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Otepää, Palupera, Puka ja Sangaste ümbruskonna häälekandja

P A L U P E R A 
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vald

P U K  A 
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SANGASTE 
vald

ILMUB 2 KORDA KUUS!

www.otepaa.ee/ot
Kaheksa valla ümarlaual räägiti 

koostööst 
11. novembril toimus Otepää Raekojas 
ümarlaud Otepää piirkonna naaberval-
dadega, kus arutati edaspidist koostööd.

Ümarlaual osalesid volikogude esi-
mehed ja vallavanemad Valga maa-
konnast Otepäält, Sangastest, Pukast 
ja Paluperast, Põlvamaalt Valgjärvelt 
ja Kanepist, Võrumaalt Urvastest ning 
Tartumaalt Rõngust.

Eelmine kord said kaheksa valla 
esindajad kokku veebruaris, kui samuti 
räägiti koostööst ning lepiti kokku, 
et Otepää, Puka, Palupera ja Sangas-
te valdade ühine häälekandja Otepää 
Teataja jõuab proovinumbrina ka 
Urvaste, Rõngu, Kanepi ja Valgjärve 
lugejateni. Otepää Teataja toimetaja 
Arvo Saal (pildil) andis nüüd ülevaate 
proovinumbri levitamisest. Proovinum-
ber ilmus tänavu märtsis, tagasiside selle 
kohta oli positiivne. Seekord leppisid 
valdade esindajad kokku, et 1. detsem-
briks esitatakse oma seisukoht osale-
misest järgmises Otepää Teataja proo-
vinumbris, peaks ilmuma 2015. aasta 
jaanuaris. 

Ümarlaual rääkisid oma valdkonda-
dest SA Otepää Tervisekeskuse juhataja 

Andres Arike ja Lõuna-Eesti Hoolde-
keskuse tegevjuht Vambola Sipelgas, 
uusi tegevusi tutvustas Otepää Turis-
miinfokeskuse juhataja Ene Reedi. Üle-
vaate politseireformist andis Otepää 
piirkonnapolitseinik Jaanus Kokkonen. 

Elavat arutelu tekitas ettekanne Lää-
ne-Tartumaa üldhariduse arengukavast, 
mille tegi Taivo Tali. Omavalitsusjuhid 
tõdesid, et lapsi jääb üha vähemaks, 
ning tulevikus on tõsine oht koolide 
kadumisele. Üksmeelselt lepiti kokku, 
et tehakse pöördumine Võru, Valga, 
Põlva ja Tartu maavanematele, et leiaks 
toetust ühise haridusstrateegia väljatöö-
tamine sellele piirkonnale.

„Hea meel oli tõdeda, et naabrite-
vaheline piiriülene koostöö on häda-
vajalik. Kõik kokkutulnud nentisid, 
et Otepää kui tõmbekeskus, peab siin 
näitama initsiatiivi,“ sõnas Otepää val-
lavolikogu esimees Jaanus Raidal. „Hea 
tahte koostöö algatamist ja käivitamist 
pidasid kõik hädavajalikuks, tulevikus 
tahame koostööd juba teha spetsialisti-
de tasandil, seda just sotsiaal-tervishoiu 
ja haridusevaldkonnas. Eriti oluliseks 
kujunes arutelu koolivõrgustiku teema-

T äna, 21. novembril kell 12.00 avatakse Otepääl kaks uut 
bareljeefi, millega skulpturaalselt jutustatakse edasi 
sinimustvalge Eesti lipu lugu. Eesti lipu 130. aasta-

päevale pühendatud bareljeefid paiknevad koos kahe vara-
semaga Otepää Maarja kiriku juures.

Otepää Vallavalitsus koostöös Riigikantseleiga korraldas 
kevadel Eesti lipulugu tutvustava bareljeefi ideekonkursi, 
mille võitis skulptor Gea Sibola Hansen. Konkursi eesmärk 
oli jutustada Eesti lipu lugu tervikuna lipu õnnistamispaigas.

Juba 1934. aastast jutustavad lipulugu kaks skulptor Vol-
demar Melliku loodud bareljeefi kirikuseinal. Esimene neist 
märgib sinimustvalge lipu õnnistamist 4. juunil 1884. aastal, 
teine sinimustvalge trikoloori riigi- ja rahvuslipuks saamist.

Lipu 130. sünniaastal loodud bareljeefidest esimene kajas-
tab okupatsioonirežiimipoolt keelatud sinimustvalgete rah-
vuslippude massilist väljatoomist öölaulupididudel 1988. 
aastal ning Eesti rahva üksmeelt vaba Eesti taastamisel. 

Teine bareljeef selgitab Eesti lipu sünnipäevade tähistami-
se traditsiooni, mille käigus toovad Eesti Üliõpilaste Seltsi 
liikmed sinimustvalge Eesti lipu hobuvankril taas Otepääle.

„On väga sümboolne, et avame bareljeefid 21. novembril, 
sest just sellel päeval 1918. aastal kinnitati sinimustvalge rah-
vuslipp Eesti riigi lipuks,“ ütles Otepää vallavanem Kalev 
Laul. „Uued bareljeefid jutustavad sinimustvalge lipu loo 
kuni tänase päevani.“

Esimese sinimustvalge lipu pidulik pühitsemine toimus 
4. juunil 1884. Aastal Otepääl. Lipu tõid Eesti Üliõpilaste 
Seltsi liikmed – 16 üliõpilast ja 6 vilistlast, Tartust Otepääle 
kaheksahobuselisel vankril. Esialgu oli lipp peidetult vankris, 
kuid umbes 6 km enne Otepääd päästeti suuremõõtmeline 
siidlipp sõidutuulde lehvima. Hiljem toimus pastoraadis lipu 
pühitsemis- ja õnnistamistseremoonia.

Monika otrokova

del, kuna kõik seisavad silmitsi olukor-
raga, et lapsi jääb ühe vähemaks, sellele 
tuleb leida üheskoos lahendus. Olen 
nõus Palupera vallavanema Terje Korsi 
öelduga, et meil tuleb teha ühine hari-
dusstrateegia.“

Koostöös lepiti kokku ka sotsiaal-ter-
vishoiu valdkonnas, kus hakatakse 

otsima võimalusi ühiste projektide läbi-
viimises. Järgmine kord on kaheksa 
valla omavalitsusjuhil plaanis kokku 
saada järgmise aasta aprillis.

otepää vallavalitsuse kommunikatsioo-
nijuht Monika otrokova

Eesti lipulugu Otepääl saab täienduse

8. novemrbil toimus Otepää Gümnaasiu-
mis Otepää valla aasta isa tunnustamine. 
Toimus ka traditsiooniline laste sünnikir-
jade üleandmine. Isadepäeva kontserdil 
esinesid teistele isad ja lapsed.

Otepää Naisselts valis valla 2014. aasta 
isaks Otepää päästekomando pealik 
Heiki Musta. Valla isa nominentideks olid 
veel Ainar Kukk, Toivo Ilves, Priit Jaagant 
ja Heido Meema. Aasta isa ja nominente 
tunnustasid vallavolikogu esimees Jaanus 
Raidal ja vallavanem Kalev Laul, aasta isa 
meene andis üle Otepää Naisseltsi esinai-
ne Ene Raudsepp. 

Kontserdil said sünnikirjad valla lapsed, 
kes on sündinud 01.04.-30.09.2014. Sellel 
ajavahemikul sündis 30 uut last, neist 18 
poissi ja 12 tüdrukut. Lisaks sünnikirja-
dele said lapsed mälestuseks fotoalbumi, 
lasteraamatu ja MTÜ Karukäpa poolt 
kootud papud.

Aasta isa kontserdil astusid muusikapa-
ladega üles isad ja lapsed: Aivar, Katriin 
ja Andre Ostrak, Margo ja Karl-Gus-
tav Krüünvald, Elmo ja Lee Saul ning 
Andre, Veronika ja Erika Maide. Esines 
ka eelmise aasta valla aasta isa Kuno Oja 
koos oma tütre Anne-Grethega ning abi-
kaasa Lembi Ojaga.

Laule poistest ja isadest esitasid Otepää 
gümnaasiumi poistekoor (dirigent Eve 
Eljand, kontsertmeister Inna Samuilov) ja 
Eveko koor (dirigent Vilve Maide, kont-
sertmeister Inna Samuilov).

Kontserdi korraldasid Otepää Nais-
selts, Otepää Kultuurikeskus, Otepää 
Gümnaasium ja Otepää Vallavalitsus. 
Kontserti juhtis valla kultuurijuht Sirje 
Ginter. 

Monika otrokova

Isadepäeva kontserdil 
esinesid isad ja lapsed

Valla aasta isaks sai Otepää päästekomando 
pealik Heikki Must. 

Head Otepää valla elanikud!

Otepää vald on pikemat aega tunnus tunnustamaks valla edukaid ja tublisid ettevõt-
jaid, kelle tegevus on jätnud olulise jälje kogukonna ellu ja mõjutanud positiivselt 
piirkonna arengut.

Ootame ettepanekuid tunnustamiseks kuni 24. novembrini 2014 e-posti aadressil: 
vald@otepaa.ee.
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Otepää Teataja on Otepää, Palupera, Puka ja 
Sangaste valla tasuta jagatav infoleht.
Aadress: Lipuväljak 13, Otepää 67405
Telefon: 7664 818, e-kiri: teataja@otepaa.ee
Ajaleht internetis: www.otepaa.ee/ot

Toimetuse kolleegium: Kalev Laul, 
Terje Korss, Heikki Kadaja, Kaido Tamberg
Toimetaja: Arvo Saal 
Teostus: MTÜ Meediagrupp Süd-Est 
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.

Järgmine Otepää Teataja 
ilmub 5. detsembril.

SÜNNID

Villi Magnus Veermets       15. oktoobril
Mia Linde          27. oktoobril
Joosep Voolaid       29. oktoobril

Seoses lepingu lõppemisega kuulutab Otepää Val-
lavalitsus järgmisel nädalal välja riigihanke Otepää 
vallasisestel bussiliinidel vedaja leidmiseks. Seni 
teenindas liine AS GoBus.

Hanke ettevalmistamise käigus läbiviidud 
analüüsist selgus, et otstarbekas on teha vallasise-
ses bussitranspordis mõned muudatused. 

Piletimüügi viimase kaheksa kuu aruanne näitas, 
et liini Otepää – Vidrike – Anne – Otepää, mis 
väljus kaks korda nädalas, kasutas keskmiselt vaid 
kaks inimest. Seetõttu jäetakse liin nr 75 käigust ära.

Muudatusi sõidugraafikusse on kavas sisse viia 
liinil nr 73 – Otepää – Kääriku – Otepää. Selleks, 
et ei toimuks dubleerimist maakonna- ja kom-
mertsliinidega, mis samal ajavahemikul Käärikule 
väljuvad, jääb käigust ära väljumine kell 10.00 (tei-
sipäev, reede). Kell 6.40 ja kell 17.15 väljumised 
jäävad kehtima. Ärajäävate reiside arvelt on vald 
kavandanud hanketingimustes sätestada tingimuse, 

et liinil nr 73 toimuks reisijate vedu tasuta.
Lisaks vallasisesele liinile väljub Otepäält Kää-

rikule buss kell 10.45 (liin nr 112, Tallinn – Tartu 
– Otepää – Kääriku – Sangaste – Antsla, käigus 
esmaspäevast pühapäevani), kell 11.35 (liin nr 71 
Tartu – Kambja – Pangodi – Kääriku – Otepää, 
käigus esmaspäevast pühapäevani), kell 13.30 (liin 
nr 71 Otepää - Kääriku – Pangodi – Kambja – 
Tartu, käigus esmaspäevast pühapäevani).

