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Otepää, Palupera, Puka ja Sangaste ümbruskonna häälekandja

10. novembril kell 18.00 

Otepää valla tänavune aasta isa on 
Aivar Ostrak

Otepää vallavolikogu saalis 
(Lipuväljak 13, III korrus) 

aruteluõhtu 

Räägime valla heakorra, hariduse, 
tervishoiu, jt teemadel.

Kõik huvilised on oodatud! 

Otepää Vallavalitsus

Ilmub 2 kOrdA kuuS!

www.otepaa.ee/ot

P A L U P E R A 
vald

O T E P Ä Ä 
vald

P U K A 
 vald

SANGASTE 
vald

Aasta isa tunnustamisüritus toimub 
7. novembril kell 11.00 Otepää Güm-
naasiumis. Samas toimub ka teine tra-
ditsiooniline sündmus – antakse üle 
sünnikirjad kõige väiksematele valla-
kodanikele.

Otepää Naisseltsi esinaise Ene 
Raudsepa teatel esitati sellel aastal 
aasta isa aunimetusele neli kandidaati 
– lisaks Aivar Ostrakule veel ka Mati 
Kollak, Andres Oja ja Raido Mõttus. 
Kõik esitatud kandidaadid olid väga 
tublid ja valikut oli väga raske teha.

Aasta isa kontserdil esinevad Toomas 
ja Inge Lunge. Kontserdil antakse üle 
ka sünnikirjad uutele vallakodanikele, 
kes on sündinud 01.04.-30.09.2015. 

Sellel ajavahemikul sündis 18 uut 
last, neist 11 tüdrukut ja 7 poissi. Lisaks 
sünnikirjadele saavad lapsed mälestu-
seks graveeringuga fotoalbumi, Kultuu-
riministeeriumi poolt välja antud laste-
raamatu „Pisike puu“ ja MTÜ Karukä-
pa poolt kootud papud. 

Kontserdi korraldavad Otepää Kul-
tuurikeskus, Otepää Naisselts, Otepää
Gümnaasium ja Otepää Vallavalitsus.

Otepää valla aasta isal Aivar Ostrakul 
on kolm last Allar (22 a), Andre (21a) 
ja Katriin (9a). Tema pojad on lõpeta-
nud Pühajärve Põhikooli juba aastaid 
tagasi. Allar ja Andre lõpetasid Nõo 
reaalgümnaasiumi, Andre lõpetas 
gümnaasiumi hõbemedaliga. Hetkel 

jätkab Allar õpinguid TTÜ soojusener-
geetika eriala III kursusel ja Andre TÜ 
matemaatika teaduskonna III kursu-
sel. Õde Katriin õpib III klassis Püha-
järve Põhikoolis. 

Isana on Aivar väga aktiivne ja abi-
valmis lapsevanem. Ta on esinenud 
nii põhikooli poolt organiseeritud 
isadepäevadel kui ka külapidudel. Ta 
on olnud ansambli “Hoovus” kitarrist 
ja hetkel kuulub koosseisu K-2, tema 
kitarri ja laulu saatel saab tantsida ja 
kuulata muhedaid humoorikaid vahe-
palasid. 

Lapsed kirjutavad oma isast nii: 
„meie isa ülesandeks on pere eest 
hoolt kanda – polegi ju väga pikk 
nimekiri. See-eest hõlmab see aga 
tohutult suurt osa. Nagu juba välja 
on kujunenud, peab isa leiva lauale 
tooma ning meie isa pole selle üle-
sandega kunagi alt vedanud. 

Hetkel töötab me isa kahel töö-
kohal – turvatöötajana ja subtiitrite 
tõlkijana. Nädalavahetustel jõuab 
ta veel käia pidudel pilli mängimas. 
Muusikapisiku on ta pärandanud ka 
meile.

Vaba päeva on tema graafiku juures 
äärmiselt raske leida. Ometi leiab isa 
kodus aega, et remonti teha ning koris-
tada. Kui ema juhtumisi kodust eemal 
on, tuleb isal ka süüa teha. Õnneks on 
selliseid päevi vähe. Isa on ka paras 
naljamees ning kodus on alati väga 
mõnus olla ning see ongi peamine. 
Õnnelik pere on tunnustus heast isast 
ning abikaasast ning suurepärane isa 
teeb ära sama töö kui mitu head isa. Ja 
just selline me isa ongi!“

Aasta isa nominent Mati Kollakul on 
3 last, 7 lapselast ja 4 lapselapselast. Ta 
on alati abivalmis, nii oma lastele kui ka 
võõrastele inimestele. 

Ta on oma lastele andnud edasi 
teadmise, et kokkulepetest tuleb kinni 
pidada: olgu see siis õigeks kella ajaks 
kohale jõudmine või laenu tagasi mak-
smine. Mati Kollakul on väga hea huu-
morimeel. Pensionipõlve pidav Mati on 
tegev ka Kaitseliidus. 

Aasta isa nominent Raido Mõttusel 
on kolm last ja üks lapselaps. Raido 
Mõttus on sündinud ja kasvanud 
Otepääl. Praeguseni on ta töötanud 
Otepää Oskar OÜs erinevatel ameti-
tel juba 20 aastat. Raido on väga hea 
eeskuju poegadele ja tugi oma perele, 

ta on abivalmis, töökas ja hooliv. 
Kaks poega on täiskasvanud, noorem 

õpib 7. klassis ja on paistnud silma 
Veiko Ratase tantsukoolis Tartus.

Aasta isa nominent Andres Ojal on 
kolm last, ta töötab AS Otepää Metall 
tootmisjuhina. Perekonna peana ja 
isana on ta olnud hoolitsev isa ja armas-
tav abikaasa. Oma positiivse ellusuh-
tumise ja isikliku eeskuju ning õiged 
käitumishoiakud on ta edasi andnud ka 
oma lastele. 

Tema kaastöötajad tunnevad teda 
kui sõbralikku ja abivalmis kolleegi, 
kellele võib vajadusel alati loota. Tema 
hobideks on laulmine ja sportimine. 

Monika otrokova

Daugavpilsi kihelkonna omavalitsuse juhid külastasid 
Otepää valda
28.oktoobril külastasid Otepää vald 
Daugavpilsi kihelkonna omavalitsuste 
juhid. Külastuse eesmärk oli tutvuda 
Otepää omavalitsuse toimimise ja 
infrastruktuuriga, külalised tutvusid 
mitme valla asutusega.

Otepää vallavanem Kalev Laul 
ütles, et algatus Otepää valda külasta-
da tuli Daugavpilsi kihelkonna esinda-
jatelt. Lätlased said põhjaliku ülevaa-
te Otepää vallast ja peamistest valla 
objektidest. 

„Daugavpilsi piirkonna esinda-
jad otsivad endale koostööpartnerit 
Eestist, kellega saaks koostööd teha 
ja esitada ühisprojekte Euroopa Liidu 
struktuurfondidesse,“ rääkis Kalev 
Laul. „Külalistele meeldis siin nähtu, 
Otepää valla esindust kutsuti vastukü-
laskäigule ja arutelule, kuidas võiks 
koostöö jätkuda.“

Daugavpilsi kihelkond on territori-
aal-halduslik üksus, mis moodustati 

2009. aastal 19 valla liitumisel üheks 
omavalitsuseks ja paikneb nn rõngas-

vallana ümber Daugavpilsi linna. 
Piirkonna administratiivne keskus 
asub Daugavpilsi linnas. Kihel-
konnas on 25 449 elanikku. 

Monika otrokova

Valga Maavalitsus, SA Valgamaa Arengua-
gentuur, MTÜ Valgamaa Omavalitsuste Liit 
ja MTÜ Valgamaa Partnerluskogu kuuluta-
vad välja konkursi „Valgamaa ettevõtluse 
auhind 2015“. Nominentide esitamise täh-
taeg on 17. november 2015.

Ettevõtluskonkursi eesmärk on tunnus-
tada Valgamaa ettevõtjaid, kes oma hea 
maine ja aktiivse tegevusega on aidanud 
kaasa maakonna arengule. Konkursile 
esitatud nominentide seast valib maava-
nema moodustatud komisjon Valgamaa 
parima tootmisettevõtte, teenindusettevõt-
te, uustulnuka ning ettevõtluse edendaja. 
Esmakordselt konkursi ajaloos valitakse 
kategooriate võitjate seast ka Valgamaa 
aasta ettevõtja.

Ettevõtluskonkurssi viiakse Valgamaal 
läbi alates 2008. aastast. Möödunud aas-
tal tunnistati maakonna parimaks tootmi-
settevõtteks OÜ Combiwood, teenindu-
settevõtteks A.Karuse AS, uustulnukaks 
Naudingumaitse OÜ restoran Mr Jakob 
ning ettevõtluse edendajaks MTÜ Sangas-
te Rukkiküla. 

Valgamaa ettevõtlus-
konkurss

Otepää Naisselts valis välja 
valla aasta isa 2015, kelleks 
on Aivar Ostrak.

Talveürituste vahe-
leht Otepää Teatajas

Head ettevõtjad ja 
ürituste korraldajad!

Nagu tavaks saanud, ilmub talveüri-
tuste vaheleht 18. detsembril Otepää
Teatajas. Ootame kõigilt ettevõtjatelt 
ja ürituste korraldajatelt oma talviste 
ürituste kava 11. detsembriks e-pos-
ti aadressile: monika@otepaa.ee ja 
koopia: teataja@otepaa.ee. 

Vahelehte saab ka pikemalt kirjutada 
oma talvistest üritustest või teenus-
test. Vahelehes on tutvustava artik-
li avaldamine tasuta. Kasutage seda 
võimalust!

Laekunud talveüritusi kajastatak-
se jooksvalt Otepää valla kodulehel 
www.otepaa.ee sündmuste rubriigis.
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Järgmine Otepää Teataja 
ilmub 20. novembril.

Otepää vallavalitsus, www.otepaa.ee
Lipuväljak 13 67405, Otepää
Tel 766 4800, e-post: vald@otepaa.ee O  T  E  P  Ä  Ä

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.

Otepää Vallavolikogus

22.10.2015
n	 Otsustati toetada loa andmist osaühingule 

ATLANTE Mägestiku külas asuva Paju kinnistu mõtte-

lise osa omandamiseks.
n	 Lubati Otepää Vallavalitsusel korraldada riigihange.

„Elektrienergia ostmine aastaks 2016“.
n	 Võeti vastu Otepää valla eelarvestrateegia aastateks 

2016 – 2019.

Otepää Vallavalitsuses

26.10.2015
n	 Väljastati Kevin Juusile projekteerimistingimused 

Raudsepa külas Turuoru maaüksusel abihoone ehitus-

projekti koostamiseks.
n	 Väljastati Ann Vainlole projekteerimistingimused 

Kääriku külas Hindreku maaüksusel elamu ja abihoone 

ehitusprojekti koostamiseks.
n	 Väljastati Matrix Consulting OÜle ehitusluba 

Otepää külas Vana-Otepää õppe-spordibaasi maaüksusel 

ehitise (saun-rõivistu, ehitisregistri kood 111028923) lam-

mutamiseks.
n	 Väljastati Matrix Consulting OÜle ehitusluba 

Otepää külas Vana-Otepää õppe-spordibaasi maaüksu-

sel ehitise (söökla, ehitisregistri kood 111028922) osaliseks 

lammutamiseks.
n	 Väljastati Matrix Consulting OÜle ehitusluba 

Otepää külas Vana-Otepää õppe-spordibaasi maaüksusel 

ehitise (ühiselamu, ehitisregistri kood 111028920) lammu-

tamiseks.
n	 Väljastati Ainar Kukele ehitusluba Mägestiku külas 

Varjumetsa maaüksusel ehitise (garaaž) püstitamiseks.

