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Valgamaa õpetajate pidu toimus
tänavu Otepääl

PALUPERA
vald
PUKA
vald
OTEPÄÄ
vald
SANGASTE
vald

Valgamaa keskkonnaaabits valmis tublide
laste abiga

Uued õpetajad. Vasakult: Otepää Lasteaia õpetaja Egle Paju, Otepää Lasteaia õppealajuhataja Merike Ennok, Palupera
Põhikooli inglise keele õpetaja Lea Sinisaar, Keeni põhikooli ajaloo õpetaja Märt Männik, Valga Põhikooli õppealajuhataja
Aive Aru-Raidsalu, Valga lasteaed Buratino õpetaja Reelika Liivak, Valga Gümnaasiumi direktor Andrus Murumaa, Keeni
Põhikooli direktor Maire Murumaa, Hummuli Põhikooli direktor kt Mare Uibopuu ning Valgamaa Haridustöötajate Ametiühingu Liidu esimees Sille Allik ja Valgamaa Omavalitsuste Liidu esimees Agu Kabrits.
2. oktoobril peeti Otepää Gümnaasiumis maakonna õpetajate vastuvõtt, kus
tunnustati ja tänati Valgamaa õpetajaid. Valgamaa aasta tiitli pälvis Valga
põhikooli õpetaja Virve Sinisalu.
Valga maavanem Margus Lepik, Valgamaa omavalitsuste liidu esimees Agu
Kabrits ja Valgamaa haridustöötajate
ametiühingu liidu esimees Sille Allik
võõrustasid maakonna pedagooge.
Lisaks tunnustati aasta õpetaja konkursil esile tõstetud õpetajaid ja tutvustati
maakonna uusi õpetajaid.
Pidulikul aktusel esinesid Marko
Matvere, Jaanus Jantson ja Margus
Põldsepp.

Valgamaa aasta õpetaja
nominendid Otepää
piirkonnast

Uued õpetajad, kes alustasid
tööd esmakordselt Otepää
piirkonna koolides

Otepää Lasteaed
Merike Ennok - õppealajuhataja
Egle Paju - õpetaja

Palupera põhikool:
Arvet Silk
Aakre lasteaed-algkool:
Kaia Otsa
Pühajärve põhikool :
Maie Eensalu, Taivi Rästas
Keeni põhikool:
Diana Sarapuu, Maire Roio
Otepää gümnaasium:
Marika Paavo
Otepää lasteaed:
Lii Hõrak, Pilvi Levin

Otepää Gümnaasium

Uued direktorid

Otepääle tulevad külla
sõbrad Tarpist
17.-22. oktoobril on Otepää vallas
külas sõpruspiirkonna Tarpi (Saksamaa) delegatsioon, mille koosseisus on
meremeeste koor „Die Hornblower“.
Külalised Tarpist annavad kontserte
Otepääl, Sangastes ja Tartus.
Tarpi visiidi ettevalmistaja, Otepää
vallavalitsuse raamatupidaja ja kauaaegne Tarpi sõprussuhete hoidja Mari
Mõttuse sõnul möödub Otepää valla
ja Tarpi piirkonna sõprussuhetest sellel
aastal 25 aastat. Juubeli tähistamine
ongi külaliste saabumise peamiseks
põhjuseks.
Delegatsiooni koosseisus on lisaks
laulukoorile ka Tarpi linnapea Peter
Hopfstock ja kõik sõprussuhete
alguses olnud inimesed – Karl-Heinz
Thomsen, Horst Fischer, Günter Will,

Hannelore Jeske, jpt.
Külalised tutvuvad Otepää valla vaatamisväärsustega ning annavad kolm
kontserti:

Karin Cowan – inglise keele õpetaja
Inga Jufkin – inglise keele õpetaja
Palupera Põhikool
Astra Volkov – muusikaõpetaja
Lea Sinisaar – inglise keele õpetaja
Keeni Põhikool
Märt Männik – ajalugu
Puka Keskkool
Evelin Uibo – klassiõpetaja

20. oktoobril kell 18.00 Sangaste

Gümnaasiumis.
Kontserdid on tasuta, ootame kõiki
huvilisi!
Monika Otrokova

Allikas: Valga Maavalitsus,
Otepää Vallavalitsus

haridusasutuse ettepanekul järgmised õpetajad:
Eve Koser – Pühajärve Põhikool;
Eti Golubeva, Ester Haidma, Sirje Vuks, Ülle Perv – Otepää Lasteaed.
Otepää vallavanem Kalev Laul tunnustas Otepää valla Valgamaa aasta
õpetaja nominente tänukirjaga maakonna õpetajate päeva pidulikul
kontserdil 2. oktoobril Otepää Gümnaasiumis.

Laupäeval, 10. oktoobril
algusega kell 9
toimub Otepääl aiandusmaja ees platsil J.Hurda 5

SÜGISLAAT

lossis,

21. oktoobril kell 19.00 Otepää

Otepää Muusikakooli uued õpetajad
Eve Eljand – muusikaloo õpetaja
(põhitöökoht Otepää Gümnaasium)
Helen Kirsi – lauluõpetaja
Ülle Rebane – klaveriõpetaja (enne
kontsertmeister)

Õpetajate päeva puhul said Otepää valla tänukirja

19. oktoobril kell 19.00 Tartu
Raekoja saalis,

Maire Murumaa – Keeni Põhikooli ja
lasteaia direktor

Müügil

viljapuud ja -põõsad, dekoratiivistikud
käsitööd, toidu- ja tööstuskaubad
puu- ja köögiviljad, aiatarvikud
vaha ost ja KUNSTKÄRGEDE müük

AIANDUSMAJAS NÄITUS – SÜGIS
Avatud kella 9.15.

2015

Valgamaa Omavalitsuste Liidu keskkonnaosakonna, kohalike omavalitsuste ja
koolide koostöös ning Keskkonnainvesteeringute Keskuse toetusel sai valmis Valgamaa keskkonna-aabits, mida 2. oktoobril
Valgamaa Kutseõppekeskuses esitleti.
Valgamaa keskkonna-aabits on üles ehitatud tähestikulisel põhimõttel. Iga tähe
all tutvustatakse mõnda Valgamaa jaoks
olulist keskkonnaobjekti.
Aabitsas on info kõigi maakonna 13
omavalitsuses asuvate objektide kohta.
Raamatus kajastatakse koolides läbi viidud
loovkonkursi tulemusi: õpilaste koostatud
tekste, joonistusi ja fotosid.
Keskkonna-aabitsa idee tekkis juba varasemalt, kuid märtsis 2013 kui Valgamaa
keskkonnahariduse ümarlaual arutati mõtet koostada maakonna objekte tutvustav
trükis. Ümarlaud moodustas komisjoni,
mis raamatu koostamise kulude katmiseks
taotles toetust Keskkonnainvesteeringute
Keskuselt.
Projekti käigus korraldati koolilastele
loovkonkurss, kuhu esitati maakonna objektide kohta jutukesi, illustratsioone ning
fotosid. Laste loomingul põhinev aabits
sisaldab üle 80 lapse töid.

Otepää piirkonna õpilased ja
täiskasvanud, kes panustasid
aabitsa valmimisse.
Otepää Gümnaasium - Aavo Tilga.
Pühajärve Põhikool - Sofia Nämi, Gabriel
Õun, Karl-Markus-Toover, Cärolin Trik,
Kaisa Jakobi, Elisabeth Marleen Peterson,
Andreas Kiivit.
Täiskasvanud (pildid, tekstid) - Margit
Turb, Peeter Kangur.
Palupera Põhikool - Natalie Uuemaa, Tiina
Jaska, Marten Kuus, Markus Teder,
Hendrik Uuemaa, Cristo Teder, Caroliis
Miks, Argo Roodla.
Aakre Lasteaed-Algkool - Andres Kull,
Marko Liiv, Annabel Lüüs, Kristina Kingo,
Ellen Haljasmets, Eve-Liis Pikker, Triinu
Kull, Janet Lilleallik.
Monika Otrokova

Otepää vallavalitsus, www.otepaa.ee
Lipuväljak 13 67405, Otepää
Tel 766 4800, e-post: vald@otepaa.ee
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Valgamaa tähistas 95. aastapäeva
meeleoluka kontserdiga

AMETLIK INFO
Otepää Vallavalitsuses
28.09.2015
n

Aasta isa Aunimetust antakse igal aastal isadepäeva pidulikul kontsertaktusel üle ühele isale,
kelle peres kasvab kaks või enam last, kes saavad
kodunt armastust, hoolt, eeskuju ja õpetust.
Aasta isa avaldusel palume märkida kandidaadi ees- ja perekonnanimi, elukoht, töökoht
ja amet, laste arv, vanused ja nimed ja lühiülevaade kandidaadi elust. Avaldusi saab esitada
kuni 20.10.2015.
Aasta isa avalduse saab Otepää valla kodulehelt www.otepaa.ee rubriigist Elanikule -> Otepää
tunnustab -> Aasta isa. (Otselink: http://www.
otepaa.ee/aasta-isa)
Avaldused palume saata e-posti aadressil:
kersti.tamm@otepaa.ee või tuua Anni Butiiki
Riita Aaderi kätte.
Aunimetuse “Otepää valla Aasta isa” väljaandmise eesmärgiks on väärtustada isa ja isadust,
tunnustada mehe rolli laste kasvatamisel. Aasta
isa tiitlit annab välja Otepää Naisselts koostöös
Otepää vallaga.

Määrati Truuta külas asuva Järve 1 katastriüksuse

(katastritunnus 63602:003:0511) uueks lähiaadressiks Järvekalda.
n

Määrati Truuta külas asuva Järve 3 katastriüksuse

(katastritunnus 63602:003:0513) uueks lähiaadressiks Järvemäe.
n

Määrati Truuta külas asuva Järve 4 katastriüksuse

(katastritunnus 63602:003:0514) uueks lähiaadressiks Järve.
n

Määrati Truuta külas asuva Järve 5 katastriüksuse

(katastritunnus 63602:003:0515) uueks lähiaadressiks Järvesoo.
n

Määrati Vana-Otepää külas asuva Kasepää I

katastriüksuse

(katastritunnus

63602:001:0303)

uueks

lähiaadressiks Kasepää.
n

Väljastati UPM-Kymmene Otepää ASile kasutusluba

Pühajärve külas Tehase maaüksusel asuva ehitise (laohoone,
ehitisregistri kood 111032314)
n

Määrati matusetoetus kahele isikule kogusummas 356

eurot.
n

Otepää Naisselts ootab
kandidaate valla
Aasta isa nimetusele

Määrati ühele isikule sünnitoetuse esimene osa summas

Monika Otrokova

384 eurot.
n

Määrati ühekordne toetus kümnele isikule kogusum-

mas 452 eurot.
n

Määrati 2015/2016 õppeaasta lõpuni kooli- ja lasteaia-

toidu toetus 29le paljulapseliste perede lastele.

n

n

Määrati 2015/2016 õppeaasta lõpuni kooli- ja lasteaiatoidu
toetus kuuele vähekindlustatud perede lastele.
n

Kanti Pühajärve Põhikooli raamatukogus

maha 810 töövihikut, summas 3159,62 eurot.
n

Moodustati lastekaitsespetsialisti ja sotsiaaltööspetsia-

listi valiku tegemiseks vallavalitsuse komisjon järgmises koos-

6. oktoobril toimus Valga Kultuuri- ja Huvialakeskuses Valgamaa 95. juubelikontsert. Meeleolukal kontserdil tõid kõik Valgamaa 13 omavalitsust lavale oma etteaste. Esinesid omavalitsusjuhid, näha võis tantsu- ja muusikanumbreid ning
lühifilme. Külalisi tervitasid Valga maavanem
Margus Lepik ja Valgamaa Omavalitsuste Liidu
esimees Agu Kabrits.

Otepää vallast esinesid laval karutantsudega
valla juhid.
Korraldajate sõnul oli tegemist ajaloolise kontserdiga, kus suure tõenäosusega oli viimast korda
ühise kontsertkavaga laval maakonna 13 omavalitsust. Kontserdi korraldasid Valga Maavalitsus ja
Valgamaa Omavalitsuste Liit.
Monika Otrokova

seisus: 1. Kalev Laul - komisjoni esimees; 2. Anneli Salumaa;
3. Marika Ein; 4. Miia Pallase; 5. Andres Arike.
n

Moodustati planeerimisspetsialisti valiku tegemiseks

vallavalitsuse komisjon järgmises koosseisus: 1. Kalev Laul
– komisjoni esimees; 2. Mairo Kangro; 3. Peeter Aunapu; 4.
Peeter Kangur.
n

Moodustati spordispetsialisti valiku tegemiseks vallava-

litsuse komisjon järgmises koosseisus: 1. Kalev Laul - komisjoni esimees; 2. Mairo Kangro; 3. Merlin Müür.
05.10.2015
n

Määrati Arula külas asuva Arula meierei katastriük-

suse (katastritunnus 63601:002:3940) uueks lähiaadressiks
Lepa.
n

Määrati

Arula

külas

asuva

Arula

Puhkebaa-

si katastriüksuse (katastritunnus 63601:002:3260) uueks
lähiaadressiks Pihlaka.
n

Määrati

Pühajärve

külas

asuva

Väike-Koidu

katastriüksuse (kinnistu registriosa nr 434840, katastritunnus 63601:002:1250, pindala 0,3 ha, sihtotstarve elamumaa),
Koidu katastriüksuse (kinnistu registriosa nr 434540, katastritunnus 63601:002:0201, pindala 5,61 ha, sihtotstarve maatulundusmaa) ja Nõlva katastriüksuse (kinnistu registriosa nr
1936540, katastritunnus 63601:002:0202, pindala 1892 m2,

sihtotstarbed vastavalt moodustatud katastriüksuse plaanide-

3. oktoobril toimusid Linnamäel talgud. Korda tehti Linnamäe ja kiriku vaheline ala – eemaldati võsa ja
mädanenud puud. Talgud korraldas Raivo Kalda.

le järgmiselt: 1. katastriüksuse (pindala 4018 m2) kohanimi
Väike-Koidu, koha-aadress Väike-Koidu, Pühajärve küla,

küla, sihtotstarve – maatulundusmaa (011;M); 3. katastriük-

Vastuvõtuajad:
Esmaspäeval 9.00-12.00 ja 14.00-17.00.

