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Otepää valla Aasta isa 2012 on
Aleksander Mõttus
kaasa löönud MKetappide korraldusmeeskonnas.
Üle 20ne aasta on ta laulnud Evekos
ja olnud selle koorivanem. Koorivanemana on Ain väga toimekas, aktiivne,
abivalmis, mõistev, enegriline, humoorikas ja arusaaja. Pereisana hoiab oma
peret, kelle jaoks leiab alati aega, on
hoolitsev ning eeskujulik.

Otepää Naisselts valis välja
tänavuse Otepää valla Aasta
isa. Selle austava tiitli sai
Kaitseliidu Valgamaa maleva
Otepää üksikkompanii pealik
Aleksander Mõttus.
Aasta isa tunnustamisüritus toimub pühapäeval,
11. novembril kell 16.00
Otepää Kultuurikeskuses.

Aasta isa 2012 nominent Raimo
Peenra on põline otepäälane. Raimo
töötab Otepää vallavalitsuse abitöölisena-Apteekrimäe meistrina, kus tema
ülesandeks on mäe ja radade hooldamine. Raimol on kaks last ja lapselapsedki
sirgumas. Enne spordirajatiste meistriks
saamist töötas Raimo Peenra Otepää
Autoremonditehases, kus teda tunti kui
väga töökat ja kordaarmastavat inimest.
Tema lähikondsed ütlevad, et tegemist
on igati südamliku ja väga abivalmi inimesega, kes on hoolitsev isa ja pühendunud spordimees.
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O

tepää valla Aasta isa 2012 nimetusele laekus neli ettepanekut. Aasta isa nominentideks
on ka Ain Kruusmaa, Raimo Peerna ja
Avo Orav.
Otepää valla Aasta isa 2012 Aleksander Mõttus on kahe tütre isa ja nelja
lapselapse vanaisa.
Aleksander töötab osaühingus Kagu
Teed. Ta on olnud ka 20 aastat abipolitseinik, Otepää vallavolikogu õigus- ja
korrakaitsekomisjoni liige, kaitseliitlane
alates Kaitseliidu taasasutamisest ja 8
aastat Valgamaa maleva Otepää üksikkompanii pealik.
Aleksander Mõttus, keda kohalikud
inimesed teavad kui Sassi, on mees,
kelle panust kogukonna ellu on raske
ülehinnata. Sass on alati seal, kus midagi
toimub. Võib kindel olla, et kui tegemist
on üritusega, mida korraldab Kaitseliit,
Naiskodukaitse või ka kohalik omavalitsus, on ta alati kaasa löömas. Teda
võib sellest tulenevalt näha ka erinevas
vormis vastavalt ülesannetele, alates laigulisest välivormist lõpetades abipolitseiniku neoonkollase helkurvestiga.
Tema eestvedamisel on tublisti täienenud noorkaitseliitlaste arv. Aleksander Mõttuse kolleegid Naiskodukaitsest
leiavad, et energiat on tal noortega võrd-

selt ning vanaks ei jää Sass vist kunagi
(veerevale kivile sammal ju ei kasva).
Seega on nad kindlad, Sassi saab veel
pikkade aastate vältel näha toimetamas
nii noorte kui ka vanadega, et anda oma
väärikas panus kodupaiga elu parendamisel igas mõttes.
Aleksander Mõttust on autasustatud
järgmiste autasudega: Võidutule medal,

Räpina valla esindus
külastas Otepääd
2. novembril olid Räpina vallavolikogu esimees Kaido Palu ja
Räpina vallavanem Teet Helm ning vallavalitsuse ametnikud,
volikogu liikmed ja vallavalitsuse allasutuste töötajad Otepääl.
Külalisi võtsid vastu volikogu esimees Aivar Nigol ja vallavalitsuse ametnikud. Räpina valla esindus külastas lisaks vallavalitsusele ka talispordimuuseumit, tutvus Tehvandi spordikeskuse ja
Tehvandi hüppetorniga.

Kaitseliidu II ja III klassi teenetemedalid, Valga maleva II ja III klassi teeneterist ja Abipolitsei teenetemedal.
Aasta isa 2012 nominent Ain Kruusmaa on kolme lapse isa. Ta töötab
Elionis äriklientide müügijuhina. Ain
on olnud vallalehe Otepää Teataja toimetaja ning Otepää abilinnapea ja

Aasta isa 2012 nominent Avo Orav
töötab Kääriku Puhke- ja Spordikeskuses, tal on kolm last. Kolleegide sõnul
on ta abivalmis ja vastutulelik. Ükskõik,
milline probleem ka tekib, on Avo alati
valmis aitama, seda kas või südaööl.
Lisaks pereelule jõuab Avo täita ka
ühiskondlikke ülesandeid, tegeleb
aktiivselt spordiga. Avo on alati valmis
abistama Käärikul elavaid pensionäre.
Ta on tagasihoidlik, vähese jutuga, aga
see-eest humoorikas ning väga tegus
inimene.
Aasta isa tunnustamisürituse kontsertosas esineb Eesti Maaülikooli Kammerkoor. Tunnustatakse Otepää valla Aasta
Isa 2012 ja Aasta isa nominente, kes
saavad Otepää valla tänukirjad. Otepää
Naisselts annab üle Aasta isa meene.
MONIKA OTROKOVA

11. novembril kell 12.00
Otepää Kultuurikeskuses

Otepää valla
01.04.-30.09.2012 sündinud laste

sünnikirjade üleandmine.
Esineb rahvapilliorkester „Mõmmid“
Lille Tali ja Merle Soonbergi juhendamisel.
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Ootame kandidaate
Valgamaa teenetemärkidele
Valga Maavalitsus ja Valgamaa Omavalitsuste Liit ootavad taotlusi maakonna
teenetemärkidele 5. veebruariks 2013.
Valgamaa Vapimärk on maakonna
kõrgeim autasu, mis antakse elutöö eest
neile, kes oma töö ja tegevusega on kaasa
aidanud Valgamaa arengule. Valgamaa Teenetemärk on mõeldud kodanikele, kes on
silma paistnud märkimisväärse, maakonna
jaoks olulise saavutusega.
Taotlusi on õigus esitada Valga maakonna
valla- ja linnavalitsustel ja volikogudel,
Valgamaal tegutsevatel juriidilistel isikutel,
erakondadel, liitudel, ühingutel, seltsidel,
klubidel ja eraisikutel.
Taotlused esitada kirjalikult või elektrooniliselt Valga maavalitsusele (Kesk 12,
68203 Valga, e-post: info@valgamv.ee
hiljemalt 5. veebruar 2013.
Taotluse vorm on Valga maavalitsuse
kodulehel www.valga.maavalitsus.ee, rubriigis „Maavanema poolt antavad autasud“.
Valga Maavalitsuse avalike suhete juht
KAJA MÕTS

Kultuuripreemia
„Kultuuripärl“ kandidaatide esitamine
Kultuurkapitali preemia kandidaadiks võib
esitada maakonnas tegutsevaid füüsilisi
isikuid, kellel on jooksval aastal silmapaistvaid teeneid oma maakonna kultuuri- ja
spordielu edendamisel.
Kandidaate võivad esitada kõik isikud
ja organisatsioonid. Vabas vormis taotlus
tuleb esitada 20. novembriks maakonna
ekspertgrupile. Taotluses peab olema:
lühike kirjeldus kandidaadi loomingulistest või sportlikest saavutustest jooksval
aastal,
kehtivad stipendiumid (nende olemasolul),
kandidaadi tutvustus ja andmed (nimi,
isikukood, aadress, telefon, e-postiaadress).
Kirjalikud ettepanekud saata Valgamaa
ekspertgrupi aadressile Valga Maavalitsus, Kesk 12, 68203 Valga või e-mailile:
valgamaa@kulka.ee.

Talveturg Otepääl
Traditsiooniline talvepealinna turg
toimub sellel aastal Otepää keskväljakul

11. novembril kell 16.00
Otepää Kultuurikeskuses

Otepää valla Aasta Isa 2012
tunnustamine.
Eesti Maaülikooli Kammerkoori kontsert, dirigent Seidi Mutso
Kohvilaud
Vasakult: Otepää volikogu esimees Aivar Nigol, Räpina
vallavanem Teet Helm ja Räpina muusikakooli direktor
Marika Klimberg-Hyötyläinen.

Korraldab Otepää Naisselts

21. detsembril kell 11.00 - 17.00.
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.
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AMETLIK INFO

Ameerika diplomaat külastas Otepää valda

Otepää Vallavalitsuses

25. oktoobril oli Otepääl USA saatkonna haldusosakonna juhataja Michael Bradecamp ja poliitika
assistent Kai Kass. Neid võtsid vastu Otepää vallavolikogu aseesimees Peeter Holts ja volikogu haridus-,
kultuuri- ja spordikomisjoni esimees Aivo Meema.
Külalistele anti ülevaade Otepää vallast ning peamistest tegevusaladest. Käidi Eesti Lipu Muuseumis
ja EELK Otepää Maarja kirikus, kus saatkonna töötajad tutvusid Eesti rahvuslipu saamislooga.
USA saatkonna esindus külastas ka Tehvandi spordikeskust, Otepää Talispordimuuseumi ja Arula külalistemaja, mille peremees on USA kodanik, perenaine aga eestlanna. Michael Bradecampile jätsid väga
hea mulje Tehvandi hüppetorn ja Otepää sportimis
ning vaba aja veetmise võimalused.

01.11.2012
Otsustati mitte algatada Otepää vallas Pühajärve külas
Salu kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõjude strateegiline hindamine.

Jäeti rahuldamata kolm korraldatud jäätmeveoga liitumisest vabastamise taotlust.
Väljastati Jüri Pärnikule ehitusluba Otepää valla Vidrike
külas Köörimäe väikekoht 3 maaüksusel ehitise (elamu)
püstitamiseks.
Väljastati kirjalik nõusolek Madis Kinksile ehitise (kanalisatsiooni välisvõrk) püstitamiseks asukohaga Otepää vald
Pühajärve küla Tamme maaüksus.
Vabastati kuus isikut korraldatud jäätmeveoga liitumisest.
Väljastati Otepää Lihatööstus Edgar OÜ taotlusel kasutusluba Otepää vallas Vana-Otepää külas Edgari kinnistul
asuvale rekonstrueeritud tootmishoonele.
Lõpetati arvates 01.09.2012. a Domus Kinnisvara
Vahendus OÜ (registrikood 11065540, asukoht: Pärnu mnt
102-21, 11312 Tallinn) reklaamimaksu maksmise kohustus
seoses Otepää vallas Sihva maanteel paigaldatud reklaami
kõrvaldamisega.
Lõpetati arvates 01.09.2012. a Uus Maa Tartu Büroo OÜ
(registri kood 11043053, asukoht: Raekoja plats 9, 51004 Tartu)
reklaamimaksu maksmise kohustus seoses Otepää vallas,
Tennisevälja 2 ja Tehase 14 maaüksustele paigaldatud reklaami kõrvaldamisega.
Lõpetati arvates 20.10.2012. a OÜ Juhendaja (registrikood 11273787, asukoht: Koidu 70/Saturni 1, 10129 Tallinn)
reklaamimaksu maksmise kohustus seoses Otepää linnas
Pühajärve tee 6 maaüksusele paigaldatud reklaami kõrvaldamisega.
Lõpetati arvates 13.09.2012. a Sportland Eesti AS (registrikood 10677712, asukoht: Pärnu mnt 142a, 11317 Tallinn)
reklaamimaksu maksmise kohustus Otepää valda paigaldatud reklaamide kõrvaldamisega.
Eraldati MTÜ Arula külaseltsile tegevustoetust summas
200 (kakssada) eurot.
Algatati Otepää vallas Otepää linnas Kopli tn 1 kinnistu
detailplaneering.
Väljastati kasutusluba Tartu Ülikooli Kääriku
Spordikeskuse spordihoonele (soklikorruste vundamentide soojustamine/hüdroisoleerimine/pandused. Kuivendusja sademeveesüsteem.) asukohaga Otepää vald Kääriku küla
Kääriku.
Väljastati kasutusluba Tartu Ülikooli Kääriku
Spordikeskuse peahoonele (soklikorruste vundamentide
soojustamine/hüdroisoleerimine/pandused. Kuivendus- ja
sademeveesüsteem.) asukohaga Otepää vald Kääriku küla
Kääriku.
Väljastati kasutusluba Tartu Ülikooli Kääriku
Spordikeskuse peahoonele (tehnosüsteemide muutmine)
asukohaga Otepää vald Kääriku küla Kääriku.
Väljastati kasutusluba Tartu Ülikooli Kääriku
Spordikeskuse spordihoonele (tehnosüsteemide muutmine) asukohaga Otepää vald Kääriku küla Kääriku.
Määrati neljale isikule matusetoetust kogusummas 128
eurot.
Määrati ühekordset toetust viiele isikule kogusummas
176 eurot.
Määrati sünnitoetust kolmele isikule kogusummas 576
eurot.
Väljastati Riigimetsa Majandamise Keskuse taotlusel
kasutusluba Otepää vallas Otepää linnas Kolga tee 28 kinnistul asuvale kontorihoonele (maakollektor).

