-mail: 
siim@eurocsim.ee.

Elektritööd, õhk-soojuspumbad-
müük ja paigaldus. Tel. 5208 970, 
www.mano.ee

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

Kollektsionäär ostab vanu postkaar-
te, 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

Müüa kuiva kütteklotsi ja puitbriketti, 
5197 8500

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

Müüa küülikuliha. Tel. 5386 0225

Otsime ilutulestiku müüjaid Otepääl. 
Tel 514 2187, tartu@fireworks.ee

Ripsmepikendused. Merlin, 5354 
3298

Soovin üürida 1- või 2-toalist korterit 
Otepääl. Tel. 5624 4584

Müüa noored kalkunid ja haned Palu-
pera külas. Tel. 5332 1898

Noor pere otsib 2-3 toalist üürikorte-
rit Otepääl. Pikemaks ajaks. Ei suitse-
ta, pole koduloomi. Tel: 516 2690

Eramajade ja abihoonete projekteeri-
mine, nõustamine. Detailplaneerin-
gud. Vajadusel ka ehitamine. Info tel: 
516 2690. OÜ Priigus Grupp (asume 
ka Otepääl).

7K U U L U T U S E D

HELJU JAANI 
09.12.1932 - 11.11.2011

Aeg mure ja leina 
kord kergemaks muudab,

kuid mälestust sõbrast 
aeg võtta ei suuda.

ENDLA PUUSEPP
24.07.1929 – 18.11.2011

Mälestame kurbuses kauaaegset 
kaubandustöötajat.

Sügav kaastunne õde Hiljale ja 
lähedastele.

Töökaaslased ja sõbrad Otepää 
Tarbijate Kooperatiivi päevilt.

ENDLA PUUSEPP
Mälestame ja avaldame südam-
likku kaastunnet Hiljale kalli õe 

kaotuse puhul. 

Naabripered Vijard, Urbmets, 
Haak, Jägel ja Susi.

Näe, praegu metsa taha 
päike suri,

mis aitaks hüüe: 
“Ära mine veel!”

(I.Kolla)
Meie sügav kaastunne Hiljale 

tema õe

ENDLA PUUSEPA 
surma puhul.

Klassikaaslased koolipäevilt

KU U LU T U S E D

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

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

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

ENDLA PUUSEP 
24.07.1920 - 18.11.2011

Kaaniravi 
Pühajärve Spa ja 

Puhkekeskuses alates 
novembrikuust.

Info ja registreerimine 
tel. 5271 716, Mare

ÜLDEHITUS – 

REMONTTÖÖD

OMANIKU JÄRELVALVE

ehitusest@gmail.com

EhitusEST OÜ
506 7848 

Minu tulek ja minek – viiv
Ruumis ja Ajas.

A. Saadik
Südamlik kaastunne Hiljale tema 

leinas armsa õe

ENDLA PUUSEPA 
lahkumisel.

Enla, Ene ja Luule

Mälestus on kui muusika, 
mis heliseb igavesti…

KARL TIMBERG
Langetame pea ja avaldame siirast 

kaastunnet õdedele ja vennale 
peredega.

Evi ja endised laulukaaslased 
Otepää aegadest.

Austatud kliendid

Anname teada, et alates 

1. detsembrist 2011 on 

SEB Otepää pangakontor lahti

E 9–18

T–R 9–16

Kõikide SEB pangakontorite kontaktid 

ja lahtiolekuajad leiate aadressilt 

www.seb.ee/kontorid.

Meeldivate kohtumisteni!

Teie SEB

Nuustaku Pubi
Detsembrikuu üritused 
NUUSTAKU PUBIS:
03. dets. – kell 20.00
 ans.NAABRIVALVE
09. dets. – alates 18.00 
 reserveeritud
10. dets. – alates 17.00 
 reserveeritud
16. dets. – kell 20.00
 ans. MART BÄND
17. dets. – kell 20.00
 ans. NÖÖP
22. dets. – alates 17.00
 reserveeritud
24. dets. – alates 17.00 
  reserveeritud
30. dets. – kell 20.00
 ans. Ragnar & CO
31. dets. – alates 18.00 
 reserveeritud

Väikeloomakliinik 
Kredol 

(Lipuväljak 9)

alates 1. detsembrit 2011 
uued lahtioleku ajad:

E, T, R  10 – 16

L  10 – 14

Müügile saabusid 
 hobuste tooted Saksamaalt.