Otepää vallavanem Kalev Laul sõnas, et korrastustööde tulemusel avanes kaunis vaade Alevijärvele.

sihtotstarve – elamumaa (001;E); 2. katastriüksuse (pindala
5,44 ha) kohanimi Koidu, koha-aadress Koidu, Pühajärve

Alates 7. septembrist
2015 on Otepää Vallavalitsuses tööl haridus- ja kultuurinõunik
Janika Laur.
Haridus- ja kultuurinõuniku põhilisteks
tööülesanneteks on
valla haridus- ja kultuurielu koordineerimine
ja korraldamine. Janika Laur sõnas, et tal on
hea meel töötada koos Otepää valla haridus- ja
kultuurivaldkonna inimestega.
Janika Laur on lõpetanud Tallinna Ülikooli 1995.
aastal pedagoogika ja algõpetuse metoodika ning
ajaloo ja eesti keele õpetaja erialal. Ta on varem
töötanud Tartu Linnavalitsuse haridusosakonnas
ning Tartu Ülikooli Pedagogicumis.
„Püüan Tartu Linnavalitsuse haridusosakonnas
ja Tartu Ülikooli Pedagogicumis töötades omandatud kogemusi ja teadmisi rakendada Otepää
valla arengu ja elanike heaks,“ ütles Janika Laur.
„Tulin Otepääle avatud meele ja südamega ning
loodan, et minu valdkonnas saab olema stabiilsus
ja lendlevad head mõtted.“
Kontaktandmed: Janika.Laur@otepaa.ee.

sihtotstarve elamumaa) piiride muutmise tulemusena moodustutavate katastriüksuste kohanimed, koha-aadressid ja

Otepää Vallavalitsuses
on tööl haridus- ja
kultuurinõunik

"Tänan talgute korraldajaid hea algatuse eest, tänan vallakodanikke talgutel kaasalöömise eest, tänu
teile on Otepää taaskord muutunud kaunimaks," ütles Kalev Laul.

23. oktoobril vallavalitsus suletud.
Töötajad on koolitusel.

suse (pindala 3543 m2) kohanimi Nõlva, koha-aadress Nõlva,
Pühajärve küla, sihtotstarve – elamumaa (001;E).
n

SÜNNID

Väljastati OÜle Põhjatamm projekteerimistingimused

Vana-Otepää külas Liivaku maaüksusel tiigi ehitusprojekti
koostamiseks.
n

Määrati ühele isikule matusetoetus summas 128 eurot.

n

Kinnitati Pühajärve Põhikooli hoolekogu koosseis jär-

gmiselt: 1. Andrus Eensoo (kooli toetavate organisatsioonide esindaja); 2. Peeter Kangur (kooli õpetajate esindaja); 3.
Iti Riin Jaagant (õpilasesinduse esindaja); 4. Merlin Müür
(Otepää Vallavolikogu esindaja); 5. Merike Naruski-Peterson (vilistlaste esindaja); 6. Kristi Mitt (lasteaia laste vanemate esindaja); 7. Teet Reedi (kooli õpilaste vanemate esindaja);
8. Taivi Rästas (lasteaia õpetajate esindaja); 9. Karin Sallok
(kooli õpilaste vanemate esindaja).

Head Otepää linna
elanikud!
Käes on sügiskoristuse aeg. Otepää Veevärk veab
31. oktoobrist 8. novembrini 2015 ära koristatud
lehed. Palume koguda prügikottidesse AINULT
puulehed. Palume kotid puulehtedega asetada
oma maja värava taha. Palume kasutada tugevamaid kotte!
Täiendav info: Urmas Kuldmaa, 502 2316

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

Head vallakodanikud!

Adele Arro 		
Kaisa Suiste		

Linnas olevad pakendi- ja taarakogumiskonteinerid on mõeldud AINULT pakendi ja taara
kogumise jaoks.
Palume muid olmejäätmeid konteineritesse mitte
visata ning mitte jätta neid ka konteineri kõrvale.
NB! Konteinerite juures on videovalve.

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.

18. septembril
25. septembril

MTÜ Karukäpp käsitöölised saavad taas
kokku

neljapäeval, 15. oktoobril kell 18
vallamaja III korruse ruumis nr. 304.
Info tel.527 6551, Mari

Järgmine Otepää Teataja
ilmub 23. oktoobril.

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

Hea ürituste korraldaja!
Otepää vallal on uus koduleht (www.otepaa.ee) ja sellega seoses ka uus kaasaegne sündmuste kalender (asub
esilehel).
Pakume võimalust kajastada oma infot Otepää valla kodulehe kalendris ja seda täiesti tasuta. Valla ürituste kalender võimaldab üritusi ka valla ametlikul Facebooki lehel
(Talvepealinn Otepää) jagada.
Info oma üritustest saata e-posti aadressile: monika@
otepaa.ee.
Sündmusel peab olema ära märgitud kuupäev, kellaaeg
ja võimalusel veebiaadress. Soovi korral võib lisada ka
plakati.		

P

ilkuse külamajas toimus 6. septembril
külade päev. Ilm oli ilus ja kõigil tuju
hea. Nagu ikka kujunes päev sportlikuks. Samas sai ka käelist tegevust: valmistada
südamepaela ja kuivatatud taimedest kaarte.
Juhendajaks oli noor ja hakkaja Meriliis Kukk.
Suure huviga võeti osa meeskonna võistlusest, mille võitis tiim Nimetud (Meriliis Kukk,
Katrin Saaron, Karl Mõts ja Toomas Luik).
Meelelahutust pakkus jadavõistlus, mille
esikolmik oli Katrin Saaron, Meriliis Kukk,
Andreas Tinno. Kärutamise võitis paar Juta
Vaher ja Meriliis Kukk.
Huvitav oli ka saapavise: naistest võitis Siiri
Sotnik, teine oli Juta Vaher, kolmas Marit
Mõts ja meestest Meelis Kukk, teine Andreas
Tinno, kolmas Sander Sarv.
Siis tuli päeva nael Pilkuse küla rammumees, millega on meil pikk traditsioon. Kahel
eelneval aastal on läinud võit Vana-Otepää
külla, aga selle korral võitis oma küla poiss
Meelis Kukk, teiseks jäi Jaanus Pastak ja
kolmas oli Ain Kutsar.
Peale rammumeeste võistlust sai kehakinnitust hernesupist, mille keetmist toetas AS
Otepää Lihatööstus Edgar.
Ega naisedki nõrgemad olnud: algas sangpommivise, mille võitis sporditüdruk Meriliis Kukk, teine Katrin Saaron ja kolmas Aveli
Tinno. Meestest võitis Andreas Tinno, teine
oli Sander Sarv ja kolmas Meelis Kukk.
Digiajastu on ka külades, kõik pidid

Monika Otrokova

18. oktoobril algusega kell 12.00
toimub Pilkuse külamajas

KIRBUTURG ja
HOIDISTE KONKURSS.
Ootame kõiki KIRBUKALE ostma müüma vahetama!
Ühe vana on teise uus!
Meil on kogunenud ka palju riideid ja jalanõusid TASUTA ära andmiseks.
KALLID PERENAISED linnast ja maalt, igast külast ja igast
tarest. Tehke keldris väike inventuur ja kõik, mis vähegi raatsite teistele näidata ja maitsta lasta, tooge meile hindamiseks.
Parimatele AUHINNAD.

tegema paaris-selfi. Lõbusa pühapäeva lõpetasid muusikaga Urmas Tinno ja Raivo Viigimets.

Renoveeriti Pühajärve Põhikooli
küttesüsteem
Pühajärve Põhikooli uus küttesüsteem on
läbinud põhjaliku uuenduskuuri. Senine 550
kW õlikatel viidi üle efektiivsele maaküttele.
Riigihanke tulemusena paigaldas maaküttesüsteemi AIT-Nord OÜ. Paigaldamistööd
maksid 128 523 eurot, millest 58 427 eurot
katab Keskkonnainvesteeringute Keskuse
toetus. Septembri alguses andis küttesüsteemide ehitaja tööd Otepää vallale üle.
AIT-Nord OÜ müügiesindaja Rasmus
Leiburi sõnul liideti koolimaja küttesüsteemi
kaks 69 kW võimsusega Alpha-innoTec maasoojuspumpa. Koolimaja küttesüsteemil paigaldaja hoiab süsteemil silma peal Alphaweb

veebimooduli abiga. Seega kui süsteemis
peaks mingisugune häire tekkima, saavad
AIT-Nordi tehnikud sellest koheselt informeeritud.
Rasmus Leibur ütles, et enne maaküttele üleminekut kulutas koolihoone aastas
küttevee soojendamiseks ca 364 MWH,
mis rahalises vääringus tähendas vallale
igaastast väljaminekut suurusjärgus 32 000
eurot. Rekonstrueeritud, maasoojuspumpadel baseeruv küttesüsteem hakkab vallale
iga-aastaselt säästma ca 18 000 eurot.
Monika Otrokova

Otepää Talveöölaulupeo
ettevalmistused on täies hoos
22. jaanuaril 2016. aastal toimub juba neljandat korda Otepääl Eesti Talveöölaulupidu.
Kasvav huvi sündmuse kohta näitab, et tegemist on tõeliselt meeleoluka ja maagilise rahvasündmusega.
Talveöölaulupeo korraldajad usuvad, et
Talveöölaulupidu on heaks näiteks suurte
spordisündmuste kõrval, pidu lisab väärikat
kõla Talvepealinna tiitlit kandavale Otepääle.
Ettevalmistused Talveöölaulupeoks on aga
täies hoos – välja on valitud esitamisele tulevate laulude repertuaar. Sellel aastal on kavas
17 eestikeelset armastatud laulu läbi aegade.
„Teeme ka kummarduse ja ühtlasi meenutame 2016. aasta juubilare – Marju Kuuti, Alo
Mattiisenit, Enn Vetemaad ja Tõnu Naissood, kelle loomingut laulupeol esitame,“
selgitas Talveöölaulupeo üks korraldajatest
Merle Soonberg.
Laulupeole oodatakse nii laulukoore kui
ka niisama laulusõpru. „Olge julged ja tulge
oma koori või sõpruskonnaga ning saage osa
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meeleolukast muusikasündmusest Pühajärvel, Otepääl,“ sõnas Merle Soonberg. „See
pidu jääb kindlasti meelde kui eriline ja vahva
kogemus!“
Traditsiooniline talvine laulupidu saab
alguse mõnesajameetrise kooride rongkäiguga Pühajärve lauluväljakule. Igal aastal on
pidu kogunud populaarsust ning osalejate
hulk on olnud 300-600 laulja vahel ning lisaks
kuni tuhatkond pealtvaatajat.

Vaata eelnevate aastate pidusid:
2015 - https://www.youtube.com/watch?v=cv-LWkND-zE
2014 - https://www.youtube.com/watch?v=RjIpYgpoNdw
2013 - http://www.reporter.ee/2013/01/26/otepaal-peeti-maha-esimene-talvine-oolaulupidu/
Täiendav info ja registreerimine: Merle
Soonberg +372 566 26481, info@talvelaulupidu.ee.

Suur tänu Otepää Vallavalitsusele ja Karl
Mõtsale, kes toetasid meid rahaliselt.

MTÜ Pilkuse Külaselts, info: 5382 3446

Merike Kukk, Pilkuse küla

Haridus teeb vabaks

Õ

petajate päeva tähistasime esmaspäeval,
5. oktoobril. Juba teisipäeval olid õpetajad
oma igapäevases rütmis tagasi ja aitasid õpilastel tarkust taga nõuda. Usun aga, et see emotsioon,
mille jätab õpetajate aasta olulisim päev, jääb veel
pikalt kestma.
Maakondlik õpetajate päeva pidu toimus sellel
aastal Otepää Gümnaasiumis, kutsutud olid kõik
valla haridustöötajad. Aasta õpetaja tiitli nominentide
hulgas oli viis meie tublit õpetajat, kes on ära toodud
esilehel.
On õpetajate päev oluline õpilaste jaoks? Kindlasti.
Ehk jäi isegi mõnel, kes õpetajaametit proovida sai,
hinge kasvama üks väike mõttetera – hakkakski õpetajaks? Jääb ainult loota, et need terad idanevad ning
vilja kandma hakkavad.
Tarkus tarviline vara - ega ilmaasjata nii ei ütelda.
Vara, see tähendab midagi kallist. Kallist nii emotsionaalses kui ka materiaalses mõttes. Ja hariduse
andmine ning omandamine on kallis.
Otepää valla eelarvest suunatakse 2015. aastal hariduse rahastamiseks 2,2 miljonit eurot. See on 52 protsenti kogu Otepää valla eelarvest. Nii mõnelgi perel
tuleb omalt poolt panustada sama proportsioon pere
eelarvest hariduse võimaldamiseks.
Õppevahendid, kooliriided, transport jne – neid
kulutusi on mäekõrguselt. Kõike seda tehakse
mõttega, et haridus mida antakse ja omandatakse,
oleks väga hea, alates lasteaiast kuni gümnaasiumi
lõpetamiseni.

A

ga milline on väga hea haridus? Meediaväljaannetes avaldati septembris Eesti gümnaasiumite riigieksamite koondpingerida.
Järgnes emotsioonidest pakatav, pikka mõtteainet
andev aeg. Riigieksamite teemal arutlesid õpilased,
õpetajad, koolijuhid, omavalitsuste töötajad, samuti
lapsevanemad kodudes.
Kas see pingerida andis midagi? Kindlasti andis.
Juba ainuüksi see, et hakati arutama ja mõtlema, et
miks on nii ja mitte teisiti, on kiiduväärt. Ja ma usun,
et selle arutelu lõpuks jõudsid paljud küsimuseni mida mina saan teha, et kaasa aidata väga hea hariduse andmisele või omandamisele.