Sõlmiti Tartu Vanglaga (registrikood 70006056, aadress 

Turu 56, Tartu linn, 51014) Otepää linnas Lipuväljak 13 

asuva asutusehoone III korruse ruumi nr 317 (kogupinda-

la 11,9 m²) kasutusse andmiseks alates 1. jaanuarist 2016. 

a tähtajaline, 3 aastat kestev tasuline äriruumi üürileping.
n	 Kinnitati Otepää Lasteaia hoolekogu koosseis jär-

gmiselt: 1.1 Eve Anton (Sajajalgse rühma vanemate esin-

daja); 1.2 Andres Arike (Maru-Müra rühma vanemate 

esindaja); 1.3 Siim Kalda (Lepatriinu rühma vanemate 

esindaja); 1.4 Liisi Kört (Võrukaela maja töötajate esin-

daja); 1.5 Leigor Lepik (Pähklipureja rühma vanemate 

esindaja); 1.6 Mereli Mändmets (Krõlli rühma vanemate 

esindaja); 1.7 Merlin Müür (Otepää valla esindaja); 1.8 

Urmas Orussaar (Mesimummi rühma vanemate esinda-

ja); 1.9 Külliki Pikk (Mürakarude rühma vanemate esin-

daja); 1.10 Maarja Raud (Otikese rühma vanemate esin-

daja); 1.11 Maarja Sallok (Kaisukaru rühma vanemate 

esindaja); 1.12 Karin Uibopuu (Pähklikese maja töötajate 

esindaja).
n	 Eraldati Otepää Vallavalitsuse reservfondist eelar-

vereale „Muusikakool“ 400 eurot Otepää Muusikakooli 

tunnustamiseks asutuse 40. aastapäeva puhul.
n	 Kanti Otepää Avatud Noortekeskuses maha 2 

ühikut väheväärtuslikku vara, summas 114,99 eurot.
n	 Määrati sünnitoetuse teine osa viiele isikule kogu-

summas 960 eurot.
n	 Kutsuti ASi Otepää Veevärk nõukogu liikme 

kohalt tagasi Peeter Pettai. Valida Martin Kikas ASi 

Otepää Veevärk nõukogu liikmeks kuni 7. aprillini 

2018. a.

02.11.2015
n	 Väljastati osaühingule Astrosteel projekteerimistin-

gimused Kaurutootsi külas Ala-Väini maaüksusel elamu 

ja abihoonete ehitusprojekti koostamiseks.
n	 Väljastati mittetulundusühingule Sokka Loodus-

keskus projekteerimistingimused Vidrike külas Sokka 

maaüksusel vaatetorni ehitusprojekti koostamiseks.
n	 Väljastati Otepää vallale kasutusluba Sihva külas 

Uue-Kooli maaüksusel ja Kõrre-Ojaääre maaüksusel 

asuva ehitise (haridushoone küttesüsteem, ehitisregistri 

kood 220743701) kasutuselevõtuks.
n	 Kinnitati lihthanke „Investeerimislaen 2015“ tule-

mused. Tunnistati pakkujad AS SEB Pank (registrikood 

10004252), Danske Bank A/S Eesti filiaal (registrikood 

11488826) ja Nordea Bank AB Eesti filiaal (registrikood

12608043) vastavaks hankedokumentides esitatud kvali-

AMETLIK INFO

Otepää vald otsib jõulukuuske. Jõulupuu kau-
nistab jõulude ja uue aasta paiku Talvepealinna 
keskväljakut ning pakub silmarõõmu kogu tal-
veaja jooksul.

Väärika jõulupuu pikkus ei tohiks ületada 14 
meetrit, kuusk peab olema tihe, mitte väga kahar 
ja kasvama ligipääsetavas kohas.

Jõulukuusel süttivad tuled esimesel advendil 
29. novembril 2015.

Sobiva puu omanikel palume ühendust võtta 
kuni 16.11.2015 telefonidel 766 4821; 5022316 
(Urmas Kuldmaa).

Monika otrokova

Talvepealinn Otepää 
otsib jõulukuuske

Visiit.ee portaali kaudu on sul võimalik leida just en-
dale sobivaim aeg hambaarstile ning visiit broneeri-
da ID-kaardi või Mobiil-IDga. Otepää Tervisekeskus 
on liitunud visiit.ee portaaliga, mis annab patsiendile 
mugava võimaluse valida arsti vastuvõtuks endale 
sobivaim aeg.

Selleks tuleb minna visiit.ee kodulehele, leida sealt 
otsing “Otsi arsti nime või töökoha järgi” ning sisetada 
arsti nimi või piisab ka näiteks tähtede “Ote” sisetamist 
ning juba kuvatakse ekraanil Otepää Tervisekeskuses 
töötavate arstide nimed. 

Valid sobiva arsti ja ripp- menüüst (nool alla) sobiva 
teenuse ja kohe kuvatakse teile esimesed vabad ajad, 
kui soovite näha pikemat kalendrivaadet, vajutage nup-
pu “rohkem aegu”. Kui sobiv aeg valitud (hiireklikk) siis 
viiakse teid autentimise lehele ning sealt registreerite 
end kas ID-kaardi või Mobiil-IDga.

otepää tervisekeskus

Otepää Tervisekeskus 
liitus visiit.ee-ga

Käes on sügiskoristuse aeg. Otepää Veevärk veab 
alates 31. oktoobrist 8. novembrini 2015 ära ko-
ristatud lehed. 

Palume koguda prügikottidesse AINULT puu-
lehed. Palume kotid puulehtedega asetada oma 
maja värava taha. Palume kasutada tugevamaid 
kotte!

Täiendav info: Urmas Kuldmaa 502 2316.

Head Otepää linna 
elanikud!

30. oktoobril said noored lustida verdtarretaval 
Halloweeni peol “Eriti õudne õhtu”. Pidu toimus 
Otepää avatud noortekeskuses ning ruumid olid 
vastavalt sellele kujundatud. Tegemist oli hirmu- 
äratavalt jubeda peoga. Sai mängitud teemako-
haseid mänge: kõrvitsabowling, muumiaks tege-
mine, luukerele kinnisilmi lipsu kaela panemime, 
ämbliku puhumine kõrrega ning visata täpsust 
nõiamütsidele. Lisaks oli õõvastav toiduvalik, mille 
kujundasime täpselt õhtule kohaselt. 

Selleks õhtuks tegime spetsiaalse fotonurga ning 
pildistamas käis fotograaf Elise Ader. Noortel oli 
võimalik teha hirmuäratavaid näomaalinguid ja 
neid teostas Kirli Keemu. Välja sai valitud kõige 
kohutavam kostüüm ning kõige enam vaeva näinud 
kostüüm. Oli hirmus õhtu! 

Head Otepää 
vallaelanikud!

Aitäh abis olnud noortele, tänu teie kaasabile sai 
suurepärane ja õõvastav pidu peetud! 

kätlin MeeMa

Spordiklubile toetuse taotlemisel peab lapseva-
nem klubile toetuse saamiseks kinnitama oma 
lapse osalust vastava spordiklubi treeningutel. 

Kinnitus koos spordiala märkimisega palu-
me esitada Otepää vallavalitsusele kirjalikult või 
elektrooniliselt hiljemalt 1. detsembriks 2015. Kui 
määratud tähtpäevaks kinnitus puudub, ei arvata 
nimekirjas esitatud noorsportlast toetust saavate 
noorsportlaste hulka.

Lisainfo ja kinnituse vorm: www.otepaa.ee > 
Sport-> Eeskirjad ja korrad, taotluste vormid.

Peagi on käes talv ja sellega kaasnev taliteede hool-
dusaeg. Sellega seoses palume kõigil kinnistuoma- 
nikel kärpida põõsaid ja puuoksi, mis kasvavad 
väljapoole kinnistu piire ning takistavad lumekoris-
tustöid. Kui põõsaid ja puid pole kärbitud, siis võib 
lumetõrjetöödes tekkida tõrkeid.

Täiendav info: 
Otepää vallavalitsuse kommunaalteenistuse juha-
taja Urmas Kuldmaa, tel. 502 2316.

Halloween noortekeskuses

Otepää Naisselts
21. novembril kell 13.00 

Alatskivi Keskkooli võimlas kohtu-
mine Alatskivi Maanaiste seltsiga.
Info ja osavõtust registeerimine hilje-

malt 10. novembriks Ene (56153357).

19. novembril kell 18.00 

toimub Otepää Kultuurikeskuses 
Otepää Naisseltsi üldkoosolek.

fitseerimise tingimustele. Tunnistati pakkujate AS SEB 

Pank, Danske Bank A/S Eesti filiaal ja Nordea Bank AB 

Eesti filiaal poolt esitatud pakkumused vastavaks, kuna 

need vastavad kõikidele hankedokumentides esitatud 

tingimustele. Lähtudes hankedokumentides esitatud 

hindamise kriteeriumitest tunnistati edukaks pakkumu-

seks pakkuja Danske Bank A/S Eesti filiaal poolt esita-

tud pakkumus, kui vastavaks tunnistatud pakkumuste 

hulgast madalaima hinnaga pakkumus.
n	 Anti ühele isikule tasu eest üürile Sihva külas 

Uue-Kooli kinnistul asuva võimla korter nr 1, suuruse-

ga 78,8 m². Määrati igakuise üüri suuruseks 141,84 eurot 

(1,80 eurot/m²).
n	 Valiti Jaanus Barkala ASi Otepää Veevärk 

nõukogu liikmeks kuni 7. aprillini 2018. a.
n	 Määrati 530 lapsele kingipakist koosnev jõulu-

toetus kogusummas 2883,20 eurot.

AMETLIK INFO

Tähelepanu, spordi-
klubides käivate laste 
vanemad!

Maa-amet on välja kuulutanud avaliku kirjaliku 
enampakkumise Otepää piirkonnas asuvate kin-
nistute müümiseks. 
Pakkumiste esitamise tähtaeg on 2.12.2015. 

Täpsemat informatsiooni saab Maa-ameti kodu-
lehelt aadressiga www.maaamet.ee.

Maa-ameti teade

Osalesime Pühajärve Põhikooli õpilastega 28. 
oktoobril Lüllemäel toimunud kirjaniku, riigi- ja 
kirikumehe, EV haridus- ja välisministri, meie 
noortekirjanduse ühe rajaja, „Meie noorte“ 
juttude autori Jaan Lattiku 137. sünniaastapäeva 
tähistamisel. Selle raames viidi läbi XVII Jaan 
Lattiku mälestusjooks ja -kõnd „Teejuht 2015“. 

Jooks ja kõnd toimus Jaan Lattiku parima noor-
tejutu ”Teejuht” jälgedes. Vastavalt jutule kulgeb 
rada Jaan Lattiku sünnitalu Mäkiste teeotsas 
asuva mälestuskivi juurest Lüllemäe Põhikooli 
juurde. Raja pikkus oli kokku 5,5 km, millel asus 
8 kontrollpunkti. Igal osalejal tuli läbida erineva 
pikkusega maa. 

Pühajärve Põhikooli võistlejatest jooksis I etappi 
(150 m) Annabel Haak. II etapp oli distantsilt 
kõige pikem ning seega kõige raskem (1600 m), 
selle läbis Romet Reino. III etappi (800 m) jooksis 
Erik Salk, IV etappi (1050 m) Andreas Kiivit, V 

etappi (250 m) Ruuben Jaagant, VI etappi (400 m) 
Pipi Õun, VI etappi (900 m) Karl-Markus Toover; 
VII etapp (300 m) jäi läbida Aneth Kaileen Peter-
sonil.

Kui jooks joostud, pakuti osalejatele suppi ja 
teed ning kuna autasustamiseni oli omajagu aega, 
siis sai koolimaja taga staadionil aega parajaks 
tehtud (kes mängis palli, kes turnis niisama).