Detsembrikuu pakkumine:

Helmo Autokool 
REGISTREERIB 

ÕPILASI 
algavatele

autojuhi
B-kategooria 

kursustele
(ka lõppaste).

Info: 5648 1462

AS Pühajärve 
Puhkekodu

võtab tööle

portjee
(osaline tööaeg)

Info: 522 6234

otsib oma meeskonda 
talvehooajaks

kohusetundlikku ja töökat

administraatorit.
Info tel. 518 9939 või 
info@kuutsemae.ee

Kuutsemäe Puhkekeskus

Õnne on osatud leida,
õnne on osatud hoida.

Silvi ja Arne Tenno

 50 
Parimad õnnesoovid Kuldpulma

aastapäevaks 
3. detsembril 2011. a.

Soovivad lapsed 
Linda Mölder, Merike Tenno

ja Harry Tenno peredega 
ning Kalju Koha perega.

Ülevaate teie silmade olukorrast annavad Optilise Grupi 
silmaarstid ja optometristid.

Registreeru 1. ja 8. detsembril toimuvatele OTEPÄÄ OPTIKA 

HEA NÄGEMISE PÄEVADELE 
Otepääl, Lipuväljak 7 kaupluses või telefonil 733 3258.

1.- 4. detsember

503 8852

OtepäälOtepääl

Vastu võtab optometrist MEELIKE ÕUN Tartust.

Tehvandi avas 
suusahooaja!

23. novembril valmis Tehvandi 
Spordikeskuses sooja sügise 
kiuste üle suve hoitud kunst-
lumest 1km suusarada. Rada 

algab Tehvandi peahoone kõrvalt 
staadioni poolt rullsuusarajalt. 

Rada on valgustatud igal õhtul 
kuni kell 21.00.



25. november  20118 M I T M E S U G U S T

Otepää Gold Optika kutsub teid 

silmadekontrollile, silmadekontrollile, 
prillide- ja prillide- ja 
kontaktläätsede määramisele.kontaktläätsede määramisele.
Silmaarsti vastuvõtud toimuvad  

igal teisipäeval: 29. nov., 6., 13., 20. ja 27. dets.
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

Uuele läätsekandjale esimene läätsepaar 50% soodsam.

Info ja registreerimine silmaarsti vastuvõtule, 
silmade kontrollile, prillide ja kontaktläätsede määramisele              

tel. 7670 381.

Vaata ka: www.goldoptika.ee 

Otepää GOLD OPTIKA on avatud   E-R   9.00 - 18.00,
              L       9.00 - 16.00.

Gold Optika prillipoodides Eesti soodsaimad hinnad! 

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.

Teisipäeval, 22. novembril toimus Valga 
Kultuuri- ja Huvialakeskuses kodanikuü-
hiskonna teemaline konverents „Märka 

tegusaid ühendusi”. 
   Palju peatuti vabatahtlikuks olemise ja vaba-

tahtliku panustamise teemadel kogukonnas ja 
ühiskonnas. Kõlama jäi, et vabatahtlik panus 
ja selle väärtustamine ei ole ühiskonnas piisa-
valt aktsepteeritud. Oldi üksmeelel, et erine-
vad meediakanalid võiksid tegusatele organi-
satsioonidele ja inimestele rohkem tähelepa-
nu pöörata. 
   Samas tõdeti, et vabatahtlik töö ei ole enam 

vabatahtlik, kui sära silmadest ja tegemise lust 
on kadunud. Ning seegi, et tihti me ei saa ise 
arugi, kui palju me tegelikult vabatahtliku-
na ära teeme. Rainer Nõlvak rõhutas, et kõik 
saab alguse meist endist ja pisiasjadest. Oluline 
on märgata ja aru saada, et keegi teine ei tee 
ega peagi meie eest midagi ära tegema. 
   Kes peaks eemaldama sinu kodulinna ju-

hatavalt sildilt värviga kirjutatud roppuse? 
Rainer Nõlvak ütles, et mina, sina, meie ise 

peame seda tegema. Hiljem lähed räägid selts-
konnas, kohvikus istudes, et näed, võtsin kätte 
ja eemaldasin roppused meie linnasildilt. Et on 
ikka paganama hea tunne küll.
   Vähesest teabest üksteise tegemistest räägib 

ka asjaolu, et tunnustamisel esikolmikus-
se jõudnud organisatsioonidest ei olnud ma 
kuulnudki! 
   Kolmanda koha vääriliseks hinnati MTÜ 