Otepää vallavanem Kalev Laul
Mida saaks teha õpetaja? Seda teavad kõige paremini õpetajad ise. Olla päevast päeva koos õpilastega,
suhelda omavahel ja anda üksteisele edasi seda head
praktikat, mis teeb hariduse omandamise huvitavaks
ning kaasahaaravaks.
Mida saaks teha haridusasutuse juht? Hoida seda
kurssi, mille ta on valinud ja mida õigeks peab. Kui
juhil on siht silme ees ja usk tulevikku, siis on see
nähtav kõigile.
Mida saaks teha lapsevanemad? Toetada ja innustada lapsi, suhelda õpetajatega.
Mida saaks teha omavalitsus? Seda kõike, mida
õpetajad, haridusasutuse juhid ning lapsevanemad
teevad. Aidata kaasa haridusasutuste arengule, võimaldada õpetajatele motiveerivaid töötingimusi ja
-vahendid, toetada koolijuhti eesmärkide püstitamisel, tunnustada lapsi.

V

ana-Kreeka filosoof Epictetus ütles, et haridus
teeb vabaks. Tehkem siis selle vabaduse nimel
ka tööd - tunnustame ja märkame õpetajaid
sagedamini kui õpetajate päeval, toetame lapsi hariduse
omandamisel, räägime kaasa arengukavade ja eesmärkide paikapanekul. Nii annamegi oma panuse väga hea
hariduse edendamisse.
Head kooliaasta jätkumist ja ilusat peatset õppeveerandi lõppu kõigile õpetajatele ja lastevanematele!
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Otepää Muusikakooli õpilaste esinemised muusikapäeval
Otepää
Muusikakooli
40. aastapäeva
KONTSERTAKTUS
toimub
laupäeval, 7. novembril kell 16.00
Otepää Gümnaasiumi aulas.
Õhtu jätkub koosviibimisega
kohvik-restorianis L.U.M.I, kus soovijatel
on võimalus üles astuda vabal laval.
Kohviku kulud kannab iga osavõtja ise.
Vilistlastel ja endistel õpetajatel palume
oma osavõtust teatada hiljemalt
1. novembril 2015. a e-maili aadressil:
merike.roop@otepaa.ee või
tel. 765 5109, 5303 3037.

Koolieelse ettevalmistuse rühmad
Otepää Gümnaasiumis
Koolieelse ettevalmistuse rühm 2016. aasta
sügisel kooliteed alustavatele lastele alustab
Otepää Gümnaasiumis jaanuaris 2016.
TÄHTAEG
avalduste esitamiseks on 10. detsember 2015.
Rühm või rühmad moodustatakse sooviavalduste
laekumise järjekorras tähtajaks koolile laekunud
avalduste alusel.
Tähtaja saabudes moodustab kool rühmad ning
õpetaja võtab lastevanematega ise ühendust avalduses märgitud kontaktide kaudu.
Koolieelse ettevalmistuse rühmade õpetaja on
Tiie Jaaniste.

Otepää Spordihoone
saun
on avatud
Neljapäeval - naised kella 15-20.00
Reedel - mehed kella 15-20.00.

Noortekeskuses
alustasid tegevust kaks
põnevat töötuba
Noortekeskuses on toimunud kaks põnevat töötuba: Discgolf ja DJ kool. Dj töötuba toimus 28.09
ning seda juhendab Robert Pihelgas. Noortel on
võimalus end proovile panna muusikamaailmas
ning õppida ja kogeda midagi täiesti uut. Esimeses DJ töötoas said noored põhilised teadmised
DJ puldi kasutamisest ning esitada Robertile erinevaid teemakohaseid küsimusi. Teine DJ töötuba
toimub 26.10 kell 19.00 Otepää noortekeskuses.
Discgolfi töötuba toimus 02.10. Ringi juhendab
Marko Ani, kes on ise usin discgolfi mängija.
Esimesel kohtumisel rääkis Marko osalejatele
reeglitest, tehnikast ning erinevatest ketastest.
Seejärel suunduti rajale mängima, kus igaüks sai
end proovile panna.
Mõlemad töötoad hakkavad edaspidi toimuma
1 kord kuus ning on osalejatele tasuta. Discgolfi
varustus on koolitaja poolt. Discgolfi ringi uus
toimumise aeg on täpsustamisel.
Jälgi facebookis Otepää ANK’i lehte ning oled
noortekeskuses toimuvaga kursis.

Rahvusvahelist muusikapäeva tähistatakse alates
1975. aastast. Eestis on viimase kolma aasta
jooksul süvenenud traditsioon, et sellel päeval, 1.
oktoobril, toimuvad muusikale suurema tähelepanu pööramiseks kontserdid üle vabariigi.
Käesoleval aastal toimus üle 200 kontserdi ja
esinemispaikadeks olid nii traditsioonilised kontserdisaalid, kultuurikeskused, koolimajad ja lasteaiad kui ka ebatavalismad kohad: hooldekodud,
transpordivahendid, kaubanduskeskused jt. Oli nii
avalikke kui ka asutusesiseseid kontserte.
Üheks ebatraditsiooniliseks kontserdi toimumise kohaks võib kindlasti pidada Otepää Lihatööstus Edgari puhkeruumi, kus Otepää Muusikakooli
õpilased esinesid asutuse töötajatele nende lõunapausi ajal. Igapäevasele tööle pakkusid vaheldust
plokkflöödi- akordioni- ja viiuliõpilased ning muusikakooli õpetajate ansambel. Väikeste muusikute
esinemine võeti vastu väga soojalt ja südamlikult.
Pärast kontserdi lõppu saime endale selga
uhked valged kitlid, pähe mütsid, jalga sinised
kilesussid ning meile pakuti välja põnev ekskursioon, mille käigus tutvustati tööstuse igapäevaseid tegemisi. Erilist rõõmu ja mõtlemisainet jäid
andma Maie Niidu sõnad, mille kohaselt sponsorlust paluvad lihatööstuselt paljud, aga muusikakool tuli välja mõttega, pakkuda töötajatele pisike
kontsert.
Pärastlõunal esinesid Otepää Muusikakooli õpilased Otepää Lasteaia “Pähklikese” majas.
Suur oli rõõm, kui lasteaia muusikaõpetaja eestvedamisel laulis kogu lasteaia pere muusikapäeva puhul. Esitati ka kunagise lasteaia muusi-

Meeldejääv
plokkflöödipäev
Otepääl
30. septembril oli Otepääl võimalus nautida plooflöötide ilusaid helisid. Meile tulid külla tõelised
Eesti meistrid plokkflöödimängus: Reet Sukk,
Taavi-Mats Utt ja Andres Siitan.
Otepää Muusikakoolis toimus loengkontsert,
kus tutvustati väga erinevaid pille. Uskumatuna
näis, et on võimalik mängida tibatillukesel plokkflöödil (vaevalt mõnikümmend cm) ja samas ulatusid mõnede pillide mõõtmed ikka üle meetri.
Meile tutvustati plokkflöödi arengulugu läbi
sajandite – see oli hariv ja põnev koosolemine.
Õhtul esines plokkflööditrio Cantores Vagantes Otepää Raekoja saalis. Kõlas 15.-17. sajandi
muusika. Kontsert oli kõrgel tasemel – helid
sulasid üheks ja kõlasid väikse oreli sarnaselt –
väga rikastav elamus. Suur ime oli ka see, et huvi
plokkflöödimuusika vastu oli rohkearvuline. See
tekitas tõeliselt õdusa atmosfääri ja hea tunde.
Eriti eriline selle päeva juures oli see, et kõik
need umbes 20 plokkflööti oli meisterdanud Taavi-Mats Utt. Oli väga tore sündmus ja kui öelda
ühe plokkflöödiõpilase sõnadega, siis “Plokkflöödipäev – see oli kontserdirabandus, aga väga
meeldiv!”
Otepää Muusikakooli puhkpilliõpetaja
Külli Teearu

Eakate lauluansambel "Laulurõõm"
ootab oma lõbusasse seltskonda
laulda armastavaid daame.
Esimene kokkusaamine on
13.10.2015 kell 10.30
Otepää vallamaja saalis 3. korrusel.
Tule julgelt ja laulame koos
sombused ilmad päikeseliseks.
Laulud õpetab selgeks
Merle Soonberg, 5662 6481.

Otepää Muusikakooli õpilased Otepää Lihatööstuses Edgar
kaõpetaja, praeguse muusikakooli viiuliõpetaja
Varju Tederi loodud Pähklikeste laulu. Erinevatel
pillidel musitseerisid mitmed endised Pähklikese
lasteaias käinud lapsed. Lasteaiaski võeti kontsert
vastu väga armsalt ja pisikesed kuulajad jälgisid

pisut suuremate laste esinemisi suure põnevusega.
Muusikapäev pani kindlasti muusikat enda
ümber pisut rohkem märkama ja kuulama.
Tuuli Vaher

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

Kultuurikalender
21. oktoobril kell 19.00
Otepää
Gümnaasiumi saalis Otepää sõpruslinna
Tarpi meremeestekoori Die Hornblover
kontsert. Kontserdil astuvad üles Otepää
isetegevuskollektiivid. Tasuta.

5. oktoobril tähistati Otepää Gümnaasiumis õpetajate päeva ja kooli 108. sünnipäeva. Kooli juhtimine ja valitsemine usaldati 35 abituriendi kätte,
keda toetasid ja julgestasid ka nende klassijuhatajad
Maive Pulles ja Ene Ever, huvijuht Terje Aasaroht
ja majandusjuhataja Kalev Aigro. Kõik ülejäänud
pedagoogid saadeti pidulikult majast ära.
Seekordne õpetajate päev oli veidi tavatum kui
tavaliselt, sest õpetajad ei teadnud veel bussi istudeski, kuhu neid viiakse. Algas tore ennustusvõistlus, kuid esialgu täistabamusi õige sihtmärgi
osas ei tulnud.
Äraarvamismängu õnnestumisele aitas kaasa raadiosaade, mille panid kokku kooli meediaõpilased
(Birgit Maranik, Paul Poderat, Helen Hirvesoo,
Heidy-Liisbet Kukk ja Agnes Annemäe) ja mis
bussisõidul ette mängiti. Seal toodud vihjed ergutasid bussirahva meeli sedavõrd, et peagi tuli selgus
majja: meid ootas ees TV3 saate „Me armastame
Eestit“ salvestus.
Sedapuhku said muidu teadmiste kontrollijate
rollis olevad inimesed ise katsetada, kui palju me
Eestimaa asjadest teame, ning Peeter Oja ja Hannes
Võrno juhitavate meeskondade edule kaasa aidata.
Kui meediaõpilased on televisiooni telgitagustega juba mitmel korral kokku puutunud, siis nende
õpetajad kogesid seda sellisel kujul esimest korda.
Elevust jätkus päris kauaks.
Ka õpilased on alati õpetajate päevaga rahul:
on ju abiturientidel hea ennast uues ametis proovile panna ja ülejäänud õpilastel omakorda „uusi
õpetajaid“ testida. Selle päeva direktor, 12. b klassi

õpilane Birgit Maranik täheldas: „Nüüd, kui olime
ise õpetajate rollis, mõistame palju paremini nende
töö raskust. Samas kogesime ka seda, et õpetajatöö
pole kunagi igav, iga klass on omanäoline. Meie
jaoks oli see ikka tõsine tööpäev, millele eelnes ka
põhjalik ettevalmistus.“ Nii et ütlus „Kassid ära,
hiirtel pidu“ Otepää Gümnaasiumi näitel siiski

Sügispäev Sangastes

Nädal täis muusikat

17. septembril osalesid Pühajärve põhikooli 1. klassi
õpilased ja õpetaja õppeprogrammis „Sügispäev
Sangastes“. Juba hommikul oli selge, et ilm tuleb
suurepärane. Kõik olid põnevil ja bussisõit koos
Aakre kooli lastega möödus märkamatult.
Sangastes tervitasid meid retkejuhid. Alguses
saime võimaluse jäädvustada end lossi taustal National Geographicu kollases aknas. Seejärel siirdusime
matkarajale tutvuma erinevate taimedega. Kõige
rohkem pakkusid lastele huvi mandžuuria pähklipuu ja kuradipuu. Esimesel olid hiigelsuured lehed
ja vahvad karvased viljad, teine lõhnas magusasti
nagu karamell (või pannkook).
Poolel teel toimus giidide vahetus. Matkajuht
Eve tutvustas meile teravilju. Mängisime teraviljade tundmise mängu, mis oli ka pisikeseks teadmiste
kontrolliks. Kõik olid olnud head kuulajad. Tiikide
ääres uurisime luubiga lemlesid ja ka kõike muud,
mida uurida andis. Võrdlesime oma kasvu Sangaste
rukki pikkusega ja leidsime, et peame veel kasvamiseks hoolega putru sööma. Lossi taga otsustasime
mõõta Peetri tamme ümbermõõtu. Mõõdulindi
puudumisel tegime „inimketi“ ja saime ümbermõõduks üheksa 1. klassi õpilast.
Uusi kogemusi ja teadmisi jagus veelgi. Õpilastele meeldis päev väga, sest palju toredam oli
õppida õues.