Ilm oli küll veidi karge, aga see-eest päikese-
line ning seega oli mõnus joosta. Kokku osales 
jooksul 6 teatevõistkonda. Meie koolil õnnestus sel 
aastal saavutada II KOHT! Autasuks võitjatele oli 
aastaks Rändav Jaan (Jaan Lattiku mälestuskivi 
väike koopia), medalid ja kotitäis auhindu: laua-
mängud. Lisaks loositi välja hulk päevaauhindu. 
Suur tänu korraldajatele ja meie tublidele jooks-

jatele.

Janika kilk

XVII Jaan Lattiku mälestusjooks ja 
-kõnd Lüllemäel

Pildi autor elise ader

Traditsiooniline Talvepealinna turg toimub sellel 
aastal Otepää keskväljakul 20. detsembril 2015 
kell 11.00–15.00. 

Kell 12.00 saabuvad Otepääle kuuse alla jõulu-
vanad erinevatel sõidukitel peajõuluvana Valdur 
Sepa juhtimisel. 

Turule ootame kauplema müüjaid, kes pakuvad 
külastajatele kaunist käsitööd, meeldivaid kingitusi 
ja kauneid jõulukaunistusi.

Samuti on oodatud talupidajad mee-, kurgi- ja 
kapsatünnide, kartulite, õunte ning lihaga. Perenai-
sed, tulge pakkuma hõrke küpsetisi, lõhnavat leiba 
ja kodust verivorsti ning teed! Võimalus pakkuda 
kohapeal küpsetatud lõkketoitu.

Turul kauplemiseks palume soovijatel re-
gistreerida telefonil 5615 3357 (Ene Raudsepp).
Talveturu korraldab Otepää Naisselts. 

Talv saabub 22. detsembri varahommikul kell 
6.48. Selleks ajaks ootame kõiki Keskväljakule 
hommikukohvile ja talve vastuvõtutseremooniale. 

otepää kultuurijuht SirJe Ginter
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Raamatukogupäevad kasvatasid lugemispuid
Juba 25. korda toimusid sel aastal 
traditsioonilisel ajal, 20.-30. oktoob-
rini üleriigilised raamatukogupäevad. 
Nende eesmärgiks on suurema tähele-
panu pööramine raamatutele ja luge-
misele, samuti ka raamatukogudele 
kui lugemise ja teadmiste varamule.

Koos õpetajatega mõtlesime, et 
oleks vaja rohkem ergutada laste luge-
mist ja kutsuda neid enam juturaama-
tuid avama ja neid ka läbi lugema. Nii 
otsustasimegi Pühajärve koolis panna 
kasvama lugemispuud, millele kas-
vatab uue lehe iga loetud raamat. Et 
mäng aus oleks, saab lehe ehtsust ehk 
seda, kas raamat ikka läbi ka loetud, 
kinnitada kas õpetaja või raamatuko-
gust laenatud raamatu korral ka raa-
matukogu töötaja.

Esimesena avasime puu kolmandas 
klassis. Õpetaja Anneli abiga kinnita-
sid lapsed sellele ka esimesed lehed, 
mis on igal oma käejälje kujulised. 
Lehtedele kirjutati raamatu autor 
ja pealkiri, mida koolivaheajal selle 
käega avati ja läbi loeti. Veel tuli kirju-
tada raamatut kokkuvõttev lause.

Teises klassis ootas seinal hästi 
haraline puu, mille juured kasva-
sid läbi avatud raamatu. Esialgu sai 
see puu ühe lehekese – selle asetas 
sinna Grethe, kes oli koolivaheajal 
läbi lugenud raamatu „Sügaviku sala-
dused“. Aga õpetaja Aili kinnitas, 
et peagi tuleb lehele lisa, kui ta on 
lastega koolivaheajal loetud raamatu-

16.-17. oktoobril toimus David Otto Wirk-
hausile pühendatud Noorte Puhkpillimängi-
jate konkurss Kõrvekülas. Otepää Muusika-
kooli puhkpilliõpilased esinesid väga hästi.

Plokkflööt I vanusegrupp:
ANETH KAILEEN PETERSON - I koht
KATARINA KIVIMÄE - II koht

Plokkflööt II vanusegrupp:
ELIISE PALMISTE - I koht
MERILIIS ILVES - II koht

Klarnet III vanusegrupp:
MIRJAM LEOPARD - II koht

Tromboon I vanusegrupp:
ROLAND LEOPARD - II koht

Tromboon II vanusegrupp
RASMUS LEOPARD - I koht.

Õpilastel tuli esitada peast kaks erineva 
karakteriga muusikapala, millest üks oli Eesti 
helilooja looming. Pillilugusid saatis klaveril 
õpetaja Ülle Rebane ja repertuaari õpeta-
sid selgeks õpetajad Külli Teearu ning Arno 
Anton. See oli tõeliselt ilus elamus meile 
kõigile. Suur tänu!

Maksimumpunktid suutsid konkursil saa-
vutada Otepää Muusikakoolis õpinguid alus-
tanud MAIT PETERSON - I koht tromboo-
nil ja vilistlane IMRE LEOPARD- I koht 
tuubal. Palju õnne kõigile!

Õpetaja külli teearu

Puhkpilliõpilaste võidukas 
esinemine konkursil

15. oktoobril toimus Pühajärve Põhikoo-
lis värvide päev. Iga klass sai loosimise teel 
omale värvi - 1.klass hall, 2.klass lilla, 3.klass 
must, 4.klass punane, 5.klass oranž, 6.klass 
pruun, 7.klass roosa, 8.klass sinine, 9.klass 
roheline ja õpetajad kollane. 

See päev, mil tuldi kooli oma klassi värvi 

Värvide päev

Otepää 
Muusikakooli 

40. aastapäeva 
KONTSERTAKTUS 

toimub 

laupäeval, 7. novembril kell 16.00 

Otepää Gümnaasiumi aulas.

Õhtu jätkub koosviibimisega 
kohvik-restorianis L.U.M.I. 

Kohviku kulud kannab iga osavõtja ise.

KultuuriKalender

  6. novembril kell 18.00 Otepää Palveränduri 
kirikus Pille Lille Muusikute Fondi Hinge-
muusika kontsert. Esinevad Arete Teemets 
(sopran) ja Piia Paemurru (klaver). Kavas on 
Bach, Mozart, Lüdig, Tubin. Tasuta.

  7. novembril kell 11.00 Otepää Gümnaa-
siumi saalis isadepäeva tähistamine. Otepää 
valla Aasta Isa 2015 tunnustamine, laste sün-
nikirjade kätteandmine, kontsert - esinevad 
Inga ja Toomas Lunge.

29. novembril kell 16.00 Otepää Raekoja  
saalis Otepää vanamuusikaansambli kont-
sert.

  5. detsembril kell 16.00 Otepää Raekoja 
saalis Pühajärve Puhkpilliorkestri kontsert.

  7. detsembril kell 11.00  Otepää Gümnaa-
siumi saalis kogupereetendus „Päkapikk“. 
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

13. detsembril kell 13.00  Otepää Gümnaa-
siumi saalis puhkpillikvintett Estica ja Pärnu 
käsikellade ansambli kontsert. Tasuta.

20. detsembril  Otepää Keskväljakul Talveturg, 
jõuluvanade kokkutulek.

20. detsembril kell 17.00 Otepää Gümnaa-
siumi saalis eakate jõulukontsert. Esineb 
Anne Velli.

Oktoobrikuu kahel viimasel nädalal kogunesid vanemate 
rühmade lapsed väikeste gruppidena mitmel korral koos õpe-
tajaga ümber suure laua. 

Sellel oli üks imepärane vigur - Keskkonnaametist laenutatav 
interaktiivne Lotte loodusmäng. Ühel nädalal uudistati mängu 
Võrukaela majas, teisel liigutati mängulaual kujundeid Pähkli-
kese majas. Imepärane oli ta sellepärast, et see ei olnud üldsegi 
mitte tavaline lauamäng. Harjumuspärasele täringute veere-
tamisele järgnes mängu põnevaim osa − küsimus ei kõlanud 
mitte õpetaja suust, vaid tuli kuuldavale digitaalsest mängup-
liiatsist, Lotte häälega. 

Küsimuste teemad hõlmasid Eesti loodust veekogudest 
põldude ja aedadeni. Kui lapsed olid küsimusele vastuse 
andnud, astus mängu veel üks Lotte tegelane − elukogenud 
onu Klaus, kes esitas vastuse koos selgitustega, jällegi läbi digi-
taalse mängupliiatsi. Kahenädalane laenutusaeg lendas kiiresti, 
kuid iga laps ja õpetaja sai teada midagi huvitavat (ja uut). Olgu 
selleks teadmiseks kas või see, et tursal on Eesti vetes elutseva-
test kaladest enim uimesid, tervelt kümme.

otepää lasteaia õppealajuhataja Merike ennok

Lotte loodusmäng 
Otepää lasteaias

 
Koolieelse ettevalmistuse 

rühmad 
Otepää Gümnaasiumis

Koolieelse ettevalmistuse rühm 2016. 
aasta sügisel kooliteed alustavatele las-
tele alustab Otepää Gümnaasiumis jaa-
nuaris 2016.

TÄHTAEG 
avalduste esitamiseks on 10. detsember 2015. 
Rühm või rühmad moodustatakse sooviaval-
duste laekumise järjekorras tähtajaks koolile 
laekunud avalduste alusel. 

Tähtaja saabudes moodustab kool rühmad 
ning õpetaja võtab lastevanematega ise ühen-
dust avalduses märgitud kontaktide kaudu.

Koolieelse ettevalmistuse rühmade õpetaja 
on Tiie Jaaniste.

test vestelnud. Alustasime ka etteluge-
mist Hugo Vaheri raamatust „Ümera 
mehed Roosa Villas“. Ühe poisi laag-
riseiklustest jutustava raamatu auto-
riga on otsene seos Otepää vallal, 
küsimus artikli lugejale – milline?

Esimese klassi puu sai õpetaja 
Krista abiga külge rohelised palli-
kujulised lehed. Talvel loetud raa-
matuid hakkavad tähistama sinised 
pallikesed. Kõige rohkem lehepalle 
kogunes Paul Aaresel – 3 raamatu 
andmetega: „Jussikese seitse sõpra“, 
„Peep ja sõnad“ ning „Suur Peeter ja 
väike Peeter“. Ette hakkasime lugema 
Marko Kalduri raamatut „Valge 
Tähekiire seiklused“. Kuulata on 
seda põnevam, et  uuel aastal ootame 
autorit koos Tähekiirega külla.

Neljas klass oli lugemispuudeks 
toonud kaks ehtsat oksa – ühele 
tulevad lehed tüdrukute ja teisele 
poiste loetud raamatute andmetega. 
Esialgu oli puul ainult üks tühi rohe-
line leheke, aga peagi hakkab kindlas-
ti ka suurem lehekasv, seda kinnitas 
õpetaja Maie. Alustasime ka tutvust 
raamatu „Gibraltari laevakoera seik-
lused“ tegelastega. Üpris paksu raa-
matut peaks ettelugemiseks jätkuma 
kevadeni.

Viies kuni üheksas klass otsustas 
emakeele klassi püsti panna ühise 
lugemispuu, kuhu siis iga klass riputab 
erinevat värvi lehed. Kooliläheda-
ses metsatukas käisid sobivat puud 

otsimas kuuenda klassi õpilased. 
Kõige paremini arvati sobivat Andrea-
se leitud haraline kuuseke, mille kallal 
enne ülespanekut ka veidi hõbehalli 
värviga oma disainerioskusi prooviti. 
Õpetaja Ülle sõnade kohaselt peaks 
sellele puule juba ainuüksi kohustus-
liku kirjanduse lugemisest vähemalt 
viiskümmend erinevat värvi lehte 
kasvama, aga võitmiseks on sellest 
muidugi vähe – tuleb kindlasti ka hulk 
raamatuid lisaks lugeda.