AIVE KALININA

Kehtestati Otepää vallas Märdi külas asuva Niidu kinnistu detailplaneering.
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Toimus tervisepäev
Otepää valla isadele
3. novembril toimus Otepää spordihoones tervisepäev „ Terve isa“. Teemapäeval sai kontrollida oma tervisenäitajaid – mõõta vererõhku,
veresuhkru taset, kolesterooli, hemoglobiini,
kusihapet ja hinnata kehakoostist. Mehed said
teha lihastreeningut professionaalse treeneri
juhendamisel.
Arvan, et neile meestele, kes tulid osalema,
oli see kindasti üks kordaläinud päev. Huvi oli
eelkõige oma tervisenäitajate vastu ning kõige
rohkem positiivset tagasisidet saimegi meeste
käest just võimaluse eest kontrollida oma
tervist. Iga mees sai individuaalse nõustamise
käigus teada, millele ta peaks eelnevaid tervisetulemusti arvesse võttes, rohkem tähelepanu pöörama.
Huvilisi tervitasid volikogu esimees Aivar
Nigol, kes rõhutas üldist tervise tähtsust perekonnas, et hilisemas elus nautida parimat
elukvaliteeti. Valla sporditöö spetsialist Martin
Teder meenutas, kui oluline oli tema peres isa
eeskuju sportlike eluviiside edendamisel.
Arstina oli mul hea meel tõdeda, et mehed
hoolivad oma tervisest ja soovivad tõsta teadlikust elustiili parandamisest – aktiivselt ja

püüdlikult võeti osa näitlikust treeningust.
Oluline on tähelepanu pöörata kogu lihaskonna arengule, vananedes see muutub,
õigete treeningvõtetega on võimalik aga
ennast vormis hoida. Sageli teevad mehed
rohkem sporti välialadel – joostakse, sõidetakse rattaga, suusatatakse. Selleks, aga et
ennast paremini vormis hoida, tuleb rohkem
pöörata tähelepanu raviliikumisele. Väga
hästi aitab igapäevane võimlemine, seoses
sellega said mehed erinevatest lihashooldusest ka ülevaate.
Osalejatelt tuli ettepanek ning soov muuta
isade tervisepäev traditsiooniliseks ürituseks,
loodame, et saame seda ideed ka edasi viia.
Tänan kõiki, kes aitasid tervisepäeva korraldada ja toetada: Otepää
valda, SA Otepää Tervisekeskuse personali, nahahooldusfirmat Dermoshop, kes andis
kingituse kõigile päevast osavõtnud meestele
ja teisi toetajaid.
Aitäh osalejatele, hoidkem ja hooligem
teineteisest!
Dr. AIVE KALININA

DETAILPLANEERINGUD
Keskkonnamõju strateegilise
hindamise (KSH) mittealgatamine
Otepää Vallavalitsus otsustas 01.11.2012.a istungil
korraldusega nr 2-4-588 mitte algatada Otepää vallas
Pühajärve külas Salu kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõjude strateegiline hindamine.
Detailplaneeringu algataja ja kehtestaja on Otepää
Vallavalitsus. Detailplaneeringuala hõlmab 1,6 ha suurust Salu maaüksust (katastritunnus 63601:002:0161),
mille maa kasutuse sihtotstarve on maatulundusmaa
(M, 100%). Detailplaneeringuga kavandatakse OtepääKääriku-Kurevere maanteega piirnevale alale viie
krundi moodustamist kogu Salu kinnistust kuni 20 %
ulatuses. Planeeringuga lahendatakse kruntide jagamine ja määratakse ehitusõigused. Lähtudes keskkonnamõju eelhinnangust ja teadaolevatest andmetest ei
kaasne planeeritava tegevusega olulist keskkonnamõju
ning KSH algatamine ei ole vajalik. Keskkonnaametiga
on otsus kooskõlastatud.
Kinnitatud otsusega on võimalik tutvuda Otepää
Vallavalitsuses tööajal ja valla kodulehel ning Ametlike
Teadaannete lehel alates 12.11.2012 (Enelin Alter, enelin.
alter@otepaa.ee, 7664820).
Teate avaldamise õiguslik alus: “Keskkonnamõju
hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seadus” §
35 lg 6.

Detailplaneeringu kehtestamine
Otepää Vallavalitsus kehtestas 01.11.2012.a istungil korraldusega nr 2-4-587 Otepää vallas Märdi külas Niidu
kinnistu detailplaneeringu. Detailplaneeringu ala hõlmab Niidu maaüksust (katastritunnus 63601:002:3294),

Otepää Teataja on Otepää, Palupera, Puka
ja Sangaste valla tasuta jagatav infoleht.
Aadress: Lipuväljak 13, Otepää 67405
Telefon: 7664 818

mille sihtotstarve on arhitekti J.Ruljandi poolt
koostatud Valga maakonnas, Otepää vallas, Märdi
külas, Kakulaane maaüksuse detailplaneeringust
tulenevalt elamumaa (EE, 100%). Detailplaneeringu
käigus muudetakse 2004. aastal arhitekt J.Ruljandi
poolt koostatud Kakulaane maaüksuse detailplaneeringus määratud maa kasutuse sihtotstarvet ja
määratakse ehitusõigus vastavalt uuele sihtotstarbele. Niidu kinnistu detailplaneeringu eesmärk on
majutushoone rajamine. Detailplaneeringu kehtestamisega ei kaasne keskkonnamõjusid.
Detailplaneering on kättesaadav tööajal Otepää
Vallavalitsuses (Lipuväljak 13, Otepää).

Detailplaneeringu algatamine
Otepää Vallavalitsus algatas 01.11.2012.a istungil korraldusega nr 2-4-589 Otepää vallas Otepää
linnas asuva Kopli tn 1 kinnistu (katastritunnus 55601:004:0360) detailplaneeringu.
Detailplaneeringu eesmärgiks on ehitusõiguse
määramine pereelamu-ärihoone ja abihoonete
ehitamiseks. Krundi kasutamise soovitud sihtotstarbed on pereelamu maa (EP 75%) ning kontori- ja
büroohoone maa (BB 25%).
Detailplaneeringuga ei muudeta üldplaneeringut,
kuna säilib krundi põhiostarve ning üldplaneeringuga on lubatud krundile määrata kõrvalotstarve
30 % ulatuses. Detailplaneeringuga soovitakse
ehitada 2-korruselist elamut koos büroopinnaga
ja abihooneid (auto varikatus-kuur ja kasvuhoone).
Parkimine lahendatakse omal krundil. Planeeritava
ala suuruseks on 1948 m².
Info: Enelin Alter, enelin.alter@otepaa.ee, 7664
820.

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

Spordiklubid ja spordiürituste korraldajad!
1. detsembrini 2012. a. saab Otepää Vallavalitsusse
või e-mailile: vald@otepaa.ee esitada taotlusi järgmiseks kalendriaastaks noortespordi tegevustoetuse
ja spordiüritustele toetuse saamiseks.
Taotluste vormid ja kehtiva määruse leiate valla
kodulehelt spordi rubriigist.
Lisainfo: Martin Teder, Otepää Vallavalitsuse sporditöö spetsialist, 5624 2785.

Kultuurikollektiivid ja kultuuriürituste korraldajad!
Kuni 1. detsembrini on Otepää vallas tegutsevatel kultuuriühingutel võimalik taotleda:
kultuuriühingu pearaha toetust, kultuuriürituse
toetust ja andeka noore kultuuripärli toetust.
NB! Tutvuge kindlasti toetuse andmise korraga
Otepää valla kodulehel www.otepaa.ee rubriigis
“Kultuur”.
Sirje Ginter, Otepää valla kultuurijuht
509 7795, Sirje.Ginter@otepaa.ee.

Teade
Lähtuvalt 01.11.2010 sõlmitud lepingust on Otepää
valla teede ja tänavate talihoolduse korraldajaks AS
Otepää Veevärk.
AS Otepää Veevärgi poolne kontaktisik talihooldega seotud küsimustes ja probleemides on Harri Oona,
tel: 53 730 644.

Otepää korraldab jõulukaunistuste konkursi
Otepää Vallavalitsus kuulutab välja jõulukaunistuste
konkursi, millega kutsutakse kõiki Otepää linnaelanikke ja ettevõtjaid kaunistama jõuluajal oma kodusid,
ettevõtteid ja töökohti.
Vallavalitsuse kinnitatud žürii hindab avalikus linnaruumis eksponeeritud vaateaknaid ning hoonete ja
kinnistute välidekoratsioone 3.-20. detsembrini 2012.
Võitjad kuulutatakse välja 21. detsembril Talvepealinna tiitli saamise pidustustel.
Kolm kaunimat kodu või ettevõtet saavad Bauhofi
kaupluse kinkekaardid – I koht 500 euro , II koht – 300
euro ja III koht – 200 euro väärtuses.
Ootame kõiki osalema! Teeme üheskoos Otepää
ilusaks! Täiendav info: abivallavanem Mairo Kangro,
5303 3035.

Pilkuse kirbuturg
Pilkuse kirbuturg toimub Pilkuse Seltsimajas

kuu igal kolmandal pühapäeval.
Järgmine kirbuturg on 18. novembril.
Info: 5382 3446

SÜNNID
Iti Kruuse

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.

31. oktoobril

Järgmine Otepää Teataja
ilmub 23. novembril.
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Otepää Gümnaasiumi külastas maride delegatsioon
24. oktoobril olid Otepää Gümnaasiumis
külas külalised üpris kaugelt maalt – marilased
Morko vallast Marimaalt. Maride delegatsioon
saabus siia Otepää Gümnaasiumi sõpruskooli
– Saue Gümnaasiumi esinduse saatel. Delegatsioonis oli nii pedagooge kui ka maride kultuuritegelasi.
Otepää Gümnaasiumi direktor Aivo Meema
tutvustas Otepää Gümnaasiumi võimalusi ja
rääkis kooli ajaloost. Külalised tõdesid, et kuigi
hariduselus on meil sarnased mured – lapsi
jääb nii Eestis kui ka Marimaal vähemaks ja
hariduselu ähvardab ümberkorraldamine, on
ka rõõmud ühised – rõõmu teeb, kui õpilased
valitud erialadel edu saavutavad.
Marimaal tegutseb neli kooli, millest üks on
lütseum, ehk meditsiinikallakuga kool, kus on
väga intensiivne matemaatika ja füüsika õpe.
Nii, nagu meie koolideski, on Marimaa koolides kasutusel kaasaegsed tehnoloogilised õpetamisvahendid – puutetundlikud tahvlid ja muu
tehnika. Tegutseb ka tugev muusikakool ning
palju tähelepanu pööratakse õpilaste sportimisvõimaluste arendamisele. Lisaks sellele tegutseb Marimaal presidendi kool, mis on andekatele õpilastele ja kus hetkel õpib 250 õpilast.

9. novembril kell 19.00
Kultuurikeskuses
PEOTANTSUKURSUS algajatele. Juhendab Veiko Ratas. Info:
765 5212

9. novembril kell 20.00
Kultuurikeskuses
TANTSUSALONG. Veiko Ratase juhendamisel tantsime tšatšat. Pilet 5€. Avatud kohvik. Info: 765 5212
11. novembril kell 12.00
Otepää Kultuurikeskuses. Otepää
valla 01.04.-30.09.2012 sündinud LASTE SÜNNIKIRJADE
ÜLEANDMINE. Esineb rahvapilliorkester „Mõmmid“ Lille Tali
ja Merle Soonbergi juhendamisel.
11. novembril kell 15.00
Kultuurikeskuses ISADEPÄEVA
KONTSERT. Otepää valla Aasta Isa 2012 tunnustamine, Eesti
Maaülikooli Kammerkoori kontsert, dirigent Seidi Mutso.
Korraldab Otepää Naisselts.
16. novembril kell 19.00
Otepää Gümnaasiumis
Rahvatantsu segarühma NUUSTAKU 25. SÜNNIPÄEVA
KONTSERT. Kõik huvilised on oodatud!