Senine liinigraafik kehtib kuni 31.12.2014.

Infot uute sõidugraafikute kohta saab küsida ning 
ettepanekuid vallasisese bussitranspordi korral-
damiseks saab teha telefonil 766 4810; 5303 3035 
või e-posti aadressil: Mairo.Kangro@otepaa.ee 
(Mairo Kangro).

otepää vallavalitsuse kommunikatsioonijuht 
Monika otrokova

Talvepealinna talveturg

21. detsembril kell 11-15.

Turule registreerimine ja info:
Ene, tel. 5615 3357.

Muudatustest Otepää 
vallasisestel bussiliinidel 

Otepää Vallavalitsus ja EELK Otepää Maarja 
kogudus on koostöös alustanud kalmistute andme-
baaside digitaliseerimisega kalmistuportaali Haudi 
tarbeks. Portaal võimaldab hauaplatside otsimist 
ja kuvab platsile maetute sünni ja surma aja jne. 
Kellel on lähemat huvi võib täpsemalt uurida: 
http://www.kalmistud.ee.

Seoses sellega toimuvad Otepää uuel surnuaial 
aasta lõpuni hauaplatside mõõdistustööd, mida viib 
läbi OÜ Otepää Maamõõdubüroo. Kuna tegu on 
suuremahulise tööga, siis toimub mõõdistamine 
mitmes etapis. Esimesel etapil kaardistatakse sur-

2016. aastal tähistame väga tähtsat sündmust 
Otepää ajaloos – möödub 900 aastat Otepää esma-
mainimisest Novgorodi kroonikates. 

Otepää ajalugu on aga vanem – esimesed inim-
tegevuse jäljed pärinevad siitmailt VI sajandist eKr. 
Sellest ajast on saadud ka vanimad arheoloogilised 
leiud Otepää Linnamäelt.

1116. aastal Novgorodi kroonikates mainitakse, 
et siia oli rajatud karupea kujuline linnus. Otepää 
kujunes muistse Ugandi maakonna teiseks kindlus-
tatud keskuseks Tartu kõrval.

Selleks, et ülejärgmisel aastal seda tähtpäeva 

väärikalt tähistada, tuleb ettevalmistustöödega 
alustada juba tänavu, et aegsasti valla eelarves-
se vahendeid planeerida. Plaanis on moodusta-
da Otepää 900 korraldusmeeskond, kuhu võivad 
kuuluda kõik soovijad.

Hea Otepää valla elanik! Kui sul on ideid ja 
mõtteid, kuidas tähistada Otepää 900. aastapäeva 
või kui sa soovid kuuluda korraldusmeeskonda, 
siis palun anna sellest teada 8. detsembriks e-posti 
aadressile: monika@otepaa.ee.

Monika otrokova

900 aastat Otepää esmamainimisest 

Otepää Gümnaasiumi direktori 23. aprilli 2014 
käskkirjaga nr 1.1.-3-9 on kinnitatud statuut 
„Otepää Gümnaasiumi 2014. aasta eelarvest 
Otepää Gümnaasiumi pedagoogiliste töötajate 
tunnustamise kord“, mille järgi saab rahalise tun-
nustamise ettepanekuid teha kaks korda aastas.

Esimese poolaasta tunnustus määrati juunis 
2014, teisel poolaastal saab teha tunnustamise ette-
panekuid kuni 1. detsembrini.

Suurepärane õpetaja statuudi mõttes on Otepää 
Gümnaasiumi õppe- ja kasvatusalal töötav isik, kes 
oma igapäevase ametialase tegevusega või ameti-
tegevust otseselt toetavate tegevustega on pälvinud 
kolleegide, lastevanemate, vilistlaste, kogukonna 
või avalikkuse lugupidamise.

Ettepanekuid selliste inimeste rahaliseks tun-
nustamiseks on õigus teha kõikidel inimestel või 
ühendustel, esitades vabas vormis ettepaneku kir-
jalikult, kirjeldades ja põhjendades esitatud kandi-

daadi sobivust preemiale. Ettepaneku maksimaal-
ne lubatud pikkus on üks A4 formaadis lehekülg.

Ettepanekud esitatakse paberkandjal Otepää 
Gümnaasiumi kantseleisse või elektrooniliselt 
kooli e-posti aadressil kool@nuustaku.edu.ee. 
Ettepanek peab olema allkirjastatud ning sellel 
peavad olema märgitud ettepaneku esitaja kontak-
tandmed.

Rahalise tunnustuse saajad otsustab esitatud 
ettepanekute alusel Otepää Gümnaasiumi hoo-
lekogu, tunnustatute nimed avalikustatakse kooli 
veebilehel.

Statuut on kättesaadav veebilehel www.nuusta-
ku.edu.ee avaliku teabe dokumentide seas.

Tähtaeg ettepanekute esitamiseks on 1. detsember 
2014 kell 15.00. 

otepää Gümnaasiumi direktor külle viks

Võimalus taas tunnustada Otepää Gümnaasiumi 
suurepäraseid õpetajaid

Otepää Vallavalitsuses

10.11.2014

• Väljastati Magnar Alevile projekteerimistingimused 
Pühajärve külas ühisveevärgiga liitumise ehitusprojekti 
koostamiseks.
• Väljastati Elektrilevi OÜle ehitusluba Otepää valla-

siseses linnas Kasesalu alajaama 0,4kV maakaabelliini, 
kaablikilbi ja liitumiskilbi püstitamiseks.
• Väljastati Elektrilevi OÜle ehitusluba Otepää vallasi-

seses linnas Vaateratta alajaama 0,4kV maakaabelliini, 
kaablikilbi ja liitumiskilbi püstitamiseks.
• Väljastati Marko Palmile ehitusluba Otepää vallasi-

seses linnas Kopli tn 13 maaüksusel ehitise (üksikela-
mu, ehitisregistri kood 111037115) rekonstrueerimiseks.
• Väljastati Marko Palmile ehitusluba Otepää vallasi-

seses linnas Kopli tn 13 maaüksusel ehitise (saun, ehitis-
registri kood 111033758) rekonstrueerimiseks.
• Väljastati Triin Peipsile ehitusluba Vana-Otepää 

külas Metsa-Kopli maaüksusel ehitise (üksikelamu) 
püstitamiseks. 
• Väljastati OÜle Otepää Lihatööstus Edgar kasutus-

luba Vana-Otepää külas Edgari-Küüni maaüksusel ja 
Edgari maaüksusel asuva ehitise tehnosüsteemi (reo-
veepuhasti, ehitisregistri kood 220678980) kasutusele-
võtuks.
• Tagastati Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusele 

2014. aasta hajaasustuse programmi toetusteks eralda-
mata jäänud vahendid summas 360,85 eurot.
• Kinnitati Erki Saare hajaasustuse programmi lõp-

paruanne summas 4386 (neli tuhat kolmsada kahek-
sakümmend kuus) eurot. Maksti Erki Saarele hajaasus-
tuse programmi toetuslepingu punkt 3.2.1 alusel välja 
toetus summas 292,42 (kakssada üheksakümmend kaks 
ja 42 senti) eurot.
• Kinnitati Külli Vuksi hajaasustuse programmi lõp-

paruanne summas 1842,36 (üks tuhat kaheksasada 
nelikümmend kaks ja 36 senti) eurot. Maksti Külli 
Vuksile hajaasustuse programmi toetuslepingu punkti 
3.2.1 alusel välja toetus summas 122,83 (ükssada kaks-
kümmend kaks ja 83 senti) eurot.
• Määrati ühele isikule sünnitoetus summas 384 eurot.
• Kinnitati Otepää Lasteaia hoolekogu koosseis järg-

miselt: 1.1 Mereli Mändmets (Krõlli rühma vanemate 
esindaja); 1.2 Priit Voolaid (Kaisukaru rühma vanemate 
esindaja); 1.3 Gerli Laul (Sajajalgse rühma vanemate 
esindaja); 1.4 Janek Sakkis (Lepatriinu rühma vane-
mate esindaja); 1.5 Katre-Liis Treufeldt (Mesimummi 
rühma vanemate esindaja); 1.6 Maarja Raud (Otikese 
rühma vanemate esindaja); 1.7 Jana Mae (Pähklipureja 
rühma vanemate esindaja); 1.8 Herko Sunts (Maru-Mü-
ra rühma vanemate esindaja); 1.9 Külliki Pikk (Müraka-
rude rühma vanemate esindaja); 1.10 Karin Uibopuu 
(Pähklikese maja töötajate esindaja); 1.11 Liana Vihm 
(Võrukaela maja töötajate esindaja); 1.12 Merlin Müür 
(Otepää valla esindaja).
• Eraldati mittetulundusühingule Pühajärve Haridus-

selts (registrikood 80072628, asukoht Sihva küla Otepää 
vald) vallaeelarves arendusprojektideks ette nähtud 
vahenditest 200 eurot koolitusprogrammi „Noorte ene-
sekindluse tõstmine ja positiivse eluhoiaku saavutami-
ne“ läbiviimise kaasfinantseerimiseks.

AMETLIK INFO Head spordisõbrad!
Otepää Vallavalitsus soovib tunnustada 2014. 
aasta kõige tublimaid sportlasi. Selleks ootame 
kõigilt spordihuvilistelt ettepanekuid järgmistes 
kategooriates:

 Parim meessportlane
 Parim naissportlane

 Parim võistkond (ka noortevõistkond)
 Parim treener
 Parim noorsportlane (neiu kuni 19a)
 Parim noorsportlane (noormees kuni 19a)
 Parim veteran
NB! Palun märkida ettepanekutes sportlaste saa-
vutused 2014. aastal, treeneri puhul lisada lühike 
iseloomustus. 

Teiepoolset tagasisidet ootame 10. detsembriks 
2014. a meiliaadressil: Harald.Laidre@otepaa.ee.  

spordispetsialist Harald laidre

Head Otepää piirkonna sauna-
omanikud ja ettevõtjad!

22. veebruaril 2015 viiakse läbi Euroopa 
VI saunamaraton Otepääl.

Palume kõiki saunaomanikke, kellel on 
soov kaasa lüüa ürituse korraldamisel võtta 

ühendust: sirje.ginter@otepaa.ee.
Kõik head mõtted on teretulnud, samuti ootame 
Teie Saunamaratoni eelõhtul toimuvaid üritusi.

Spordiklubide juhid ja 
treenerid!

2015. aasta spordiklubidele noortespordi tege-
vustoetuse saamiseks vajaliku lapsevanemate 
kinnituse vallavalitsusse esitamisega (kirjalikult 
või digitaalselt) on aega kuni k.a. 1. detsembrini. 

2015. aasta spordiürituste taotlusi saab esita-
da samuti kuni 1. detsembrini. 

Kellel on esitamata juba toimunud 2014. a valla 
poolt saadud toetusega spordiürituste aruanded.

Kõik taotlused tuleb esitada Otepää Vallavalit-
susse või e-mailile: vald@otepaa.ee. Taotluste 
vormid ja kehtivad määrused, mille alusel toetusi 
jagatakse leiate aadressilt: www.otepaa.ee/
sport/toetuse-taotlemine.

Harald laidre

Heakorratöid teostab 
OÜ Kinnisvara kiirabi

Otepää Vallavalitsus korraldas riigihanke 
„Heakorratööde teostamine Otepää valla haldus-
territooriumil“, mille võitis OÜ Kinnisvara kiirabi. 

Alates 3. novembrist teostab Otepää vallas 
heakorratöid OÜ Kinnisvara kiirabi.