Õpetajate tuppa aga kerkis lugemis-
puu …riidepuudest, igal küljes värvi-

line riba omaniku nimega. Lehti rii-
depuud veel ei kasvatanud, aga aval-
dati arvamust, et neid peaks igal ikka 
kümneid sirguma.

Soovin igat tüüpi lugemispuudele 
emakeelepäevaks tihedat lehestikku, 
siis teeme kokkuvõtteid ja kuulutame 
välja iga klassi võitja. Auhindadeks 
on kindlasti midagi vaimule, aga ka 
magusat keelele.

ly HaaviSte
Pühajärve raamatukogu juhataja

Kohvik-restoranis l.u.m.i

Pühapäeval, 8. novembril kell 16 

külas 
Juss Haasmaa.

"Su nägu kõlab tuttavalt" käesoleva hooja 
üks osalejatest rägib oma näitlejatöödest ja 

tegemistest kolleeg Veikko Tääriga.

Sissepääs TASUTA! Broneeri koht varakult!

l.u.m.i armastab andeid!

Neljapäeval, 12. novembril kell 19.00   

Taavi Teplenkov.
Eesti Draamateatri tunnustatud näitlejaga 

veab vestlust Veikko Täär.

Sissepääs TASUTA! Broneeri koht varakult!

l.u.m.i armastab teatrikunsti!

15. oktoobril käisime Sangaste lähedal 
Antsoti talus. Startisime kell 8.30, suundu-
sime bussiga Antsoti talu poole. Kui olime 
kohale jõudnud, uudistasime ponisid. Pere-
mees Imre seletas meile, kuidas tehakse 
kaarte, kuidas kasutada kompassi ja miks 
kompass üldse väga hea leiutis on.

Peale seda anti meile kaardid, millelt saime 
teada, kus asuvad punktid. Igas punktis oli 
üks tööriist või vanaaegne ese, näiteks rangid, 
puidust ukselink ja mootoririhm. Lõpuks, 

Pühajärve Põhikooli 7. klass käis Antsoti talus 
orienteerumas

kui jõudsime tagasi, puhkasime ja söötsime 
hobuseid. Tutvusime ka ühe toreda koeraga, 
kes nautis väga vankrisõitu. Vankrisõidu 
jaoks ei vajanud me hobuseid, vaid saime 
ise hakkama. Mõned lapsed lükkasid vankrit 
tagant ja mõned tõmbasid eest. Niimoodi 
tegime kordamööda.

Kui oli aeg koju minna, soovisime pererah-
vale edu ja head aega.

iSabel vÕrk, 7. klass

riietuses, oli veerandi eelviimane päev. Oli 
tore vaadata, et peaaegu kõik olid oma klassi 
värvis. Vahetunnis koguneti aulasse või vai-
basaali, et ennast esitleda. Iga klass tutvustas 
põnevat oma värvi teemalist joonistust. Kõik 
klassid jäädvustati pildile.

Jane ilveS, 9.klass

Pildil mänguhoos Mürakarude rühma 
lapsed.
         Foto: Liana Vihm
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Palupera Vallavolikogu istungil

29.10.2015 otsustati:
n	 Taotleda munitsipaalomandisse Palupera vallas kolm koha-

liku tee lõiku, mis on avalikult kasutatavad:

Nõuni külas Kullipesa ringtee, 2946 m²,
Lutike külas Külakivi tee, 958 m²,
Hellenurme külas Udumäe tee, 1106 m².
n	 Määrata Palupera valla haldusterritooriumil asuvate-

le ühissõidukipeatustele (bussipeatustele) kohanimed. Uute 

kohanimede kehtima hakkamise ajast teatame elanikele ajalehe 

ja teiste infokanalite kaudu. Uued bussipeatuste nimed võivad 

rakenduda järgmise aasta jooksul. Meie vallas on peatuste 

nimede osas tulemas järgmised muudatused: 

endine peatus uus peatuse nimi

Neeruti   Neeruti mõis

Neeruti lastekodu  Neeruti

II Brigaad  Urmi
n	 Arutati Valgamaa arengustrateegia „Valgamaa 2020“ doku-

menti ning otsustati lisada meie investeerimisprojektide nimis-

tusse uus arendus- ja investeerimisprojekt – fiiberoptilise võrgu 

laiendamine ja infosüsteemide ühendamine naaberomavalitsus-

tega ning ühiste IKT ressursside kasutusele võtmine.

Palupera Vallavalitsuse istungil

23.10.2015 anti välja korraldused:
n	 Väljastada T.R-le ehitusluba Neeruti külas Oja kinnistule 

elamu ehitamiseks.
n	 Registreerida T.M-lt laekunud ehitusteatis Neeruti külas 

Lande kinnistul asuva majandushoone ümberehitamiseks.
n	 Pikendada Nõuni Purjeklubile väljastatud raieloa kehtivust 

kuni 1. aprillini 2016.
n	 Maksta: 

-toetust ühele lapsele prillide ostuks summas 49,50 eurot,

-õppetoetust neljale kõrgkoolis õppivale õppurile, igale 40 eurot,

-kahele majandusraskustesse sattunud perele toetust kokku 

summas 40 eurot.
n	 Määrata oktoobrikuul toimetulekutoetust kolmele perele 

kogusummas 418,66 eurot.
n	 Määrata oktoobrikuul hooldajatoetust 13-le isikule kogu-

summas 301,64 eurot ja täiendavat sotsiaaltoetust 11-le isikule  

kogusummas 250,50.

3.11.2015 anti välja korraldused:
n	 Lubada Kaitseliidul korraldada riigikaitseline õppus 

7.11.2015 kella 7.00 – 16.00 Palupera valla haldusterritooriumil 

Hellenurme külas.
n	 Jagada Hellenurme külas Tootsi kinnistu kolmeks 

katastriüksuseks: Tootsi - pindala 19,10 ha; Tootsinurme - pindala 

2,25 ha; Tootsipõllu - pindala 6,63 ha.
n	 Määrata riigi omandisse taotletavatele Neeruti ja Päidla 

külas asuvatele maaüksustele nimed ja määrata maa sihtotstar-

beks maatulundusmaa.
n	 Registreerida Rait Lembergilt laekunud kasutusteatis val-

minud kohtpuhastile Pastaku külas.
n	 Registreerida Eesti Telekom ASlt laekunud kasutusteatis 

Nõuni külas Mäkketõusu tee kinnistule valminud VS väljakande 

aktiivklapile.
n	 Väljastada osaühingule PALU-TEENUS kasutusluba 

rekonstrueeritud Hellenurme küla kanalisatsioonitorustikule.
n	 Kinnitada E-menetlusega riigihanke „Palupera valla teede 

talihooldus 2015/2016/2017/2018 talveperioodil“ tulemused. Tun-

nistada hanke I, II ja III osale edukaks Tasemix OÜ pakkumu-

sed. Tunnistada hanke IV osale edukaks FIE Vahto Sikk Vahi talu 

pakkumus.
n	 Maksta: 

-toetust ühele vanemale lapsele prillide ostuks summas 33,10 

eurot,

-õppetoetust ühele kutsekoolis õppivale õppurile summas 40 

eurot.
n	 Tasuda SAle Aarike Hooldekeskus hooldusteenuste eest 

R.T-le kohamaksust puudujääv summa.

AMETLIK INFO

Vastavalt Ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni seaduse § 14, § 141 ja § 142  ning 
kohaliku omavalitsuse hinnakooskõlastuse määrusele nr 2 (2. oktoober 2015, 
https://www.riigiteataja.ee/akt/416102015017)  

määrab osaühing PALU-TEENUS alates 01. jaanuarist 2016 oma teeninduspiir-
kondades (Hellenurme, Nõuni ja Palupera külad) 
alljärgnevad veeteenuse hinnad (eur/m³):

Teenuse nimetus         Teenuse hind  Käibemaks 20% Teenuse hind 
       käibemaksuga

Tasu võetud vee eest 1,00  0,20  1,20
Tasu reovee ärajuhtimise 
ja puhastamise eest 1,75  0,35  2,10

Seega on tarbijale veeteenuse komplekshind koos käibemaksuga 3,30 eur/m³.

Traditsiooniliselt oli oktoobrikuu teiseks lau-
päevaks kogunenud Palupera staadionile jalg-
pallihuvilised Palupera küladest. Juba 7. kord 
peeti külade jalgpalliturniiri. Kahjuks olid 
mitmed asjaolud tugevasti jalgpallurite ridu 
hõrendanud. 

Siiski sai peetud haarav turniir ja võitja sai sel-
gitatud välja alles peale penaltide löömist. Võit-
jana väljus selles heitlusest Palupera küla võis-
tkond, kes pälvis ka meie hea toetaja Palupera 
valla poolt karikad ja medalid. Samuti saab kogu 
meeskond külastada meie kauaaegse toetaja, 
Taagepera lossi sauna. Teise koha sai Helle-
nurme küla, kes saab külastada Mesilinnu talu 
sauna. Parimaks väravakütiks osutus Hellenur-
me küla esindav külaline Ardo Kuus.

Võistlus läks korda ja soovitati korraldamist 
jätkata. Samas sai omavahelistes vestlustes aru-
tatud, et turniir vajaks uuendusi. Korraldajatel 
on siin mõttekoht, kuidas edasi? Üks võimalus 

Seitsmes Palupera külade jalgpalliturniir

on laieneda piirkonna põhiseks, kus saaksid ka 
teiste valdade just külade jalgpallurid mängida.

Kuidas? Aga kindlasti tuleb ka järgmisel aastal 

Kaitseliidu Lõuna maakaitseringkond 
korraldab ajavahemikus 

6.-8.11.2015
õppuse, 

mille eesmärk on erinevate taktikaliste ülesannete täitmine.
Õppusest võtavad osa Tartu, Põlva, Võrumaa, Sakala ja Valga-

maa maleva allüksused. Peamised õppusega seonduvad kohad 
on Kagu ja Lõuna-Eesti maakondades, Valgamaal on õppuste 
kohtadeks planeeritud Hellenurme, Pikasilla, Jõgeveste ehk Väi-
kese-Emajõe äärne piirkond ja sillad.

Hellenurmes on planeeritud harjutada tegevusi hoonestatud 
alal selleks eraldi valitud territooriumil. Kasutatakse paukpadru-
neid ja imitatsioonivahendeid. 
Õppus algab reede õhtul ja kestab kuni pühapäevani.

külade turniir.

kalev lÕHMuS

Ilm lausa soosis laste õues olemist. Saime meiegi 
endale pisikese alguse discgofi rajale. Nüüd on 
meil kolm korvi ja mõni komplekt kettaid ning 
avalöök ka antud. Asjatundjatelt väike koolitus 
ja siis rajale! Täitsa lahe ja lõbus tegevus!

Kui saabusid rajale “vanad” proffid, siis meie 
tundsime end noortetoa köögis “proffidena” 
ning peagi võis kamp proffe mekkida ahjusooje 
pizza- ja šokolaadisaiu! 

Laupäeval, 24. oktoobril kutsus Eesti Rah-
vakunsti ja Käsitöö Liit kõiki osalema õpituba-
des “Loomast loodud”, et väärtustada iidseid 
materjale ja uudseid ideid. Ka meil oli õpituba 
“Loome looma!”. Meisterdasime plastpudelist 
vahva kiisupliiatsitopsi ja pesulõksusügisussike-
se. 

Ja aitäh tädi Viigile, kelle tuba jäi suurele 
kummipuule väikeseks, aga meile täitsa para-
jaks. „Nagu troopikas!“ õhkasid lapsed. 