Külalistega oli kaasas eestlastele juba tuttav
marilane Aleksei Aleksejev. Aleksejev on
Eestis õppinud kinorežissöör ning Rein Marani
õpilane. Ta on teinud seitse dokumentaalfilmi

meie hõimurahva, maride elust. Praegu töötab
ta Saue Gümnaasiumis meediaõpetajana.

17. oktoobril oli lasteaiarühma Pipi sünnipäev. Juba hommikul võis lasteaia ukselt kuulda
„Pipilaulu“ ja „Pannkoogilaulu“. Lasteaiarühm
võttis sel moel vastu oma külalisi koolist. Tulijateks olid Pühajärve Põhikooli 1. klass ja klassijuhataja Maie Eensalu, kaasas omavalmistatud
sünnipäevatort ja imekaunis Pipi pildiga õnnitluskaart.
Kui head soovid ja tervitussõnad öeldud,
võisid lasteaialapsed koos 1. klassiga tantsima ja
mängima hakata.
Peo käigus selgitati välja kõige tugevam poiss.
Kuna hobust polnud käepärast, tõsteti sirgetel
kätel raamatut. Tüdrukud said mõõtu võtta
tasakaalu hoidmises. Lahtiselt pähe pandud
raamat ei tohtinud maha kukkuda. Seejärel
prooviti viguritega tantsu – ikka nii, nagu pärisPipidele kohane.
Kui rahmeldamisest kõht tühjaks läks, ootas
pisikesi päevakangelasi ja külalisi ühine sünnipäevalaud puuviljade ja maiustustega.

K

MARTIN TEDER, Jalgpalliklubi FC Otepää

Kultuurikeskuses KÄSITÖÖRING.

18. novembril

Pilkuse Seltsimajas KIRBUTURG.

29. novembril kell 19.00
Kultuurikeskuses Endla Teatri
etendus „EESTI MEES JA TEMA POEG“. Pilet 8/10 € (sooduspilet õpilastele, õpetajatele, pensionäridele). Piletid müügil Otepää
Turismiinfokeskuses ja kultuurikeskuses. Info: 765 5212, 5804 3215

KINO
15. novembril kell 19.00
Kultuurikeskuses. „Ted“ (2012),
komöödia. Alla 14 a. keelatud! Pilet 1,60 €.
“Ted” on täiesti häbitu komöödia John Bennettist (Mark Wahlberg),
täiskasvanud mehest, kelle elu muudab raskemaks... tema lapsepõlve
jõulusoovi mõjul ellu ärganud kaisukaru Ted, kes keeldub oma sõbra
kõrvalt lahkumast.
Osades Mark Wahlberg (“Kahe tule vahel”), Mila Kunis (“Seksisemud”,
“Must luik”), Giovanni Ribisi (“Salakaup”), Laura Vandervoort (“Nüüd
läheb sõjaks”), Patrick Warburton (“Perepea”), Joel McHale (“Mis su
number on?”) jt. Filmi pikkus: 1h 46 min

22. novembril kell 19.00
Kultuurikeskuses „Eestlanna
Pariisis“ (2012), draama. Pilet 1,60 €.
“Eestlanna Pariisis” on draama kahest eesti naisest Pariisis. Eesti
väikelinnas elaval Annel (Laine Mägi) avaneb võimalus asuda tööle
Pariisi, hooldades seal nõudlikku väliseesti vanaprouat Fridat (Jeanne
Moreau). Üksildase suurilmadaami ja provintsist pärit lihtsa naise
suhe muutub aga keerukaks ja peatselt ootavad neid ees sündmused,
mis muudavad mõlema elu igaveseks.
Ilmar Raagi kirjutatud ja lavastatud “Eestlanna Pariisis” maailmaesilinastus
toimus augustis Šveitsis prestiižika 65. Locarno filmifestivali põhivõistlusprogrammis, kus film võitis oikumeenilise žürii auhinna.
Eesti väikelinnades ja Pariisis üles võetud linateose peaosades mängivad
eestlanna Laine Mägi ja legendaarne prantsuse filmidiiva Jeanne
Moreau. Lisaks teevad filmis kaasa Patrick Pineau, Ita Ever, Ago
Anderson jt tuntud näitlejad.

LII PETERSON

evadel alguse saanud Eesti meistrivõistlused (EMV) jalgpallis on selleks aastaks
lõppenud. Tänavu osales Otepää esindusmeeskond taas EMV III liiga lõunatsoonis, kus
erinevate probleemide kiuste saavutati tagasihoidlik 8. koht 12 võistkonna seas.
Kui möödunud kahel hooajal osales EMV-l
kaks Otepää meeskonda ja lisaks neile mängis
üks meeskond rahvaliigat, siis sel aastal oli tõsisemaid jalgpallihuvilisi vähem ja EMV-l esindas
Otepääd üks meeskond. See-eest mängis aga
rahvaliigat kaks kohalikest jalgpallihuvilistest
koosnevat võistkonda.
Lisaks täiskasvanutele oli EMV-l väljas ka
üks FC Otepää nimeline noortevõistkond, kes
mängis 2003. aastal sündinute vanuseklassis.
Natuke vanemad Otepää noorjalgpallurid
said võistelda erinevate FC Elva võistkondade
eest, kus mängivad koos paljude lähipiirkonna
valdade (Palupera, Puka, Rõngu) noored jalgpallihuvilised. See võimalus on Otepää valla
noorjalgpallurite jaoks sobiv lahendus, sest nii
on võimalik komplekteerida jalgpalliks vajalik
võistkond igas vanuseklassis.
Lisaks annab koostöö naaberklubi FC Elvaga
paremad võimalused olla konkurentsivõimeline
suuremate linnade klubidega ning pakub ambitsioonikamatele noortele väljundi sportlike unistuste ellu viimiseks.
Soovin kõigil jalgpallihuviliste mõnusat saalihooaega!

18. novembril kell 10.00

MONIKA OTROKOVA

Lasteaiarühm Pipi sai 19aastaseks!

Jalgpalli välihooaeg on lõppenud

KULTUURIÜRITUSED

Peotantsukursus algajatele
Üks kord kuus toimub Otepää Kultuurikeskuses peotantsukursus algajatele Veiko Ratase
juhendamisel.
Kursus algab 1 tund enne tavapärast
tantsusalongi. Tund maksab kursuslastele 6 €
(hind sisaldab pääset samal õhtul kell 20.00
algavale tantsuõhtule).
Tantsupartneri võib leida ka kursusel,
seetõttu on oodatud ka üksinda tulijad!
Novembrikuu tantsukursus toimub
9. novembril algusega kell 19.00.
Info: 765 5212.

Küllakutse Tarpist
Otepää valda on saabunud küllakutse meie
sõprusvallast Tarpist. Kultuurikollektiivid Otepäält on oodatud külla 2. advendiks, reisiaeg
5.-11. detsember 2012.
On veel 3 vaba kohta. Kes on huvitatud kaasa tulemast, palume anda teada 13. novembriks aadressile: mari.mottus@otepaa.ee.
Täiendav info: Mari Mõttus, 766 4816 (tööpä-

Advendikontserdid Otepää
kultuurikeskuses
Pühapäev, 2. detsember kell 16

Dirigent Arno Anton
Jõulumuusikat suurelt sõpruskonnalt (noorimad
9-10aastased , suurimate kogemustega mehed
on mänginud pilli 50 aastat). Puhkpillimuusika
ühendab pillimehi Pukast, Tõrvast, Rõngust,
Elvast, Tartust, Hellenurmest, Tõutsist, Sihvalt ja
Otepäält.

Pühapäev, 16. detsember kell 16

SPORDIÜRITUSED
Tehvandi Spordikeskuses Otepää talispordimuuseumis näitus
”Suusahüpped”.
17. novembril kell 11.00. Valga Spordihallis. XII Alfred Neulandi
mälestusvõistlused tõstmises.

OTEPÄÄ VANAMUUSIKAANSAMBEL

evadel), mari.mottus@otepaa.ee.

Üldkehaline rühmatreening

Laupäev, 22. detsember kell 16

Treeningutel arendame kere süvalihaseid ja suurlihaseid, parandame vastupidavust, kordinatsiooni ja
painduvust.
Treeningute aeg : E, N, kell 18-19.00 Otepää Gümnaasiumi aulas ja Spordihoones. Hind: 23 eur kuu.
Treener: Toomas Halliste (Otepää kergejõustikutreener).
Esimene tund 19. novembril (E) kell 18.00, Otepää
Gümnaasiumi Spordihoones. Oodatud nii mehed kui
ka naised igas vanuses. Info: 5662 1859

Eesti-Prantsuse-Belgia koostöös valminud filmi produtsendid on Riina
Sildos Eestist, Miléna Poylo ja Gilles Sacuto Prantsusmaalt ning
Philippe Kauffmann Belgiast. Aastal 2008 valiti „Eestlanna Pariisis“
esimese eesti projektina Cannes’i filmifestivali Cinefondation´i projektiturule L´Atelier. Filmi pikkus: 1 h 36 min.

PÜHAJÄRVE-RÕNGU PUHKPILLIORKESTER

Jõulumuusika kaugete aegade tagant tänapäevani.
Lii Peterson, Jane Lööndre (viiulid), Helis Teearu
(klavessiin), Külli Teearu (plokkflöödid), Magnus
Leopard (tromboonid), Arno Anton (plokkflööt,
tromboon), Otepää Muusikakooli plokkflöödiõpilased.

“Mitmekülgsus” täiskasvanutele

“Eestlanna Pariisis” stsenarist-režissöör on Ilmar Raag, kaasstsenaristid
on Agnès Feuvre ja Lise Macheboeuf. Filmi operaator on Cesar´iga
pärjatud Laurent Brunet Prantsusmaalt.

RO:TORO
Eesti folkdzässansambel läheneb traditsioonilistele hoogsatele torupillilugudele moodsa, helikeele
kaudu lisades muusikasse saksofoni, elektrikitarri
ja omavalmistatud alternatiivsed löökpillid. Kõlapilt jääb ikka ürgseks ja torupillikeskseks.
Cätlin Jaago, Sandra Sillamaa (torupillid), Marek
Talts (elektrikitarr), Silver Sepp (löökpillid), Marko
Mägi (saksofonid).

EELK Otepää Maarja kogudus
ANNAB TEADA

Jumalateenistused oktoobri- ja novembrikuus:
Kõik jumalateenistused (v.a. jõululaupepäval ja vana-aasta
õhtul) toimuvad kuni kevadeni talvekirikus!
P 11. novembril kl. 11.00 JT Otepää talvekirikus.
P 18. novembril kl. 11.00 JT Otepää talvekirikus.
P 25. novembril kl. 11.00 missa (JT armulauaga) Otepää talvekirikus.
EELK Otepää Maarja koguduse kantselei avatud: E-T kl 10-13,
saadaval kasutatud riided.
Ootame lauljaid kirikukoori, täpsem info Helle-Maie Mölder,
tel. 5250199.
Annetajatele:

A/a: SEB 10202008006001, EELK OTEPÄÄ MAARJA KOGUDUS
BIC : EEUHEE2X IBAN : EE35 1010 2020 0800 6001 10202008006001

Palupera vallavalitsus, www.palupera.ee
Hellenurme sjk 67514, Valgamaa
Tel 767 9502, e-post: palupera@palupera.ee
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AMETLIK INFO
Palupera Vallavalitsuse istungil 24.10.2012 korraldati:
Kinnitati täiendava sotsiaaltoetuse puudega inimeste
toetuse nimekiri 11 inimesele kogusummas 260,72
eurot.
Kinnitati oktoobrikuu toimetulekutoetuse saajate
nimekiri 8 perele kogusummas 723,24 eurot.
Kinnitati hooldamise eest saadava toetuse saajate
nimekiri 22 inimesele kogumahus 399,61 eurot ja tasuti
sotsiaalmaksu 4 hooldaja eest kogusummas 367 eurot.
Anti kaks sünnipäevatoetust 90.a. ja eakamale vallakodanikule a´20 eurot, kaks ühekordset toetust a´ 20
eurot, üks kriisitoetus 20 eurot, kaks matusetoetust a´
130 eurot ja üks hüvitis lapsele prillide ostuks 32 eurot.
Määrati Hellenurme külas munitsipaliseeritava ala piiriettepaneku AT1210230039 lähiaadressiks Mõisamaa.
Peeti võimalikuks jagada Lutike külas Lille kinnistu kaheks eraldi maatulundusmaa sihtotstarbega
katastriüksuseks – Lille ja Väike-Tsura.
Peeti võimalikuks jagada Räbi külas Ala-Agariku kinnistu neljaks eraldi katastriüksuseks – elamumaa AlaAgariku 15355 m², maatulundusmaad Elmari 14,15 ha
ja Kärsamäe 8,37 ha ning transpordimaa Agariku tee
3949 m².
Alates 2. jaanuarist 2013 kuni 31. detsembrini 2017 osutab jäätmeveo teenust vallas Eesti Keskkonnateenused
AS. Määrati teenustasu suurused, mis kehtivad alates
01.01.2013:
Segaolmejäätmed

Hind käibemaksuta,

(kogumismahuti maht liitrites)

Kuni 50 l jäätmekott
80
140
240
360/370
600
660
800
1100
1500
2500
4500

eurodes

0,50
0,60
1,20
1,75
3,00
7,00
7,50
8,50
12,00
15,00
25,00
40,00

MTÜ Tantsuklubi Mathilde
tegutsevad ringid Hellenurme kultuurimajas:
Esmaspäev
kell 19.00 rahvatantsuring Helles,
kell 20.30 showtantsuring Muhedad.
Teisipäev
kell 19.15 kõhutantsuring Marbella.
Kolmapäev
kell 17.00 peotantsuring Promenaad
lastele.
Neljapäev
kell 19.00 vanatantsuring Mathilde.
Reede
kell 19.00 peotantsuring Promenaad
täiskasvanutele.
Pühapäev
kell 15.00 näitering Muhkel,
kell 19.00 linetantsuring.
Valikuvõimalus igale eale.
Info: 5662 2044, Elsa.