Teadanne

Naiskodukaitse Otepää jaos-
kond kutsub sokke kuduma

Naiskodukaitse Otepää jaoskond kogus heatege-
vuskampaaniaga Ukraina puudustkannatavatele 
inimeste abistamiseks villast lõnga. Üleskutsele 
vastasid mitmed lahked annetajad. Nüüd oota-
vad Otepää naiskodukaitsjad osavate näppu-
dega kudujaid, kes annetatud lõngast sokke ja 
kindaid kooksid.

Naiskodukaitse Otepää jaoskonna esinaine 
Mari Mõttus ütles, et sokke-kindaid on valmis 
kuduma lisaks naiskodukaitsjatele ka MTÜ Karu-
käpp liikmed, kuid lõnga jääb veel üle.

„Kutsun kõiki kudujaid andma oma panus 
Ukraina inimeste heaks ja kuduma sokke ning 
kindaid. Kellel lõnga napib, andke julgesti teada 
– jagame seda meeleldi ka teiega,“ rääkis Mari 
Mõttus. „Kootud sokid-kindad toimetatakse 10. 
detsembriks Naiskodukaitse kontorisse Tallinnas 
ning sealt saadetakse need teele Ukrainasse.“

Valminud tooteid saab tuua tööaegadel no-
vembri viimasel nädalal Otepää Vallavalitsusse 
ruumi nr 218. Kellel pole võimalik valmis esemeid 
ise tuua, palutakse sellest teada anda Naiskodu-
kaitse Otepää jaoskonna esinaisele Mari Mõttu-
sele, tel. 527 6551.

Tõenduspõhiselt väikelaste 
vaktsineerimisest 
Loeng tulevastele ja praegustele lapsevanematele.

Eestis kasutatavad vaktsiinid ja 
vaktsineerimiskava. 

Kuidas vaktsiinid toimivad? 
Vaktsiinid ja autism? 

Vaktsiinid ja elavhõbe? 
Vaktsiinide kõrvaltoimed ja paljud

teised aktuaalsed küsimused.

4. detsembril kell 18.00 
Otepää Avatud Noortekeskuses, 

Lipuväljak 13.
Palume registreerida: Janika.Kulaots@otepaa.ee.

LOENG ON TASUTA.

nuaia osa Hurda tänava poolsest küljest kuni sur-
nuaeda poolitava ida-läänesuunalise vaheteeni. 

On võimalik, et hooldamata platside kontuurid 
tähistatakse mõõdistamise tarbeks markervärviga, 
mis teatud aja möödudes ära kaob. Samuti võib 
tekkida hauaplatside vahele mõõdistamise tarbeks 
paigaldatud reepereid, mis on tähistatud värvi või 
värvilise kilelindiga. Palume kalmistukülastajatel 
neid mitte puutuda ega muul moel rikkuda. Reepe-
rid koristatakse ära pärast mõõdistustööde lõppu. 

Vajadusel võib kontakteeruda töid teostava geo-
deet-maamõõtja Tõnu Riivikuga, mob 5133962.

1. detsembril kell 14.00 tähistatakse Otepää Palveränduri kirikus (Pärna tn.15)

rahvusvahelist puuetega inimeste päeva.

Kavas on tervise teemaline loeng (perearst Tatjana Laadi), meelelahutusliku programmi esitavad 
ansambel “Lõbusad lesed” ja tantsutrupp “Pääsusilmad”.
Kaetud on kringliga kohvilaud. Meeldiva kohtumiseni! 
Korraldavad MTÜ Otepää Invaühing ja Palveränduri kirik, toetab Otepää vallavalitsus.
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Töötubade õhtu Otepää Gümnaasiumi 
lastevanemate koolis

4. detsembril kell 18.00-21.00 on koolis lastevanematele 
mõeldud töötubade õhtu. Võimalik on valida kuue erineva 
töötoa vahel, kuid kindlasti tuleb enda tulekust teada anda 
aadressil: vanematekool@nuustaku.edu.ee, et töötubade 
korraldajad teaksid ette valmistada ja materjali varuda. Täht-
aeg selleks on 27. november kell 20.00!

Töötoad on:
Robootika (juhendaja õpetaja Jaana Mihailišina), ruum nr 

110. Tutvutakse robootikaga ja LEGO-robotitega ning roboo-
tika rakendusvõimalustega. Maksimaalne osalejate arv on 10!

Jõulukaunistused (juhendaja õpetaja Tiie Jaaniste), ruum 
nr U202. Töötoas valmivad jõulukaunistused ja jõuluehted.

Paberi taaskasutus (juhendaja õpetaja Ave Kruusmaa), 
gümnaasiumi kunstikodu. Töötoas valmivad tuleroosid, jõu-
lukaardid ja kinkepakendid. Õpitakse ise paberit valmistama.

Jõulupalli ja jõululina valmistamine (juhendaja õpetaja 
Merlin Jalajas), ruum nr U207.

Kalligraafia (juhendaja õpetaja Jelena Salumaa), ruum nr 
U308. Töötoas läbitakse kalligraafia põhitõed ning harjuta-
takse ilukirja. 

Ehete valmistamine (juhendaja õpetaja Peeter Mändla), 
ruum nr 114. Töötoas valmivad klaaskiviga ehted. Maksi-
maalne osalejate arv on 12!

Kohtumiseni 4. detsembril!
otepää Gümnaasiumi direktor külle viks

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
30. nov. kell 15.30 Otepää keskväljakul AdVENdIKüüNLA 

SüüTAMINE.
          kell 16.00 Otepää Raekoja saalis Pühajärve 

Puhkpilliorkestri advendikontsert.
  1. dets. kell 19.00  Otepää Gümnaasiumi saalis Henrik 

Normann püstijala soolos ”Nuta või naera”. Info:5804 3215

NII AJARATAS RINGI KÄIND

Kalju Ruuven 95

Sina, kes sa olid teatripapaga sina-sõber, tule 
3. detsembril kell 18 teatrimaja juurde teatriloitsule.

Kalju auks kohtume taas 6. detsembril kell 19 
Otepää Gümnaasiumi saalis G. W. Õie komöödia 
”Lambaliha” esietendusel ja sellele järgneval meenutus-
te õhtul kohvikus LUMI.

Otepää Muusikakoolis 

Otepää Muusikakooli JÕULUKONTSERT toimub kolma-
päeval, 3. detsembril kell 18.00 Otepää Gümnaasiumi aulas

Jõulukuu kontserdid Otepää Muusikakooli saalis:

Reedel, 5. detsembril kell 15.00 esinevad õp. Külli Teearu ja 
Arno Antoni puhkpillierialade õpilased.
Reedel, 5. detsembril kell 18.00 esinevad õp. Anne Are 
klaveriõpilased.
Teisipäeval, 9. detsembril kell 17.00 esinevad õp. Evelyn 
Ainlo kitarriõpilased ning Anneli Naruski ja Tuuli Vaheri klave-
riõpilased.
Neljapäeval, 11. detsembril kell 18.00 esinevad õp. Merike 
Roop´i akordioni- ja klaveriõpilased.
Reedel, 12. detsembril kell 18.00 esinevad Varju Tederi ja 
Milvi Ermi viiuliõpilased.

Ümarlaua taga said kokku Otepää käsitöölised

17.-18. oktoobril toimus Kõrveküla Põhikoolis 
D.O.Wirkhausile pühendatud noorte puhkpil-
limängijate konkurss.

David Otto Wirkhaus asutas 1851. aastal 
Väägvere Pasunakoori – esimese puhkpillior-
kesteri Eestimaal.

Konkursil esinejal tuli ette valmistada 2 
erineva karakteriga muusikapala, millest üks 
oli Eesti helilooja looming. Kogu kava tuli 
esitada peast. Võistumängimisel osalesid Lõu-
na-Eesti muusikakoolide õpilased.

Otepää Muusikakooli puhkpilliõpilased olid 

Puhkpilliõpilased esinesid edukalt 

Eelmisel nädalal istusid ühise laua taga käsitöö-
lised, et arutada, millega sisustada pikki pime-
daid talveõhtuid. Oldi ühisel nõul, et õppida 
võiks midagi uut ja huvitavat kuid meelde võiks 
tuletada ka vanu ununenuid oskusi. 

Üks ununenud vana oskus on kangastelge-
del kudumine ning selle meelde tuletamiseks 
pannakse vallavalitsuse keldris asuvas Kin-
naspunkti ruumidesse üles kangasteljed. Kõik 
huvitatud saavad oma oskusi meelde tuletada 
ning algajad saavad omandada algtõdesid kan-
gakudumisest.  

väga edukad.
Plokkflöödid vanuses kuni 10aastased – 

Meriliis Ilves – I koht, Eliise Palmiste – tubli 
esinemine.

Klarnetid vanuses 13-14aastased – Mirjam 
Leopard – II koht.

Tromboonid vanuses kuni 10aastased – 
Rasmus Leopard – I koht, Roland Leopard – II 
koht.

Õpilasi saatis klaveril õpetaja Ülle Rebane.

Suur tänu ja palju õnne!

Suur heameel oli ka Otepää Muusikakooli 
vilistlaste üle, kes õpivad Heino Elleri nim. 
Tartu Muusikakoolis.

Madalad vaskpillid 17 ja vanemad – Mait 
Peterson – I koht (tromboon), Imre Leopard 
– I koht (tuuba).

Löökpillid 17 ja vanemad – Gertrud Leopard 
– I koht (marimba.)

Super, super! Jõudu ja jaksu ning kannatlik-
ku meelt ikka edasi minna huvitavatel muusi-
karadadel!

Pilliõpetajad külli teearu ja arno anton

Üks kord kuus kolmapäeval kella 10.00-
13.00 hakkab Kinnaspunktis olema ka õmbleja, 
et anda teile näpunäiteid kuidas sobimatu rii-
deese endale sobivaks meisterdada. Õmblus-
masin on kohapeal olemas ning saate riideese-
me  kohe ise valmis teha. 

Iga kuu 1. ja 3. teisipäeval kella 18.00–20.00 
hakkavad toimuma Kinnaspunkti ruumides 
erinevad õpitoad. Kuna jõulud on lähenemas, 
siis esimene õpitubade toimumis ajad on:

2. detsembril – erinevad jõulukaunistused, 
küünlad ning küünlaümbrised.

MTÜ Pühajärve Haridusselts korraldab õppimist ja õpetamist arendavad 
erinevad koolituspäevad, nn liikuva konverentsi ”MIS ON ÕNNELIK 
ÕPPIMINE?”

Meie sihtgrupp on Otepää Gümnaasiumi ja Pühajärve Põhikooli 
õpetajad ning Pühajärve Põhikooli õpilased. Selleks, et osalejad oleksid 
tõeliselt kaasatud ja saaksid praktilise oskuse rakendada õpitut reaalses 
elus, ei tee me tavapärast, erinevate esinejatega konverentsi. ”Liikuv 
konverents” tähendab seda, et me läheme oma koolitustega kohapeale 
– toome koolitajad koolidesse või viime õpilased huviäratavatesse kooli-
tuspaikadesse. Eesmärk on ärgitada õpetajaid õpetama märgates ja läh-
tudes õpilaste huvidest ning õpilasi olema teadlikult õnnelikud õppurid.

Õpetajatele mõeldud koolituspäev toimus 20. novembril Otepää Güm-

Mis on õnnelik õppimine? 

Otepää Avatud Noortekeskus
21. novembril Filmiõhtu.

Otepää ANK on avatud T, N, R 13-20.00. Asume vallamaja keldri-
korrusel!

Info: noortekeskus.otepaa.ee  (vaata ka tegevuskava kalendrit 
kodulehelt!)