28. septembrist 2. oktoobrini sai kogu Otepää Gümnaasiumi pere osa erinevatest toredatest muusikaüritustest – muusikaõpetajate eestvedamisel toimus
rahvusvahelisele muusikapäevale pühendatud teemanädal.
Nädal algas rütmipillide valmistamisega. „Algklassiõpilastel oli külas Eesti esimene Orff-pedagoog
Tuuli Jukk. Tema juhendamisel said rütmipillideks
papptaldrikud, pesulõksud, igasugused torud, pudelikorgid ja paljud muud vahendid. 2. klasside õpilased
meisterdasid papptaldrikutest trummi. 3. klassi laste
käes valmisid marakad. 4. klasside õpilased alustasid
töötuba tutvumisringis. Tervituslaul kõlas nii eesti,
inglise, hispaania, kui ka itaalia keeles. Natuke kannatust, lõikamist ja kleepimist ning imelised liblikakujulised rütmipillid saidki valmis. Tunni möödudes
oli aulas häälekas putukate orkester.
Me kõik mõistame ilma läbi oma silmade ja
kõrvade. Sel päeval sündisid Otepää Gümnaasiumi
aulas imelised lood,“ võtab toreda avapäeva kokku
algklassi muusikaõpetaja Pille Möll.
30. septembril toimus ooperitund ,,Appi!
Ooper!?”, õpetajateks Vanemuise teatri ooperilauljad Merle Jalakas ja Jaan Willem Sibul. Janetta
Lukk 8.b klassist jagas oma vaimustust: „Mulle väga
meeldis ooperitund, sest see tõi meid kõiki korrakski tavakoolielust välja. Saime kuulata toredaid katkendeid tuntud ooperitest „Carmen“, „Hansuke ja

Pühajärve põhikooli 1. klass ja õpetaja
Krista Sumberg
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6. novembril kell 18.00
Otepää
Palveränduri kirikus Pille Lille Muusikute
Fondi Hingemuusika kontsert. Esinevad
Arete Teemets (sopran) ja Piia Paemurru
(klaver). Tasuta.
7. novembril kell 11.00
Otepää
Gümnaasiumi saalis isadepäeva tähistamine.

paika ei pea. Tööd tehti tavapäraselt, vaid õpetajad
olid nooremad.
Otepää Gümnaasiumi õpetajate osalusel valminud telesaade jõuab eetrisse TV3 ekraanil 20.
novembril 2015.
Marika Paavo

Greteke“, „Võluflööt“, „Salakütt“, „Maskeraad“
ning „Xerxes“ ning mõningaid ka ise kaasa laulda.
Selline üritus tõi ooperi noorematele õpilastele
palju lähemale ja usun, et selle üritusega kadus nii
mõneski õpilases ooperihirm. Loodetavasti täituvad
kontserdisaalid kooliõpilastest nüüd ka raskemuusika etenduste ajal.“
Rahvusvahelise muusikapäeva raames andis
Eesti Televisiooni Tütarlastekoor 1. oktoobril kontserdi sarjast „Tormis üle maa”, millega Eesti Kontsert tähistab maestro Veljo Tormise 85. sünnipäeva.
Koori juhatas dirigent Aarne Saluveer. Kuulajateni
toodi palad helilooja rikkalikust originaalloomingust ja rahvalauluseadetest. „Koor esines suures
osas a capella. Kavast paistis eriliselt silma „Kalevalast” inspireeritud „Sampo tagumine”, mille neiud
esitasid vana-eestlaslikult jõulise ja müstilise tantsu
saatel. Kandle kaasmängul kõlas Tormise töötlus
rahvalaulust „Kust tunnen kodu”. Kontserdi lõpetasid neiud tangoliku tantsuseadega, mida täiendasid
põhjamaised nüansid.“ Nii kommenteerisid uhket
etendust abituriendid Siret ja Sigrid Kutsar.
Nädal lõppes muusikaalase viktoriiniga. Teemanädala kordaminekuks andsid oma panuse kõik muusikaõpetajad eesotsas Eve Eljandiga.
Muusikanädala killud pani kokku
Marika Paavo

7. detsembril kell 11.00
Otepää
Gümnaasiumi saalis kogupereetendus
„Päkapikk“
Autor: Andrus Kivirähk
Lavastaja: Hendrik Toompere jr
Muusika: Jaan Pehk
Kunstnik: Laura Verte
Laval: Jan Uuspõld
Kõige vahvam Eesti kirjanik ja kõige vahvam Eesti
näitleja jutustavad teile tõelise jõululoo
erilisest päkapikust. Eriline on see lugu sellepärast, et sellest loost saate Te teada, kuidas
sündis üks eriline päkapikk.
Päkapikud ongi ju kõik väga erilised tegelased, aga
see päkapikk ja tema lugu panevad tõesti
imestama. Nii imelised lood on võimalikud
vaid jõulude ajal.
Kui Sa oskad ilusti paluda, olla kannatlik iseenda ja
teistega ja mis kõige tähtsam – oskad unistada, siis on tõesti tarvis ainult jõulusid, et Su
unistused täituksid.
Kogupere etendus “Päkapikk” on selle talve
lõbusaim lugu, mis pakub mõtlemisainet ja
meelelahutust naljakate juhtumiste ja haarava
muusikaga nii väikestele kui ka suurtele.
Kestvus ca 45 min. Vanus 4+.
Pileti hind kõigile 9 eurot.
Gruppidele alates 10st inimesest 5 eurot.
Piletid müügil Piletilevis, Otepää Kultuurikeskuses ja
kohapeal enne etenduse algust. Info: 5804 3215.

Kohvik-restoranis l.u.m.i
Kolmapäeval, 14. oktoobril kell 19

külas
hinnatud kirjamees Armin Kõomägi.
Ärimehest kirjanik, kelle viimatine romaan "Lui
Vutoon" võits Eesti Kirjanike Liidu romaanivõistluse ja on nüüdsest poelettidelt lugejate
lugemisvarasse jõudnud.
Uuest romaanist ja muudest huvitavatest
tegemistest vestleb kirjamehega näitleja
Veikko Täär.
Sissepääs TASUTA! Broneeri koht varakult!
l.u.m.i armastab Eesti kirjandust!

Pühapäeval, 18. oktoobril kell 18.00

hõimunädala lõppkontsert.
Esinevad Ersa "Morama" ja seto "Mokornulga"
koorid.
Tule saa osa erilisest hõimupärandist!
Sissepääs TASUTA! Broneeri koht varakult!
l.u.m.i armastab hõimurahvaid!

Laupäeval, 31. oktoobril kell 19.00

Nunnunäitus Pühajärvel

Kontsert muusikapäeval

23. septembril avasime Pühajärve Põhikoolis nunnunäituse. Sel aastal korraldas
seda 6. klass, kuid meile olid abiks ka õpetaja Pille ja õpetaja Janika. Üritus toimus
vaibaruumis.
Päev varem vedasid tüdrukud laudu vaibaruumi, sest poisid olid jalgpallivõistlusel.
Osavõtjaid oli üsna palju, enamik siiski algklassidest. Näitusel oli esindatud ka lasteaed. Nii liit- kui ka sõimerühm tõid huvitavaid sügisande. Eriti tublid olid Hans-Gustav, Viktoria, Blanka ja Kristofer.
Kooli õpilastest võiks esile tuua Riinu, Oliveri, Kerreti, Paula, Miko ja õpetaja Maie,
kes oli ainus õpetaja. Saskia, Elsa, Liis, Johanna, Mattias ja Annabel olid samuti väga
tublid. Kuuendikud tänavad kõiki, kes oma sügisande tõid ja näitasid. Meie arvates
läks nunnunäitus väga hästi.

1. oktoobril tähistati rahvusvahelist muusikapäeva. Otepää Gümnaasiumi
tuli esinema ETV tütarlastekoor. Kontserti kuulamas olid Pühajärve Põhikool ja Otepää Gümnaasium.
Lauljad laulsid ees, keskel ja äärtes – nii oli paremini kuulda. Rahvas
nautis kontserti, kõik plaksutasid ja elasid kaasa. Lauldi mitmehäälselt ja
kõrgelt. Valgetes riietes dirigent juhatas tütarlastekoori. Mõne laulu laulmist alustati väga kõvasti ja see ehmatas natuke ära. Lauljatel olid seljas
valged kleidid ja triibulised jakid.
Kontsert oli tore ja sai palju plaksutada. Vahelduseks on sellised kontserdid ka lõbusad!

Liisa Mari Eensalu, 6. klass

Elisabeth Marleen Peterson

külas
näitleja Terje Pennie.
Imeline näitlejanna, kelle ampluaa on piiritult
suur ning kes on oodatud igas projektis nii
lavastajate, kui kolleegide ja vaatajate poolt.
Näitlejajutte aitab juhtida Veikko Täär.
Sissepääs TASUTA! Broneeri koht varakult!
l.u.m.i armastab teatrit!

SPORDikalender
11. oktoobril kell 12.00
Madsal Otepää
lahtised meistrivõistlused orienteerumises
lühirajal.

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
28.09.2015 korraldati:
Kiideti heaks ja kinnitati Rain Komlevi projekti „Vahemet-

n

sa kinnistule puurkaevu rajamine“ esitatud aruanne. Aruande
esitaja kontole kantakse toetusest viimane 10% ehk 650 eurot.
Registreeriti Ülo Aartilt laekunud ehitusteatis Neeruti külas

n

Vaheoja kinnistule joogiveesüsteemi ehitamiseks.
Kuulutati välja ja korraldatakse e-menetlusega avatud

n

riigihange nr 167407, „Palupera valla teede talihoone
2015/2016/2017/2018 talveperioodidel“. Määrati riigihanke eest
vastutav isik, kinnitati hankedokument. Pakkumuste hindamiskriteeriumiks on pakkumuse maksumus – ühe lumetõrjekilomeetri/meetri maksumus. Edukaks osutub madalaima maksumusega
(käibemaksuta) pakkumus. Moodustati riigihanke läbiviimiseks
hankekomisjon. Hanketeade esitati Riigihangete registris ja valla
veebilehel. Hankija lubab esitada kõik nõutavad dokumendid
vaid elektrooniliselt e-riigihangete keskkonnas. Seega Hankija
ei aktsepteeri muudel andmekandjatel (e-post, paberkandja) esitatud pakkumusi lisadega. Pakkumuste esitamise tähtaeg on 26.
oktoober 2015 kell 12.00.
2.10.2015 korraldati:
Rahuldati riigi täiendava rahajaotuse võimalusest tule-

n

nevalt Ülo Aart taotlus projektile „Neeruti küla Vaheoja talus
vesi majja“. Projekti kogumaksumus 1080 eurot, millest antakse
toetust 720 eurot. Projekti kestus 7 kuud toetuslepingu sõlmimisest.
n

PALUPERA

9. oktoober 2015

Õpilaskonverentsil Rakke Gümnaasiumis
18. ja 19. septembril võõrustas Rakke kool üleriigilisest õpilaste keskkonnaalaste uurimistööde
konkursist osavõtjaid. GLOBE programmi poolt
läbiviidud õpilaste uurimistööde konkursid toimuvad 1999.aastast alates.
Sellel aastal esitati konkursile 33 uurimistööd
36 kirjutajalt. Konverentsil tuli ettekandmisele
18 tööd, nende seas ka Palupera kooli õpilaste Andre Lõhmuse ja Janno Vähi uurimistöö
„Tahma sisaldus õhus Palupera kooli ümbruses“. Ettekannet kuulati huviga ja lõpus esitati
mitmeid küsimusi, mis said töö autorite poolt
ammendavad vastused. Ettekande lõpus avaldas
eraldi tunnustust ka Haridus- ja Teadusministeeriumi esindaja Imbi Henno, kes rõhutas õpilaste
suurt teenet ja tähtsust andmete kogumisel, sest
teaduse tegemisel on usaldusväärsete andmebaaside olemasolu väga vajalik.
Konverentsi Rakkes tegi pidulikumaks lisaks
ministeeriumi esindajate kohaloleku ka USA
Eesti saatkonna töötajate kohalolek. Avatervituses hindas pr Virginia Stevens kõrgelt Eesti
GLOBE koolides tehtavat keskkonnaalast tegevust. Teadlaste poolt tegi konverentsil avaettekande Tartu Ülikooli teadur Erki Saluveer ja
teemaks oli „Targad linnad“.
Rakke kool oli konverentsi toredasti korraldanud, meeleolukaid tegevusi pakuti ettekannete

Andre Lõhmus ja Janno Vähi esinevad ettekandega "Tahma sisaldus õhus Palupera
kooli ümbruses" konverentsil Rakke Gümnaasiumis 18. septembril 2015. a.
vahele mitmeid, olgu selleks kohalike robootikute esinemised või lõkkel keedetud lõunasupp
ja eine koolipargis või laupäevased tegevused
Puhta Vee teemapargis.
Konverentsi ettekannete teesidest valmis eesti

ja inglisekeelne kogumik, mis on heaks inspiratsiooniallikaks kõigile tänastele ja tulevastele
uurimistööde kirjutajatele ja juhendajatele.
Andre Lõhmus,
Palupera Põhikooli 9. klassi õpilane

Rahuldati tähtajaliselt erandkorras üks taotlus korraldatud

jäätmeveoga liitumisest vabastamiseks ajalise kestusega 05.10.15–
01.04.16, kuna kinnistut kasutatakse vaid suvilana.
n

Muudeti e-menetlusega riigihanke nr 167407 „Palupe-

ra valla teede talihoole 2015/2016/2017/2018 talveperioodidel“

Palupera koolis oli tegus Teadlaste Öö nädal

hankedokumentides kvalifitseerimistingimustes nõuet omada
osadele 1-3 pakkujatelt kummiteraga sahka. Vinthõlmaga sahk
võib, kuid ei pea olema kummisahaga.
n

Tunnistati e-menetlusega riigihankele nr 166913 „Hoiu- ja

alushariduse teenuse osutamine Palupera vallas Hellenurme
mõisahoones“ laekunud pakkuja MITTETULUNDUSÜHING
Hellenurme Mõis kvalifitseerituks, nende pakkumus vastavaks ja
pakkumus 385 eurot ühe kuu teenuse osutamise maksumus 2-le
rühmale edukaks.
n

Määrati kahele majanduslikesse raskustesse sattunud

perele ühekordne toetus 20 eurot/pere ja neljale kutsekoolis õppivale õppurile toetus 40 eurot/õppur.
n

Registreeriti Helen Ilveselt laekunud kasutusteatis Miti

külas Liisa kinnistule valminud kohtpuhastile.
n

Väljastati M.U-le kasutusluba Palupera külas Nõmme kin-

nistule valminud elamule.
n

Registreeriti A.P-lt laekunud ehitusteatis Päidla külas Näki-

neiu kinnistule ujuvkai ehitamiseks.
n

Kinnitati vallavalitsuse struktuuri ja teenistuskohtade koos-

seisu ning palga/töötasu maksmise kord.
n

Kooskõlastati osaühing PALU-TEENUS veeteenuse hinnad

äriühingu tegevuspiirkonnas (Hellenurme, Nõuni ja Palupera
reoveekogumisala) ilma käibemaksuta järgnevalt: tasu võetud
vee eest – 1,00 eurot ühe kuupmeetri kohta ja tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest – 1,75 eurot ühe kuupmeetri kohta.