Hea meel on, et kui pimedus külla hiilib, tun-
takse rõõmu pinksi-, piljardi- ja xboxi mängust 
või lihtsalt joonistamisest või kodumängust või 

siis lauamängudest. 
Meelepärast tegevust meie majas leidub igale 

Vaheaeg möödus Nõuni kandis vahvalt!

eale, noortele kui ka vanematele.
Marika vikS

Olete oodatud laupäeval, 
7. novembril algusega kell 20

Nõuni kultuurimajja 

MAARAHVA PEOLE
*tantsuks mängib Meelis Külaots

*lustakad vahepalad
* pilet 6 eurot
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 1840  Kihu Üheaastane algkool

 1870  Kihu Ministeeriumikool

 1901  Kihu kaheaastane algkool

 1925  Kihu Mittetäielik Keskkool

 1961  Keeni 8-klassiline Kool

 1987  Keeni 9-klassiline Kool

 1991  Keeni Põhikool

 2015  Keeni Põhikool (ühendasutus 
                                  koos lasteaed Kratilaga)

a j a l o o s t

6. november 2015

J älle on käes kooli juubeliaasta, seekord 
saame selle sündmuse tähistamiseks 
kokku kuuendat korda. 

Meelde tuleb esimene koolijuubeli tähistamine 
1990. aastal. Aktus toimus meie Keeni kultuuri-
majas ja uues koolimajas olid kaetud pikad pidu-
lauad. Ivo Pill andis õnnistuse koolilipule. Nüüd 
oleme vahetanud esimese lipu uue vastu, sest 
ajaratas oli temast teinud väga õhukese ja värvitu 
riidetüki. Vahetunud on koolis osaliselt õpetajad ja 
ka direktor. Mul on hea meel, et uued jõud jätka-
vad vanu traditsioone. Meie kooli lõpetajad on 
kõik seda väärt, et taas kokku saada ja meenutada 
aastaid, mis andsid teile vundamendi kogu eluks.

Viis aastat on möödunud imekiiresti. Taas 
on aeg meenutusteks ja tagasivaatamiseks 
noorusaegadele. Need viis aastat koolielus olid 
aga tööderohked ja muutusteküllased. Mindi 
üle uuele õppekavale. Meeskonnaga koosta-
ti kooli arengukava aastateks 2012.–2016. Osale-
ti kahes Comeniuse projektis, mis viis meie õpila-
sed üheksasse Euroopa riiki ja ka ise võõrusta-
sime kaks korda külalisi. Projektide eesmärgiks 
olid: „Õpime tolerantsust üksmeelses Euroopas“ 
ja „Elu kultuuride areenil”. 

Toimusid traditsiooniliseks muutunud üritused: 
sügise sünnipäev, sügisandide näitus, kooli sünni-
päeva tähistamine, 5. klassi vastuvõtmine vane-
masse astmesse, isadepäev, erinevad teemanäda-

lad ja -päevad: rukkileivanädal, südamenädala 
tervisepäevad, advendiaja tähistamine, jõululaat, 
õpetajate päev, teeme ise teatrit, sõbrapäev, Eesti 
Vabariigi sünnipäeva tähistamine, vastlapäeva 
tähistamine, osalesime koristustalgutel „Teeme 
ära“ ning koristasime Keeni pargis koolitee 
ümbrust, sügisene ja kevadine spordipäev, keva-
dine matkapäev, viktoriin vanemale ja nooremale 
astmele, tutipidu 9. klassile, jalgratturi juhilubade 
taotlemise eksam ja võistlus „Vigurivänt“. 

Koostöös Valga Politseiprefektuuriga on meie 
õpilastel igal aastal olnud võimalik sooritada 
eksamit taotlemaks jalgratturi juhiluba. Töötasid 
traditsioonilised ringid: rahvatantsuringid, džuu-
doring, mudilaskoor, solistid, teraapilise loovuse 
ring, kes on sisustanud meie kõiki koolipidusid.

Kooli rahvatantsurühmad on osalenud 
maakondlikul rahvatantsu- ja laulupeol, meeste 
tantsupeol ja Tallinnas laulu- ja tantsupeol. 
Laululapsed on igal aastal esindanud meie kooli 
piirkondlikul võistlusel „Laulukarussell”. Õpila-
sed osalesid maakondlikel aineolümpiaadidel ja 
esindasid kooli ka vabariigis. 

Maakonna tasandil võeti osa mitmetest spor-
divõistlustest: koolis toimusid maakondlikud 
rahvastepallivõistlused kuni 5. kl õpilastele, 
osaleti Valga maakonna koolide saalijalgpalli- 
ja rahvastepallivõistlustel, algklasside maastiku-
jooksul Tõrvas, koolidevahelistel maastikuteate-

Keeni kooli 175. sünnipäev

V iis aastat on möödunud kui linnutiivul 
viimasest kooli ja hariduselu kestvuse 
tähistamisest Keenis. Meil on taas põh-

just rõõmustada ja uhkust tunda –Keeni koolil 
täitus 175 aastat! 

Pika ajalooga ja hiljuti struktuurilise muudatuse 
läbi teinud koolis õpib 2015/2016. õa 103 õpilast 
ja lasteaiarühmades 46 mudilast. Oleme väga 
õnnelikud – meil on jätkuvalt Valgamaa maakoo-
lidest suurim põhikool. Aastakümneid on selle 
nimel  tööd tehtud, et tagada igale õppijale hea 
haridus ja hoida elu maal! 

Siinkohal suur-suur tänu kõikidele varasemate-
le koolijuhtidele, õpetajatele, õpilastele, lapseva-
nematele ja toetajatele kooli eduloo eest! Eriline 
tänu aga tänasele kooliperele! 

Keeni Põhikooli muutumine ühendasutuseks 
toob väljakutseid meile kõigile. Ees ootab töö 
kooli ja lasteaia sisuliseks ühendamiseks –  ühiste 
eesmärkide selgitamine ning põnev teekond 
veelgi paremaks haridusasutuseks kujunemisel. 
Loodan väga, et tänane pidupäev on tugev moti-
vaator Sangaste Vallavalitsusele, meie kogukon-
nale ja kooliperele toetamaks kooli jätkumist ja 
leidmaks võimalusi anda koolile uus hingamine! 

Soovin kõigile palju õnne Keeni Põhikooli 175. 
aastapäeva puhul!

Maire MuruMaa
Keeni Põhikooli direktor

Palju õnne sünnipäevaks!

K e e n i   K o o l   175

jooksuvõistlustel, 6.-7. ja 8.-9. kl Valgamaa meis-
trivõistlustel korvpallis, Valgamaa koolinoorte 
meistrivõistlustel kergejõustikus, Valgamaa meis-
trivõistlustel suusatamises, heategevuslikul teate-
jooksul Otepääl. 

Keeni kool korraldas möödunud õppeaast-
al Sangaste Seltsimajas vendade Liivide loomin-
gule pühendatud konkursi: Laura Roio pälvis žürii 
eripreemia. Õpilasesinduse funktsiooniks meie 
koolis on olnud ürituste planeerimine ning organi-
seerimine ja info edastamine kaasõpilastele. 

Kõik eelnev ongi see, mida meenutada jälle 

järgmistel lõpetajatel järgnevatel kokkutuleku-
tel. Tänased vilistlased,teie saate oma kooliaja 
lugudest lugeda mälupulgalt.

Kallid vilistlased! Elu sarnaneb raamatuga, 
mida rumal pealiskaudselt lehitseb, tark aga loeb 
järelemõtlikult, kuna ta teab, et seda on võimalik 
lugeda ainult üks kord (Jean Paul).

Soovin teile järelemõtlikku lugemist ja kaunist 
meenutusteõhtut!

Diana SaraPuu
Keeni kooli direktor 1982-2015

Esimene rida (vasakult paremale): Maire Murumaa, Kai Jääger, Saima Tell, Maie Vill.
Teine rida: Maire Roio, Marina Varjun, Maarja Kallis, Tiina Liivamägi, Pilve Kängsepp, Kaija Tamm.

Kolmas rida: Kalle Haage, Anu Vares, Merle Parkja, Diana Sarapuu, Tiina Kukk, 
Airi Korbun, Eve Oja, Heya Lepa, Helgi Hurt, Kalli Praosk.

Neljas rida: Udo Tell, Ivi Uibopuu, Märt Männik, Gunnar Sarapuu, Ringo Saar.

Vana koolimaja. Laura roio
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On sügisvihmast märg mu klassiaken
ja õues värvilisi lehti kimpu köitvad väiksed käed.
Nii päevad läinud, nendest aastad saanud
ning lehti kimpu köitmas aasta-aastalt uusi lapsi 
näen.

On olnud palju alguseid, aga 
täna tahaks meenutada ühte ja 
pisut teistsugust. See esimene 
koolipäev oli eriline 12 pisike-
sele poisile ja tüdrukule. See oli 
siis, kui esimene klass ei mahtu-
nud vanasse Keeni koolimaj-
ja ära ja asus ühe Keeni kahe-
korruselise kortermaja esimesel 
korrusel. 

Klass oli eriline ka selle 
poolest, et neil oli lastevane-
mate poolt kokkulepitud kooli-
vorm – punane ruuduline seelik 
või ruudulised püksid ja valge 
pluus. Sama vormi kandis ka 
õpetaja, sest olime üks pere. 
Koolipäev kestis kella viieni ja 
lõuna ajal lapsed ka magasid 
kortermaja toas olevatel kahe-
korruselistel naridel. Hommikul jagas õpetaja 
pisikeses köögis võileibu ja kohvi ning ka õhtuoo-
de, tee ja saiakesed tuli õpetajal jagada. 

Lõuna ajal käidi söömas vana Keeni koolima-
ja sööklas. Teel vanast koolimajast nn klassiruu-
mini tuli minna läbi pargi ja teekond võttis mõni-
kord rohkem aega kui ühe tunni, sest uuriti siti-
kaid, vaadati puid ja vaieldi, kas igal lillel on oma 
lillehaldjas. Ja klassiruumis – oi, kui palju loeti! 
Õhtupoolikud olid ju vabad, aega jätkus nii luge-
miseks kui mängimiseks. Õpetaja ostis lasteraa-
matuid tervele klassile ja kõik lugesid koos ja 
ühekaupa. Lapsed tegid ka oma esimesed kirju-
tamisproovid. Siiani on meeles ühe poisi kirju-

tatud jutt Kartuli-Henrist. Väga sageli oli meie 
päevade osaks ka muusika. Laulsime ja mängisi-
me. Jõuludeks tulime lavale kavaga „Lapimaa ja 
Kapimaa“. Olime nagu omas väikeses kuningrii-
gis. On olnud palju algusi ja värvilisi sügiseid, aga 

see oli kuidagi eriline. 
Kogu südamest loodan, et kõik need ja ka 

teised lapsed, kellega olen alustanud, on  leidnud 
vastused probleemidele, mille lahendust koos 
otsima hakkasime, ja leidnud oma koha elus.

Tahaks veel meenutada, kuid...

 Taas avaneb mu klassiuks ja pööran ringi,
 seal seisab väike tüdruk, huulil naer.
 Ta silmis sädelevaid päiksekiiri helgib,
 kõik kordub – mulle vahtralehti ulatavad väiksed 
 käed.

PiLVe KängSePP

Üks tore sügispäev paljudest

K e e n i   K o o l   175

Et kõik enam-vähem ausalt ära rääkida, pean 
ilmselt alustama teise kulunud käibefraasi-
ga, et juba lapsena tahtsin saada õpetajaks… 
Aga nii see tõepoolest oli! Algklassidest alates 
kujunes mul välja veendumus, et minust peab 
saama õpetaja (põhjuse jätan siiski siinkohal 
targu mainimata). Olin teadlik, et pedagoo-
giks pürgija peab omandama kõrghariduse ja 
ka selle võtsin juba algklassijuntsuna plaani. 
Seega kuulutasin igaühele, kes kuulata viitsis – 
lähen ülikooli! No selle minekuni kulus üksja-
gu aega, aga vähemalt teenisin endale mõneks 
ajaks hüüdnime – Ülikool. 