Kontakt: Merit.Nigula@otepaa.ee, 5886 7270.

Otepää noored Viljandis teatris 

naasiumis. See puudutas tänapäeva haridussüsteemis nii olulist teemat, 
nagu seda on õppetöös osaliste huvidest lähtuvate teemade püstitamine 
ja kätkes endas õpetaja rolli muutust olla õppe toetajaks ning õppijate 
suuremat iseseisvust õppeprotsessi suunata. Koolitus käsitles nii teoreeti-
list tausta õnnelikkuse tähtsusest õppeprotsessis kui ka praktilisi võtteid, 
ideid ja ülesandeid, mida õppetöös kohe kasutada. Koolituse viisid läbi 
Ott Ojamets ja Hedvig Evert. 

Õpilaste koolitus on loodusharidusliku suunaga. Me koostööpartne-
riteks on Teadusbuss, liikumine Elus Teadus, Kolm Põrsakesest, SA tea-
duskeskus AHHAA, Tallinna Ülikool, Tartu Ülikool ja Tartu Maaülikool.

Mtü PüHaJÄrve Haridusselts

28. oktoobril külastasid 11 tublit Otepää 
noort Viljandi teatris etendust nimega Y 
Generatsioon. 

Otepää vald pakkus suvel tööl käinud 
noortele võimalust vaadata teatrieten-
dust. Näidend ise oli teistmoodi sisuga, 
mis muutis selle omamoodi huvitavaks ja 
tekitas mõtteainet ka tagasiteel. 

Selline tore võimalus annab kindlasti mo-
tivatsiooni töö tegemiseks ka edaspidi.

3. detsembril kella 10.00–13.00 saate nõu 
küsida õmblejalt. 

16. detsembril valmistame erinevaid jõulu-
maiustusi.

Järgmise kuu õpitubade kohta saate infot 
Otepää Teatajast, kuulutuste stendidelt ning 
Otepää valla kodulehelt. 

Lisainformatsiooni saate ka helistades 
56950446 Inge Vissak ja 56626481 Merle Soon-
berg.

Ootame teid!

6. novembri Eesti TOP 7 saates saavutas 
ansambel Maria Stuart oma looga „Emot-
sioonid“ esikoha. Loole on video teinud Ott 
Rõngas ja otepäälanna Kerli Adov, video 
peaosas on Ilmo Tamm, kes täitis ka filmimise 
ajal operaatorikohustusi.

Balti Filmi- ja Meediakoolis õppiv Kerli 
Adov ütles, et see on talle juba teine koostöö 
ansambliga. Eelnevalt tehti videot loole 
„Luuraja“. Enamik võtteid toimus augus-
tikuus Otepääl ja Pühajärvel ning ööklubis 
Comeback. Nüüdseks mängitakse seda lisaks 
ETV2 saatele “Eesti Top 7” ka kanal Seitsmes, 
lugu on kogunud jõudsalt vaatamisi Youtu-

be’s. Raadio Elmari nädala edetabelis on see 
püsinud juba 5 nädalat ja on hetkel 3. kohal.

„Saates Eesti Top 7 on lugu esimest nädalat 
ja kohe olime esimesel kohal,“ sõnas Kerli 
Adov. „Loodame, et meie tehtu vaatajatele 
meeldib, samuti tahan. Tänan ööklubi Come-
back omanikku Siim Kaldat ja kõiki pidulisi, 
kes video filmimise ajal kohal viibisid!“

Sõnad on kirjutanud Liana Kolodinskaja, 
muusika terve bänd kooseisus Meelis Tisler, 
Liana Kolodinskaja, Hanna-Roosi Karro, 
Margus Sekk, Tõnu Ilves. Salvestas ja miksis 
Silver Lepaste (Clockwork Stuudio), mater-
das Minerva Pappi (Chartmakers). Lugu saab 

kuulata Youtube’s, Spotifys ja iTunesis.
Maria Stuart on kohati romantiline, 

mõõduka kiiksuga, kaasahaaravate meloodiate 
ja rütmidega kergeroki bänd, mis kombinee-
rib erinevate muusikastiilide parimaid külgi. 
Bänd tegutseb Tartus, tehes peamiselt oma-
loomingut, sekka ka üksikuid kavereid. Maria 
Stuart on loodud 2013. aasta suvel ning ühiseid 
jooni võib tuua hiljuti laiali läinud Paha Pollyga 
(sama laulja).

Vaata videot: http://www.youtube.com/
watch?v=_YJ2CyANs3s.

Monika otrokova

Ansambli Maria Stuart esikoha video tegid otepäälased

10. novembri õhtul toimus meie kooli aulas isa-
depäeva kontsert. Rahvast kogunes üle ootuste 
palju. Enne aulasse pääsemist tuli isadel ära 
arvata, kui palju kaalub vuntsidega kõrvits-
mees. Vahva idee pakkusid välja ja teostasid 5. 
klassi õpilased koos klassijuhatajaga. Ürituse 
avas direktor Miia Pallase, õnnitledes meie 
kooli lapsevanemat Priit Jaagantit, kes oli sel 
aastal üks Otepää valla aasta isa nominentidest. 

Kontserdil oli esinejaid kõikidest klassidest. 

Laulud, kandlepalad, luuletused ja kahekõned 
vaheldusid laste poolt kirja pandud mõtete-
ga isast, mida lugesid ette Annabel ja Harald. 
Katriin koos oma isa Aivariga esitas laulu 
„Aastaajad“. Mairo isa Mati laulis Mairo ja 
Andreasega siili autost ja seiklushimulisest 
pikkade pükstega poisist. Need esitused  meel-
disid publikule kõige rohkem. 

Uhke kõrvitsa omanikuks sai Veiko Võrk, 
kes eksis kõrvitsa kaalu arvamisel ainult 

100 grammiga. 
Suur tänu kõigile, kes kontserdi korralda-

misele kaasa aitasid. Meie eriline tänu kuulub 
kahele julgele isale, Aivarile ja Matile, kes 
muutsid ürituse meeldejäävaks ning omanäoli-
seks. Maitsva koogi eest täname Eve Koserit. 

Kohtumiseni järgmisel aastal! Millega me 
siis üllatame, jäägu praegu saladuseks.

ÕPilasesindus

Isadepäeva kontsert Pühajärve koolis

OTEPÄÄ vald – 15 aastat ühinenud 
omavalitsust

1999. aastal liitusid Otepää linn ja Pühajärve vald uueks 
omavalitsuseks – Otepää vallaks. Tänavu möödub sellest 15 
aastat. 

Selleks, et seda tähtpäeva väärikalt tähistada, korraldab 
Otepää vald 16. detsembril algusega kell 13.00 Otepää Rae-
kojas konverentsi, kus meenutatakse ühinemist ja sellele
järgnevaid aastaid ning räägitakse tulevikuplaanidest.

Konverentsi ajakava ilmub järgmises Otepää Teatajas.
Konverentsile on oodatud kõik huvilised! 

Vajalik etteregistreerimine, palume etteregistreerida kuni 
9. detsembrini 2014 e-posti aadressil: monika@otepaa.ee.
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22. novembril kell 17.00   

NÕUNI KULTUURIMAJAS

Valgamaa III Rahvamuusika-
päeva kontsert ja simman

Esinevad muusikud ja lauljad Valgast, 

Sangastest, Tõrvast, Tartust ja Otepäält.

Soojad joogid meilt ja kõhutäide Teilt.

Üritus on tasuta.
Korraldaja MTÜ Pillipuu.

4 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

Palupera valla naiskoori ideest sündis 
uus traditsioon Palupera Vallavolikogu istungil

18. novembril 2014
• Kinnitati Palupera valla teede nimekiri.
• Toimus Palupera vallateede seisundinõuded, kasuta-

mise ja kaitse eeskirja I lugemine.
• Kinnitati Palupera valla 2015-2016 teehoiukava.
• Toimus Palupera valla ühisveevärgi ja -kanalisat-

siooni arendamise kava 2014-2030 I lugemine. Aren-
damise kava on avalikustatud valla veebilehel www.
palupera.ee ja paberkandjal tööpäeviti vallamajas 1. - 
15. detsembrini, mil oodatakse kõigilt huvilistelt kirja-
likke muudatus- ja parandusettepanekuid.
• Toimus Palupera valla sotsiaaltoetuste määramise ja 

maksmise korra I lugemine.
• Toimus Palupera valla sotsiaaltoetuste määrade I 

lugemine.
• Toimus Palupera valla 2015. aasta eelarve I lugemine.
• Nõustuti Andres Mutsole vee erikasutusloa andmis-

ega Päidla külas Lõhmuse katastriüksusel Ilusa oja pai-
sutamiseks Lõhmuse paisul.
• Muudeti Palupera Vallavolikogu 07.10.2014 otsuse 

nr 1-2/14 „Vahe-Saare maa-ala munitsipaalomandisse 
taotlemine“ punkti 2, asendades selle kolmas lause 
„Sihtotstarve maal on maatulundusmaa“ lausega „Sih-
totstarve maal on elamumaa“.
• Otsustati algatada Tallimäe küüni, Mõisa tõllakuu-

ri, Mõisa aed ja Ääre kinnistute (kokku 3,84 ha) detail-
planeering eesmärgiga kaaluda võimalusi määrata 
ehitusõigus olemasoleva tõllakuuri ümberehitamiseks 
töökodade ja huvitegevuse majaks, küüni asemele uue 
kuni 2-korruselise hoone (30 kohaline elukorpus) ja 
olemasoleva hooldekeskuse kompleksi kõrvale ühe uue 
hoone (30 kohaline elukorpus) ehitamiseks ning kogu 
kompleksi teenidamiseks vajalike tehnovõrkude ehita-
miseks (puurkaev, vee- ja kanalisatsioonivõrk, elektri- ja 
sideühendused). Kinnitati planeeringu lähteseisukohad. 
Detailplaneeringu lähteseisukohti ja eskiislahendust 
tutvustavate materjalide esitamine on avaliku arutelu 
korraldamisel vajalik. Detailplaneeringule koostada 
keskkonnamõjude strateegilise hindamise (KSH) eel-
hindamine ning Palupera vallavalitsusel võtta KSH 
algatamise/mittealgatamise otsus vastu peale eelhin-
damise valmimist. Palupera vallavalitsusel korraldada 
KSH eelhindamise ja vajadusel KSH hindamise läbivii-
mine. 
• Võeti teadmiseks muu informatsioon vallavalitsu-

selt – koolibussi liinidel vedaja leidmiseks aastatel 2015-
2018 korraldatud riigihanke tulemustest – edukaks tun-
nistati Rivor Trans OÜ pakkumus 0,95 eurot/liinikilo-
meeter käibemaksuta, tutvustati Palupera ja Palupera 
III kruusakarjääri korrastamise projekti.