Sel aastal kutsuti Palupera Põhikooli osalema
Teadlaste Öö nädalal, mille teemaks oli „Teadus
teeb terveks“. Nädal toimus 21.-25. septembril.
Igal päeval oli oma kindel pealkiri: „Tuleviku
inimene“, „Ennetame ja maandame stressi“,
“Looduslik valik“, „Nuti (vidina) vaba päev“ ja
„Saame terveks, stressivabalt“.
Tegemisi jätkus meil terveks nädalaks. Oli
erinevaid loenguid, millest kahtlemata kõige
põnevam ja inforohkem dr Andres Lipandi
loeng-vestlus teemal „Elektroonilised vidinad
arsti ja uuringute vaates“. Toimus palju põnevaid
töötubasid, küll nutividina asendamiseks ja stressiennetamiseks. Meisterdasime nn krääksu pilli,
mängisime uusi põnevaid lauamänge, õppisime
andma esmaabi ja ehitama roboteid.
AHHAA Keskus jagas materjale ning koolitas õpetajad Tiiu Rohtla ja Relika Kalbuse läbi
viima töötubasid „DNA“, „Sööbikud ja pisikud“,
„Anatoomia“, „Mineraaliratas“ ning „Stressipall“. Iga klass sai osaleda vähemalt ühe töötoa
tegevuses. Õpilastele pakkusid need töötoad
väga huvi, äratades loovust ja tegusemiskirge.
Loovust sai arendada ka kunstikonkurssidel,

mida oli nädala jooksul kaks. Joonistati tuleviku inimest ja grupitööna kujundati postreid sõltuvustest.
Jätkus ka sportlikku tegevust. Õpiti õigesti
kasutama kõnnikeppe, võisteldi lõbusal noolemänguvõistlusel. Põnev oli ka neljapäeva
hommik, sest siis andis kooli kaberingi juhendaja Priit Loide kuueteistkümnele meie kooli
kabehuvilisele simultaani. Mängud võtsid aega
umbes kaks koolitundi ja parimateks mängijateks olid Martti Miks 3. klassist ja Gretten-Gelis
Vesso 9. klassist.
Nädal kulmineerus reedel Tervisekohvikuga,
kus kõik klassid esitlesid tervislikke toite ning
loodusainete õpetaja Tiiu Rohtla tutvustas ja
pakkus ravimtaimedest valmistatud teesid.
Päev lõppes õhtu pimeduses ja vihmasajus toimunud „aaretejahiga“. Kooli pargis ja ümbruses
töötas kaks võistlusrada, noorematele lühem ja
veidi kergemate ülesannetega ning vanematele
viie kilomeetri pikkune ja keerulisemate ülesannetega. Aarded leiti umbes 1,5 tunniga ja leidjateks olid 9. ja 2. klassi võistkonnad.
Aardelaegas sisaldas tervislikke maiustusi ja

toiduaineid. Kõiki teisi võistlusest osavõtjaid
ootas kuum puljong, rosinad ja kommikott.
Nädala oli küll teguderohke ja väsitav, kuid
meeldis nii korraldajatele kui ka osalejatele.
Kõik leidsid, et aardejahi pimedal ajal võiks
kindlasti muuta traditsiooniliseks sügise tervituseks.
Palupera põhikooli õppealajuhataja/huvijuht
Reet Allak

Armsad Miti Küla Täika külastajad, osalejad
ja toetajad!

Vee-ettevõtjal avalikustada pärast kehtestamist uued hinnad
vähemalt 30 päeva enne nende muutumist.

Palupera valla naiskoor "Helletajad" ja
dirigent Merle Soonberg ootavad
oktoobrikuu jooksul oma ridadesse uusi
lauljaid.
Proovid toimuvad kolmapäeviti kell 19.00
Hellenurme kultuurimajas.
Lisainfot saad: Maia Sarapson 56640264 või
Merle Soonberg 56626481.

Tähelepanu jalgpallihuvilised!
10. oktoobril algusega kell 10.00 toimub
Palupera staadionil

7. PALUPERA KÜLADE
JALGPALLITURNIIR.
Pange oma küla või mitme naabriga võistkond
kokku ja tulge palli mängima.
Tulge küladele kaasa elama!
Info: 5139071 Kalev

Metsas peitsid end seente asemel
hoopiski muusad
Palupera vallas Paluveskil toimusid 27.–31.
juulil maapiirkonna noorte õppepäevad "Metsa
muusad Valgamaal". Tegu oli SA Avatud Eesti
Fondi rahalise toel toimuvate õppepäevadega,
mille raames lisaks füüsilisele tegevusele, tutvusid omavahel piirkonna tegusad noored.
Õppepäevade eesmärk oli kogemuste vahetamine noortega tegelevate organisatsioonide
vahel, et maapiirkonna noortekeskus suudaks
pakkuda eri sotsiaalse väärtusega teenuseid/
tegevusi.
Õppepäevade meeskonnavaimu kasvatamise ja omavahelise tulemusliku sidustamise eest
hoolitses Kaitseliidu Valgamaa maleva väga tubli
meeskond. Kokku osales õppepäevadel koos
läbiviijatega 264 inimest.
Nelja päeva jooksul läbisid noored erinevaid
põnevaid töötubasid ning võtsid ette ühisülesan-

deid. Paintball, esmaabi, näitejuhtimine, vibulaskmine ja luureraport on ainult väike osa
pikast töötubade ning ühisülesannete nimekirjast. Samuti kujunes väga põnevaks õppepäevadel osalenud noorte ühisorienteerumine. Noored olid jaotatud gruppidesse, kõik grupid pidid
kaarti kasutades liikuma kontrollpunktist kontrollpunkti. Vahva boonus ühes või teises kontrollpunktis oli lõbusate ülesannete lahendamine.
Osalenud noorte muljed oli lõputseremoonial
üdini positiivsed. Hoolimata korduvatest hoovihma sapsakatest oli õppepäevade õhkkond täis
vahvat elevust, pigem üheskoos vihmas hullates
ühendas noori.
Suur tänu kõigile, kes õppepäevade õnnestumisele kaasa aitasid.
Täname ka Palupera ja Puka Vallavalitsust
mitmekülgse toe eest!

Täname Teid igati kordaläinud täikapäeva eest!
Loodame, et igaüks leidis siit endale midagi
uut ja vajalikku, üllatavat või lihtsalt killukese
rõõmu südamesse. Ürituse õnnestumise eest
tuleb teha sügav kummardus ka ilmataadile,
kes kinkis meile selle suve viimase imelise päikeselise ja sooja päeva! See kõik annab jõudu
edasi tegutseda!
Veel kord suurimad tänud meie enampakkumise toetajatele, tänu kellele saame alustada
Palu puhkepaviljoni korrastustöödega.
Täname: Oinamäe talu, AS Kiirkandurit, kirjastust Menu, Eco Oil OÜd, Rõngu Autoülevaatust,
Tordimeister Esta Märssi, Otepää Seiklusparki,
juuksurisalongi Perejuuksur ja juuksureid Riina
ja Lyli, Forestplanter OÜd, Hellenurme Vesiveskit, H.S. hambaravikabinetti, Fohow tervisetooteid, Avo Paapi, Matsi talu, häid naabreid
Endlit ja Urmast, Virge Rikkat, Kata Köök OÜd
ja Palupera Vallavalitsust.
Hoiame lippu kõrgel ja jätkame traditsiooni!
Uute toredate kohtumisteni!

9. oktoober 2015

Aastad paneme me ise särama!

Tallinnas Eakate festivalil 30. oktoobril
pärjati auhindadega konkursi „Aastad
täis sära ja väärikust” parimaid. Laureaaditiitlit sõideti vastu võtma nii Hiiumaalt, Võrust, Karksi-Nuiast, Räpinast,
Lääne-Virumaalt, Valgamaalt, Pärnust,
Viljandist kui ka Harjumaalt. Sõitsime
meiegi, „Lõbusad Lesed“.
Koos on lauldud 18 aastat, keskmine
vanus 73,6 aasstat, nii et kvalifitseeru-

me küll ühisnimetaja alla – eakad. Nime
Lõbusad Lesed saime aga sõna otseses
mõttes elust enesest, sest kokkutulnud
naised olidki lesed ning pealekauba
elurõõmsad ja lõbusad. Praegu laulab
ansamblis neli asutajaliiget.
Aga festival oli tore, mis sest, et väga
rahvarohke. Eesti Nukuteatri kõige
staažikam näitleja Helle Laas andis vanavanematele häid nippe, kuidas lapselap-

Puka vallavalitsus, www.puka.ee
Kooli 6, Puka, 67201, Valgamaa
Tel 766 9412, e-post: vallavalitsus@puka.ee

Palupera vallavalitsus, www.palupera.ee
Hellenurme sjk 67514, Valgamaa
Tel 767 9502, e-post: palupera@palupera.ee
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sele põnevalt juttu jutustada.
Juba oma 22. hooaega alustava telesarja „Õnne 13” näitlejad Helgi Sallo, Väino Aren ja
Tõnu Aav said pidevalt suure
sooja aplausi osaliseks oma
muhedalt mõnusa rahvaga
suhtlemise eest.
Vahva, kui publiku seast
tõusis üles blond proua ning
teatas: “Saame tuttavaks,
mina olen Laine Mornast!“
ning Krissu vastas: “Tore,
tuleb kohting kokku leppida!“
Mõnusalt sai kaasa elada
Heidi Tamme Horoskoobi lauludele või mõtiskleda
Hendrik Relve looduslugude üle.
Kel tahtmist, sai uudistada
laadal pakutavat või siis kaasa
elada kolmanda korruse
kontsertprogrammile.
Päev oli küll pikk, esimesed tõusid kellaneljase kukelauluga ja koju jõudsime
peale 728kilomeetrist bussisõitu õhtul
pimedas, aga ikkagi vahva!
Ning neljapäeval olime jälle viksti lauluproovis, sest koos olles saame üksteiselt
ülipositiivset energiat ja peame plaane
edaspidiseks.
Nõuni kultuurimaja
naisansambel „Lõbusad Lesed“
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Valgamaal on nüüd
päris oma aabits

Vasakult: Markus Teder, Argo Roodla, Tiina Jaska,
Caroliis Miks, Cristo Teder, Terje Korss, Aavo Tilga.
See on päris oma keskkonna-aabits, kus sees info kõigi maakonna 13 omavalitsuse vaatamisväärsuste kohta vaheldumisi laste loominguga ja valmis
sai ta maakonna 95. juubeli puhul.
Nagu ütles maavanem Margus Lepik: „See on üks suurepärane asi, mis
Valgamaal tehtud. Aabits on paljude osapoolte ühise põhjaliku töö vili ja
eriliselt väärib äramärkimist, et protsessi kaasati ka koolinoored.“
Ja olime meiegi, Tiina, Caroliis, Argo, Cristo, Markus Palupera Põhikoolist ja Aavo Nõuni noorteklubist, nende 80 noore seas, kes kutsuti 2.
oktoobril Valgamaa kutseõppekeskusesse aabitsa esitlusele. Igaüks meist
sai tänuks aabitsa, tänukirja ja vallavanem Terje Korsilt lisaks šokolaadi ja
viltpliiatsikarbi. Lõpuks toodi kohale suur tort, mis maitses imehästi. Päev
oli huvitav ja lõbus!
Caroliis Miks, Palupera Põhikooli 7. klass

PUKA

Põngerjad AHHAA teaduskeskuses
Käesoleva sügise õppekäiguks oli Puka Lasteaed juba varakult broneerinud piletid AHHAA teaduskeskusesse. 1.
oktoobri hommikul seisiski valla buss lasteaia värava taga, et
sõidutada Põngerjate rühma lapsed Tartusse, saamaks teada
ja näha, mis on teaduses põnevat.
AHHAA-õppe puhul on tegemist õppeprogrammiga,
kus kasutatakse keskuse võimalusi (eksponaadid, töötoad,
teadusteater). Lasteaedadele on välja töötanud 4 jõukohast
2-tunnist programmi. Eelmisel aastal osalesid Puka Lasteaia
lapsed programmis „Meeled selgeks“. Sellel aastal tahtsime
tutvust teha veemaailmaga programmis „Salapärane vesi“.
Teaduskeskuses jagunes laste grupp kaheks ning kumbki
pool sai omale giidi, kelle juhendamisel alustati põnevat teekonda. Et sellel teel ikka energiat jätkuks, kostitati igaühte
kommiga.
Esimeses töötoas tuli lastel maitsta ja võrrelda erineva
soolasusega vett. Saime teada, et maailmameredes on vesi
erineva soolasusega, seda siis nii Lääne-, Punases- kui Surnumeres. Katsed tehtud, suundusime tutvuma AHHAA
akvaariumi Punase mere elustikuga. Peale giidipoolseid selgitusi said lapsed endale piltülesanded. Nende lahendamine
tekitas igas põngerjas rõõmsa ahhaa-momendi. Seejärel tuli
selga panna keebid, sest läksime minibasseinide juurde vee
jõudu katsetama – kelle pallikese tõstab veejuga survega üles
ning teisal, kuidas veekeeris pallikesed endasse imeb – see oli
kaasahaarav vaatemäng.
Järgmises (hämaras) töötoas said lapsed ise klaasliivast
„maailma kujundada“: merd, maismaad ja saari ning näha
nende kõrgusjooni vastavate valgusefektide abil. Siis tuli
lõbus ja huvitav ülesanne – hiigelkolbides erineva tihedusega vedelikes mullide tekitamine. Seda tahtsid kõik lapsed
proovida, kuigi tegevus nõudis tõsiselt oma jõu rakendamist.
Elektroonilisel tahvlil saime tutvust teha Läänemere kaladega. Eesti rahvuskala tunti kenasti ära. Huvitav oli lastel ka
läbi mikroskoobi nii putukat kui koralle uurida.
Ühest töötoast teise liikudes jäi meil veidi vaba aega,
mida kasutasime tibude uurimisele, Šanghai toa külastamisele, katsetele energiapalli avamiseks ja peeglite labü-

rindi külastamisele.
Kõigis nendes tegevustes osaledes kulus ettenähtud 2
tundi justkui linnutiivul. Kui on huvitav ja põnev, siis ju ei
pane aja möödumist tähelegi. Niisiis tuligi taas bussi istuda
ja lasteaia poole sõitma hakata. Olime saanud teada ja näha
ja kaasa lüüa – olime saanud targemaks.
Põngerjate rühma õpetaja ENE HAABOJA

Puka Kunstikool on alustanud tööd.
Ootame kooli uusi õpilasi 1.-8. klassist.
Täpsem info tel. 5662 9357.