Kogu oma põhihariduse omandamise ajal ei 
lasknud ma end sellelt valikult heidutada. Kui 
kooli lõpp oli juba sama hästi kui käes, teatasin 
oma otsusest ka nn suunamiskomisjonile (või 
kuidas seda tol ajal kutsutigi?). Mäletan armsa-
te õpetajate hämmeldusest tardunud näoilmet 
ja üht delikaatselt nelja silma all öeldud lauset 
teiste hulgas – Sinust küll õpetajat ei saa… 
Põhjuseks polnudki mitte niivõrd mu vahel 
raugema kippuv teadmistejanu, vaid pigem tolle 
aja kohta ennekuulmatu ebaõpilaslik käitumi-
ne. Mul nimelt oli siis (nagu ka praegu) tavaks 
oma arvamust avaldada. Aga nõukogude koolis 
rääkis laps siis, kui kana pissis… Mul polnud 
aega seda ilmaimet oodata, asi tahtis ajamist. 
Ja nii ma olingi oma terava keelega ja õigluse-
januga päris mitmele õpetajale pinnuks silmas. 
Miks nad muidu sügavalt ohkasid ja rohkem 
kui korra mainisid: „Su vanemad õed olid nii 
normaalsed!“. Ma ei saa seda neile tagantjärele 
ka pahaks panna – ajad olid teised.

Õnneks ei jäänud Tartu Pedagoogilise Kooli 
uksed mu ees (hoolimata rahuldavast käitumi-
sest lõputunnistusel ) suletuks. Mulle anti võima-
lus end tõestada ja olen neile selle eest seniaja-
ni tänulik! Valisin algklassiõpetaja elukutse, 
lisaerialaks, nagu tol ajal ikka, vanempionee-
rijuhi aukraad. Õpinguaastad ei olnud kerge-
te killast. Pikkadele koolipäevadele lisaks tuli 
ka klaverimängu harjutada, sest siis valmista-
ti meid andmaks ise kõiki tunde (sh ka vene 
keel, muusika ja kehaline kasvatus). Ka koori-
laul ja rahvatants nõudsid oma aja. Aga ma sain 
(ilmselt paljudele üllatuseks) hakkama ning lõpe-
tasin kooli väga heade tulemustega. Vanempio-
neerijuhti minust siiski ei saanud, sest lõpetamise 
ajaks polnud enam pioneeregi…

Lõpukursusel selgus, et oleme esimesed, keda 
tööle ei suunata, vaid peame endale ise töökoha 
leidma. Õnneks oli siis veel täie hooga tegutsevas 
Sangaste algkoolis just vabanemas õpetaja koht ja 
mind kutsuti kodukanti tööle. Minu hoolde usal-

dati kuueaastased, keda oli kah 6 – väga vahvad 
ja mõnusad tegelased! Olin pikal praktikal ühes 
Tartu koolis, kus klassis 36 last. Vahe oli märga-
tav! Sangaste aasta oli tore, seltskond soe ja 
toetav. Vahvad lapsed ja vahvad vanemad! 

Pärast aastast vanemapuhkust tuli end taas 
töölainele seada. Aga ajad polnud endised. Kollek-
tiivis olid toimunud muudatused ja enam ma tagasi 
ei kippunud. Et samal ajal kuulutati välja konkurss 
Sangaste kultuurimaja juhataja ametikohale ja 
leidus paar ässitajat (mine, kandideeri!), siis otsus-
tasin teha kannapöörde ja minust sai kuueks järg-
nevaks aastaks valla kultuurijuht. Sel ajal tekkis 
vana kooliga taas side (korraldasime koos mõned 
lasteüritused) ning kui tuli otsus vallas kultuuritöö 
lõpetada, kustuti mind tagasi oma vanasse kooli, 
nüüd juba õpetajaks.

Ma ei tea, millised olid minu endiste õpetaja-
te sisemised emotsioonid mind vahetunud rollis 
õpetajate toas kohates, aga mul enesel oli küll 
pisut veider tunne. Kui tänapäeval huikab mõni 
õpilane koridoris: „Õu, kuule!“, siis minu ajal 
õpetajaid reeglina teietati ning ei kutsutud fami-
liaarselt eesnimega. Just see sinatamisele üle 
minek tundus esiti võõrastav. Aga mind võeti 
hästi ja soojalt vastu ning kohanesin kiiresti. Seda 
enam, et minuga koos alustas kooliteed ka mu 
armas tütar. Koolis kees elu kogu aeg kui sipel-
gapesas ja iganädalased tegevused ning põnevad 
ettevõtmised muutusid elu pärisosaks.

Nüüdseks alustasin sügisel oma 19. tööaas-
tat Keeni koolis. Loomulikult on selle aja jook-
sul palju vett merre voolanud, nii mõndagi on 
muutunud, aga põhitõed ja väärtused on jäänud 
ikka samaks. Minult on sageli küsitud, et miks 
ma ikka veel koolis töötada tahan, kuigi ühis-
kond õpetaja ametit enam piisavalt ei väärtusta 
(jätame siinkohal palgateema kõrvale, eksole!); 
minu lähikondlaste hulgas on käibel nali: Elasid 
kord ema ja isa, kelle oli 4 last. Kolm vanemat 
last olid normaalsed, aga neljas, näed, on õpeta-
ja… Jne. 

AGA MULLE MINU TÖÖ MEELDIB! 
Minu arvates on see üks maailma ilusamaid 
ameteid. Jah, on päevi, kus tahaks (tsiteerides 
A.Ansipit) hüüda – tule tähistaevas appi!, aga 
tulge kooli, vaadake neid vahetuid emotsioone 
ja säravaid nägusid ning te saate aru, mis meid, 
õpetajaid, siin kinni hoiab! Tänan teid, armsad 
endised õpetajad ja praegused kolleegid selle 
võimaluse eest olla klassi ees ja anda iga päev 
osakest endast! Tänu ka endistele ja praegustele 
õpilastele kannatlikkuse eest olles õppija rollis! 

Tiina KuKK

Õpilasest õpetajaks

   Vana pargi serval
   seisab valge vana maja…

Minu koolitee algas aastal 1972. Nii mõnele-
gi lugejale tundub see väga-väga ammu. Vana 
mõisahoone suure pargi serval jäi mulle armsaks 
kodukooliks tervelt kaheksaks aastaks. Kui 
kuulan praegu oma laste muresid ja probleeme, 
mis neil koolis on, tunduvad need nii erinevad ja 
kohati väga võõrad. 

Minu esimeseks õpetajaks oli Pilve Käng-
sepp, kes oli ka minu keskmisele tütrele esime-
seks õpetajaks, direktoriks esimesest viimase klas-
sini oli Aksel Hütt. Mäletan selgelt, kuidas me 
direktorit kartsime. Joostes mööda pikka korido-
ri jäime direktori kabineti ja õpetajate toa ukse 
taga alati seisma, sealt me kõndisime mööda ja siis 
jooksime edasi. 

Võrreldes tänapäeva õpilastega oli meil direkto-
ri ning õpetajate ees aukartus. Kuigi vahel tundus, 
et mõni õpetaja tegi liiga, ei söandanud õpilased 
siiski vaielda või halvasti öelda. Ja ega neid vahe-
tundides jooksmisi pikalt ei saanud olla, kohe 
kutsus õpetajast korrapidaja lapsed korrale ja 
lapsed saadeti ringiratast saali jalutama. 

Mäletan selgelt seda ahjude kütmise lõhna ja 
puude praksumist tules kargetel talvehommikutel. 
Kui õues oli väga külm, püsis koolimaja ka jahe. 
Meeles on isegi mantlitega tunnis istumist, aga 
mida ma ei mäleta, on see, et keegi oleks virise-
nud. Keegi ei otsinud termomeetreid ja ei mõõt-
nud temperatuuri. See oli justkui iseenesestmõis-
tetav, et väga külmade ning tuuliste talveilmade-
ga oli ka koolimaja jahe. Enne sööklasse minekut 
pesime kraani all külma veega käed puhtaks ja 
läksime sööma. Toiduga mängimine ja söögi sorti-
mine oli tabu. Hernesupp esmaspäeviti oli menüüs 
kindel kui raudpolt. 

Erilise tunde tekitasid koolis aastavahetuse 
ootamine, nääripidu. Jõule meil ju siis avalikult 
ei peetud ja polnud vahet, kas oodati jõuluvana 
või näärivana. Julgen kindlalt väita, et nääride-
ga seotud elevus, peo-ootus olid kordades eheda-

mad, kui tänapäeva lastel. Juba mitu päeva enne 
pidu toodi lava saali, kuusepuu nurka, seati üles 
eesriided, toimusid peaproovid. See oli nagu 
kooliaasta tähtsündmus. Kava pandi kokku nii, 
et kõik lapsed said esineda. Tavaliselt algas pidu 
hoolikalt õpitud näidendiga, kuhu olid haara-
tud pooled õpilased koolist. Selgelt on meeles 
lumehelbekese roll, ema õmmeldud marlist kleit 
ja silmad täis pisaraid, sest minu kleidil ei olnud 
litreid. See tundus tollel korral tohutu murena. 

Mäletan veel „Nukitsamehe“ ja „Lumekunin-
ganna“ etendusi. Kui peol näidendi osa läbi sai, 
tuli kontsert –  laulud, luuletused, muusikapalad, 
tantsud, püramiidid. Kõige lõpuks tuli kauaooda-
tud näärivana, oma pika halli habemega ja tume-
sinise kuuega, saatjateks lumehelbekesed. Tol 
ajal  päkapikkude möllu ei olnud. Rõõm saadud 
pakkidest oli alati suur. 

Julgen arvata, et meie klassi jaoks olid ereda-
mateks sündmusteks näärivaheaja sõidud Tallin-
nasse, Kalevi jäähalli „Talvetralli“ etenduste-
le. Õhtul kogunesime koolimajja, mõni tund 
klassipõrandal magamist ja varahommikul, kui 
enamus inimesi veel magas, Keeni raudteejaa-
ma, läbi metsa, rongile. Terve päev Tallinnas ning 
õhtul hilise rongiga jõudsime Keeni tagasi. Küll 
tundus see Tallinn siis suur ja uhke, palju maju 
ning palju inimesi. Veel on meeles suvine reis 
Kihnu saarele. Ööbisime heinaküünis, ei otsinud 
meie ega meie vanemad, et kas meil ikka on ööbi-
miskohas duširuum ja veega tualett. Kõik need 
vahvad sõidud said teoks tänu meie klassijuhata-
jale Virve Hütile. 

Suureks väärtuseks vana koolimaja juures oli 
mõisaaegne park. Kevaditi, kui varsakabjad ja 
sinililled õitsesid, käisime oja ääres vaatamas, 
vesi voolas ning ajasime seal juttu, mängisime 
ka. Nüüd ma arvan, et see oli meie jaoks see, mis 
praegustele lastele „nutikas“, arvuti, WiFi. Ma ei 
ole nende seadmete, asjade vastane, aga suhtle-
mist omavahel, näost näkku on praegu kindlasti 
vähem, kui seda oli siis.

Minu kooliks jääb ikkagi see vana mõisahoone 

Meenutusi Keeni koolist

pargi serval. Seda vaadates tekib alati  hea ja soe 
tunne, see asfalt ümber maja, kõrge trepp, elupuu 
hekk koolimaja ees, suur ja hoolitsetud kooliaed 
maja taga. Veel meenub algkooli ajal vana punas-
test tellistest väike kultuurimaja, kus laupäeviti  
pärast tunde filme näidati. Palliplats ja jooksura-
da pargis olid ka vahvad.

Nii sulgus Keeni 8-kl Kooli uks minu selja taga 
aastal 1980. Lõpuaktus toimus meil juba Keeni 
sovhoosi uues klubis, pidu aga koolimajas. Lõpe-
tuseks tahan teha sügava kummarduse kõigi-
le õpetajatele, klassijuhatajatele, nüüdseks juba 
taevastel teedel direktor Aksel Hütile.