PALUPERA VALLA
SEGAKOOR
OOTAB LAULMA
Eesmärgiga osaleda 2014. a üldlaulu- ja tantsupeol tehti sel sügisel
algust taastada vallas
laulutraditsioon.
Laulmas käiakse koos
kolmapäeviti kell 19.00 Palupera
koolimajas. Eriti oodatakse mehi!
Info: 5664 0264, Maia ja
5139 071, Kalev.

NÕUNI KULTUURIMAJAS
TEGUTSEVAD RINGID:
esmaspäeval kell 19 AEROOBIKA,
kolmapäeval kell 17 TANTSURÜHM
„Pääsusilmad“,
neljapäeval kell 10.30 NAISANSAMBEL
„Lõbusad lesed“,
kell 17 LASTE LAULUANSAMBEL,

maht liitrites)

0,01
0,01
0,01
0,01
0,01

Biolagundatavad köögijäätmed
(kogumismahuti maht liitrites)

„Oikuimaru“.

Ootame meiega koos laulu- ja tantsulustist osa
saama ka uusi liikmeid!

80
140
360/370
600/660
Suurjäätmed, 1m³

0,01
0,01
0,01
0,01
0,01

Palupera Vallavalitsuse istungil 26.10.2012 korraldati:
Määrati valla hallatavates asutustes tuleohutuse eest
vastutavateks ja enesekontrolli tuleohutusaruandeid esitama kohustatud isikuteks Palupera põhikoolis direktor
Svetlana Variku, Nõuni maakultuurimajas arendusjuht Kalev Lõhmus, Nõuni külaraamatukogus juhataja
Vaike Viks, Hellenurme külaraamatukogus juhataja Asta
Jõesaar ja Hellenurme mõisahoones MTÜ Hellenurme
Mõis tegevdirektor Vambola Sipelgas. Vallavanemal sõlmida nimetatud asutuste juhtidega tuleohutuskorralduse
vastutuse üleandmise-vastuvõtmise aktid.
Palupera Vallavalitsuse istungil 6.11.2012 korraldati:
Anti üks sünnipäevatoetus 90.a. ja vanemale eakale 20
eurot ning üks hüvitis meditsiinilise abivahendi rendiks
18,30 eurot.
Rahuldati tähtajaliselt erandkorras 1 taotlus korraldatud jäätmeveoga liitumisest vabastamiseks 17.11.12
– 31.12.17.
Tulenevalt 2011.aastal korraldatud riigihanke
„Palupera valla teede talihoole 2011/2012/2013 talveperioodidel“ hankedokumentidele oli edukatel pakkujatel võimalus kaheks talveks hankelepingut sõlmides
esitada taotlus lepingu muutmiseks teisel talveperioodil.
Lepingu poolel on õigus nõuda hinna korrigeerimist,
kui seda tingivad objektiivsed asjaolud (nt kütusehinna
tõus, alampalga tõus jms) järgmisel talveperioodil, kuid
mitte suuremas ulatuses kui on jooksva aasta tarbijahinnaindeks seisuga 1. august. Rahuldati FIE Vahto Sikk
Vahi talu ja Tasemix OÜ põhjendatud taotlused, mis jäid
lubatud ulatusse ja uueks lumetõrje 1 km maksumuseks
on 2012/2013 talveperioodil taotlejatel 15,57 eurot käibemaksuta.
9. oktoobril eraldas vallavolikogu valla eelarve reservfondist vahendid Hellenurme Jõe tänava joogiveetorustiku remonttöödeks. Pärast arutelusid objektil, mitmete
ettevõtjate pakkumusi kaaludes, jõudis vallavalitsus

SA Erametsakeskus kutsub metsaomanikke koolitusele
METSAOMANIK JA MAKSUD
Koolitusel räägitakse füüsilise isiku ja füüsilisest
isikust ettevõtja maksustamisest metsamaterjali ja
kasvava metsa raieõiguse müügil jt õigusaktidest
metsa maksustamisel ning antakse selgitusi tulude
deklareerimise – kulude mahaarvamise reeglite osas.
Koolituste toimumisajad ja -kohad:
20. november kella 12-16 Tartus, hotell Tartu (Soola 3)
KORDUSKOOLITUS!
21. november kella 9-13 Põlvas, Pesa hotell (Uus tn 5).
28. november kella 10-14 Tallinnas, hotell Dzingel (Männiku
tee 89) KORDUSKOOLITUS!
4. detsember kella 11-15 Viljandis, Grand Hotel Viljandi
(Tartu 11/Lossi 29).
5. detsember kella 9-13 Valgas, Valga Maavalitsuse saalis
(Kesk 12).

Koolitustel teeb ettekande Maksu- ja Tolliameti maksunõustamise talituse juhtivspetsialist Eha Kütt.
Koolitused on TASUTA! Kohtade arv on piiratud.
Vajalik eelregistreerimine! Osavõtusoovist teatada
aadressil: evelin.huul@eramets.ee või tel 683 6066
hiljemalt 3 päeva enne koolituse toimumist.

Läheneb metsauuenduse ning metsa inventeerimise ja kavade toetuste taotlemise tähtaeg
2 peavad esitama FIE, AS, OÜ. Vormid ja info on
saadaval erametsakeskuse kodulehel www.eramets.
ee. Taotlusele lisatakse taimede ostu arve koopia
ja mehhaniseeritud maapinna ettevalmistamisel
teenuse kasutamisel arve koopia ning maksekorraldused. Maapinna ettevalmistamist, istutust ja
kultuuride hooldamist võib metsaomanik ise teha,
selleks arvet pole vaja.
Taotlus esitatakse SA Erametsakeskusele, Tallinn
10621 Mustamäe tee 50 hiljemalt 19. novembril.
Samale aadressile saadetakse ka metsa inventeerimise ja kava koostamise toetuse taotlus hiljemalt 5.
detsembril. Taotlemiseks vajalikud vormid on: Lisa
1 Taotlus, Lisa 13, Nimekiri ja lisadena kaasa koopia
tiitellehest, arvest ja maksekorraldus. Toetuse suurus
koos kava koostamisega on 14.5 €/ha.
Valgamaa Erametsaühing (Kesk 12 Valga) abistab
metsaomanikke taotluste vormistamisel ja annab
nõu metsade majandamisel. Ühistust saab metsaomanik infot turuseisu kohta ning abi puidu või raieõiguse müügil ning metsa uuendamisel. Info. 5624
7325 (Helju Leosk), helju.leosk@valgamv.ee ja 5649
3197(Atso Adson), atso.adson@erametsaliit.ee.
HELJU LEOSK, Valgamaa Erametsaühing

Algas alkoholi liigtarvitamise ennetamise kampaania
5. novembril algas Tervise Arengu Instituudi poolt
korraldatav alkoholi liigtarvitamise ennetamise kampaania. Nagu ka mitmel viimase alkoholi
liigtarvitamise ennetamise kampaania puhul, on
sihtrühm 25-44aastased inimesed, kes joovad üle
riskipiiride.
Kampaania käsitleb alkoholi pikaajaliste tervisemõjude teemat ning teadvustab, et ka mõõdukas
alkoholitarvitamine kätkeb endast riske tervisele
ning tekitab organismile kahju. Esimesed märgid
alkoholi mõjust tervisele ei ole sageli ohtlikud ning
neid kiputakse tahtlikult või tahtmatult seostama
muude põhjustega kui alkohol.
Probleemiks on, et inimesed alahindavad enda
alkoholitarbimise taset kas teadmatusest või nad ei
tunnista endale tegelikku olukorda. Enda alkoholitarbimist hinnatakse mõõdukaks ning tegelikke
riske ei märgata. Suurema osa haiguste või seisundite korral on kahjud kumulatiivsed ja on seotud
tarbitud kogustega – mida rohkem ja sagedamini

PROJEKTID

Info: 5346 5648, MARIKA

Koolituse läbiviimist toetab SA Keskkonnainvesteeringute
Keskus.

Metsauuendustoetust saab taotleda 2012. a tehtud
tööde kohta. Toetatakse:
Metsakultiveerimismaterjali soetamist 80%
kuid mitte rohkem kui 0,16 eurot metsapuutaime
kohta ning mitte rohkem kui 0,35 eurot laialehelise lehtpuuliigi (tamm, vaher, pärn, saar, jalakas)
taime koha. Taimed peavad olema ostetud tegevusluba omavalt isikult. Metsapuu seemne ostu ei
toetata.
Maapinna ettevalmistamist ketasadraga kuni
96 eurot hektari kohta ja muu seadmega (näit.
labidaga istutusaugu tegemine) 64 eurot hektari
kohta.
Metsataimede istutamist – toetusmäär kuni
128 eurot hektari kohta.
Rajatud metsakultuuri hooldamist kuni 96
eurot hektari kohta. Toetust saab taotleda kolmel
järjestikusel aastal.
Metsauuendamiseks ja maapinna ettevalmistamistööde teostamiseks peab olemas olema metsateatis, kus eraldi ridadel näidatud MM ja IS või KV.
See metsateatis jääb aluseks edaspidi metsakultuurile hooldamise toetuse taotlemisel.
Vajalikud vormid: (Taotlus Lisa 1 ja Nimekiri Lisa 6) ning Vähese tähtsusega abi teatise Lisa

lahendini ja lubas sõlmida vallavanemal töövõtulepingu AS VALMAP GRUPP´iga summas 4000 eurot
käibemaksuga. 4 eramu ulatuses paigaldatakse 2m
sügavusele uus joogiveetorustik põhiliselt kinniselt sundujutuse meetodil, iga eramu saab ka maakraani. Töödega planeeritakse lõpetada hiljemalt
25. novembriks.

kell 19 LINETANTSU RÜHM

Paber ja kartong (kogumismahuti

240
360/370
600/660
1100
2500
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alkoholi tarbitakse, seda suurem on terviserisk.
Kampaania raames on kõikidel huvitatutel võimalus küsida veebisaidil alkoinfo.ee nõu alkoholiga
seonduvates küsimustes ning probleemide korral.
Küsimustele vastavad psühholoog, psühhiaater ning
ekspert.
Samuti hakkab novembrikuus tööle mobiilsetele
seadmetele mõeldud alkokalkulaator, mis võimaldab sisestada tarvitatud joogid ning seeläbi hinnata
oma alkoholitarvitamise terviseriski.
Kampaaniat rahastab Euroopa Liit Euroopa Sotsiaalfondi programmi “Tervislikke valikuid toetavad meetmed 2012” raames ning see on osa Tervise
Arengu Instituudi tegevuskavast alkoholikahjude
vähendamiseks.

Lipumast
Hellenurme võrkpalliväljakule
Toetuse saaja ja kaasfinantseerija – Palupera
vallavalitsus
Toetaja – Eesti Olümpiakomitee ja Valgamaa
Spordiliit
Toetus – EOK liikumisradade projekt 2012 ja
Valgamaa Spordiliit rahastasid 205 euroga
Hellenurme võrkpalliväljakule 8 m lipumasti
soetamist ja paigaldamist. Projekti omaosalus
50%, 205 eurot.
Projekti lõpp – 30.11.2012.a.