Taagepera Külaselts tegemisi. Teise koha pälvis 
Valgas tegutsev MTÜ Motoklubi K&K ning au-
väärse esikoha sai MTÜ Domus Petri, mis te-
gutseb Valgas koguduse tiiva all. Kolmest pa-
rimast vabatahtlikust organisatsioonist oli val-
mistatud meeleolukas videoklipp, mis andis hea 
ülevaate organisatsioonide tegevusvaldkonda-
dest.
   Suur tänu korraldajatele mitmekülgse, mõtle-

mapaneva ja väga hästi korraldatud päeva eest. 
Loodame, et kas või maakonnalehes hakkab 
edaspidi ilmuma järjekindlalt näiteks üks kord 
kuus rubriik „Märkame tegusaid ühendusi”.

MERLE TOMBAK

Kas me märkame tegusaid ühendusi?

KARUKÄPA käsitööselts on juba mitu 
aastat naistele kudumist õpetanud. Ko-
genud kudujate Tiiu Vuti ja Mari Mõtuse 

juhendamisel saavad õpetust nii algajad kudujad 
kui ka need, kes lihtsalt oma oskusi edasi aren-
dada soovivad. Meie rõõm on see, et kudumi-
se vastu nii suurt huvi tuntakse ja naisi pidevalt 
juurde tuleb. Sellel sügisel alustasime oma kudu-
mise õpiringi juba 30 naisega. 
   Iga kahe nädala tagant, teisipäeva õhtuti kell 

18 saadakse kokku kultuurikeskuse ülemise kor-
ruse saalis ja oodatud on kõik huvilised. On us-
kumatu, millise entusiasmiga naised pärast vä-
sitavat päevatööd kultuurikeskusesse tõttavad, 
ruttu-ruttu vardad välja otsivad ja lähebki kudu-
miseks lahti. Sealjuures ollakse heas meeleolus ja 
nii lõbusad. Kui Prillitoosi saatejuht Reet Linna 
palus abi paljulapseliste perede aitamisel just ku-
dumitega, siis avaldasid ka meie naised soovi, et 
meiegi võime ju oma väikese panuse anda. Üksi 
ei saa meist keegi hakkama, ikka vajame oma lä-
hedaste ja sõprade tuge ning usaldust. Heategu 
võib olla ka väikene tegu, kui see tuleb südamest 
ja kui inimene saab teha seda valdkonnas, mida 
ise väga armastab, siis on rõõm mõlemapoolne – 
nii tegija kui ka saaja poolt vaadatuna. Meie ku-

dumite saadetis tuli päris kopsakas. Sokke- kin-
daid toodi nii väikeseid kui suuri ja sekka mõni 
sallgi. Kõik, mida me oma kätega loome, on ka 
see midagi, mida keegi teinegi vajab.
   12.-13. novembril toimus Rahvusraamatuko-

gus rahvusvaheline konverents ORNAMENT – 
VÕTI MAAILMA, millest võtsid osa 14 riigi kä-
sitöölised. Oma käsitööalaseid edulugusid rääki-
sid paljude maade esindajad. Kuid ühine mure 
oli kõigil, et vanad tegijad kaovad ära ja tõelisi 
meistreid juurde ei tule. Mõtlema peab ka selle 
üle, kes meie tooteid vajaksid ja ostaksid. Koge-
mused on näidanud, et kõige enam väärtustavad 
käsitööd need inimesed, kes lapsepõlvest peale 
on sellega kokku puutunud või siis ka ise tegele-
vad mingi käsitöö liigiga. Reet Linna algatatud 
idee ongi vajalik ka selleks, et lapsed õpiksid hin-
dama neid esemeid, mida paljud käed suure hel-
lusega neile valmistanud on.
   Märgakem rahvuslikku käsitööd, osakem 