Keeni kool oli, on ja peab jääma! Keeni 
koolis on saanud hariduse enne Valga Tütarlas-
te Gümnaasiumisse suundumist minu vanaema. 
Keeni kooli olen lõpetanud  mina ja õde, minu 
poeg ja tütar ka. Praegu õpivad Keeni koolis kaks 
nooremat tütart ja juba pojatütargi.

Soovin kogu praegusele kooliperele, praegus-
tele ja endistele õpetajatele jõudu, jaksu ning 
tervist, palju rõõmu ja palju õnne! Lisaks veel 
kordaminekuid, kannatlikkust ja kõike- kõike 
kaunist! Soovin, et iga laps, kes tuleb õppima 
Keeni kooli, võib aastate pärast meenutada 
vaid kõike kõige paremat. Kõigile peolistele 
soovin toredaid taaskohtumisi, rõõmupisaraid ja 
kaunist õhtut! 

anneLi PuKSoV, sünd. ilves, 
Keeni 8-kl Kooli lõpetanud 1980. a

erKi TiiSLer

aLLar HinTS
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Mälestusi täis on atmosfäär
ja villaste sokkide lõhna
ja ma küsin endalt nõu, 
et, kallis, kas sa tead, 
kas oled siis mõelnud või tundnud,
kui kokku saame – 
suusabaasis on tantsupidu.
Ja siis ma olen nagu sangar seiklusfilmis,
tean, et kõik on hästi ja kõik on hea.
Kuula, mis tuulel öelda veel, kuula… nüüd…
Päikesest kuum on maantee.

BranDon unDruS (2014)

Kent Conrad has said, “Access to computers 
and the Internet has become a basic need for 
education in our society.” I think the need is 
only getting bigger.

In my opinion we’ll have too much tech-
nology in the future to be able to do anything 
by ourselves. For example, people are mak-
ing robots already. I have always thought that 
things like that will happen in the future but I 
didn’t realise that we are already at the start 
of the future.

Surely, life will be easier for us but people 
are getting worse physically and soon enough 
they won’t do anything on their own. We will 
have machinery to cook, clean, learn, write, 
speak, talk for us, go out with our pets, etc. We 
won’t even have to go out to get food because 
everything will be done for us.

So technology-wise, our lives won’t improve 
as much as people think.

(That’s just my opinion.)

By Laura roio
Form 8, 2014

What will life be 
like in the future
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Luuletusi

Nobody knows why we celebrate Christmas. 
But I know. So that’s why I am here, I am 
going to tell you…

Once upon a time there was a family in a 
little town called Riverside. The family had two 
sons. One son had a birthday. It was on the 
24th of December. Parents made present for 
the son´s birthday. It was a cute little puppy. 
Son was very happy about it. But the other 
son wasn’t. He was sad… 

So the parents told the son, “You have to 
wait until the evening comes! Then the Santa 
will come and give a present for you. “Parents 
told him that the evening, when Santa comes, 
is called Christmas! They made the word out 
themselves. So the other son waited for the 
evening. Dad took red coat and put it on. 
Then he saw a red hat, he put that on too. 
But there was still a problem. Son was still 
able to recognize him. Dad needed to cover 
his face. He quickly took sheep fur and glued 
it to his face.

When the evening came, dad walked in to 
the home, and said, “Ho-ho-ho! Merry Christ-
mas! I’m Santa Claus! I heard that you have 
been a good boy this year!”“Santa” gave him 
a present. It was another cute little puppy! 
“Santa” said, “See you next year, if you are a 
good boy!” “Santa” left. The son was happy 
that Santa gave him a present.

So that’s why we celebrate Christmas with 
Santa.

By KarLi roio
Form 8, 2012

Why we celebrate 
Christmas

Raja leidmine on minu unistus suur
Ehk isegi teha üks maailmatuur
Imeilusates paikades, kaugetes
Sellest mõtlen ma kiikudes
Ilmselt seda näen ka unedes
Magades teen seda tegudeks
Inimene olen oma unistustes
Niimoodi liigun oma valitud teedel
Et jõuda oma sihtpunkti…  kunagi reedel

greTe VäLLo, 9. klass

Reisides siia ja sinna
Avastades seda ja teist
Hirmus magama jääda
Unustada kõik, mis oli
Las maailm olla üks rahulik paik
Ilusate parkide ja puiesteedega
Kus iga inimene saab olla tema ise ja veel 
 palju enamat.

Mõeldes heale ja ainult heale
Alustada uut elu või jätkata poolelijäänut
Avastada ennast ja teisi
Istudes ja oodates, et saad sama tagasi
Lõpetada kõik, mis on jäänud katki
Maailm ilma halbade tegudeta võikski olla üks 
 rahulik paik.

Virge uiBu, 9. klass

In the future I want to be in the police and why 
not even a police chief? I got the inspiration 
from my dad and my older sister. I liked the 
stories my dad told me (though they weren’t 
always so good) when he was in the military 
and also when he was a security guard. First 
I wanted to be a soldier and serve my country 
but when my sister became a policeman I 
started thinking. My thought was that first a 
person should deal with his own country’s 
problems and then other countries’ ones. So 
if nothing major happens with my plans then 
that’s my future.

By TaMBeT KuuS
Form 8, 2015

In the Future I 
Want to Be A …

Aeg ei suuda meenutusi võtta,
miski neid meilt minema ei vii.
Kauge aja kutsel siia tõttan
oma kooli tahan tagasi.

Kooliaeg on igavesti kallis
lood ja laulud, õpetaja hool
on ka alles siis, kui juustes halli,
armastan sind ikka, vana kool!

Mõisapargi kohisevad kased,
järvesilma vaikne virvendus
meenutustel ehtne olla laseb
ja ei kustu  koolimälestus.  

Kooliaeg on igavesti kallis
lood ja laulud, õpetaja hool
on ka alles siis, kui juustes halli
armastan sind ikka, vana kool!

Tiina JaKoBSon, 
13.LenD

Keeni kool

„Et kõik ausalt ära rääkida, nagu oli, pean ma 
alustama sellest …“                       (Jaan Rannap)

Just sel viisil tahan teile jutustada lugu sellest, 
kuidas minust sai õpetaja. Olin ennegi Keeni kooli-
majas käinud: alates 2. klassist õppisin muusikakoo-
lis õpetaja Eve Tamme ning Ülle Rebase juhenda-
misel klaverit ning solfedžot. Kuid aastal 2000 astu-
sin õpetaja Saima Telli käe all 5. klassi koolipinki. 

Mäletan, et kartsin esimest koolipäeva väga. 
Olin ju harjunud Sangaste Lasteaia-Algkooli väik-
semate ja vaiksemate koridoridega, et koolimajas 
on u 20 õpilast, nüüd aga oli neid 20 minu klassis. 
Koolimaja tundus hiigelsuur ja õpetajad ranged. 
Julgen öelda, et sulandusin kooliellu vähem kui 
nädalaga. Meid, Sangastest tulijaid, võeti vastu 
soojade sõnadega ning harjusime „suure kooli“ 
rütmi ja tegevustega kiiresti.

Olin nö aktiivne õpilane, kes võttis osa peaa-
egu kõigest, mis koolimajas toimus – muusika-
kool, õpilasesindus (tolleaegne õpilasomavalitsus), 
kodunduse ring, kantritants, koorilaul, rahvatants, 
solistide laulmine ning igasuguste ürituste korral-
damine ja juhtimine. Meie klass oli väga aktiivne 
klassiürituste organiseerija, millest võtsid osa ka 
vanemad. Selles oli suur roll ka meie kahel klas-
sijuhatajal – Saima Tell ja Hilde Kurg (Laus), kes 
meiega igasuguseid seiklusi ette julgesid võtta. 
Käisime rattamatkadel, telkisime, tegime volb-
riööl koolimaja taga lõket, ööbisime koolimajas, 
käisime kanuumatkal ja korraldasime stiilipidusid. 
Vanemad on alati öelnud, et nemad ei tea, millal 
või kuidas mina õppisin, sest kodus ma seda eriti 
ei teinud. Ju mulle siis piisas sellest, mida õpetaja 
tunnis rääkis, sest hinded olid korras.

Aga kuidas minust siis ikkagi õpetaja sai? Juba 
algklassides sõpradega kooli mängides tahtsin ma 
alati õpetaja olla. Mina parandasin teiste töid ja 
panin isetehtud päevikutesse hindeid. Terve põhi-
kooli jooksul ma väga ei mõelnud sellele, kes ma 
olla tahaksin, aga kui tuli aeg edasiõppimise kohta 
otsuseid teha, siis teadsin kohe, et tahan tulevikus 
saada õpetajaks. Seega asusin keskkoolis õppima 
inglise keele kallakuga klassi ning sealt edasi Tartu 
Ülikooli haridusteaduskonda, erialadeks inglise 
keel ja sotsiaalpedagoogika.

Miks just inglise keel? Olen väga tänulik oma 
tollasele inglise keele õpetajale Merlin Kikase-
le. Tema olek ja õpetamismeetodid olid need, mis 
mind innustasid ja mulle julgust andsid. Taht-
sin saada selliseks õpetajaks nagu tema oli mulle. 
Irooniaga meenutan nüüd tõsiasja, et oma esime-
se kahe sain 3. klassis ja just inglise keeles. Sõnad 
olid õppimata.

Ülikooli I kursuse kevadel helistas mulle 
tolleaegne direktor Diana Sarapuu ja palus mind, 
et tuleksin neile üheks veerandiks inglise keele 
õpetajat asendama. Olin enne seda andnud „Tagasi 
kooli“ projekti raames 1 päeva Keeni koolis tunde. 
Kartsin väga, kuid olin nõus. Inimesi peab ju 
aitama. Sõitsin siis 3 korda nädalas Tartust Keeni, 
käies samal ajal ka ülikoolis. Praegu ei suuda 
uskuda, et ajaliselt toime tulin, kuid kes teeb, see 
jõuab. Ühest veerandist sai aga 1 aasta ning prae-
guseks olen Keenis õpetaja olnud peaaegu 5 aastat 
ja ikka tundub, nagu oleksin siia alles hiljuti tulnud. 

Alguses oli kõige keerulisem kõnetada oma endi-
seid õpetajaid eesnime pidi. Näiteks öelda direk-
torile Diana tundus ebaviisakas. Aga mind võeti 
soojalt vastu, aidati nõu ja jõuga ning seda tehakse 
veel siiani. On ju paljud minu endistest õpetajatest 
veel praegugi siin tööl. 

Miks ma tahan olla õpetaja? Mulle meeldib näha 
lapse silmis sära, kui tal „läheb pirn põlema“ ja ta 
saab aru millestki, mida enne ei mõistnud. Mulle 
meeldib jagada enda kogemusi ning seeläbi õpilas-
te silmaringi avardada. Mulle meeldib olla õpeta-
ja, hoolimata väga pikkadest päevadest, mis ei lõpe 
koolimajast kell 16 lahkudes, vaid mõnikord kell 2 
öösel kontrolltöid parandades, mingiks ürituseks 
kaunistusi välja lõigates või muffineid küpsetades. 
Armastan oma tööd ja neid inimesi, kellega saan 
igapäevaselt tänu oma tööle koos olla. 

Tahaksin loota, et iga õpetaja tunneb end väikest- 
viisi maailmaparandajana, et tema tööl väikeste 
inimestega on suur roll tuleviku kujundamisel.

„Parimad õpetajad õpetavad südamest, 
mitte õpikust.“ (Anonüümne)

MaarJa KaLLiS

Õpilasest õpetajaks

SiLVer KüTTiS
rain aLBrecHT

JaneLy KääriK

KerTin PooLa

Laura roio



Meie koolis on paljud tüdrukud ära 
meigitud. Nad kannavad ka sõrmu-
seid, käevõrusid, patsikumme. 
Huulepulgaga meigivad enda huuli. 
Riietumine on mõnel nagu on – nii 
ja naa. Aga mõned on ilusti sätti-
nud end. Näiteks on meie klassi kaks 
tüdrukut väga elevil ja rõõmsad. 
Tavaliselt mängivad nad nukkudega 
ja igasuguste asjadega. Minu arva-
tes on meie klassi tüdrukud vägagi 
lahked. Käitumine on hea, vahel nii 
ja naa. Õppimine korralik, aga vahel 
läheb ka natukene untsu.