Palupera mõisa linnumaja
avade sulgemine
Toetuse saaja – Palupera põhikool
Palupera valla roll – osaletakse projekti
partnerina, kaasfinantseerijana.
Toetaja – Muinsuskaitseamet
Toetus – kultuurimälestise, Palupera lindla avade
sulgemiseks eraldati 1000 eurot. Omaosaluse
suurus selgub teostatavate tööde mahust ja 2013.
a. vallaeelarve eraldisest.
Projekti lõpp – 01.07.2013.a.

Palupera valla noored
koos noortevolikoguga
ettevõtlikumaks
Toetuse saaja – Palupera valla noortevolikogu
Palupera valla roll – osaletakse projekti
partnerina, katusorganisatsioonina, mitterahalise
kaasosalusega.
Toetaja – Eesti Noorteühenduste Liit
Toetus – ENLi osaluskogude projektifond
eraldas 800 eurot valla noortele
enesejuhtimiskoolituse, ettevõtluskoolituse ja
tänuürituse korraldamiseks (valla noorsootöösse
panustajad, aktiivsed noored) 2012. aastal.
Projekti lõpp – 31.12.2012.a.

TEADAANNE
Palupera valla naiskoor valmistub laulupeoks
Palupera vallas 2012. aastal sündinud naiskoor
registreeris end XXVI laulu- ja XIX tantsupeole
“Aja puudutus. Puudutuse aeg”.
2014. a suvel toimuvale laulupeole saamiseks
tuleb aga poolteist aastat kõva tööd teha. Selleks on aga juhendaja Merle Soonbergi eestvedamisel ligi 30 naist valmis. Laulmas käiakse
Palupera mõisakoolis kolmapäeviti algusega
kell 19.00. Palupera vald katusorganisatsioonina
soovib teile laululusti ja edukaid proovikatseid
tulevikuks!

Kasutatud riiete müük
13. novembril kell 11-14 Hellenurme kultuurimajas.
Müügil joped, kampsunid, fliisid jm.

Hellenurme rahvamajas
alustab tööd peotantsuring.
Igal kolmapäeval kell 17.00 lastele ja
reedel kell 19.00 täiskasvanutele.
Kui soovid osaleda, anna endast aegsasti
teada Ilona 5649 2713 või Elsa 5662 2044.

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

PUKA

9. november 2012

5

www.puka.ee

K

õik sai alguse enne suvevaheaega, kui meie
kooli külastasid projekti „Eesti – võimaluste
maa“ korraldajad. Osalemiskutse õppelaagrisse said kuus Valgamaa kooli, millest esindatud
oli viis: Keeni Põhikool, Hummuli Põhikool, Valga
Põhikool, Tsirguliina Keskkool ja Puka Keskkool.
Meie koolis olid projektist huvitatud Pille Markov
9. klassist ja Liisa Marie Koort 8. klassist. Võtsime
korraldajatega ühendust ning kohad laagris olid tagatud!
22. oktoobril alustas buss Valgast teed projektis
osalejatega, Pukas võeti meidki peale. Algas sõit
Tartusse, kus veetsime kaks päeva neljast. Külastasime Tartu Ülikooli, kus tutvustati õppimisvõimalusi Tartu Ülikooli Teaduskoolis ja Tartu Kutsehariduskeskuses. Pärast seda läksime uurima,
kuidas käib elu teatris Vanemuine. Saime näha
teatri telgitaguseid ja teada palju uusi fakte! Hiljem
toimus kultuuriõhtu Kotka Keldris, kus tutvusime
üksteisega ning tegime Eesti-teemalist viktoriini ja
mõistekaarti.
Teine päev algas Tartu Kohtumaja külastusega.
Nägime kartserit, kohtusaale ja arhiivi. Saime vestelda ka kohtunikuga, kes tutvustas meile oma tööd
ja vastas meie rohketele küsimustele. Bussiga sõitsime Tartu Maja betoonitehasesse, kus saime näha
tehases valmivaid betoonist detaile. Järgnevalt oli
meil vaba aeg Tartu linnas liikumiseks.
Varsti kogunesime, et minna Ahhaa keskusesse.
Seal läksid kõik laiali, sest kõike oli vaja ju järele
proovida! Kell 5 avas ukse töötuba, kus meile
räägiti silma ehitusest ning kõik said oma oskused
(ja julguse) proovile panna, kuna lahkasime külmutatud seasilma. Mõni oli külmavereline, mõni
nõrganärviline, kuid lõbus oli kõigil. Õhtustasime
Big Pen Pubis, pärast seda oli meile üllatus. Paljud
oletasid, et lähme kinno, ja nii oligi! Vaatasime
väga põnevat Eesti filmi nimega „Seenelkäik“.
Kolmanda päeva hommikul sõitsime Taevaskoja Puhkekeskusesse. Panime üles telgid ja asusime
tõukerattamatkale! Läbisime pika teekonna filmi

AMETLIK INFO
Puka Vallavolikogus:

Meil oli seiklusrikas koolivaheaeg
„Viimne reliikvia“ radadel. Laagriplatsil tegime
lõkke. Puhkekeskuses rääkis Kristiina meile metsas
ellujäämisest. Veel veidi enne pimedust toimus
fotojaht, kus kõik tegutsesid väga tempokalt. Ühest
punktist teise jooksmine väsitas ära ning seejärel
istusime tunde lõkke ääres, valmistasime maitsvaid toite ja mängisime lõbusaid mänge. Magama
minnes oli kartus, et hakkab külm, kuid tegelikkuses oli telgis tänu spetsiaalsetele magamiskottidele
koguni palav. Mõni magas isegi väljas.
Viimasel hommikul tegime lõkkel putru ja teed,
sest telgiga võrreldes oli õues jahe. Seejärel veetsime aega Puhkekeskuse seminariruumis, kus rääkisime korraldajatele oma muljeid, tegime mõistekaarti ja ütlesime, mis meile sellest projektist
meeldis. Selgus, et midagi negatiivset polnud kellelgi öelda. Kurb oli vaid see, et aeg oli ruttu läinud

ja juba tuli lahkuda. Mälestuseks joonistasid kõik
paberile oma laevukese elumerel, kuhu igaüks
sai kirjutada midagi mälestuseks. Enne minekut
sõime veel lõunat, pakkisime asjad ja panime
telgid kokku. Ja algaski kojusõit... Järgneval
nädalal käisid korraldajad ka kõigis koolides ning
jagasid informatsiooni Euroopa noorte, Euroopa
vabatahtliku teenistuse ning nende projektide kirjutamise kohta.
Kogu projekti vältel omandasime palju uusi
teadmisi, oskusi ja mõtteid oma tulevikuplaanide kohta. Suur-suur aitäh teile Gerda, Sirli, Kaia,
Helene ja Kristiina, et te nägite nii palju vaeva,
pühendasite oma aega ja tulite imetlusväärselt
toime kõigega! Aitäh ka kõigile teistele projektis
osalenutele!
PILLE MARKOV, Puka Keskkooli 9. klass

Aakre koolilapsed käisid Pukas külas

M

eie ümber on palju asju, mis on kogu aeg
olemas olnud, me ei mõtle nendele tihti
ja pöörame neile tähelepanu ehk ainult
siis, kui nad ühel hetkel kaoksid. Kodumaja, kool ja
koolipark, mängu- ja spordiplats, külapood – need
on iga päev meie ümber.
Septembris oli Aakre koolilastel põhjust oma
kodukandi armsad kohad üles maalida-joonistada, sest osalesime Puka raamatukogu korraldatud
omaloominguvõistlusel „Minu kodukant Puka
vald“. See oli hea võimalus mõelda, mis meist igaühele kodukandis meeldib ja mis on tähtis.
Varsti saabus kutse Puka raamatukokku autasustamisele. Tuli mõte ühendada hea kasulikuga,
seega nii kunstiõpetuse kui ka inimeseõpetuse
teemad – külastada ka Puka vallamaja ning uurida,
kuidas vallavanema töö käib.
30. oktoobri lõunapausi ajal kohtusimegi Puka
vallavanema Heikki Kadajaga, kes on olnud ametis
1993. aastast. Lahkelt juhatas ta meid oma kabinetti, kus me nõupidamiste laua ümber istet võtsime.
Meie kooli lastele on vallavanem tuttav põhiliselt
kooli aktustelt ja talgupäevadel on nii mõnedki
temaga koos koolisööklas suppi söönud. Ta kinkis

igaühele Puka valla kaardi ja tegi ülevaate valla
elust. Vallas on hetkel üle 1700 elaniku/inimese, 18
küla ja üks alevik. Siin on ülekaalus metsamaad,
ja kolm suuremat ettevõtet tegelevadki puiduga:
Gomab Mööbel, AS Jumek ja AS Kiilung. Viimast
teadsid meie õpilased muidugi kohe nimetada.
Nendes suurtes ettevõtetes töötab suur osa valla
tööealistest elanikest, kuid napib väiksemaid ettevõtteid muudelt elualadelt.
Vallavanema tööpäev on vaheldusrikas: koosolekud, sisuline töö dokumentidega, vallavalitsuse töö korraldamine ja tihti tuleb valda esindada
ka vabadel päevadel. Sport on Puka vallas populaarne, seda näitas spordikarikate aukartustäratav
hulk vitriinis.
Vallamajaga ühes majas asuva raamatukogu
juhataja Ene Markov tutvustas meile oma valdusi:
täiskasvanute suur, hele lugemissaal maast laeni
raamatuid täis ja laste lugemistuba, kuid meele
tegi kurvaks see, et viimase lagi läbi jookseb. Lastel
oli kohe hea nõu võtta – paneme vanni alla!
Ene Markov kiitis tublisid joonistajaid ning üllatuseks ilmnes, et olime ainsad võistlusel osalejad.
Laste silmad otsisid väljapanekust muidugi oma

pilti. Noorematest lastest oli parim Kevin Pihus (1.
kl), keskmistest Iris Laineste (3. kl.) ja vanematest
Karl Markus Krillo (6. kl.), neile olid auhinnaks
raamat ja joonistustarbed. Iga osaleja sai tänukirja ja maiustuse, ning kuhjaga kiita pealekauba.
Ja minu arvates on suur tunnustus juba seegi, kui
lapse pilt teistele vaatamiseks näitusele üles pannakse. Nüüdseks oleme kõigis oma valla kolmes
raamatukogus külas käinud.
Järgmisel päeval kunstiringis rääkisime päevast
Pukas ja arutasime, kuidas saaksime meie vallavanemat rõõmustada. „Joonistame talle!“ kostis
hääl. Jah, kindlasti! Aga veel. „Õpime hästi!“ Ja
siis hakkas tulema igasuguseid mõtted: „Mina
teen oma kohviku! Mina hakkan fotograafiks ja
pildistan meie ilusad kohad üles! Mina hakkan
sportlaseks ja siis saab karikaid juurde! Mina jään
Eestisse elama!“ Oo, see plaan teeks rõõmu juba
presidendile endalegi. Aga kuidas raamatukoguhoidjat rõõmustada? Loeme hästi palju ja ütleme
„Aitäh“! Nii me teemegi.
Õpetaja LIINA LAASER

Omaloominguvõistlus Pukas

T

änavu kevadel kuulutas raamatukogu välja
omaloomingukonkursi teemal “Minu kodukoht Puka”. Et Puka vallal on tähtis aastapäev, tundus see mõte olevat igati sobilik.
Ainsana osales Aakre lasteaed-algkooli pere
õpetaja Liina Laaseri juhendamisel. Õpilaste joonistused olid erinevatel teemadel, igaüks maalis
oma kodukohta. Joonistustel võib näha viljapõldu,
seenemetsa, hobuseid aasal, mänguplatsi, ametihooneid või kodumaja. On näha, et lapsed on
olnud südamega asja juures.

Puhkeõhtu Puka Rahvamajas
17. novembril 2012
Algus kell 20.00.

Tantsuks mängib Elektrik Leo.
Pilet esimesel tunnil 3 €, hiljem 5 €.
Riietusstiil: must ja/või valge.
Võta kaasa meelepärane söögija joogipooline ning rõõmus meel.
Tule naudi head seltskonda,
lustlikku tantsumuusikat ja tervendavat
puhkehetke.