Palupera Vallavalitsuse istungil 

14.11.2014 korraldati:
• Muudeti Palupera Vallavalitsuse 16.09.2014 kor-

ralduse nr 2-2/202 „Munitsipaalomandisse taotletava 
Vahe-Saare elamu aluse ja teenindamiseks vajaliku maa 
suuruse ja sihtotstarbe määramine ning maa maksu-
muse akti kinnitamine“ punkte 2 ja 3 sõnastades need 
alljärgnevalt: „2. Määrata Vahe-Saare maaüksuse sih-
totstarbeks 100% elamumaa. 3. Kinnitada Palupera 
Vallavalitsuse maakorraldaja poolt 14. novembril 2014 
koostatud „Munitsipaalomandisse taotletava maa mak-
sumuse määramise AKT“, mille järgi on maaüksuse 
maksumuseks 760 eurot.“
• Määrati kümnele perele vajaduspõhist peretoetust 

kogusummas 163,03 eurot.
• Määrati ühele majanduslikesse raskustesse sattunud 

perele ühekordne toetus 20 eurot, ühele kriisiolukorras 
olevale perele ühekordne toetus 100 eurot ja kahele 
90a. ja vanemale eakale sünnipäevatoetus a´20 eurot.
• Jagati Hellenurme külas Tiku 5 kinnistu kaheks 

eraldi katastriüksuseks: Kruusaaugu, 57926 m², sihtots-
tarve maatulundumaa ja Tiirikese tee, 710 m², sihtots-
tarve transpordimaa.
• Väljastati kasutusluba Tõnu Kutsarile Päidla külas 

Tomsoni kinnistul valminud elamut teenindavale vee-
torustikule.
• Väljastati projekteerimistingimused RMKle Neeruti 

külas Piiri kinnistut läbiva avalikult kasutatava tee 
(5820083 Otepää vahtkonna tee) rekonstrueerimistöö-
de projekteerimiseks.
• Väljastati projekteerimistingimused Õunaaia talu 

OÜle Urmi külas Särevi kinnistule planeeritava liha-
veiste laudakompleksi projekteerimiseks.
• Väljastati kasutusluba Astuvere külas Astuvere ala-

jaama 0,4kV F3 nõuetekohasuse tagamise ehitustöö-
dele.
• Väljastati kasutusluba Nõuni Purjeklubile Nõuni 

külas Nõuni algkooli kinnistul sauna osaliselt teostatud 
rekonstrueerimistöödele.
• Rahuldati Krista Hunt taotlus muuta projekti “Väi-

ke-Kangrumaa salvkaevu rajamine” ajalist kestust. 
Projekti uueks kestuseks lugeda 1.08.2014-1.06.2015. 
Aruande esitamise tähtaeg on 1.07.2015.
• Tunnistati koolibussi liinidel vedaja leidmiseks aas-

tatel 2015-2018 korraldatud riigihankele pakkumuse 

Meil on emadepäev ja isadepäev, lastekait-
sepäev ja palju, palju toredaid päevi veel. 
Palupera valla naiskooril tekkis raadiost 
kuuldud uudise peale mõte, et tahaksime 
tänada kõiki meie tublisid mehi ja meheha-
katisi nende panuse eest ühiskonda, pereel-
lu, laste kasvatamisse ja keskkonda. Nimelt 
tähistatakse alates 1999. aastast 19. novem-
bril ülemaailmset meestepäeva. 

Kutsusime 15. novembril Hellenurme 
kultuurimajja nii oma pereliikmeid kui ka 
vallarahvast lõbusale koosviibimisele. 

Tänuks laulud, lahedad ühismängud ja 

13. oktoobril toimus laste loodusakadeemia 

Eelmisel aastal alguse saanud omanäoline projekt, 
kus kutsusime kord kuus meid rahastavate oma-
valituste lapsi loodusakadeemiasse sai taaskord 
alguse 13. oktoobril. Lapsed valisid välja koolide 
õpetajad 4.-6. klassist, eelduseks oli loodushuvi ja 
hea hakkasaamine koolis. Õppetöö kestab aprillini 
2015. Õpilased käivad meil koolitundide ajal.

Selleaastane grupp tuli päris suur, akadeemia 
nimekirjas on 28 õpilast. Esimest päeva alustasime  
üksteisega tutvumisega, seejärel rääkisime edasis-
test plaanidest ning liikusime õue, et uurida sügi-
sest loodust, mulda ja mullaelustikku. Grupitöö 

toimus koolide kaupa. 
Esialgu otsiti ja määrati mullaloomi, hiljem alus-

tati mullakaeve tegemist. Kaevamine metsamaasti-
kul pole kerge ja vahetusi tuli tihti teha, sellele vaa-
tamata õnnestus kaevata meie mullaelustiku pro-
grammi siiani kõige sügavam auk – 107 cm. Mul-
lakaeves eristusid neli kihti, mis õpilastel ka ära 
määrata tuli ja mullaprofiilid paberile joonistada.

Peale õueosa liikusime Vapramäe loodusmajja, 
kus jätkasime töölehtede täitmist, uurisime binoku-
laariga leitud putukaid ning tegime kokkuvõtteid. 

Nüüdseks on toimunud juba kaks akadeemia-
päeva: 3. novembril kohtusime taas ,sel korral 
uurisime tahvelarvutitega looduses liikumise või-

AMETLIK INFO

Hellenurme rahvamajas

13. detsembril kell 13.00

puhkeõhtu

VALSIGA JÕULUDESSE

Esinevad: 

Rõngu kapell Rukkilill,

Elva naisansambel Mis sest,

Tantsurühmad: Hellenurme Fiiling, 

Marbella, Mathilde,

Sangaste-Keeni Kesa-line,

Õru Murueide Tütred,

Valguta Nägusad Moorid,

Nõuni Oikuimaru.

Pensionäre ootab Päkapikk ja kaetud 
kohvilaud.

Võta kaasa rõõmus meel ja kohvilauale
veidi näksimist.

Üritus on tasuta.
Info telefonil 56622044, Elsa.

malusi. Iga grupp sai enda kasutusse tahvelarvuti, 
millega tehti läbi orienteerumismäng Vapramäe 
maastikukaitsealal. Igas orienteerumispunktis tuli 
lahendada ülesanne, sest eesmärgiks oli midagi ka 
looduse kohta teada saada. Põhjalik arutelu toimus 
nii enne metsa minekut kui tagasitulles vastuseid 
kontrollides. 

Järgmine kokkusaamine toimub 3. Detsembril 
,kus tuleb jutuks looduskaitsest Eestis ja Tartu-
maal. Programmi toetas SA Keskkonnainvestee-
ringute Keskus.

29. oktoobril toimus seenioride loodusakadeemia
Oktoobri lõpus alustasime taaskord ka teise aka-
deemiaprogrammi korraldamist, kus sihtgrupiks 
vanem elanikkond, rõõm oli märgata, et registree-
rimine osutus ülipopulaarseks. 

Igast VVV-d toetavast omavalitsusest võtsime 
vastu neli õppurit, kuid võtsime lisaks ka neid, kel 
võimalik iseseisvalt kohale tulla. Startisime 25liik-
melise grupiga, suures jaos olid juba tuttavad ini-
mesed eelmisest aastast.

Päeva teemaks oli „Ökomärgised“, millest tuli 
rääkima Eva-Liisa Orula TÜ Loodusmuuseumist. 
Loeng jagunes kahte ossa: esimeses pooles räägiti 
toodete olelusringist ning teises osas “Öko- ja 
mahemärgistest”. Läbi sai teha ka praktilise üle-
sande märgiste leidmiseks  ja määramiseks paken-
ditel. 

Järgmine kohtumine leiab aset novembrikuus,  
teemaks on „Optimaalsed energialahendused 
majapidamises“. Akadeemia õppeaasta kestab 
aprillini 2015. Kohtume õppuritega kord kuus 
Vapramäe Loodusmajas.

triinu Pertels

-tantsud, vahva viktoriin, lustakas joonistus-
võistlus, kringlisöömine ja suur rõõm koos-
olemisest – nii võiks kokku võtta laupäeva-
sed lõunatunnid. 

Sest ütleb ju igihaljas laulusalmgi:

Kui ei oleks isasid, siis ei oleks poegi.
Kui ei oleks emasid, kes neil moraali loeksid,
siis ei oleks õnne ega armastust!

Aitäh, et te olemas olete! 

Palupera valla naiskoor

6. detsembril kell 12 

Nõuni kultuurimajas 
pensionäride ja töövõimetuspensionäride

JÕULUPIDU
*väike kontsert
*meeleolukas lõõtspillimuusika
*osalustasu 5 eurot
*sõiduauto ringil: Neeruti teeristis kell 11.30 – 

Tuule teeristis kell 11.45.

Info ja broneerimine
tel. 7657333 (raamatukogu).

Pühapäeval, 23. novembril kell 11
 

toimub 

Kadripäeva 

tähistamine 

Vapramäe Loodusmajas. 

Räägime kadripäeva traditsioonidest, mängime kadri-
päeva mänge, mõistatame, laulame kadripäeva laule 
ja sööme ehtsat kadride toitu. 

Lisainfo ja registreerimine meilil: 
liina.luure@gmail.com või telefonil 5575215. 
Osavõtt on tasuta, toetab Eesti Kultuurkapital.

Loodusakadeemia lastele ja seenioridele

esitanud pakkujad kvalifitseerituks, nende esitatud 
pakkumused vastavateks ja edukaks tunnistati Rivor 
Trans OÜ pakkumus 0,95 eurot/liinikilomeeter käibe-
maksuta.
• Jäeti MTÜ Eesti Andmesidevõrk vaie Palupera val-

lavalitsuse 5.09.2014 korraldusele nr 2-2/200 “Projek-
teerimistingimuste väljastamine” rahuldamata.
• Eraldati reservfondist projekti „Hellenurme Noor-

tekeskuse ja Palupera külamaja arvutipargi uuenda-
mine“ omaosaluse katmiseks MTÜ Avatud Hellenur-
me Noortekeskusele 360 eurot, Palupera põhikoolis 
koolitusprogrammi „Noorte enesekindluse tõstmi-
ne ja positiivse eluhoiaku saavutamine“ omaosaluse 
katmiseks MTÜ Pühajärve Haridusseltsile 100 eurot 
ja projekti „Lapsed sooja II“ omaosaluse katmiseks 
Nõuni Purjeklubile 511 eurot.

AMETLIK INFO



21. november  2014  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

Ivo Linna ja Antti Kammiste Pukas 
Puka Vallavalitsuses 
• Väljastati kirjalik nõusolek hajaasustuse pro-

grammi raames Aakre külas asuvale Koolitalu 
maaüksusele puurkaevu rajamiseks.
• Väljastati projekteerimistingimused Purtsi 

külas asuva Andresjärve maaüksuse omanikule 
elamu juurdeehitusel ehitusprojekti koostami-
seks.
• Väljastati projekteerimistingimused  ehitus-

projekti koostamiseks Puka vallas Aakre külas 
asuva Marja maaüksusel olemasolevale hoonele 
energiat tootvate päikesepaneelide paigaldami-
seks.
• Väljastati ehitusluba OÜle Elektrilevi Rõn-

gu-Puka-liinile massivõimsuslülitite paigalduseks 
ja sellega kaasnevaks, Komsi küla/Ruuna küla/
Puka,  Puka vald ,Valgamaa , IL2389,maakaabli 
paigalduseks ja õhuliini asendamiseks;
• Väljastati Elektrilevi OÜ taotluse alusel kasu-

tusluba ehitisele „Jaasu AJ, 15kV ja 0,4 kV liinid 
projekt IL2021“, asukohaga Puka vald Aakre 
küla.
• Toimetulekutoetust maksti novembris kolme-
le, matusetoetust ühele ja ühekordset toetust 

viiele taotlejale.
• Valga Kultuuri- ja Huvialakeskuse korralda-

takse 12. detsembril k.a 5- ja enamlapseliste-
le perede jõulupidu. Üritusele on kutsustud 65 
peret, kus kasvamas 395 last. Puka vallast osaleb 
peol kaks viielapselist peret. Vallavalitsus toetab  
ürituse läbiviimist 100.- euroga.

AMETLIK INFO

J uba varakult lugesin kuulutust, et Puka rah-
vamajja on tulemas Ivo Linna ja Antti Kam-
miste. Otsustasin, et pean kindlasti seda kont-

serti külastama, kuna nii kuulsaid inimesi ei näe 
tihti maal esinemas.