üles leida see, mis on loodud kestma põlvest 
põlve ning milles on talletatud meistri kätesoo-
jus ja osake tema hingest. 
   Täname kõiki naisi, kes meie heateos osa-

lesid!
Silvia Mägi, MTÜ KARUKÄPP

Päev mis täis on lapsepõnne
Seal nii rõõmu kui ka õnne

Olgu võitlus, kuid õigete vahenditega

Viimased paar nädalat on kirgi kütnud 
Otepää vallavalitsuse poolt selgelt välja 
öeldud haridusmaastiku korrastami-

se kava, mille käigus valla kaks kooli ühine-
ma peaks. Iseenesest mõistetav oli ka sellega 
kaasnenud ägenev võitlus Pühajärve põhikoo-
li lapsevanemate poolt. Kummaline, kui seda 
poleks järgnenud, sest nii, nagu me võitleksime 
oma kodu allesjäämise eest, tuleb viimane jõud 
panna välja ka kooli säilitamise nimel. 
   Kurb on aga see, et antud situatsioonis va-

lisid Pühajärve lapsevanemad (pigem vist 
nende jõuline esindus) väga valed relvad: 
Otepää gümnaasiumi maine kahjustamise. 
Nii palju vassimist ja igasuguste õigete fakti-
de eiramist pole vist kogu gümnaasiumi ajaloo 
vältel vähemalt praegu töötavad pedagoogid 
küll täheldanud. Tekib küsimus, mida sellega 
saavutada soovitakse. Meedias levitati valein-
fot, just nagu jääksid nii õpetajatele kui ka las-
tevanematele mõeldud koosolekud ära. Veel 
hullem: vabariiklikust meediast võis lugeda, et 
14. novembril õpetajate koosolekut ei toimu-
nudki, kuigi saalis viibis suur osa Otepää güm-

naasiumi pedagoogilisest kaadrist, et Pühajär-
ve kolleegidega aru pidada ja koos ehk mõnele 
asjalikule mõttele jõuda. Sooviks see jäigi ja kui 
uskuda Pühajärve kooli hoolekogu esindaja-
te poolt meediasse levitatud valeinfot, tekkiski 
OG õpetajatel küsimus, mis asjus nad kultuu-
rikeskuse saalis koos istusid, kui seal midagi ei 
toimunud. Jah, nii mõnigi rahulikuma närviga 
pedagoog kahetses pärast, et sinna üldse tuli, 
sest naaberkooli valjuhäälne lapsevanem Teet 
Reedi suutis neid tõsiselt inimväärikuses ja iga-
suguses eetikas kahtlema panna. 
   Kahetsusväärne on seegi, et Pühajärve kooli 

hoolekogu esindajad „sulgevad“ juba Otepää 
gümnaasiumiosa, lahmides väidetega, mis on 
kahjuks analüüsimata ning kohati lausa valed. 
See on oma naabri jõuline mustamine ja pori 
loopimine õpetajate tööle. Kui nõnda käituks 
mõni õpilastest, järgneks kindlasti mingi ka-
ristus – valetamine pole ju lubatud. Aga mida 
teha täiskasvanud inimestega, kes peaksid iga 
oma teoga vähemalt oma lastele eeskujuks 
olema?

Otepää Gümnaasiumi õpetajad

Kui senikehtinud nõue kohustas helkurit 
kandma vaid kõnniteeta ja valgustama-
ta teel liikudes (tingimused, mis vasta-

sid enamjaolt maantee liikluskeskkonnale), siis 
uus liiklusseadus näeb ette pimeda ajal liigeldes 
üldist helkuri kandmise kohustust. Seega, helku-
rit tuleb pimeda ajal kanda ka asulas. 
   Jalakäijahelkur on Euroopa Liidu direktii-

vi kohaselt isikukaitsevahend, mille turvali-
susnõuded on kehtestatud vastava standardi-
ga. Nõuetekohasel helkuril või selle pakendil 
peab olema tähistus CE EN13356 (LS § 11 lg 
4). Korralik helkur on hästi märgatav lähitule-
de valgusvihus vähemalt 150m ja kaugtulede 
valgusvihus vähemalt 300 m kauguselt.
   Kuigi jalakäija näeb tuledega autot juba kau-