• Valga maavanemale esitasid taotlused loa saamiseks
Lundhema OÜ Puka vallas Meegaste külas asuva UueAlbi kinnistu , pindalaga 13,11 ha omandamise kohta
ning Atsi OÜ Puka vallas Meegaste külas asuvate Pommi
kinnistu, pindala 33,3 ha ja Atsi kinnistu, pindala 26,47
ha omandamise kohta. Vallavolikogu, olles seisukohal,
et eelpoolnimetatud kinnistute üleandmine eelpoolnimetatud osaühingutele ei ole vastuolus kohaliku omavalitsuse avalike huvidega ning ei takista Puka vallavalitsusel seadusega antud ülesannete täitmist, toetab loa
andmist.
• Korraldatud jäätmeveo teenuse osutaja leidmiseks
korraldatud konkursil tunnistati riigihanke edukaks
pakkumuseks AS-i Veolia Keskkonnateenused (4.
oktoobril 2012. a sõlmitud ühinemislepingu järgselt
Eesti Keskkonnateenused AS) pakkumus. Vallavolikogu
otsustas anda nimetatud aktsiaseltsile Puka vallas korraldatud jäätmeveo õigus viieks aastaks ajavahemikuks
1. jaanuar 2013. a - 31. detsember 2017. a.

Puka Vallavalitsuses
• Kinnitati Puka Lasteaia hoolekogu koosseisus: Heikki
Kadaja, Malle Teder, Kadri Jürgenson, Milvi Rebane, Agnes
Ilja ja Aakre Lasteaed-Algkooli hoolekogu koosseisus
Krista Tiirmaa, Aivo Vološtšuk, Kalmer Elias, Enn Kull,
Jaanis Veskimets, Kaia Otsa, Merle Kiissa, Anu Uint.
• Väljastati kirjalik nõusolek Aakre rahvamaja saali ja
ruumide valgustuse rekonstrueerimiseks.
• Kooskõlastati Puka Lasteaia sisehindamise aruanne.
• Oktoobrikuu eest maksti toimetulekutoetust kuuele,
ühekordset üheksale, sünnitoetust kahele ja matusetoetust ühele taotlejale.
• Määrati alates 01.01.2012 Puka vallas jäätmeveo
teenustasu suurused (avaldatud valla kodulehel ja raamatukogudes).
• Anti nõusolek MTÜ Aakre Külaseltsile 10. novembril k.a Aakre rahvamajas Mardipäeva ürituse läbiviimiseks.
• 10. novembril 2012.a toimub Kuigatsi külamajas IX
Sügisturniir vene kabes, vallavalitsus toetab meenete
ostmisel 50.- euro ulatuses.
• On lõpetatud Kuigatsi külamaja välisfassaadi tööd,
väljastati kasutusluba.
• Nõustuti Aakre külas asuva Tiigi katastriüksuse
(60801:002:0211) jagamisega - Tiigi, maatulundusmaa
ja Ägliküla tee, transpordimaa.
• Puka Keskkooli ruumides avati jõusaal, mis on avatud
igal esmaspäeval, kolmapäeval ja laupäeval kell 18-21.
Vallavalitsus kehtestas ruumide kasutajatele teenuste
hinnad:
ühekordne kasutus (1,5 tundi) 2.- €, kuutasu 15.-€, Puka
valla elanikele soodushinnad vastavalt 1.- € ja 10.- €;
Puka Keskkooli ja Aakre Lasteaed Algkooli õpilastele
nendele ettenähtud treeningute ajal tasuta (täpsem info
valla kodulehele).

Puka valla sündmused novembris
10. novembril kell 11.00
Aakre Rahvamaja
Aakre Külaselts kutsub MARDIPÄEVA tähistama.

Igast vanuserühmast sai Puka Kunstikooli juhataja Esti Kittuse abiga parim töö välja valitud.
Tänuüritus väikestele kunstnikele ja õpetajale
toimus 30. oktoobril Puka raamatukogus. Õpilased lubasid ka edaspidi toimuvatel üritustel
kaasa lüüa.
Kes soovib armsaid joonistusi vaadata, siis see
võimalus on olemas – piltidest on raamatukogus
näitus.

10. novembril kell 11.00
Kuigatsi Külamaja
IX Kuigatsi sügisturniir VENE KABES.
17. novembril kell 20.00
Puka Rahvamaja
Puhkeõhtu „Must ja valge“, tantsuks mängib
Elektrik Leo.

Aakre Külaselts kutsub
10. novembril algusega kl. 11
Aakre rahvamajja

ENE MARKOV, Puka raamatukogu

MARDIPÄEVA tähistama.

MUST ja
j VALGE
Ühe asja kaks poolt – pole üht ilma teiseta.
Pori pimedus ning raagus mustad puuoksad?
Lume heledus ning helklevad jääkristallid?
Mardipäev
10. november
Teid ootama jäädes,
Must ja Valge Koer

Kadripäev
25. november

Erinevad käsitöö õpitoad nii lastele
kui täiskasvanutele;
rahvalike tantsude õpituba;
näitus-müük kohalikelt
nobenäppudelt.
Avatud teetuba-kohvik,
väikelaste nurk.
Päeva juhib mardisant Kristjan.
Loterii kõigi osalejate vahel!!!
Sissepääs maksuta!!!

21. novembril kell 10.00
Puka Rahvamaja
Ettevõtluspäev, lisainfo www.arenguagentuur.ee.

SÜNNID
Kristian Mekk
Ly Keerma

23. oktoobril
20. oktoobril

Valgamaa ettevõtluspäev 2012
21. novembril Puka Rahvamajas

Päevakava
10.00 – 10.10 Avasõnad.
10.10-10.40 Ettevõtja lugu. OÜ Toidupada, Krista Tiido.
10.40 – 12.40 Äriideede genereerimine. Victory Trainings OÜ,
Harald Lepisk.
13.15 – 14.45 Kuidas oma idee ellu viia? OÜ Vihje, Jakob Saks.
14.45 – 15.15 Küsimuste –vastuste voor.
15.15 – 15.30 Kokkuvõtete tegemine, päeva lõpetamine.
Osalemine tasuta, eelregistreeriminekuni 19. novembrini aadressil
www.eas.ee/ettevotluspaev/valgamaa/.

Sangaste vallavalitsus, www.sangaste.ee
Sangaste 67001, Valgamaa
Tel 766 8040, e-post: sangaste@sangastevv.ee
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Suur rahvamuusika
pidu
24. novembril
Sangaste seltsimajas
algusega 19.00
Aivar Arak, Ants Taul, Ilmar Tiideberg
Jauram Tõrvast, Karupojad,
Musakarud Otepäält
Koidu Ahk ja Valga Muusikakooli
õpilased
Koidu pereansambel
Vairi Niinep – Lüllemäelt
Sangaste kandlelapsed
Rahvaliku muusika ansambel Supsti
KONTSERT JA TANTSUKLUBI
Piknikukorv võta kaasa
Väga hea muusikaelamus on garanteeritud!
Toetab Sangaste Vallavalitsus ja Kultuurkapitali Valgamaa ekspertgrupp.

TEATED
EL tasuta toiduabi jaotamine
Kõik mittetöötavad töövõimetuspensionärid, vanaduspensionärid, omastehooldajad, lapsehoolduspuhkusel
isikud, töötud ja lastega pered on oodatud oma toiduabi portsjonile järele tulema kuni 20.11.2012 a.
Lisainfo: Pille Sikk (52 47 930) ja Mare Liivamägi (52
72 517).
Esmaspäeviti kell 18.00

Balleti algtõed lastele
Esmaspäeviti kell 19.00

Stepptants algajatele
Juhendaja Tuuli Merimaa.

Aeroobika

20. novembril kell 18.00
Juhendaja Merit Nigula

2€

Koolivaheajal Keeni Noortekeskuses
Vaheaeg möödus Keeni Noortekeskuses vägagi tegusalt. Esmaspäeval toimus tüdrukutele hip-hopi tantsutrenn. Teisipäeval tegime vahvleid, kolmapäeval aga oli
patsikoolitus Kristine Davõdovi juhendamisel. Neljapäeval toimus hip-hopi tantsutund poistele ning reedel
korraldati fotokonkursi „Pudulojused“ tänuüritus.
Tänuüritusel premeeriti kolme parima loomafoto
tegijaid, söödi torti ja mängiti mänge. Pühapäeval said
kõik noortekeskuses vaadata Superstaari saadet, kus ka
meie noored osalesid. Osalejaid oli koguni kolm!
Noortekeskus tänab kõiki abilisi ja noori, kes võtsid
erinevatest huvitegevustest osa!

Halloweeni õhtu Keeni Noortekeskuses
Reedel, 2. novembril toimus „Halloweeni õhtu“, kus
noortekeskus muutus Õuduste Majaks! Kohale tuli
palju erinevates kostüümides lapsi.
Halloweeni õhtul sai maiustada, valmistada ahjuõunu
iirisega, kõrvitsatest laternaid teha, õudusjutte kuulata
ja Halloweeni teemalisi multikaid vaadata. Põnevust
jagus kõigile!
MERIT NIGULA

Sangaste seltsimajas 9. novembril
kell 12.00
Sangaste Pensionäride ühingu ”HÄRMALÕNG”

aruande-valimise koosolek.
Valime uue juhatuse.
Liikmetel osavõtt kohustuslik!

Samas saab juba osta jõulupeo pääsmeid.
Pidu toimub 16. detsembril kell 12.00 Sangaste seltsimajas.
Peopääse maksab liikmetele 10 € ja teistele 12 €.

SÜNNID
Hugo Joosep Kängsepp

11. oktoobril

Projekt “Eesti – võimaluste maa”

S

elle projekti eesmärk oli avardada noorte silmaringi iseenese võimete ja oskuste osas ning
väliste võimaluste suhtes. Osalemiskutse said
Valga maapiirkonnas asuvate koolide ja Valga Põhikooli üheksandad klassid.
Projektis osalemiseks tuli kirjutada motivatsioonikiri, mille alusel valiti õpilased laagrisse.
Osalemine projektis oli tasuta. Noortele tutvustati
karjääri- ja õppimisvõimalusi Eestis ning näidati,
et ka meie kodumaal saab omandada kvaliteetset
kutse- ja kõrgharidust.
Lisaks said noored osaleda eri seiklustes ja
panna end proovile tavapärasest teistsugustes
olukordades. Laager toimus koolivaheajal. Kaks
päeva elati Tartus, kaks päeva Taevaskojas.
Külastasime Tartu Ülikooli, kus meiega kohtus
karjäärinõustaja ning rääkis õppimisvõimalustest
ja karjääriinfo otsimise võimalustest. Vanemuise
teatris käisime laval ja lava taga, kostüümiruu-

S

uvi 2012 on läbi saanud. Vett maas ja taevas
meil jätkub nii, et Sahaara araablased näost
kadedusest lillaks lähevad ja oma kaamelitele
räägivad muinasjutte kaugest rohelisest veemaast
Estoniast. Meile aga on see suvi nagu Eesti suvi
ikka. Suvi Eesti avalikus elus oli täis kollast elupalagani, kus ämmade kaudu poliitikasse raha tuleb,
aga Eesti Õhu ja EAS abiga Riigikassast jälle ära
läheb. Poliitikud osutusid äkki asjatundjaks suuremate investeeringute alal ja paigutasid piltlikult
meie pensionisammastesse kogunenud raha Vahemeremaade lõbusalt vankuvasse majandusimesse,
lubades, et sealt hiljem mett ja veini tagasi voolama hakkab. Hea, kui meil on spetsialiste ja asjatundjaid Riigikogus nii palju! Raha peabki ju ringi
käima ja kui kunagi ringiga osagi tagasi jõuaks, on
ju peaaegu et hästi!
Kodanik ise aga püsib vankumatul ellujäämise teel ja iseendaga hakkamasaamise katserajal.
Paljudel on selleks ka karm nõukaaegne visaduskoolitus veel meeles. Et kui ei olegi mitte midagi,
siis tehakse ka sellest mittemidagist ikkagi midagi.
Meil siin Maarjamaal on kaks olulist asja, mida me
eriliselt peaksime soosima ja hoidma. See on meie
lapsed ja meie maa. Neid mõlemaid tuleb harida
ja austada.
Ükskõik, mis ilutrikke me euroseadustega ka ei
teeks ja ükskõik, kui suurest demokraatia- ja tolerantsivajadusest ei jutustaks, lasteta ja oma kodanikele kuuluva maata riik on mõttetuse ausammas iseendale. Lastega pered ja laste kasvatamine
peavad olema oluliselt enam väärtustatud ja esile
tõstetud ühiskonnas, selmet maksta vaid ,,sigitamistasu“ ning küll mõttelt head, aga liialt lühiajalist emapalka. Tegelikud kasvatamiskulud perele
algavad ju lapse kasvades.
Lastega pered peaks ehk ise ka olema valjuhäälsemad ja oma õigusi enamgi nõudma, sest
ega ametnik alati ei tea täpselt- ja vahel ka ei taha

mides ja erinevates töötubades. Saime teada, et
Vanemuises on kõige suurem pöördlava. Tartu
Kohtumajas saime käia kinnipidamisruumides,
arhiivis ja istungite saalis. Kahju, et ei saanud
kohtuistungit jälgida. Aktsiaseltsis Tartu Maja
Betoontooted näidati meile, kuidas maja karkassi
valatakse, samuti tutvusime töökojas tehtavaga.
Teaduskeskuses AHHAA saime seasilma opereerida, rattaga köiel sõita ja veel mitmeid huvitavaid asju teha. Õhtul käisime kinos uut Eesti
filmi “Seenelkäik” vaatamas. Kaks viimast päeva
veetsime Põlvamaal Taevaskojas. Ööbisime telkides. Hommikul oli lumi maas. Saime uusi teadmisi laagriplatsi ettevalmistamisest, loodusest ja
õppisime ellujäämist metsas. Eriti äge oli tõukeratastega matk Taevaskoja ümbruses.
Laager oli väga tore, saime palju uusi sõpru ja
tegevused olid asjalikud.