TÄISKASVANUTE KUNSTIRING
teisipäeviti kell 11.00.
Suurepärane võimalus harrastada kogenud
Esti Kittuse juhendamisel maalimist,
joonistamist ja savitööd. Kuutasu 7 eurot.
Sissekäik kunstikooli vana koolimaja
sisehoovist (Kooli 3).

Puka vallavalitsus, www.puka.ee
Kooli 6, Puka, 67201, Valgamaa
Tel 766 9412, e-post: vallavalitsus@puka.ee
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AMETLIK INFO
Puka Vallavolikogus
augustis
n

Nõustuti Keskkonnaameti Põlva-Valga-Võru regiooni

poolt Osaühingule PM Kaubandusgrupp Puka vallas Rebaste
külas Helmi-Aakre liivamaardla (maardla registrikaardi nr
0518) Ruusamäe liivakarjääris maavarade kaevandamiseks
kaevandamisloa väljastamisega.
n

Kinnitati Puka valla 2015. aasta esimene lisaeelar-

ve. Kokku on võetud arvele tuluna 49 500 eurot. Üksikisiku
tulumaksu on 7 esimese kuuga laekunud rohkem võrreldes
mulluse sama perioodiga 45 694 eurot, lisaeelarves täiendava
tuluna maksude laekumisest on 45 000 eurot. Kultuurkapitalilt
on täiendavalt laekunud taotluste alusel 500 eurot Puka öölaulupeo läbiviimiseks. Siseministeeriumilt on laekunud sihtotstarbeliselt toetus 4 000 eurot Puka Noortepesa ruumidesse
mööbli soetamiseks. Tulud on jagatud põhitegevuse kuludeks,
investeerimistegevuseks ja finantseerimistegevuseks (materjal
kodulehel).
n

Kinnitati Puka valla ühisveevärgi ja- kanalisatsiooni

arendamise kava aastateks 2015-2027 (materjal kodulehel).

Puka Vallavalitsuses
septembris
n

Kuulutati välja hange Puka vallamaja katuse ja sauna

katuse renoveerimistööde teostaja leidmiseks. Hanke tulemuste selgumisel lükati tagasi kõik esitatud pakkumused, kuna
maksumused ületasid hankelepingu eeldatava maksumuse.
n

Algatati uus hange nimetatud objektide katuse renovee-

rimistööde teostaja leidmiseks ning võeti pakkumused kolmelt
firmalt. Vallamaja katuse renoveerimistöödeks soodsaima pakkumuse tegi Malenko AS, kes alustab töid järgmisest nädalast.
Sauna katuse renoveerimistöödeks maksumuselt soodsaima pakkumuse esitas AS Brick, töid alustatakse esimesel võimalusel.
n

Viidi läbi hange Puka valla teede remontimiseks. Kruu-

sakattega teede tehnilise seisukorra parandamiseks hankel

PUKA
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Perepäev ja noorteka avamine Pukas
MTÜ Puka noortepesa on tänaseks valmis
saanud oma suurprojektiga ning Pukas avas
uksed noortekeskus (pildil).
Sobivad ruumid leidsime koostöös vallaga
Puka koolimaja vanas osas, kus endine majahoidja korter ning koolimaja köök olid kasutuses panipaigana. Samas hoones asub ka Puka
kunstikool ning MTÜ Pritsumehe Marid, kellega
koostöö juba hästi toimib.
Eraldi sissekäiguga ning juba kütte, vee ja
elektriühendusega varustatud ruumid vajasid
remonti. Ehitustöid toetasid Regionaalsete investeeringutoetuste andmise programm, Kohaliku
omaalgatuse programm. Noorteka sisustamisel abistasid Hasartmängumaksu nõukogu ning
eraannetajad Tõlliste noortekas, MTÜ Pritsumehe Marid, Uuela talu, Tõnu Lemloh, Reili
Kangro, Helgi Pung, Kerli Ivask. Suur aitäh kõikidele! Puka vallavalitsus finantseeris kõikide
projektide omaosalused.
Perepäeval, mida toetas samuti Kohaliku
omaalgatuse programm, püüdsime pakkuda
tegevust nii suurtele kui väikestele. Muusikalise
osa eest hoolitsesid kohalik noortebänd Volüüm
ning Hugo Kähri & Ott Saar. Perepäeval oli
kõigil võimalus mängida mullipallides jalgpalli,
teha näomaalinguid ning osa võtta erinevatest
mängudest, võistlusetest. Toimus ka heategevuslik tordioksjon, milles kaasalööjatele väga suur
tänu. Praktilisi asju, mida saame oksjonitulust
soetada on noortekasse järjest vaja.
Meie noortekeskuses kehtivad 4 põhimõtet,
mis ka perepäeva aaretejahil üles leiti: ettevõtlikkus, koostöö, võimalikkus ning mängulisus.
Nendele tuginedes loome koos noortega suurepärase mitteformaalse õppe keskuse. Nagu minu
kolleeg MTÜ Eesti Avatud Noortekeskuste

Ühendusest on öelnud: „Noortekeskus on sotsiaalne turvapadi, kus noorsootöötaja osaval suunamisel kogeb noor teistega ühiselt tegutsedes
kuuluvustunnet ning tajub enda väärtust, olenemata eelnevatest kogemustest, tegudest, tõekspidamistest või sotsiaalsest taustast.“
Kohe, kohe saame kokku ka sisustuse ning
elektroonika, mis hetkel veel noorteka põrandad
on vallutanud. Ning 5. oktoobrist juba noortekas
lahti katseaegadel. See tähendab, et üheskoos
otsime ja katsetame erinevaid aegu ning leiame
sobivaimad. Jälgige infot plakatitel ning MTÜ
Puka noortepesa FB lehel.
MTÜ Puka noortepesa noored Agris Possul,
Andry Tutk, Alari Suun, Aivar Siska,
Cärol Tutk, Kaija Tamm, Kadri Veider,
Kertu Tilga, Laura Melk ja
Merlicande Lehtsaar.

osutus soodsaimaks Aktsiaselts Vooremaa Teed (10766693),
pinnatud teede ja tänavate ehitustööde teostajaks valiti AS
Teede REV-2 (11402434) (teostatavate tööde tehniline kirjeldus
ja remonditavate teede nimekiri avaldatud kodulehel).
n

Puka alevikus Kesk tn 13 asuv sotsiaalelamu muutus

tulekahju tagajärjel elamiskõlbmatus, otsustati lõpetada selle
elanike üürilepingud.
n

Lõbus päev õpetajatele ja
lastele

Valiti välikoristaja, kelle ülesandeks on tagada puhtus

turupaviljonide ümbruses, mänguväljakul ja haljasaladel.
n

Nõustuti Puka vallas Rebaste külas moodustatava

maaüksuse, piiriettepaneku numbriga AT1411120021 0,28
ha suuruse maaüksuse, lähiaadressiga Marga – Piiri tee, riigi
omandusse jätmisega.
n

Nõustuti Pühaste külas asuvate Tamme I katastriüksus-

te jagamisega järgmiselt: kü tunnusega 60801:001:0001 kaheks
iseseisvaks maaüksuseks Tammepõllu ja Tammemetsa, sihtotstarbega maatulundusmaad ja kü tunnusega 60801:001:2121
kolmeks iseseisvaks maaüksuseks Tamme ja Tammemäe, maatulundusmaad ja Majanurga, elamuma.
n

Määrati Soontaga külas asuva Järveveere maaüksusel

asuvatele hoonetele teenindusmaaks 9359 m².
n

Toimetulekutoetust maksti septembris neljale ja ühe-

kordset toetust kahele taotlejale.

Igas koolis tähistatakse õpetajate päeva omal kombel, kuid üks asi on kindlasti
kõigil sama – õpetajad ja suuremate klasside õpilased vahetavad ametid. Nii ka
meil Aakres.
Päev algas pidulikult. Lasteaia- ja koolilapsed laulsid ja lugesid luuletusi õpetajatest ning nende tööst. Koolidirektor Ilme Hõbemägi õnnitles ja tänas ettevõtlikuse eest lasteaiaõpetaja Kaia Otsat, Valgamaa aasta õpetaja nominenti.
Kui direktor oli ametid noortele õpetajatele üle andnud, algasid jõukatsumised vanadele õpetajatele. Lastel oli ikka väga naljakas näha õpetajaid hüppenööriga hüppamas ja võimlemisrõngastest läbi pugemas. Olime just klassidesse jooksmas, kui koolimajast astus läbi ka vallavanem Heikki Kadaja, et õpetajaid magusaga tervitada.
Millised olid noorte õpetajate meeleolud päeva lõpus? Küsime neilt endilt.
Siiri (1. klassi juhataja): „Esimest klassi on küll raske õpetada. Väikesed ei
taha üldse kuulata, nad ainult möllaks.“
Eva (direktor ja 2. klassi juhataja): „Päris lahe! Aga tüdrukuid on igatahes
kergem õpetada kui poisse. Seda ma võin kindlalt kinnitada!“
Taavi (3. klassi juhataja): „Hästi läks, isegi liiga hästi. Minu klass oli tubli, mul
sai isegi töö otsa, mida anda.“
Kas tahaksite tulevikus ka ise õpetajaks saada? Kui tüdrukute vastus oli ebakindel: võib-olla, mine tea, siis Taavi hüüdis: “Ei, ei, mitte mingil juhul!“
Aakre kooli noored ja vanad õpetajad

Sõit Lindora laadale kolmapäeval, 28. oktoobril.
Registreerimine hiljemalt 23. okt., Helgi 5274 812, helgipung@
gmail.com.
Transpordi info registreerunutele!

9. oktoober 2015
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Üheksandikud üllatasid Keeni
Põhikooli õpetajaid
Iga õpetajate päev on koolimajas erinev
ja kordumatu. Nii ka sellel korral, kus
kõik üheksanda klassi õpilased vapralt
õpetajatena ametisse asusid. Eelnevalt oli
omavahel jaotatud klassid ning töökäsi
jagus isegi lasteaiarühmadesse Keenis
ja Sangastes. Peale võimuvahetust kell 9
algas üheksandikel tegus tööpäev. Majas
valitses mõnus õhkkond ja imestamapanev vaikus!
Õpetajad, kes on harjunud hommikuti
tundi kiirustama, said vabaduse nautida
mõnusat hommikupoolikut kolleegide
seltsis. Ühiskülastus lasteaeda Kratila
andis võimaluse kiigata alushariduse
põnevasse maailma ning heita pilk tulevastele koolilastele.
Päeva helgeid ja südamlikke hetki
pakkus noorte õpetajate korraldatud
kontsert-aktus värvika programmiga ning
õpetajate päeva tervitus vallavanemalt. Ja

siis saabus üllatuste üllatus!
Õpetajaid ootas maja kõrval suur veok,
kuhu kogu pedagoogiline kaader ära
mahutati. Algas põnev teekond, mille
käigus külastati Silva Agro viljaladu ning
OÜd Sangaste Mesi. Õppereis andis hea
ülevaate kodukandi inimeste tegemistest
ja täiendas teadmistepagasit ning üllatuslik transpordivahend pakkus naeru ja
nalja kogu päevaks.
Aitäh teile, üheksanda klassi õpilased!
Valmistasite meile imelise üllatuse ja
kinkisite vahva päeva! Eraldi kiitus teile
kõigile tubli töö eest õpetajana! Jääme
ootama tulevasi kolleege!
Suur-suur tänu üheksandike vanematele ja ka teistele abikäe osutanutele, et
aitasite oma lastel õpetajatele meeleolukat päeva korraldada!
Keeni Põhikooli direktor Maire Murumaa

Noore õpetaja mõtted
õpetajate päeval
Nagu traditsiooniks saanud, asendasid
õpetajate päeval päris õpetajaid 9. klassi
õpilased. Kuna lõpuklassis on töid ja
tegemisi kuhjaga ning õppetöö nõuab
lõviosa ajast, andsid Keeni kooli üheksandikud endast parima. Üle kivide ja
kändude kulgenud ettevalmistusprotsess
päädis aga imeilusa päevaga, mis valmistas rõõmu kõigile asjaosalistele, nii õpetajatele kui ka õpilastele.
Kõikide üheksandike nimel vastas uudishimulikule küsitlejale Grete Vällo.

Igal aastal vahetavad õpilased
ja õpetajad oma rolli. Selleks
tähtsaks päevaks hakatakse
mõtteid koguma ja ennast ette
valmistama tavaliselt juba üsna
varakult.
Kuidas teie klassil õpetajate
päeva ettevalmistus sujus?
Sotsiaaltöötajat ei ole koolituste tõttu kogu
päeva Sangaste vallamajas
T, 13.10.2015;
K, 14.10.2015
N, 22.10.2015 ja N, 29.10.2015

SÜNNID
Aron Elbson 		

24. septembril

SVPÜ „Härmalõng“ ootab kõiki
teisipäeval, 20. oktoobril kell 12.00
SANGASTE SELTSIMAJJA

SÜGISHOOAJA AVAPEOLE.
Külla tulevad eakaaslased Otepäält ehk
rühmad „Laulurõõm“ ja „Tantsurõõm“.
Kohvilaua katame ühiselt.
Tule SINAGI ja naudi sügisvärvides
laulu-tantsu!