gelt, eristab autojuht ilma helkurita jalakäijat 
lähitulede valgusvihus alles 30-40 m kauguselt. 
Pimedas sõites häirivad juhti veel vastusõitva-
te autode tuled, kriimustused ja mustus esik-
laasil või vihm ja udu. Halb ilm võib peaaegu 
poole võrra vähendada seda teepikkust, millel 
autojuht helkurita jalakäijat märkab. Halve-
mal juhul on see vaid 15-20 meetrit, mis ei ole 
piisav, et juht suudaks pidurdades jalakäijale 
otsasõitu vältida. 
   Kiirusel 90 km/h on auto peatumisteekond 

kuival teekattel ligikaudu 70 meetrit. Märjal 
või lumisel teekattel on peatumisteekond mär-
gatavalt pikem. Korralik helkur on auto lähitu-
lede valguses nähtav juba 130-150 meetri kau-
guselt. Autojuhile jääb siis piisavalt aega, et 
reageerida ja mööduda helkurit kandvast jala-
käijast ohutult.
Kuidas helkur kinnitada? 
Helkureid on riietele püsivalt ja ajutiselt kin-

nitatavaid. Helkur tuleb riietele kinnitada nii, 

et see oleks nähtav võimalikult mitmest suu-
nast. Kuna maanteel peab kõndima vasakpool-
sel teepeenral, siis tuleb rippuv helkur paela ja 
haaknõelaga kinnitada enda riiete paremale, 
sõiduteepoolsele küljele.
   Helkur peab jääma rippuma umbes põlve 

kõrgusele – samal kõrgusel asetsevad ka sõidu-
kite tuled. Oluline on jälgida, et helkur jope või 
mantli ääre alt välja paistaks. Pimedas liikudes 
suurendab jalakäija ja jalgratturi märgatavust 
ka hele riietus.
   Helkuri toime põhineb tema ehitusel: helkur 

peegeldab temas olevatele peegelpindadele 
langenud valguskiire tagasi valgusallika suunas. 
Kui helkuri pind on kraabitud või kulunud, 
tuleks helkur uue vastu vahetada.
   Enda nähtavaks tegemine on vajalik ka jal-

gratturil. Põhivarustusena peavad igal jalgrattal 
olema kollased või valged helkurid vähemalt 
ühe ratta mõlemal küljel (nt kodarahelkurid) 
ning ees valge ja taga punane helkur. Lisaks 
peab pimedas sõites rattal põlema ees valge ja 
taga punane tuli. Jalgratturil nagu ka pimedas 
autost väljunud juhil on enda nähtavaks tege-
miseks soovitav kasutada helkurmaterjaliga va-
rustatud ohutusriietust. Autojuhil nõutav ohu-
tusvest peab vastama standardi CE EN471 2-
klassi ohutusriietuse nõuetele.

Halva nähtavuse korral või pimeda ajal 
liigeldes peab jalakäija kandma helkurit 

või kasutama valgusallikat

Tõnis Mägi ja Kärt Johansoni esimene ühine kontsert sisaldab 
loomingut, mida on koosveedetud aastate jooksul kogunenud 

päris palju. Laulude tekstid pärinevad nii eesti luuletajate 
kui Kärdu ja Tõnise endi sulest. Esitusele tulevad uuemad ja 

vanemad lood, millest tuntuim ja rahva poolt armastatuim on 
“Deja Vu”. Laulmata ei jää ka aegumatud “Unemuinasjutt”, “Leib 
jahtub” jt. Kuna kontserdid toimuvad valdavalt advendiajal, siis 
on kavas ka talve- ja jõululaule. Sealhulgas kontsertprogrammi 
nimilugu, Paul-Eerik Rummo tekstile kirjutatud – “Jah, ma nägin 

lumevalgust…”. 
Tõnis Mägi – laul ja klaver;  Kärt Johanson – laul ja steel-trumm

Esmaspäeval, 
5. detsembril kell 19.00 
Otepää Kultuurikeskuses

Pileti hind eelmüügist – 10 eurot ja kohapeal – 12 
eurot. Piletid müügil Piletilevis, Otepää Kultuuri-

keskuses ja tund enne algust kohapeal. 
Piletiinfo ja broneerimine tel: 765 5212, 5804 3215.

Kõigi kliendikaardi vormistajate vahel läheb loosi KRUIIS KAHELE 
Stockholmi. Kliendikaardi vormistamine 0 EUR.