P

rojekti viisid läbi Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia IV kursuse huvijuht-loovtegevuse õpetaja eriala tudengid Gerda Sirdla,
Helene Toomeoks, Kaia Jõgi, Kristiina Valk ja Sirli
Päike.
Tudengid külastasid 31. oktoobril Keeni kooli
ja tegid koos Mardi ja Martiniga 9. klassile lühikese kokkuvõtte laagris toimunust.
Jagati projektis osalenud õpilaste klassikaaslastele informatsiooni Euroopa Noorte, Euroopa
Vabatahtliku Teenistuse ning projektide kirjutamise kohta.
AITÄH õpetliku külaskäigu ja tegevusrohke
laagri läbiviijatele!
Täpsemalt loe www.v6imalustemaa.blogspot.
com.
Karjäärikoordinaator SAIMA TELL

MARTIN ja MART KRIKMAN, Keeni PK 9. klass

Nekroloog märjale suvele
mugavusest probleemidega tegeleda.
Üldse on meie kodanikujulguse teema on see,
millest algab rahva sekkumine valitsemisse ja
parem ühiskonnakorraldus. Ja kodanikujulgus ei
võrdu teps mitte ainult valjuhäälse õigusenõudmisega, kaebamise ja tigeda ärapanemisega, nagu
mõned postsovjetliku mõttelaadiga kitsashingekesed arvavad. See on ikkagi arusaam õiguste ja
vastutuste vahekorrast, võimalustest ja vajadustest omavahelises suhtes.
Ajada jalad harki ja nõuda mingit vormilist
õigust nii, et teistele see arutult kalliks läheb, on
lühinägelik saamahimu. Justnagu merehädaline merel, kes kuhjab magedat vihmavett ahnelt
paati niikaua, kuni ise paadiga sellest lastist upub.
Arukas õigusenõudmine on õiglane ja säästlik
õigusenõudmine, sest ühiskonda ei saa homme
põhja lasta tänase nimel. Siin kuskil ongi see tasakaal tõelise kodanikuühiskonna ja nõudlikult jätkusuutmatu tarbimisriigi vahel.
Siit ka näiteid meie endi elust. Kui AS Sanwood
sügisel traditsiooniliselt annetas Keeni Põhikooli
I klassi minejatele koolikotid ja need täitis sisuga
vald, siis tekkis üsna omapärane arusaamatus.
Nimelt läks üks inimene nõudma Sanwoodist
seda, et firma annetaks ka tema teises vallas kooli
minevale õpilasele koti.
Saab küll vaid öelda, et tuleb aru saada kahest
asjast edaspidi segaduste vältimiseks. 1.Erafirma
ei ole kohustatud kedagi toetama, vaid teeb seda
hea sponsorina omal vabal tahtel ja valikul. 2.Vald
jõuab tõesti toetada siiski esimeses järjekorras
oma valla põhikoolis käijaid, (kuigi me heast

tahtest ja oma inimesele mõeldes siiani toetame
ka meilt teistes koolides käijate bussisõitu). Meie
ise toetame ka mujalt meile tulnud lapsi ning
oleks ka ilus, kui teised vallad teeks sama, sest
õpilane (ja ka pearaha) tuleb ju neile kooli ning
lahkub siit vallast.
Ei ole ilus, kui piirkonna koolide eri valdadest
pärit õpilased oleksid erinevates koolides erineva
toe ja suhtumisega oma klassikaaslaste keskel. Ei
ole eetiline selline kooliomaniku suhtumine, et
kui vaja õpilast ja pearaha, siis on oma ja kui vaja
kinkida või toetada, siis on äkki mujalt ja võõras.
Meil nii ei ole. Ka kõik mujalt kooli tulnud on
ühtemoodi omad.
Oleme üha enam mõtlemas ka sellele, kuidas
tänapäevasemate vahenditega teha elu vallas
turvalisemaks. On räägitud kaamerasüsteemide
väljaarendamisest ja on otsast alustatudki nende
väljaehitamist.
Tõelise efekti saaks siin koostöös majaomanike
ja korteriühistutega, kes võiksid paigaldada majadele liikumisanduriga valgustid, et kaamera ka
pimendatud ajal saaks salvestada, kui keegi halb
on liikvel. Öö läbi asulate iga nurka valgustada on
väga kallis ja sellega poleks nõus ka kõik maksumaksjad. Kombineeritud variant annaks efekti ja
tuleks kindlasti omavahel läbi rääkida, sest kütusevaras ja näpumees lähevad pimedas elevile.
Hea kogukond! Mälestage seda suve tema
heas ja halvas, rõõmustage antu üle ja pange alus
uuele ja paremale! Edu ja edenemist!

Noorsootöötaja
Merit Nigula
Alates
septembrist
töötab Sangaste valla
avatud noortekeskuses uus inimene – noor
ja asjalik Otepää neiu
Merit Nigula. Merit
omandab kehakultuurilist kõrgharidust ning
tänu sellele on elu sisse
puhunud noortekeskuse jõusaalile.
Koostöös Keeni
Põhikooliga on algatatud uus tegevus. Nimelt
igal esmaspäeval viib pikapäevarühma õpetaja
lapsed tunnikeseks noortekeskusesse. Usun,
et kasu on mõlemapoolne – vaheldus lastele ja
õpetajatele, noorsootöötaja saab aga paremini
lapsi tundma. Merit annab nii koolis kui noortekeskuses tantsutunde, mis on igati vajalik ja
tänuväärne ja ka loomulik asjade kulgemine,
sest Merit on ka Otepää tantsugrupi FeelingGood üks juhendajatest.
Novembris alustab Merit ka tantsulise aeroobika tundidega Sangaste seltsimajas.
Loodan väga, et paraneb dialoog noorte ja
noorsootöötaja vahel ning noortekeskuse ja
kogukonna vahel. Samuti tahaks loota, et ka
lapsevanemad ja külaelanikud leiavad tee noortekeskusesse!
MERLE TOMBAK

6. detsember SANGASTE seltsimajas

Piletid eelmüügis Piletilevis ja Sangaste vallamajas:
täispilet - 8€, pensionär, lapsed kuni 12 ja grupp alates 5 inimest - 7€/pilet.
Kuni 7 a. laps tasuta.
Kohapeal pilet 10 €

KAIDO TAMBERG

9. november 2012
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KUULUTUSED

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

KUULUTUSED
Müüa pakitud kütteklotse ja pliidipuid. Vedu tasuta. 505 6107
Kuiv kütteklots, puitbrikett, kaminapuu. 51978500
Tasuta kodumasinate äravedu (külmikud, pesumasinad, telerid jne).
Mob 5386 9008.
Korstnapühkimine, ahjude ja pliitide remont. Litsents olemas. Tel.
5345 9609
Kuivad küttepuud 50cm, 505 6867
Lõhutud küttepuud koos kohaletoomisega. Tel. 5093 453; 7654 300
Müüa lõhutud kuivi küttepuid: kask
ja segapuud. Info: 5341 5131

Pangabuss
Kõik oma rahaasjad saate korda ajada Pangabussis!
Pangabussi peatused:
Puka A ja O kaupluse juures
kell 9.00–10.00

IV kvartalis
8. ja 22. oktoobril
12. ja 26. novembril
10. ja 21. detsembril

Rõngu vallamaja juures
kell 9.30–10.30
Sangaste
Sangaste Rukkimaja parklas
kell 11.30–12.30

IV kvartalis
2. ja 16. oktoobril
6. ja 20. novembril
4. ja 18. detsembril

Otepää keskväljakul
kell 13.30–17.30

IV kvartalis
2., 9., 16. ja 23. oktoobril
6., 13., 20. ja 27. novembril
4., 11., 18. ja 28. detsembril

Ostan vanu märke, münte ja medaleid. Paku julgelt! 5395 8295
Ostan vanu vinüülplaate, vanu raamatuid ja veneaegse vahvliküpsetaja. 5893 8528
Ära anda saksa lambakoer. Aedlinn,
Tamme pst. 4, tel. 5803 8396
Otepää takso 4-, 6- ja 8-kohaline
(ettetellimisel). Raido, tel 507 1256.
Rao Metall OÜ ostab Elvas musta
ja värvilist metalli, aadressil Kirde
4a (Konsumi poe vastas). Alates
6.11.2012 uued lahtioleku ajad. T-R
09.00-16.00, L 09.00-15.00, P ja E
suletud. www.raometall.ee

Ajalehe Otepää Teataja reklaami- ja kuulutuste hinnakirja kehtestamine
Vastavalt kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõige 3,
Otepää Vallavalitsus korraldab:
1. Kehtestada ajalehe „Otepää Teataja“ reklaamihinnad vastavalt
reklaamipinna mahule järgnevalt:

1.1 1 lk
1.2 ½ lk
1.3 1/3 lk
1.4 ¼ lk
1.5 1/8 lk
1.6 1/12 lk
1.7 1/24 lk
1.8 1/48 lk

290x380 mm
142x380, 290x190
290x130, 93x380
142x190, 290x95, 191x144
93x144, 142x95, 290x46
93x95, 190x46, 44x190
93x46, 44x95
44x46

350.- EUR;
180.- EUR;
140.- EUR;
100.- EUR;
60.- EUR;
45.- EUR;
30.- EUR;
20.- EUR.

2. Esileheküljel avaldatava reklaami hind kokkuleppel toimetusega.
3. Kehtestada korduvreklaami tellijatele punktis 1 toodud hindadega
võrreldes 10%line hinnasoodustus.
4. Kommertstekste avaldatakse reklaami hinnaga.
5. Kehtestada ajalehe „Otepää Teataja“ kuulutuste hinnad järgnevalt:
5.1. reakuulutuse rida (26 tähemärki)
2,00 EUR;
5.2. tähtpäevade lihtkuulutused, kaastundeavaldused 4,00 EUR;
5.3. kuulutus luuletusega
6,00 EUR;
5.4. kuulutus fotoga
8,00 EUR.
6. Otepää, Palupera, Puka ja Sangaste vallavalitsuste ja nende allasutuste kuulutused avaldatakse tasuta.
7. Korraldus jõustub 1. novembrist 2012. aastast.

Avaldame kaastunnet Andresele
kalli

Avaldame kaastunnet Lehtele ja
tema perele

vanaema

AARE-AIMUR TARRIKASE

kaotuse puhul.
Mare, Mihkel, Janek ja Angelina
peredega.

kaotuse puhul.

Kopli 12 elanikud

SOODSALT anda üürile Otepää kesklinnas 2-toaline keskküttega korter
ja 3-toaline ahjuküttega korter.
5043417

Bussist saate nõu pangateenuste kohta, tellida ja kätte
pangakaardi, makseautomaadist oma kontole sularaha
kanda ja välja võtta, teha arvuti abil makseid, avada
hoiuseid ja sõlmida muid lepinguid.
Tutvuge Pangabussi sõiduplaani ning finantsteenuste
tingimustega aadressil www.swedbank.ee. Lisainfot
Pangabussi teenuste, kellaaegade ja peatuste kohta
saate 24h telefonilt 6 310 310.

Südamlik tänu sugulastele,
sõpradele, naabritele ja endistele töökaaslastele, kes olid meile
toeks

ROLAND RETSNIKU

viimsele teekonnale saatmisel.
Omaksed

Südamlik kaastunne Matile ja Kattile kalli ema ja ämma

AINO REIGO

AINO REIGO

28.08.1926 - 29.10.2012

AARE-AIMUR TARRIKASE
kaotuse puhul.
Salme ja Valli

Südamlik kaastunne Silviale kalli
venna ja lähedastele

04.07.1939 - 28.10.2012

ROLAND RETSNIK
10.04.1931 - 19.10.2012

surma puhul.