Kontsertkava oli rahulik ja väga hästi valitud 
repertuaariga. Olid nii mõnedki laulud, mida me 
polnud kuulnud. Iga esitatud pala ette oli väike 
kommentaar laulu tekkeloost ja sellest, miks just 

Keskkonnamõju hindami-
se algatamata jätmine
Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimis-
süsteemi seaduse § 5 sätete kohaselt keskkon-
namõju on oluline, kui see võib eeldatavalt ületa-
da tegevuskoha keskkonnataluvust, põhjustada 
keskkonnas pöördumatuid muutusi või seada ohtu 
inimese tervise ja heaolu, kultuuripärandi või vara.

Seoses detailplaneeringute menetlemisega Puka  
vallavalitsus otsustas jätta algatamata keskkon-
namõjude hindamise:

1) Kibena külas asuvate Musina ja Ala Musina  
maaüksustel, detailplaneeringu eesmärgiks on 
anda ehitusõigus Ala Musina kinnistule vabalooma-
pidamislauda ehitamiseks ning Musina kinnistule 
puhkemajade ehitamiseks ning sportimisväljaku, 
tiigi, seikluspargi rajamiseks. 

2) Puka alevikus Tööstuse tn 15 maaüksusel, 
detailplaneeringuga nähakse ette hoonestusala 
puurkaevu pumpla ja seda teenindava tootmisehi-
tise ehitamiseks. Planeeringuga on leitud lahendus 
kanalisatsiooni-, elektrivarustuse- ja sidevarustuse-
ga seotud küsimustele, tuleohutuse tagamisele.

Piirkonnad, kus eeltoodud maaüksused asuvad, 
ei ole Otepää Looduspargi ega Natuura 2000 alal.  
Puka valla üldplaneeringust lähtuvalt ei ole nendele 
maa-aladele Eesti Vabariigi seadusandlusega ette 
nähtud suuremaid ja eraldi käsitlemist väärivaid 
kitsendusi ega piiranguid. 

Puka Vallavalitsus on seisukohal, et detailplanee-
ringuga kavandatav tegevus Musina, Ala Musina 
ja Puka alevikus Tööstuse tn 15 maaüksustel ei too 
kaasa vahetut või kaudset mõju keskkonnale ning ei 
too kaasa pöördumatuid muudatusi.

Muusikal 

“Viimane Puka pritsimees ehk 
Taskud .....täis”

Aakre rahvamajas 

22. novembril kell 19.00

Pilet 3 eurot.

MTÜ Aakre külaselts kutsub:

22. novembril kell 11

Aakre küla kadripäev
- laat

- kadrikostüümide võistlus
- töötoad
- kohvik
- loterii

Oodatud on kõik kauplejad!
Lisainfo: tel. 5119856

PLANEERINGUd

Puka Vallavalitsuses võtab tööle

pearaamatupidaja
Kandideerijalt eeldame:

• Erialane haridus
• Vähemalt keskharidus  (soovitavalt kõrgharidus)
• Raamatupidamistöö tegemiseks kvalifikatsiooni olemasolu ja 
varasem erialane töökogemus
• Arvuti kasutamise oskus (WORD,EXEL PMEN)
• Analüüsivõime

Kasuks tuleb:

• Eelnev töökogemus kohalikus omavalitsuses raamatupidamise 
ametikohal
• Hea suhtlemisoskus
• Finantsjuhtimise kogemus

Kandideerimiseks esitada 1. detsembriks 2014 Puka Vallavalitsusele avaldus, 
CV, nägemus korrektsest omavalitsuse raamatupidamise töökorraldusest. 
Vajalikud dokumendid palume saata Puka vallavalitsusele posti teel Puka 

alevik Kooli tn 6  67217 või e-postiga vallavalitsus@puka.ee.

see laul kontsertkavas koha leidis. 
See tekitas sellise õdusa tunde, et lauldakse 

justkui ainult Puka rahavale. Oma valla rahvast 
oleks võinud olla rohkem, ei tule ju igapäev maa-
rahvamaja lavalaudadele esinema selliseid lauljaid.

Kontsert oli väga kaunis. Loodan, et tulevikus on 
meil veel võimalus kuulata ja näha kuulsaid artiste 
oma väikeses hubases rahvamajas.

kontserdikülastaja lea Madissov

Puka rahvamaja tänab teid: 

OÜ Evelteam, Puka vallavalitsus ja 
Raivo Nurmetu 

Ivo Linna ja Antti Kammiste kontserdi 
toetamise eest.

Aitäh teile!  

14. novembril tähistati Puka Keskkoolis isadepäeva. Õpilased olid kutsutud 
koos isa või vanaisaga. Kõigepealt toimus pingeline mälumäng, kus 2. ja 3. koha 
väljaselgitamiseks tuli esitada hulk lisaküsimusi. Seejärel olid sportlikud tege-
vused kooli võimlas, millele järgnes ühislaulmine. Lõpetuseks toimus autasus-
tamine.

Puka Keskkoolis käisid 6. novembril Tammsaare muuseumi töötajad tutvusta-
mas mardi- ja kadripäeva kombeid ning tavasid.
Toimusid mitmed huvitavad töötoad nii algklassidele, põhikoolile kui ka güm-
naasiumiastme õpilastele.



21. november  2014

Keeni küla elanik! 

Kutsume Sind teisipäeval, 25. novembril 2014 kell 18.00 Keeni Noortekeskuse ruumides toimuvale 
koosolekule tutvuma ja arutlema Keeni keskuse heakorra parandamise teemadel. 

Koostajad tutvustavad Keeni keskuse miljöökavandi-haljastusprojekti. 

Ootame aktiivset osalemist ! 

OÜ Maastik ja Sangaste Vallavalitsus

S A N G A S T E 
Sangaste vallavalitsus, www.sangaste.ee 
Sangaste 67001, Valgamaa
Tel 766 8040, e-post: sangaste@sangastevv.ee

www.sangaste.ee
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Uudiseid bagimaailmast
Sangaste Vallavalitsuses

• Väljastati ehitusluba Eesti Lairiba Arenduse Sihta-
sutusele Mäeküla külas asuval 23234 Mihkli-Piiri tee 
maaüksusel, Piirisauna kinnistul ja Saunamasti kinnistul 
mikrotorusüsteemi ja fiiberoptilise sidekaabli rajami-
seks.
• Väljastati ehitise kasutusluba Elektrilevi OÜle Tiidu 

külas asuva elektripaigaldise – Tiidu alajaama F-1 pin-
geparandus – kasutuselevõtuks.
• Kinnitati Sangaste Lasteaed Kratila hoolekogu koos-

seisu lastevanemate esindajad Maiken Kutsar ja Rait 
Elvet, õpetajate esindaja Ülle Makke ning valla esindaja 
Kati Ermel.
• Kinnitati Keeni Põhikooli hoolekogu koosseisu õpi-

laste esindaja Brandon Undrus, kooli toetavate organi-
satsioonide esindaja Marju Karavin, õppenõukogu esin-
daja Airi Korbun, volikogu esindaja Maire Murumaa, 
vilistlaste esindaja Airi Linde ning vanemate esindajad 
Jüri Hinn, Ly Käärik, Eveli Laul, Margit Levand, Kadri 
Luik, Raili Mandli, Anneli Puksov, Marge Roio ja Maili 
Zimbrot.
• Otsustati kvalifitseerida riigihanke “Sangaste valla-

teede talihooldus” pakkujad, tunnistades vastavaks jär-
gmised pakkumused: riigihanke osas I UUELA TALU 
pakkumus, riigihanke osas II OÜ Ranzo pakkumus 
ja riigihanke osas III OÜ KESA-AGRO pakkumus. 
Edukaks pakkumuseks tunnistati madalaima hinnaga 
pakkumusena riigihanke osas I UUELA TALU pakku-
mus maksumusega 44,40 eurot/tund (ilma käibemak-
suta), riigihanke osas II OÜ Ranzo pakkumus maksu-
musega 45 eurot/tund (ilma käibemaksuta) ja riigihanke 
osas III OÜ KESA-AGRO pakkumus maksumusega 50 
eurot/tund (ilma käibemaksuta).
• Vabastati üks isik korraldatud jäätmeveoga liitu-

misest.
• Määrati ühekordne sotsiaaltoetus ühele isikule 

summas 32 eurot.
• Määrati sünnitoetus kahele isikule kogusummas 384 

eurot.
• Määrati puudega inimestele osutatud sotsiaalteenus-

te kulude katmiseks toetus ühele isikule summas 108 
eurot.
• Määrati hoolekandeasutuses hooldamise toetus 

üheksale isikule.
• Määrati kingipakist koosnev jõulutoetus kolmesaja 

viieteistkümnele valla vanaduspensionärile kogusum-
mas 585,90 eurot ning kingipakist koosnev jõulutoetus 
kahesaja kahekümnele lapsele kogusummas 409,20 
eurot.
• Määrati õpilase septembrikuu sõidukulu hüvita-

miseks õpilaste sõidusoodustused neljateistkümnele 
isikule kogusummas 274,70 eurot.
• Määrati oktoobrikuu toimetulekutoetus kaheksale 

isikule kogusummas 1671,41 eurot.
• Määrati novembrikuu vajaduspõhine peretoetus seits-

mele isikule kogusummas 124,67 eurot.

AMETLIK INFO

Tähelepanu! 

Sangaste valla sotsiaaltöö spetsialist on 
PUHKUSEL 11.12.2014 – 22.12.2014 
(kaasa arvatud). 

NB! Sel ajal ei väljastata ka sünni- või 
surmatunnistusi! Vajadusel pöörduge Valga 
Maavalitsuse poole.   

et sellise vahva asjaga tegelete, seda toetate! 
Noored või ka muidu huvilised, kellel adrenalii-
ni kipub üle jääma – siis sellesse spordipisikusse 

Mõnda aega tagasi võisite lehest lugeda, et 
Sangaste mees Andres Lohuväli harrastas sel 
aastal esimest korda oma uut hobi – milleks on 
bagikross. Krossihooaeg on küll läbi ja bagiauto 
on garaaži talveunne pandud. Aeg teha kokku-
võtteid ja öelda tänusõnu neile - kelle abil kõik 
see on teoks saanud!

Kuigi Andres osales vaid neljal sõidul (Eestis: 
Tapal, Matsil, Hintsal Lätis Smiltenes) oli tema 
jaoks siiski väga edukas aasta. Andresel õnnestus 
saada head kohad lõpparvestuses. Hetkeseisuga 
kuuluvad talle Balti arvestuses 5. koht ja Eestis 4. 
koht.

Andres on esimese hooajaga väga rahul: “Sain 
head ajad sõidetud ja kogemusi sai küllaga. Sai 
isegi end üle katuse keeratud.”

Meeskonnaliikmed: Ander Einling, Lauri Oja, 
Karli Oja, Aivo Tann, Igor Korobov, Mikk Lohu-
väli. Sponsorid: Jaanus Teder (T.E.D.E.R OÜ), 
Aivo Tann (Auto Ilusax OÜ), WÜRTH, Valga 
autolammutus, Rainer Väikene, Hinkus AS.

Andres tänab kõiki meeskonnaliikmeid ja 
sponsoreid. Sangaste Spordiklubi tänab aga 
Andrest ja tema meeskonda kogukonna nimel, 

SÜNNID

Mirtel Oja       3. novembril

VALIME 

SANGASTE VALLA 

PARIMA MOOSI
6. detsembril, JÕULULAADAL, 
võivad kõik külalised maitsta kon-
kursil osalevaid moose ja valida oma 
lemmiku.

Moos, mis saab kõige rohkem hääli, 
pärjatakse eelmainitud tiitliga.