Direktori roll
koolis noore juhi
silme läbi
Algul ei oleks ma osanud uskudagi, et direktori töö võib
olla nii tiheda graafikuga ja üpris vaevanõudev.
Tööpäeva alustasin kell 9.00, tutvusin ülesannetega ning
asusin neid täitma. Ülesanded olid väga huvitavad: tuli
näiteks helistada Tallinna lasteaeda ning leppida kokku
koolituse toimumise osas. Koostada tuli ka eelarve, teha
sisekontroll ja palju muud huvitavat. Mõnel hetkel tajusin,
et aeg voolas halastamatult ning teha oli palju.
Ühel hetkel helises telefon ning Valgamaalane tahtis tulla
kajastama meie päeva, samal ajal oli vaja anda 1. klassile
matemaatikat ning teha kõnesid ja täita oma ülesandeid.
Püüdsin aja maha võtta ning ajada asja rahulikult, tulin
kõigega edukalt toime.
Päeva lõpus tuli oma amet taas kolleegile tagasi anda.
Jään seda kõike kindlasti igatsema.
Selline traditsioon, et õpetajad vahetavad koha õpilastega, on väga tore ning pakub palju kogemusi. Sain täna
teada, kui palju vaeva näeb üks direktor iga päev ning kui
vajalik see kõik tegelikult on.
Brandon Undrus, Keeni Põhikooli 9. klass

Terve nädala oli tugev stress. Me pabistasime, et kas jõuame kõigega valmis ja kas
saame ikka hakkama.
Põhitöö tegime ära õhtuti Facebookis
suheldes, sest koolipäevad on nii tihedad,
et pole aega millelegi muule eriti mõelda.
Ja eks õhtuti kodus tulevad pähe huvitavad mõtted, mille sai kohe sõnumina
teele saata teistele hindamiseks ja arvamuse avaldamiseks.
Aktuse kava panime kokku siiski alles
üsna viimasel hetkel, mõned õpetajad
ohverdasid meie ettevalmistuste jaoks
oma tundidest natuke aega.
Hakkama saime!

SANGASTE APTEEK
on erandkorras

esmaspäeval, 12.10.2015
suletud,
selle asemel on apteek avatud
teisipäeval, 13.10. kell 9-16.
Muidu on apteek ikka avatud
ainult
esmaspäeviti kell 9-16.

Kuidas päev möödus?
Väga hästi! Selgus, et me oleme väga
kokkuhoidev ja üksteist toetav klass.
Väga tore oli õpetada endast väiksemaid.
Tähtis tunne oli. Kõige kummalisem ehk
oli see tunne, kui saime vahetunni ajal
õpetajate toas istuda.
Mulle isiklikult meeldis, et klassiuksi,
mida tavaliselt õpetajad lahti-kinni keeravad, saime nüüd ise avada ja lukustada.
Tore oli vastutada näiteks ka selle eest, et
tunni lõppedes saaks klassis tuled kustutatud. Õhtuks olin väsinud, aga õnnelik,
et kõik läks korda.

Mida pakkusite sellel päeval
õpetajatele?
Kõigepealt ikka puhkust. Meile väga
meeldis nende asemel tunde anda ja väiksematega tegeleda. Me valmistasime ette
väga südamliku aktuse, kus kõlasid ilusad
laulud, luuletused ja klaveripalad. Ei puudunud ka väike tunnikontroll.
Pärast aktust sõitsid õpetajad koduvalda ekskursioonile, kus said lähemalt
tutvuda põllumajanduse ja mesindusega. Ja loomulikult traditsiooniline tervituskook!

Kuidas jäädi päevaga rahule?
Olen kindel, et kõik jäid väga rahule.
See, kuidas õpetajad meid pärast tänasid
ja kallistasid, andis tunnistust, et neile
meeldis ja nad olid õnnelikud. Ka meie
ise olime tehtuga väga rahul.

Alates 1.10.2015 on
TAAS AVATUD
SANGASTE RAAMATUKOGU
T 10-16, N 10-17, L 10-15.
Sangaste Raamatukogu telefoninumber on 769 0494.

KEENI RAAMATUKOGU
K 9-18, 9-17

Sangaste vallavalitsus, www.sangaste.ee
Sangaste 67001, Valgamaa
Tel 766 8040, e-post: sangaste@sangastevv.ee

10

SANGASTE

9. oktoober 2015

Keeni Põhikooli Aasta õpetaja
2. oktoobri õhtul toimus Otepää Gümnaasiumis Valgamaa haridustöötajate pidulik vastuvõtt. Valga maavanem
Margus Lepik, Valgamaa Omavalitsuste Liidu esimees Agu
Kabrits ja Valgamaa Haridustöötajate Ametiühingu Liidu
esimees Sille Allik tervitasid haridustöötajaid õpetajate
päeva puhul ning tunnustasid Valgamaa Aasta õpetaja kandidaate. Traditsioonilise Aasta õpetaja valimise eesmärk on
esile tuua ja väärtustada haridustöötajat, kelle töö ja isiklik
eeskuju on aidanud kaasa õpilase arengule ning mõjutanud
positiivselt haridusasutuse ja piirkonna elu.
Käesoleval aastal esitas Keeni Põhikool Valgamaa Aasta
õpetaja konkursile õpetaja Maire Roio ja kooli endise
direktori Diana Sarapuu.

Maire Roio õpetajana

Sangaste Seltsimaja regulaarsed huviringid
2015/2016 hooajal:
Päev

Algus

Seltsitegevus 				

Juhendaja

E

12.00
19.00
19.00
18.00
19.00
16.30
17.30

Eakate seeniortantsurühm „Rõõmurullid“
Line-tantsurühm „KeSa-line“ (kantritants)
Segarahvatantsurühm „Kõvvera kõddara“
Väikekandle õpituba (lastele) 		
Line-tantsurühm „KeSa-line“		
Kõhutants 				
Jooga 					

Katrin Kõiv
Katrin Kõiv
Tiina Kukk
Koidu Ahk
Katrin Kõiv
Ingrid Veske
Maarika Kapp

T
K
N
P

Kõik ringid ootavad endaga liituma uusi huvilisi! Joogasse on oodatud ka
meesterahvad!
Lisainfo seltsimaja perenaiselt Raili Mandlilt telefonil 56 822 022.

Keeni Põhikooli ruumides toimuvad järgmised
TÄISKASVANUTELE suunatud treeningud:
Päev
E

Kellaaeg		

Seltsitegevus 		

Kontaktisik

17.00-19.00 Vibulaskmise treeningud Peeter Adler (tel 5296 867)
19.00-21.00 Võrkpall
Andres Lohuväli, Karli Oja (tel 5216 292)
T 19.00-21.00 Naisrahvatantsurühm „Tanuke“
Rühm ootab oma ridadesse uusi tantsijaid, ka algajad on oodatud!
					Hiie Vähi (tel 5198 1657)
19.00-21.00 Meeste korvpall
Rando Undrus (tel 5044 938)
K 19.00-21.00 Võrkpall
Andres Lohuväli, Karli Oja (tel 5216 292)
N 17.00-19.00 Vibulaskmise treeningud Peeter Adler (tel 5296 867)
19.00-21.00 Meeste korvpall
Rando Undrus (tel 5044 938)
R 18.00-20.00 Sulgpall 		
Aivo Maiberg (tel 533 144 56)
P 18.00-20.00 Sulgpall 		
Aivo Maiberg (tel 533 144 56)

Õpetaja kasutab tundides kaasaegseid interaktiivseid
õppemeetodeid, mille tulemusena õpilastele meeldivad
eesti keele ja kirjanduse tunnid. Mõned aastad tagasi valiti
ta sõbralikumaks õpetajaks koolis. “Koidulauliku valgel”
maakondlikus voorus novembris 2014 sai õpetaja Maire
juhendatud 9. klassi õpilane 2. koha.
Sel aastal oli ta Valga maakonna Juhan ja Jakob Liivi
loomingule pühendatud maakondliku etlusvõistluse
korraldaja Sangaste Seltsimajas. Tema juhendatud 8. kl
õpilane sai eripreemia. Keeni kooli õpilaste meeskonnad
osalesid mitmetel kirjandusalastel e-viktoriinides.
Õpetaja juhendas edukalt kolme 8. klassi loovtööd, mille

väljundiks oli huvitav emakeele nädal ja valmis raamat
populaarsematest koduloomadest.
9. klassi klassijuhatajana oli väga hea koostöö õpilaste
ja lastevanematega. Õpetaja Maire organiseeritud üritused ja ekskursioonid nii Eesti piires kui välismaale olid
alati läbi mõeldud ning huvitavad.

Diana Sarapuu koolijuhina
Koolijuhina on tema hoolitsevat kätt ja naiselikku vaistu
koolimajas kõikjal tunda. Ta oskab tunnustada laste toimetulekut ja on hea toetaja raskes olukorras, töös uuendustele avatud ning alati kooli ja töötajate eest väljas.
Diana on uute ja huvitavate traditsioonide looja ja
hoidja. Ta on hoolt kandnud, et erinevate õppekavadega
õpilased ja uusimmigrandid saaksid vastavat haridust just
oma koduvalla koolis. Kolleegina teistega arvestav, vastutulelik, alati lahendusi otsiv.
Direktorina on ta meie koolis teinud edukat koolielu
arendava elutöö, mis jääb meie õpilaste, vilistlaste kolleegide ja kogukonna elanike südamesse.
Ta on vallavolikogu liige ja haridus- ning kultuurikomisjoni esimees. Vajadusel on osalenud maakonna erinevate
komisjonide töös ja aidanud kaasa Valgamaa arengule.
Diana Sarapuu kandidatuur seati üles ka vabariiklikul tunnustamiskonkursil „Eestimaa õpib ja tänab“
õppealajuhataja Saima Tell
direktor Maire Murumaa

Pagu(r)lased ja tagurlased II
loe ka eelmisest OT lk 9

Pagulast on vaja, et elulisi tagurlasi ellu tagasi ehmatada.
Meedia küll loeb tagurlaseks ka seda inimest, kes Pühas
Pagulaste Tulekus kahtlev julgeb olla. Et kui ei mõtle nii,
nagu peavool, oledki tagurlane.
Ehk siis, kes on demokraatia vastu, tuleb maha lasta?!
Miks peaks rahvas usaldama pagulaskriisis põiklevaid numbreid pilduvat poliitikut või siis omavalitsustele pagulasi nagu kommi pakkuvat riigimeest?! ,,Kommi
tahad?“…aga mis seal paberi sees siis on. Äkki on koerajulk või muu hanekstõmbe vidin hoopis?! Ehk peaks taoliselt küsides ja pakkudes ütlema ikka juba enne, kes oleks
tulemas ja mida vaja. Siis aitaks ehk mõnigi omavalitsus
hättasattunud peret Süüriast või Ukrainast. Ei tea ju me
siiani, kes ja kuidas otsustab vastuvõetavate üle ning kes
tulemas on. Ei saa usaldada, kui reeglid teada pole.
Pagulased ei ole enamikus tagurlased. Turvalisust ja
paremat elu otsida on inimlik. Tagurlased on inimkaubitsejad, populistlikud poliitikud, hüsteeria-õhutajad, vaenukülvajad jms ,,auväärne“ humanitaar-probleemist toituv õukond.

Fakt on see, et kas on 500 või 5000 tulijat, suurem osa
neist ihkab võimalikult kiiresti siit edasi liikuda. Mõned
harjunumad ehk ka jäävad meie elu rikastama. Massilist
rändesihtkohta araablastele Eestist kindlasti ei saa.
Transvaal selle teema ümber ja teist nahavärvi inimeste mõnitamine tänaval võib viia ükskord selleni, et teie
enda ema, õde või muu lähedane satub kättemaksurünnaku alla turismireisil. Ja see ei pruugi olla meiesarnaselt
lihtsalt eemalt turvaliselt ilkumine. Väike rahvas ei tohiks
olla sedavõrd rumal ja lühinägelik, et endale olematu koha
pealt probleeme tekitab ja oma mainet muu maailma
silmis määrib. Pigem võiks omaenda liiklusülbareid ja
muid tühme ninnakargajaid vaos hoida. Nemad palju
suurem oht meie kestmisele ja genofondile, kui sadakond pruuninahalist meie tänavail. Tigedus, negatiivsus
ja alusetult üleshaibitud enesehinnang on meie rahvuslik
probleem, mitte pagulaspaanikaga ülemõeldud mustad
massid meie lumistel väljadel.
Kaido Tamberg

Otepää loodusõhtu väliseminaril
õpime loodust pildistama
Neljapäeval, 15. oktoobril kell 12
on väljasõit Otepää gümnaasiumi juurest Haanja loodusparki
pidama Otepää loodusõhtu väliseminari looduse pildistamise teemal.
Oodatud on loodusfotograafia huvilised. Inspiratsiooni saamiseks külastame Rõuge rahvamajas
kohalike harrastusfotograafide Jaanus Tanilsoo ja Martin Marki fotonäitust “Meie kodukoha
tavaline eriline loodus” ning välikäigul Haanjamaa looduses saame näituse autoritelt looduse
pildistamise alast õpetust. Ühtlasi saame vastused küsimustele, mida looduse pildistamisel tähele
panna ja millega arvestada, et soovitu jäädvustatud saaks.
Loodusõhtu väliseminarile tulekuks pole vaja uhket peegelkaamerat, oluline on huvi teema
vastu ja soov oma fotoka või nutitelefoniga õnnestunud klõps teha. Tagasi Otepääle jõuame ca
kella 18-ks.
TASUTA. Kohtade arv on piiratud! Registreerimine ja lisainfo Margit Turb, tel. 518 6747,
margit.turb@keskkonnaamet.ee.
Autorid Jaanus Tanilsoo ja Martin Mark.