Maire, Eha R, Eha M, Ester ja Jüri
Südamlik kaastunne Lehtele,
Andrese ja Marju peredele ning
kõigile tema lähedastele kalli
Meie sügav kaastunne poeg Matile
ja kõikidele sugulastele

AINO REIGO
kaotuse puhul.

MARTENA SEPTEMBER
14.08.1929 - 30.10.2012

LINDA STETS

07.11.1928 - 01.10.2012

AARE-AIMUR TARRIKASE
kaotuse puhul.
Perekond Tanni

MARTA KILCH

26.10.1927 - 12.10.2012

MATTI KOPPEL

17.03.1940 - 26.10.2012

Tiiu, Endel, Aino, Julia, Tutt, Maret,
Jaan.
Las küünlavalgus mälestusi paitab
ja kaotusvalu leevendada aitab...

Elu on päike, mis tõuseb ja loojub.
Elu on küünal, mis säerab ja kustub.

Südamlik kaastunne Silviale ja teistele lähedastele kalli

Südamlik kaastunne Silviale ning
Kersti ja Aivari peredele

AARE-AIMUR TARRIKASE

AARE-AIMUR TARRIKASE

AARE-AIMUR TARRIKASE

Ilmo, Riivo, Triinu

kaotuse puhul.
Perekonnad Tagel ja Väärsi

Tiiu

Meie siiras kaastunne
Margusele isa
kaotuse puhul.

Rahu ja vaikus on Sinuga,
vaid mälestused elavad meiega...

Südamlik kaastunne Lehtele kalli
elukaaslase

AARE-AIMUR TARRIKAS

Südamlik kaastunne Avole kalli onu

AARE-AIMUR TARRIKASE

AARE-AIMUR TARRIKASE

kaotuse puhul.

surma puhul.

Jüri ja Valve

Elmar, Imbi, Laine

Mälestame

AARE-AIMUR TARRIKAS
Tunneme kaasa Marguse, Silvia ja
Lehte peredele.
Ene ja Lembit

kaotuse puhul.

Iga lahkumine on raske,
iga teelesaatmine kurb...

AARE TARRIKAS
Meie sügav kaastunne kõigile lähedastele.
Mare, Malle, Ene, Viive, Virve, Mati
ja Olev peredega.

Aeg võib tasandada kõike
võtta mälestust ei saa...

kallist

TÕNU-JAAK TEDERIT
15.11.1947 – 21.03.2009

mälestab 65. sünniaastapäeval
elukaaslane.

Ema kuju hell ja puhas,
eal ei tuhmu ajatuhas...

MARTENA SEPTEMBER
Südamlik kaastunne lähedastele.
Niina ja Meelis

MITMESUGUST
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Psalm 74:17 Sina, Issand, oled seadnud kõik ilmamaa
rajad, suve ja talve oled sina teinud.
Puud vaikusesse tardunud on talveks,
nad varjudega puudutavad maad.
Ma sõbra kalmu juures peatun palveks,
kui taevavõlvil tähed säravad.
Siis küünlatulukesi aknalaual
ka kodusoojus helendama lööb,
õrn tähesära armastuse haual,
kui hingevalgus helgib läbi öö.
Sel ööl sa kuuled tulijate sammu
ja märkad puude varjus ootajaid.
Taas kordub see mis ununenud ammu,
näed silmi teelt su poole vaatavaid.
Sel ööl kõik hinged koju tulla tahaks,
sel ööl ei seata riivi koduust.
Sel ööl ei panda võõraid hääli pahaks,
sel ööl käib ringi palju igatsust.
Saan oma leinavalust teada anda,
kui lilleõit su kalmu peale säen.
Võin oma palveid veelkord üle anda,
on hingedele selleks jäetud päev.
Uno Sikemäe

Hingedeaeg oma täies sünguses ja sügavuses on
taas meie üle ja meie ümber. Aasta pimedaim aeg,
mil päevavalgus napiks jäänud ja kestvat lumevalgust veel ei ole. Aasta hämaraim aeg, mil vanarahvas oma tareväravad ja toidulaua jätsid tulla
nendele, kelle sammude kaja koduõuel vaibunud,
esiemadele – isadele, kelle töövaevast, tarkusest ja
käterammust oli raadatud maa, ehitatud kojad ja
hooned, ostetud renditalu põliseks eluasemeks isa
eaks ja poja põlveks. Riivistamata toauks ja lauale
jäetud toidud andsid tunnistust – tulge, kallid
kaimud, armsad esivanemate hinged, teie kodu,
mille te kord rajanud ja meile pärandanud, ootab
teid. Tulge, hüvad kalmulised, oodatud hingeaja
majalised!

Sedavõrd jõuline on olnud kogu Euroopas muinasajal hingedekultus, et kristlik kirik on selle omaks võtnud
juba algusest peale. Mitte asunud võitlema sellega, mis
südames ja meeltes sedavõrd kinni oli, et igasugune
vastuseis olnuks asjatu – paganlik hingedekultus oleks
lihtsalt rahvakombena oma elu elama hakanud. Küllap

Sepo Seeman monokomöödias

EESTI MEES JA
TEMA POEG
Neljapäeval,
29. novembril

seetõttu ka 13. mail 609 või 610, kuulutas paavst Bonifatius IV esimese novembri kõikide pühakute päevaks ja teise
novembri kõikide hingede päevaks. Lisaks on puhtluterliku tähtpäevana kirikukalendris viimane advendieelne
pühapäev saanud nime ja tähenduse – surnute mälestuspüha ehk rahvapärasemalt – surnutepüha. Kehtestatud on
see päev selletähendusliku kirikupühana küll alles 1816.
aastast Preisi kuninga Friedrich Wilhelm III korraldusel. Saksa kultuuriruumis kannab see pühapäev ka nime
– Ewigkeitsonntag – igavikupühapäev.
Hingedeaja vaikust ja rahu on juba pikemat aega rikkunud „kaubandusjõulude“ tingel-tangel, mis lüüakse
käima juba keset kuldset sügist ja mille toimel paljud kurdavad, et päris jõulude saabudes on juba suur stress kallal
ja tüdimus kõigest, mis kallite pühadega seotud. Olen
aastast aastasse korranud – ära lase ise oma aegu ega
päevi ära rikkuda, ole oma elu kujundaja vähemasti sellel
määral, mis meie kätte on antud. Elu ja ühiskonna aluseks
olevale jumalikule kümnele käsule tuleks meil sellel kurjal
ja nõudlikul ajal lisada omalt poolt üheteistkümnes – sina
ei pea mitte kõigega kaasa jooksma, mida uksest ja aknast
sulle kaela ja pähe määritakse. Hoia seda, mis sinul on ja
mis nii, nagu Eesti isamaa ja emakeel püsinud ajast aega.
Vaatamata, et mitut karva kaarnad kadu ja õnnetust, häda
ja hääbumist neile kaela on kraaksunud. Samast seltsist
kraaksuja hüüab ka sulle – seekord kaubamaja katuselt
– sa ei olla mitte keegi, kui sa ei soeta just nüüd ja kohe
endale seda, teist ja kolmandat. Kui sul ei ole kalleid kinke
kõigi jaoks, keda vähegi tunned, siis pidavat sinu olemasolu mõttetu olema.
Ära võta kraaksujaid kuulda ,vaid talita südame sunnil.
Hoia hingedeajal elav küünlatuli koduaknal ja mõtle selle
aja mõtteid. Helista või veelgi parem – kirjuta kiri neile,
kes seda vast ammugi ootavad ja kellele sa võibolla aasta
pärast ei saagi enam meelespidamise ja tänuvõlga tasuda.
Lase mardid-kadrid tuppa tulla ja ära jäta neid mitte ukse
taha külmetama ega istu ise pimendatud toas – usu mind
– väikesed külalised teevad küll poriseid jälgi tuppa, aga
toovad rõõmu ja elevust majja ning viivad mure minema.
Neile tänutäheks antud õun või kommipeotäis ei ole mitte
ilmaasjata tehtud kulutus.
Tule surnute mälestuspäeval kirikusse ja lase mälestada
oma kalleid lahkunuid. Nõnda möödub hämar hingedeaeg
kiiresti ja olgu siis otse või mõtteliselt – võid sa oma hingedetule leegist läita esimese advendiküünla – rõõmuks,
valguseks ja kaunite rõõmu ja rahupühade ootuseks.
EELK Sangaste ja Laatre koguduse õpetaja IVO PILL

Jooga tervisevõimlemine Otepääl
Jooga tervendavast ja rahulolu loovast mõjust
räägitakse viimasel ajal eriti palju. Kuid tihtipeale
tekitava keha jäikus, vanad traumad ja rahutu meel
hoopis ebamugavustunnet. Ja nii loobutakse enne,
kui midagi saab muutuda.
Terve päeva tegeleme tööga, perega, muude asjadega. Joogatunnis on võimalik läbi asanate (harjutus), hingamise ja lõdvestuse olla endaga ühenduses. Et kannatustest saaks nauding, on tihtipeale
vaja suurt kannatlikkust, järjepidevust, läbida üks
trepiaste korraga. Alustades seda teekonda, on vaja
lähtuda iseendast, oma keha võimalustest, valida
õige tempo ja tugevus. Kindlasti on vaja konsulteerida arstiga, sest teatud tervisehädade puhul ei ole
võimalik mõningaid asanaid (harjutusi) teha.
Tutvustan lühidalt, millistest joogatundidest on
võimalik osa võtta.
Naistejooga – olles ise naine ja neli korda sünnitanud, tean väga hästi tunnet, kui miski ei pea. Seepärast hakkasin otsima harjutusi, mis aitaks taastada vaagnapõhja lihaseid ja tugevdada põit. Leidsin,
et need on väga väärtuslikud ja lisasin joogaprogrammi. Ära häbene oma probleemi ega vanust.
Kehal on võime taastuda!

Külajooga – mind üllatas, et Otepää valla väikeses Tõutsi külas asub ilus ja uus Kappermäe seltsimaja. On tore näha, et pärast raske tööpäeva lõppu
võtab maainimene mati ja harrastab joogat. Suur
ahi ja prõksuvad söed loovad väga koduselt mõnusa
õhkkonna. Mind rõõmustab eriti see, et naised on
võtnud endaga kaasa ka mehed ja nad saavad suurepäraselt hakkama. Niisiis tuleb sealtkandi rahvale
jooga otse koduukse ette! On näha, et maaelu
kasvab ja areneb!
Pühajärve hommikujooga – mitte miski ei asenda
minu jaoks hommikujoogat, sest see loob terveks
päevaks reipa ja värske enesetunde. Eriti kiiretel
ja rasketel aegadel on nee hetked tasakaalu ja harmoonia allikateks. Tunnustatud joogaõpetaja B.K.S
Iyengar nimetab seda sisemiseks kümbluseks ja nii
see tõepoolest on. Pühajärve Puhkekodu avaras ja
ilusa vaatega saalis on olemas ka matid.
Lõpetuseks lisan, et maailmas on palju väärtuslikke õpetusi ja jooga on üks võimalustest. Soovin
kõigile rõõmsat ja huvitavat novembrit!

Jooga Otepääl

Joogaõpetaja MARIKA KAPP

Marika Kapp, info 5561 3320

kell 19 Otepää Kultuurikeskuses.

EESTI MEES JA TEMA POEG on
tuntud karikaturisti ja stsenaristi
Peep Pedmansoni näidend, mis on
kirjutatud nimelt Sepo Seemanile.
Piletid 10 ja 8 (sooduspilet) eurot müügil Otepää Kultuurikeskuses ja Otepää Turismiinfokeskuses.
Info tel.765 5212, 5804 3215.
Kohtumiseni etendusel!

Naistejooga
T 18.30 - lasteaed Pähklike.

Pühajärve hommikujooga
8.30 - Pühajärve Puhkekodu.

Külajooga
N 18.30 - Tõutsi küla,
Kappermäe seltsimaja

Hotell Villa Müllerbeck
Otepää vallas otsib oma töökasse kollektiivi administraatorit.
Kui oled rõõmsameelne ja hea suhtlemisoskusega, siis palun anna meile
endast teada! Kasuks tuleb võõrkeelte oskus.
Kuulutusele palun vastata hiljemalt 20. novembriks.
Tööle asumine juba detsembris!

Palun saada oma CV aadressil info@villamullerbeck.eu, tule ise
kohale või helista telefonil 633 1100.

ÜLDEHITUS –
REMONTTÖÖD
OMANIKU JÄRELVALVE
EhitusEST OÜ

506 7848
ehitusest@gmail.com