Seoses sellega palun kõigil kohalikel 
moositegijatel, kellel natukenegi viitsi-
mist, tuua enne laata korraldaja kätte 
oma moos, koos nimetuse ja tegija 
nimega.

Head emad, vanaemad ja muidu 
moosimeistrid – ootame väga teie 
osavõttu!!!
Info: Rait 5664855

Sangaste Valla Pensionäride 
Ühendus „Härmalõng“ 

kutsub 

kõiki valla eakaid 

eakate jõulupeole 
Sangaste Seltsimajas 

pühapäeval, 7. detsembril 
algusega kell 12.00. 

Esineb Arvo Meltsas. 

Pileti hind SVPÜ liikmetele 
13 eurot, teistele 15 eurot. 

Pileteid saab osta Vaike Tuisult 
Sangastes (tel. 56 56 64 52)

 ja Ilme Lepikult Keenis (tel 76 71 335). 
Palume registreeruda ja piletid välja 

osta hiljemalt 24.11.2014. a. 

nakatumine on isegi soovitatav ! Hoiame pöalt 
Andresele ka edaspidiseks!

sanGaste sPordikluBi

Meie ajal on isade roll peres väga tähtis ja aina 
tähtsamaks läheb. Eesti rahvakalendris on olemas 
ISADEPÄEV. Kui vaadata XVII – XX sajandite 
ajalugu, siis isade tähtsaim roll oli “pere toitja”, 
juhtiv oli emade armastus. Isa oli nagu “patriarh”. 
Isad rõõmustasid, kui sündisid lapsed. Oma ees-
kujuga õpetasid nad lapsi töötama, maad harima. 
Isa oli distantsne, kusagil kaugel. Laste kasvata-
misega tegelesid naised. Aeg, mille isad veetsid 
lastega, oli väga lühike, aga nad ei tundnud, et 
lapsed oleks millestki ilma jäetud. 

Ajakirjandus ei kajastanud isade tähtsust, 
rohkem arutati ema-lapse suhete vajalikkust. 
Emad olid tol ajal pere keskpunktiks. Nad vas-
tutasid laste kasvatamise ja arengu eest. Ootused 
emade suhtes olid väga suured. Aga isade suhtes 
oli kujunenud arvamus, et nad ei ole kompetent-
sed osalema selles protsessis. Isade panus laste-
kasvatamisse oli majanduslik, aga sotsiaalne ja 
emotsionaalne osa oli emade vastutuse all.

Viimase 20 aasta jooksul on isade roll muutu-
nud. Naised ei ole ainult koduperenaise rollis. 
Nad töötavad, teevad karjääri. Vanemad on 
peres partnerid ja jagavad lastekasvatamise vas-
tutust võrdselt. Peres pole nn naiste ja meeste 
tööd. Mehed pesevad pesu, nõusid teevad süüa 
ja koristavad. Kas see oleks olnud võimalik 100 
aastat tagasi? Meestel on isadena on raske oma 

rolli muuta. Nende isad olid teistsugused, nad 
sisendasid, et mehed ei nuta, ei räägi tunnetest, 
ei avalda oma mõtteid, teevad tööd ja elavad sis-
sepoole ning emotsionaalsus on naiste prioriteet.

Praegu on olukord muutumas, isad käivad las-
tevanemate koosolekutel, võtavad osa kooli üri-
tustest, mängivad oma lastega, reisivad perega. 
Paljud juba oskavad oma lapsi kallistada ja öelda: 
”Ma armastan Sind, Sa oled mulle väga kallis!” 
Kui on muresid, siis isa tahab ja julgeb otsida abi 
õpetajalt või psühholoogilt. Isad teevad oma lapsi 
õnnelikuks. Ma arvan, et isad ise tunnevad ka end 
õnnelikena, et saavad mängida oma lastega.

Ma nägin ja mängisin selliste õnnelike isadega 
isadepäeva eel Keeni Põhikoolis. Neid oli kohal 
ainult kuus, aga nad olid suurepärased isad, kes 
väärtustavad isa rolli peres. 

Tänan kõiki isasid (Neeme Jääger, Kalmer 
Lehepuu, Janek Luik, Gehrt Kompus, Lauri Oja, 
Taivo Saar), kes osalesid kooli isadepäeva üritu-
sel. Palju õnne isa Laurile, keda tol päeval kodus 
ootas koos oma kahe vanema vennaga kolme-
päevane tütar! Aitäh ISAD! Mul oli teiega väga 
tore olla, kohtumiseni! 

Pildid on kooli veebilehel: www.keeni.edu.ee. 

valgamaa rajaleidja keskuse psühholoog 
Nadežda SelivjorStova

Õnnelik on isa, kes oskab mängida 
nagu laps

Mobiilivaba nädal 
Keeni koolis

Õpilasesinduse ettepanekul toimus meie koolis 29. 
oktoobrist 4. novembrist mobiilivaba nädal. 

Proovisime, kuidas on võimalik tänapäeva lapsel 
koolis „ellu jääda“ ilma telefonita. Otsus võeti vastu 
tegelikult seepärast, et õpilased kippusid telefoni 
kuritarvitama, kuigi kooli kodukorras on telefoni 
kasutamine tundide ajal keelatud. Peale selle mär-
kasime, et paljud algklasside õpilased kasutavad 
vahetundides mängukonsoole ja on väga ärritunud, 
kui kell heliseb tundi ja neil mäng pooleli. 

Peamisteks eesmärkideks oli suunata õpilasi 
tunnis keskenduma õppetööle ja vahetunnis kaasõ-
pilastega rohkem suhtlema. 

Peale mobiilivaba nädalat viisime õpilaste ning 
õpetajate hulgas läbi küsitluse. Selgus, et enamik 
õpilastest keskendus tunnis rohkem ning suhtles 
kaasõpilastega rohkem ja õpetajad märkasid seda. 
Tuleb välja, et ei olegi nii raske ilma telefonita koolis 
hakkama saada. 

Õpilasesindus esitab õpilastele uue üleskutse 
võimalikult vähe koolis telefone ning mängukon-
soole kasutada.

sandra lÕokene, keeni kooli õpilasesindus
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Asutuste peod ja juubelid ansamb-
liga Kuppel. Tel. 5117 419

Ehitus-remonttööd. 5353 6160

Metsakorraldamine, hindamine, 
nõustamine alates 1993. a. 5165071, 
aarne.suu@metsakorraldus.ee.

Ohtlike puude raie & puude hool-
dustööd. 56 866 157

Signalisatsiooni paigaldus, tel. 
5135148

Müüa kuivad pakitud pliidipuud ja 
kütteklotsid. Vedu tasuta. 5056107

Kuiv kütteklots, puitbrikett, kami-
napuu, 51978500

Müüa kuivi küttepuid, tel 513 1968.
 
Otepääl anda pikemaks ajaks ela-
miseks üürile maja teine korrus (4 
tuba). Vajavad kohendamist. Omaette 
sissepääs. Aed, looduskaunis koht. 
Järv, park. Tel. 54667211

Üürin Otepääl või läheduses väikse-
mat korterit/elamispinda, 56911059.

Ostan või üürin garaaži Otepääl Kopli 
tänava naabruses. 5169964, Riho

Müüa lõhutud küttepuid. Tel. 5093 
453; 7654 300

Soovin üürida 1-2 toalist muga-
vustega korterit või privaatset tuba 
Otepääl. Tel. 555 44 287.

Väikelastega pere tutvub lastega 
suhelda armastavate inimestega / 
perega, et koos aega veeta. Ei otsi 
lapsehoidjat. 56120586

Otsin kaevu puhastajat. 56120586

ÜLDEHITUS – 
REMONTTÖÖD
OMANIKU JÄRELVALVE

ehitusest@gmail.com

EhitusEST OÜ
506 7848 

Mälestame kauaaegset naabrit ja 
sõpra 

TÕNU KULLI

Avaldame kaastunnet Kristinale ja 
Katrinile.

Anu, Aivar, Aleksander
Valge päeva on varjanud

mure kivine sein.
Tõde valus on uskuda,

raske kaotuse lein.

Siiras kaastunne Aitale kalli poja

AGU KEEMU

ootamatu kaotuse puhul.

Otepää Invaühingu pere

Kallis Helgi!

Oleme leinas Sinuga

VENNA
kaotuse puhul.

Tantsuklubi Mathilde Hellenurmest.

Mälestame endist Otepää 
vallavolikogu liiget

TÕNU KULLI

Avaldame kaastunnet lähedastele.
Otepää vallavolikogu
Otepää Vallavalitsus

Südamlik kaastunne Kristinale isa

TÕNU KULLI 

kaotuse puhul.

Endise Sihva Puit töötajad Anneli, 
Kalev, Malle, Ester, Urmas, Aare.

SALME-EMILIE PAAL 
01.11.1920-09.11.2014

Igavesele unele lahkus unustamatu

HEINO TAMM

Südamlik kaastunne Helgile ja 
teistele lähedastele.

Vilma lastegaEsileheküljel avaldatava reklaami hind kokkuleppel toimetusega.
Korduvreklaami tellijatele on toodud hindadega võrreldes 10%line 
hinnasoodustus. 

Kommertstekste avaldatakse reklaami hinnaga.

Kehtestada ajalehe „Otepää Teataja“ kuulutuste hinnad järgnevalt:
   reakuulutuse rida (26 tähemärki)       2,00 EUR;
   tähtpäevade lihtkuulutused, kaastundeavaldused   4,00 EUR;
   kuulutus luuletusega        6,00 EUR;
   kuulutus fotoga         8,00 EUR.

Otepää, Palupera, Puka ja Sangaste vallavalitsuste ja nende all- 
asutuste kuulutused avaldatakse tasuta.

 1.1 1 lk  290x380 mm 350.- EUR;
 1.2 ½ lk  142x380, 290x190  180.- EUR;
 1.3 1/3 lk  290x130, 93x380  140.- EUR;
 1.4 ¼ lk  142x190, 290x95, 191x144 100.- EUR;
 1.5 1/8 lk  93x144, 142x95, 290x46   60.- EUR;
 1.6 1/12 lk  93x95, 190x46, 44x190   45.- EUR;
 1.7 1/24 lk  93x46, 44x95    30.- EUR;
 1.8 1/48 lk  44x46   20.- EUR.

Mälestame head jahikaaslast

TÕNU KULLI 

Südamlik kaastunne Kristiinale kalli 
isa kaotuse puhul.

Pühajärve Jahiselts

Mälestame head sõpra 

TÕNU KULLI 

ja avaldame kaastunnet tütrele ja 
õe perele.

Vaike, Andres ja Arved

Oü Ökopesa otsib 

töödejuhatajat.
B-kat, inglise/soome 

keel, töötahe, algtead-
mised metsandusest/

mehhaanikast, iseseisvus.
Info 55570798 

triin@okopesa.ee. 

MTÜ Karukäpp käsitöötubade toimumise ajad

25. november kell 18 Lipuväljak 13 III korrus

  9. detsember kell 18 Lipuväljak 13 III korrus

OSTAN 

vene-aegse 
fotoaparaadi
(Kiev, Fed, Zorki jne) 

ja muid fototarvikuid. Võite 
pakkuda ka vanu fotosid, 
albumeid, negatiive ja palju 
muud fotoasjandust. 
ALATI aus asjaajamine! 
Tel. 5872 5458

UPM Otepää vineeritehas toodab kasevineeri ja spooni. Tegutseme alates 2000. aastast ja 
tänaseks on ettevõttel ligi 200 tublit töötajat. Üle 90% ettevõtte toodetest eksporditakse. UPM 
ühendab endas jätkusuutlikult innovatsioonist juhitud bio- ja metsatööstust. UPM-Kymmene 
kontsern kuulub maailma juhtivate metsatööstusettevõtete hulka, andes ühtekokku tööd u
22 000 inimesele.