Loodusõhtu väliseminari korraldab Keskkonnaamet koostöös Otepää kultuurikeskusega Keskkonnainvesteeringute Keskuse toetusel.

9. oktoober 2015
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KUULUTUSED
KUULUTUSED
Müüa seamaterjali, põranda-,
voodri- ja terrassilauda. Transport tasuta. Tel 5258911

Ostab

Müüa kuivad pakitud pliidipuud
ja kütteklotsid. Vedu tasuta. Tel
5056107

metsakinnistuid
ja põllumaid
kogu Eestis.

Vanavara ost: raamatud, nõud,
märgid, rahad, postkaardid, dokumendid jne.Tel. 5395 8295

Tel 5557 7007
janno@tartumets.ee
www.tartumets.ee

Ohtlike puude raie & hooldus,
tel 56 866 157.

Müüa kuivi küttepuid, tel 513
1968.
Müüa kasutatud klaver. Kontakt: 5599 6303

RPalveränduri
kasutatud kaupade pood
Pärna 15 avatud
oktoobrikuus igal
laupäeval kell 10-13.

OÜ SCANWOOD, Lipuväljak
22A lõpumüük -30%. Voodid,
kummitid ja muu mööbel.

ÜLDEHITUS –
REMONTTÖÖD

Lihaveisekasvatusega
tegelev ettevõte

OMANIKU JÄRELVALVE

põlluja rohumaid.

EhitusEST OÜ

506 7848

Tasu soodne. Sobivad ka
võsastunud maad.

ehitusest@gmail.com
www.ehitusest.eu

heizung.oy@eesti.ee
GSM 511 3543

Tähelepanu Otepää inimesed!
Viimasel ajal on politsei saanud informatsiooni võõraste isikute kohta,
kes on Otepää linnas sisenenud eramutesse, sh. ajal, mil elanikud
on kodus (kuid samal ajal viibinud aiamaal või keldris).
Sellega seoses palume kõigil olla tähelepanelik ning lukustada
koduuksed ka lühiajalisel kodust eemalviibimisel. Kõigil, kes näevad
kahtlaseid isikuid või kahtlast tegevust, palume sellest teatada politsei lühinumbril 112.
Piirkonnapolitseinik Jaana Toode

Südamlik kaastunne Urmasele
ja Heinole

Inglise kõnekeele kursused.
Täiendav info 10. okt.
telefonil 52 28000.

ema ja abikaasa
surma puhul.

Avaldame kaastunnet
Krista Antonile

Sügav kaastunne Heinole ja
Urmasele kalli abikaasa ja ema,

ISA

Koidu

surma puhul.

kaotuse puhul.

SA Otepää Tervisekeskus

Vello ja Kiina

Otepää Gümnaasiumi 63. lend.

Sügav kaastunne Kaiele ja Küllile
perega kalli

ema ja vanaema
surma puhul.

KOIDULA SOOTS

22.05.1944 - 02.10.2015
Iga lahkumine on raske,
iga teele saatmine kurb...

Armas Krista!
Südamlik kaastunne Sulle ja
Su perele

ISA

kaotuse puhul.
Rehabilitatsioonimeeskond

KOIDULA SOOTSI
ja tunneme kaasa Urmasele
ja Heinole.
Tiia ja Kersten

Vaikus kõnnib ümber sünnikodu,
pärnapuu on leinalehtedes.
Kodupaik Sind nutab taga,
koduaed on kurbuses...

Mälestame rõõmsameelset ja
alati abivalmist

Koidula Soots´i

Siiras kaastunne Urmasele,
Heinole, Kristiinale ja kõigile
lähedastele kalli ema, abikaasa,
ämma, tädi ja õe kaotuse puhul.
Langetavad pea Kortina talu
lapsed Tiiu, Evi, Mall abikaasade
ja koos laste peredega.

Mälestame kauaaegset töötajat

KOIDULA SOOTSI

Koidula Sootsi

kaotuse puhul.

Avaldame kaastunnet abikaasale
ja pojale.

Südamlik kaastunne
Kaie Kasakule
ema

Audentese SG Otepää

AIME KASAKU
kaotuse puhul.

Aeg annab kõik
ja kõik ta võtab ka...

Mälestame alati energilist,
positiivset ja abivalmis

Otepää Gümnaasiumi LIV lend
Mälestame

Mälestame

Koidula Sootsi

Vello Kruuset

Avaldame kaastunnet
lähedastele.

Avaldame kaastunnet
lähedastele.

Mälestame

Pühajärve Puhkekodu
1. septembri klubi liikmed

Pühajärve Puhkekodu
1. septembri klubi liikmed

Vello Kruuset

Soe sügistuul võttis Sul käest,
viis sinna, kust tagasi ei tulda.

Mälestame leinas

KOIDULA SOOTSI
Sügav kaastunne Heinole ja
Urmasele.
Viigi, Hele ja Anneli.

Valus on mõelda, et Sind enam ei ole.
Veel valusam on, et Sind enam
kunagi ei tule...

Südamlik kaastunne Urmasele ja
Heinole kalli ema ja abikaasa

KOIDULA SOOTS

reklaami- ja kuulutuste
hinnad

Südamlik kaastunne Urmasele
ja Heinole kalli

kaotuse puhul.

Koidula Sootsi

Perek. Lehtmaa, Järv,
Schneeberg ja Marek.

Lea, Signe ja Jaan peredega.

Siiras kaastunne Einole ja
Urmasele kalli abikaasa ja ema

KOIDULA SOOTS
kaotuse puhul.

290x380 mm			 350.- EUR;
142x380, 290x190 			 180.- EUR;
290x130, 93x380 			 140.- EUR;
142x190, 290x95, 191x144		 100.- EUR;
93x144, 142x95, 290x46		 60.- EUR;
93x95, 190x46, 44x190		 45.- EUR;
93x46, 44x95
		 30.- EUR;
44x46
		 20.- EUR.

Kõikjal jälgi Su töödest ja tegudest,
mida loonud Sa aastate reas.
Elad edasi meeltes ja mõtetes,
oled alati meie seas.

Endised töökaaslased Pühajärve
päevilt Tiia, Thea, Ene, Tiina.

kaotuse puhul.

Me südames Sa ikka elad
jääd mõtteis meie keskele.

Mälestame toredat majanaabrit

Koidula Sootsi
Südamlik kaastunne Urmasele
ja Heinole.
Kopli 12 majaelanikud ja Maaja.

17.03.1928 - 21.09.2015

Esileheküljel avaldatava reklaami hind kokkuleppel toimetusega.
Korduvreklaami tellijatele on toodud hindadega võrreldes
10%line hinnasoodustus.
Kommertstekste avaldatakse reklaami hinnaga.
Otepää Teataja kuulutuste hinnad:
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
allasutuste kuulutused avaldatakse tasuta.

Südamlik kaastunne Kaiele
armsa ema

AIME KASAK
kaotuse puhul.
Otepää Maxima kollektiiv

Elu on laul
nii habras ta viis
heliseb korra
ja katkeb siis...

Kallist klassiõde

KOIDULA (SUSI) SOOTSI
mälestavad 1961. a
koolilõpetajad Vana-Otepääl
Maie, Tiiu, Mati, Rein, Ra ja Jaan.
Südamlik kaastunne omastele.

Tuul puude ladvus tasa kiigub,
me vaikses leinas langetame pea...

MAUNO OLAVI KEMPPI
Mälestame meie pere ja paljude
otepäälaste ning ümberkaudsete
head sõpra ja lahket "Joulu Pukki",
ühte Otepää ja Vihti sõprussuhete algatajat ning kauaaegset
viljelejat,
väsimatut TANTSUTAATI.
Sügav kaastunne Sirkkale,
lastele peredega ning vend Mattile.
Mart omastega

Südamlik kaastunne Heinole ja
Urmasele abikaasa ja ema

Koidula
kaotuse puhul.
Endised majanaabrid Maret,
Marika ja Heiko.

Mälestame head ja
alati abivalmis

VELLO KRUUSET
Aivar ja Elmar Täär perega.

Südamlik kaastunne
Ants Kroonile

ELLEN VÕSU
kaotuse puhul.
K/Ü Muhe

AIME KASAK

Arula külarahvas

Tuul puude ladvus tasa kiigub,
me vaikses leinas langetame pea...

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 		

Selma, Ivi ja Ants

Südamlik kaastunne omastele

Ellen, Peeter, Linda, Helju, Eevi ja
Elmo peredega.

ostab ja rendib

Südamlik kaastunne Kaiele, Külli
perele ja lähedastele

AIME KASAKU
kaotuse puhul.
Eha, Kaarin, Helju, Malle, Maret,
Anu, Tiiu, Marika.

Ema on Jumala abiga Looja,
andes elu alguse,
mõte emast ka siis annab sooja,
kui aeg viinud ta silmist valguse.

AIME KASAK

04.06.1937 - 23.09.2015
Mälestame endist töökaaslast ja
avaldame siirast kaastunnet
Kaiele ja Küllile perega ning
lähedastele kaotuse puhul.
Koidula, Salme, Elvi, Õie ja Lea.

Mälestame armast sõpra ja
endist töökaaslast
Sügav kaastunne Kaiele ja Küllile
perega.
Helkin, Veera, Helju, Ilse, Karin.

Mälestame klassiõde

AIME KASAKUT
(sünd. Peterson)

04.06.1937 - 23.09.2015
Otepää KK 29. lend

Üks küünal kustus,
üks eluraamat sulgus...

Mälestame kauaaegset abivalmis
sõpra

VELLO KRUUSE´t
Richard perega ja Leo.

Armsaid radu Sa enam ei käi,
kodutare Sind leinama jäi.

Südamlik kaastunne Kaiele
kalli ema

AIME KASAKU
kaotuse puhul.
Aime ja Marju, Kersti ja Silvia.

Need armsad, kellest äkki jääme ilma,
on tegelikult alles – meie seas.

Südamlik kaastunne Kaiele ja
Küllile lastega ema ja vanaema

AIME KASAKU
kaotuse puhul.
Endised töökaaslased Otepää
Kaubamajast ja Kaubakeskusest.
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Valgamaa ettevõtluspäev 2015
Kosmeetiku teenus
Näohooldusi teostame Babor ja CNC toodetega.

Kutsume kõiki huvilisi osa võtma
poliitikaõhtust, mis toimub

16. oktoobril kell 18.00
Otepääl kohvikus L.U.M.I.

Esinevad Riigikogu Vabaerakonna
fraktsiooni liikmed

Külliki Kübarsepp ja Jüri Adams.
Räägime poliitilisest olukorrast Eestis,
esimesest poolaastast Riigikogus ja riigikogulased vastavad osalejate küsimustele.
Pakume suupoolist ja meeldivat seltskonda.
Palun teavita oma osalusest ja transpordi
vajadusest aadressil:
kaidi.pajumaa@vabaerakond.ee või
numbril 5340 2828.
Tule ise ja võta oma sõber kaasa!
Korraldaja on Eesti Vabaerakond

• Klassikalised näohooldused
• Teemandlihv, mesoporatsioon, EMS – elektriline
näolihaste stimulatsioon. Aasta lõpuni hinnapakkumine kolme aparaadi hooldus 50 eur. Protseduuri
kestvus ca 120min.
• Depilatsioon. Sukar Brasiilia Bikiinid.
• Jumestus.
• Ripsmete ja kulmude keemiline värvimine,
kulmude korrigeerimine.
• Laavakivimassaž. Kestvus 1h 15 min. 35 eur.
Tel. 53303182, 		
www.reedevilla.ee
Pühajärve tee 3, Otepää
Olete oodatud!

Valgamaa ettevõtluspäev toimub täna 9.30–16.00 Valga Kultuurija Huvialakeskuse ovaalsaalis. EAS, BDA Consulting OÜ ja Valgamaa Arenguagentuur on selle ellu kutsunud selleks, et ärgitada kohalikke ettevõtluspotentsiaaliga inimesi ettevõtlusega algust
tegema. Sõna saavad ka piirkonna edukad ettevõtjad ise – parim
inspiratsioon tulevastele ettevõtjatele! Sündmust rahastatakse
Euroopa Liidu Sotsiaalfondist.
Ettevõtluspäev on töötoa laadne inspiratsioonisündmus, kus
on hea võimalus kohalike ettevõtjatega kohtumiseks, kogemuste
jagamiseks ning teistelt õppimiseks. Seega ootame nii neid, kellel
juba on äriidee, kui ka neid, kes seda genereerida soovivad. Tegevettevõtjad saavad aga uuendada oma lähenemist, leida uut hingamist.
2015. aastal toimuvad piirkondlikud ettevõtluspäevad on juba
üheksandad ning hõlmavad kõiki Eesti maakondi. Tagasiside
tänavu juba toimunud ettevõtluspäevadele on olnud väga positiivne.
Ettevõtluspäev aitab suurendada ettevõtlusaktiivsust ning piirkonna konkurentsivõimet.

11. oktoobril kell 10.00-13.00 lasteasjade kirbuturg.
16. oktoobril kell 17.30-20.30 loeng-vestlusring „Lapse seksuaalne areng: 0-16“.
Seksuaalsus on elu loomulik osa, samas jäävad paljud teemad tihti kahe silma vahele
või põhjustavad ebakindlust.
• Lapse seksuaalne areng erinevatel eluetappidel (0-16). • Lapsevanema roll lapse seksuaalses arengus.
• Kuidas kõnelda lastega seksuaalsusest? 		
• Mida mis vanuses lastele rääkida?
• Meedia ja pornograafia mõjud.
Vestlusringi juhib Terve Eesti Sihtasutuse koolitaja Triin Sokk. Osalus 10 eurot.

24. oktoobril kell 11.00 patsikoolitus. 2,5-3h, osalus 15€. Kaasa oma kamm ja modell.
NB! Kõikidele loengutele/koolitustele vajalik registreerimine: pipomangutuba@gmail.com
või telefonil: 56942521.
Otepää Perekeskus MTÜ. Vaata lisa: www.pipo.ee.