Otsime oma meeskonda

MEHAANIKUT,
kelle tööülesandeks on masinate ja seadmete remondi- ja hooldustööde tegemine;

PUIDULÕIKEINSTRUMENTIDE TERITAJAT,
kelle peamiseks tööülesandeks on spooni valmistamiseks kasutatavate lõikenugade teritamine.

Töö eeldab:
- erialase hariduse või töökogemuse olemasolu,
- soovi õppida ja areneda,
- arvutikasutamise oskust,
- kohuse- ja vastutustunnet,
- valmisolekut töötamiseks vahetustes.

Kasuks tuleb:
- soome ja/või inglise keele oskus,
- katlakäitaja tunnistuse olemasolu mehaanikul,
- metallilõiketehnoloogia tundmine ning töökogemus tasalihvpingil puidulõikeinstrumentide 

teritajal.

Ettevõte pakub:
- vastutus- ja vaheldusrikast tööd,
- võimalust õppida ja areneda,
- stabiilset töösuhet rahvusvaheliselt edukas ettevõttes.

CV koos sooviavalduse ja palgasooviga saata hiljemalt 30. novembriks 2014 e-posti aadressile 
Silver.Roomussaar@upm.com. Kandideerida saab ka läbi CV Keskuse süsteemi.

Lisainfo telefonil 5384 1887.

OSTAME METSA- 
JA PÕLLUMAAd!
ants@metsatervenduse.ee
www.metsatervenduse.ee

Tel. 5091575
Ants Erik

Tartu mnt 1A
Juuksur Riina Laks
5348 3334

Juuksur Lily Neimann
5215 020

Küünetehnik Triinu Laks
5332 9674

Külastage meid!

Hotell Karupesa 
pakub tööd

toateenijale ja 
teenindajale.

Sobib ka osaline tööaeg.
Avaldusi ootame 
kuni 01.12.2014.
Info katrina@karupesa.ee
+ 372 51 36 510

Autoklaaside 
vahetus Otepääl

Paigaldusele 
10aastane garantii.

Tel 56471168

Otepää Maxima X

kutsub tööle 

kassapidaja-müüjaid.
Kontakandmed: 
personal@Maxima.ee, 6023116. 
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Omaaegse Otepää keskkooli muusikaõpetaja Eve Eljandi 
poolt ellu kutsutud noortekoor on tänaseks ületanud vee-
randsajanda tegevusaasta verstaposti, käinud läbi “tulest, 
veest ja vasktorudest” ning ikka laulma jäänud.

Koori peamisteks eesmärkideks on läbi aastate olnud 
koorimuusika populariseerimine, osalemine üldlaulupidu-
del, samuti oma oskuste proovilepanek erinevatel konkurs-
sidel. Lisaks kõrgete eesmärkide seadmisele ja saavutami-
sele pole koorile vähetähtis ka ühistegevuse korraldamine, 
olgu siis matkad, väljasõidud, kontsertreisid kodu- ja välis-
maale, laululaagrid või sünnipäevad. 

Paljud lauljad peavad koori oma teiseks pereks, kus jaga-
takse muresid ja rõõme, vahel vaieldakse ning siis jälle lepi-
takse nagu ikka perekonnas.

Koor linnakemmergu varustajana
Kogu Eveko ajalugu pole siin paslik üles tähendama hakata, 
kuid mõned värvikamad momendid ehk väärivad meenu-
tamist. Näiteks on eredalt meelde jäänud 1991. aasta suvel 
toimunud reis Rootsi. Tollal oli kombeks kodumailt üht-
teist kaasa võtta, et seda siis kollektiivi sõidukulude katteks 
välismaal maha müüa. Igale kooriliikmele jagati kotti üks 
Ago Kivi graafiline leht, mis tuli 
“hõlma all” üle viia. Üle piiri minnes 
(meenutame, et oli veel nõukaaegne 
riigikorraldus) oli ikka natuke kõhe 
küll! Vastukaubana saatsid Rootsi 
sõbrad aga iga koorilaulja pagasikotis 
5-liitrise vedelseebi kanistri ja käte-
kuivatuspaberi paki Otepää linna uue 
avaliku WC jaoks. 

Elamusterohkeks kujunes reis Nor-
rasse Vänleki festivalile – seda eriti 
sealse haruldase looduse ning võimsa-
te mägede tõttu. 

Soe vastuvõtt Peterburi Jaani 
kirikus
Nimetada võiks mitmeid ebatradit-
sioonilisi paiku, kus koor on laulnud 
– Helsnigi katedraali treppidel, Peter-
buri Jaani kiriku tornis ja keset Neeva 
jõge, tormise merega Stockholmi 
kruiisilaeval, Pühajärve spa ja Müller-
beki villa treppidel, Flensburgi kauba-
majas, suveöise Soomemaa vanas hei-

naküünis… 
Eveko on osalenud kõigil võrukeelsete laulude Uma 

pidodel, Tartu laulupeol ja suurtel üldlaulupidudel Tallinna 
laulukaare all. Koori repertuaaris on olnud laule väga pal-
judes keeltes: eesti, inglise, vene, soome, võru, läti, itaalia, 
rootsi, norra, islandi, vadja jt.

Koori naispere on meeslauljatele valmistanud üllatuskin-
giks temaatiliselt vallatud Navitrolla-särgid. Mehed oma-
korda on koori naisperet tähtpäeval üllatanud meeskoorina 
naistest lauldes.

Paari aasta eest korraldasime võrratu tõukekelgumatka 
Kuutsemäel, kus krõbedate külmakraadide kiuste oli kohal 
kogu koor ja läbis matkaraja täies mahus! 

25 aasta jooksul on vahetunud dirigendid ja paljud laul-
jadki, kuid leidub ka „vana kaardiväge“, kes kogu veerand-
sajandi vastu pidanud. Kuuendat hooaega on Eveko diri-
gendiks Vilve Maide, lauljaid taas pea 30 ja see arv on aas-
ta-aastalt veidi suurenenud ning koori tasegi tõuseb tõsise 
töö tulemusel – kus tal pääsu. 

Me kuulume kokku ja meile meeldib laulda, see ongi 
olnud koori koospüsimise saladus.

eveko koorirahavas

EVEKO 25 - kaua võib?

Lauluhooaja lõpupeol üllatasid Eveko naised meeslauljaid vallatute Navitrolla-särkidega.

MTÜ Ühinenud Metsaomanikud korraldab 28. novembril algusega 
kell 10.00 Otepää Vallavalitsuses (Otepää, Lipuväljak 13) volikogu 
istungite saalis  infopäeva teemal: „Kaitsemetsade majandamine 
Otepää looduspargis“

Päevakord:
1. MTÜ Ühinenud Metsaomanikud tegevuse ja pakutavate teenuste tutvustus. Met-
sandustoetused.  Kadri-Aija Viik, juhatuse esimees 
2. Otepää looduspargi kaitse-eeskiri, muudatused selles. Lubatud raiete liigid. Kesk-
konnaameti esindaja
3. Loodussõbralikud raied: turberaie, valikraie. Mats Varik ja Jürgen Aosaar, Eesti 
Maaülikool
4. Puidu ühismüügi võimalused läbi metsaühistute. Ray Raiesmaa, MTÜ Ühinenud 
Metsaomanikud metsameister
5. Turberaie langid looduses (ühine väljasõit langile).  Mats Varik ja Jürgen Aosaar,   
Eesti Maaülikool 

(infopäeva planeeritav pikkus ~5 tundi).

Kutse infopäevale

22. novembril kell 17.00 NÕUNI KULTUURIMAJAS
Valgamaa III Rahvamuusikapäeva kontsert ja simman

Esinevad muusikud ja lauljad Valgast, Sangastest, Tõrvast, Tartust ja Otepäält.
Soojad joogid meilt ja kõhutäide Teilt.

Üritus on tasuta.
Korraldaja MTÜ Pillipuu.

Ka tänavu täidab Inglipuu 
Otepääl laste jõulusoove

Sarnaselt varasematele aastatele paigaldatakse novembri viimasel nädalal Otepää 
Maximasse heategevuskampaania Inglipuu kuusepuu, millele on koos valla sotsiaal-
töötajaga kantud 20 lapse nimed, kellele pühadekingitus teha ja sellega jõulurõõmu 
valmistada.

Inglipuu on esmapilgul üks igati tavaline kuusepuu. Eriliseks teevad Inglipuu kuusel 
rippuvad jõuluehted, millel on ühe lapse nimi. Need lapsed ootavad Inglilt kinki ja oota-
vad seda pikisilmi, kuna see võib olla nende ainus jõulukink.

Inglipuu projektiga soovime Otepääl ja mujal Eestis kutsuda kõiki inimesi head tege-
ma, tuues kingitusi puudustkannatavate perede lastele ja valmistades nii võimalikult 
paljudele Eestimaa lastele jõulurõõmu ja pühadetunnet. See soov võib olla esmapil-
gul nii mõnelegi üsna väike – mõni sporditarve, riietusese või koolitarve. Kuid kõige 
olulisem on see kingituse saamise rõõm, mis nende toredate laste pühad helgemaks 
aitavad muuta.

Inglipuult valitud jõuluehtel on kirjas lapse nimi, vanus ning tema kingisoov. Igal 
poekülastajal on võimalik teha lastele kas ostetud või ka isemeisterdatud kingitusi. Kin-
ki ei peagi ilmtingimata ostma sellest poest – näiteks kui on kingisoov selline, et asja 
annab ise valmis meisterdada, siis on ka see enam kui teretulnud.

Otepää Maxima kaupluses on 20 lapse nimed ja soovid, kes on leitud ja kelle kin-
gisoovi uuritud vallavalitsuse lastekaitsespetsialisti abil. Ka mullu oli Otepää Inglipuul 
20 lapse jõulusoovid, mis heade inimeste abiga kiiresti täitusid.

Ühtekokku kogutakse Maxima kauplustes kogu Eestis kingitusi enam kui 1100 lap-
sele. Kingitusi kogutakse Maxima poodides alates novembri lõpust detsembri lõpuni. 
Kingitused toimetatakse Inglipuu alt lastele kohale jõuludeks.

Inglipuu projekti on Maxima Eesti kaasanud Eesti linnade ja valdade sotsiaalosakon-
nad, et just nende abiga leida need pered, kus kõige enam abi vajatakse. Inglipuud 
pannakse laste kingisoovideks välja juba kuuendat aastat järjest.

ty leHtMÄe, Maxima eesti

Soovid suveks appi 
ÕPILASMALEVAT?

Hää ettevõtja, kogukond, omavalit-
sus, MTÜ! Oleme organiseerimas 
2015. aasta suveks õpilasmalevat. 
Palun anna teada, kui sul tekkis huvi.

Mis?
Tegemist on vähemalt 15aasta va-
nuste lastega, kes soovivad teha 
suvist (hooaja)tööd. Malevlased on 
ca 10-stes rühmades ning nendega 
on kaasas täiskasvanud rühmajuhid.

Palju maksab?
Tööandja, kes malevlasi appi soovib, 
maksab lastele töötasu tehtud töö 
eest. Rühmajuhtide tasu maksab 
projekt.

Söömine ja majutus?
Makstakse kinni projektikuludest. 
Kui sul on võimalus pakkuda nii tööd 
kui majutust/toitu, on see parim la-
hendus.

Mida teha, kui huvi tärkas?
Kirjuta kiri aadressile reinorg@
gmail.com.

rein orG