Lauri TaMM, 3. kl 

Tänapäeva koolitüdrukute väli-
mus on kena. Nad riietuvad hästi ja 
ilmale vastavalt. Noortele meeldib 
mängida keksu, vanemad klõbista-
vad nutitelefone. Enamjaolt on neil 
hea iseloom, mõned on vaid kade-
dad. Käitumine pole kõigil laitma-
tu, saadetakse ka pahandusi korda. 
Hinded on neil viied plussidega. 
Igatahes – vana aja tüdrukud olid 
tublimad!

KriSToFer oJa, 3. kl
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K ui ma 33 aastat tagasi Keeni kooli õp-
pealajuhatajaks tulin, oli kooliaasta 
teine nädal juba käimas. 

Minu esimene september möödus mööda 
Doonaud sõites. Olin saanud ELKNÜ Keskko-
mitee poolt preemiaks viit riiki läbiva laevarei-
si. See oli aeg, kui pärast kõrgkooli lõpetamist 
suunati abikaasa Udo Keeni sovhoosi peaener-
geetikuks ja ka mulle leiti vastavalt haridusele 
koht. Direktor Diana Sarapuuga olin vestelnud 
ainult telefonitsi, kohtunud veel ei olnud. Seisin 
siis õpetajate toa ukselävel ja nuputasin, kes võiks 
olla mu uus ülemus. Õnneks keegi märkas mind 
ja kutsus kusagilt koolimaja sügavusest direkto-
ri. Mõisahoones töötasime direktoriga väikeses 
toas, kuhu mahtusid vaevu kaks lauda ja riiul. 
Õnneks andsime mõlemad tunde, nii et tekkis 
ruumis ka üksioleku aegu. Õpetajate toas polnud 
niipalju istekohtigi, et koos olla, ei mahtunud 
liikumagi teist müksamata. Õpetajad olid seevas-
tu unustamatud. Kõrvalruu-
mis oli väike raamatukogu 
ja pliit, mille ahjus sai maits- 
vaid saiu küpsetatud. 

Lisaks õppealajuhata-
ja tööle oli võimalus olla 3. 
klassi klassijuhataja ja neile 
tunde anda. Nad olid väga 
mõnusad lapsed ja taht-
sid kogu aeg tegutseda ning 
mind proovile panna. Sel ajal 
olid klassis sellised vanaaeg-
sed koolipingid, nii nad siis 
terve klassiga pugesidki oma 
pinkide alla ja tahtsid näida-
ta, et neid ei ole. 

Selline peitmine toimus 
mitu korda ja siis ühel sügis-
päeval ma enam ei lubanud-

ki neil pingi alt välja tulla, vaid õppisimegi terve 
tunni pingi all, isegi harjutus sai vihikusse kirju-
tatud. Istusin ise ka põrandale, et oleks lihtsam 
suhelda. Seejärel avanes uks, keegi tuli klassi-
ruumi, vaatas korra ja lahkus. Nüüd läks arute-
luks, sest jalgu, kingi ja natuke seelikut oli näha. 
Vahetunnil otsiti tunniskäija üles. Pärast seda ei 
kippunud enam keegi pingi alla pugema. Tegeli-
kult olen ma õnnelik inimene, sest mul on olnud 
võimalus olla klassijuhatajaks nii algklassides, 
keskastmes kui ka viinud klassi lõpupeoni välja. 

Oi neid suuri ja väikseid muresid, kus hoidsin 
hambaid ristis, et mitte muiata või tõesti koos 
lapsega nutma puhkeda. Kuna me tegime sageli 
üritusi koos vanematega, juhtus ka nii, et lapsed 
tahtsid juba koju minna, aga vanemad ei tahtnud 
ja siis oli hea jälgida, mida kõike laste meelitami-
seks välja mõeldi. 

Suviti olime mõned nädalad õpilastega töö- ja 

puhkelaagris tööl. Põhilisteks töödeks olid kivide 
korjamine ja peedipõllul kõplamine, heinatöö-
le võeti ainult suuri ja tugevaid poisse. Suuri kive 
upitati mitmekesi, väiksemaid visati juba kauge-
malt traktori kärusse. Tuulega möllas põllul tolm 
ja me olime tundmatuteks muutunud. Peedipõl-
lul kõplamine oli omaette tähelepanu nõudev 
töö, sest taimi pidi ju alles ka jääma. 

Pärast tööd tegime ise oma elu rõõmsamaks: 
mängisime rahvastepalli, vihmase ilmaga mängi-
sime koolimajas lauamänge, Kino-Mati näitas 
filme, õppisime maakonna kokkutulekuks rivis-
tumist, rivisammu, rühmalaulu, taidlusprogram-
mi.  Kokkutulekud toimusid maakonna erineva-
tes kohtades ja ööbiti telkides. Rühmal oli oma 
nimi, embleem ja ühtne riietus, mille õmblemise 
või ostmise eest hoolitsesid lapsevanemad. 

Mulle meenub…

Päeval toimusid igasugused võistlused, õhtul 
oli lõkkeõhtu ja iga rühm pidi oma taidluspro-
grammi esitama. Võistluspäeva parim rühm sai 
vabariiklikule kokkutulekule. Meie lapsed olid 
alati edukad rivi- ja rahvastepallivõistlusel, taid-
luskonkursil, ei vedanud loovusülesannetega. Nii 
olimegi igavesed teised ja vabariiklikele võistlus-
tele ei pääsenud. Oli ka hetki, kus olime nördi-
nud kohtunike otsusest, sest loovusülesannete 
hindamine tundus sageli sõltuvat hindajate hetke 
meeleolust.

Tänan kõiki toredaid õpilasi, kellega mul  
on olnud rõõm koos ainetunnis olla või kes on 
mind klassijuhatajana ja karjäärispetsialistina 
usaldanud!

SaiMa TeLL

Tänapäeva koolipoisid on mõned 
pikad, mõned lühikesed. Riietu-
vad viisakalt, kuid mõned tulevad 
ikka kooli dressipükstes ja vana särk 
seljas. Vahetundides istuvad ikka 
oma telefonides ja tahvlites. Mõned 
mängivad lihtsalt jalkat. 

Mõned poisid on väga sõbralikud, 
kuid on ka ülbeid ja kurje. Käituvad 
nad nii nagu poisid ikka käituvad. 
Mõned kiusavad ja rikuvad kooli 
reegleid, teised on jälle väga korra-
likud. Õppida poisid väga ei viitsi 
ja tunni ajal pigem magavad. Aga 
vahel harva viitsivad ikka õppida ka. 

Ning muidugi kasutavad nad tunni 
ajal ohtralt spikreid.

annaLiiSa KoMPuS, 3. kl

Ma pean ütlema, et poiste väli-
mus on täiesti tavaline. Nad kanna-
vad minu arust ainult teksapük-
se ja T-särke. Poiste tegevuseks on 
trennis käimine ja õues igasuguste 
rumaluste tegemine. 

Ja poiste iseloomust ei taha ma 
rääkidagi. Iseloom on neil väga 
imelik, isegi mina ei saa neist aru. 
Ja veel poiste käitumine –  no mida 
mul veel muud öelda on, kui et 
appi!! Lihtsalt mul ei ole aimugi, 
kuidas nad nii palju lärmavad. Ja no 
õppimine on poistel enam-vähem ja 
ega ma midagi muud poiste kohta 
öelda ei oskagi. 

Ah jaa, mõned poisid on täitsa 
okeid, mõned narrivad ja on minu 
meelest rumalad.

JaaniKa LePP , 3. kl

Tänapäeva 
koolitüdrukud

Tänapäeva 
koolipoisid

Henri TaMM KerTu oTTo

MarLeen Saar

rain aLBrecHT

Pool kooliaastat läbi saanud
On vahva olnud see
Häid hindeid taskud täis
Las algab vaheaeg!
Aga hoolas olen ma
Mate selgeks õpin taas
Ohoo... algab uuel nädalal kool
Ootan huviga
Sest vahvad sõbrad, õpsid seal

KarMeL KaLa ja 
anniKa VäärMaa (2011)
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Puka Vallavolikogus 

29. oktoobri istungil
n	 A.S. Esse luges ette ja andis volikogu esimehele üle viie 

volikogu liikme allkirjadega avalduse vallavanemale umbusal-

duse avaldamiseks.
n	 Kinnitati muudatused Puka valla arengukavas 2003-2019.
n	 Kinnitati Puka valla eelarvestrateegia 2016-2019.  

Puka Vallavalitsuses 

n	 Teostatud on ehitustööd Puka aleviku Tööstuse ja Ebumäe 

tänavate ühisvesivarustuse ja -kanalisatsiooni torustike paigalda-

miseks, väljastati kasutusluba.
n	 7. novembril 2015. a toimub Kuigatsi külamajas XII Sügis-

turniir vene kabes, vallavalitsus toetab üritust meenete ja meda-

lite ostmisel 50.- euroga.
n	 Kinnitati kulude ümberjagamine Puka ja Aakre rahvama-

jade eelarves.
n	 Kasutusteatiste alusel kanti ehitisregistrisse Soontaga külas 

paiknev rajatis „EST-SIDE4 mikrotorustikus fiiberoptiline side-

kaabel“, ehitusregistri numbriga 220718602,  ehitusaluse pinnaga 

1009 m², pikkusega 10 091 m ja Plika külas Pühajärve-Pukamõi-

sa maaüksusel paiknev rajatis „ELA101 Tõrva-Valga-Sangas-

te-Puka elektroonilise sidevõrgu liinirajatised, II etapp Pikasil-

la-Kuigatsi-Kääriku; osa 2 Puka vald“, ehitusregistri numbriga 

220738518, kohta. Rajatise pikkus 29 058 m² ja ehitusalune pind 

1453 m².
n	 Kooskõlastati Puka Lasteaia sisehindamise aruanne.

AMETLIK INFO

Puka vallavalitsus, www.puka.ee
Kooli 6, Puka, 67201, Valgamaa

Tel 766 9412, e-post: vallavalitsus@puka.ee

Aakre rahvamajas 

10. novembril kell 16.00

KASUTATUD RIIETE MÜÜK

Teade Puka valla 
mittetulundusühingutele

Puka Vallavalitsus on alustanud 2016. a eelarve koostamist. 
Taotlusi tegevustoetuse taotlemiseks 2016. a vallaeelarvest saab 

esitada kuni 15. novembrini 2015. a aadressile vallavalitsus@puka.ee.
Taotluse vorm saadaval koduleheküljel.

Pearaamatupidaja karin tilGa

Kunstikuu raames 
Puka rahvamajas

Riina Tshaikovski fotonäitus

Esti Kittuse siidimaali näitus

Näitust saab külastada ringide tööajal ja kokkuleppel.
Helgi, helgipung@gmail.com, 5274 812.

2015 on eestis kuulutatud muusika-aastaks. Seda 
sooviga tõsta Eesti mitmekülgne muusikae-
lu tähelepanu keskpunkti,tutvustada muusika 
loojaid ja esitajaid, innustada muusikaga tege-
lemissoovi ja suurendada muusika osa meie iga-
päevaelus. 

Kui linnades ja üle-eestiliselt on tähistatud 
muusika-aastat suurte kontsertide ja festivalide-
ga, siis siin, väikses maakohas on mastaabid väik-
semad. Kuid muusikat ja eriti laulmist on meie 
rahvamajades alati olnud.

Puka meesansambel on tegutsenud 58 
auväärt aastat. Selle aja jooksul on nad esinenud 
küll lähemal ja kaugemal, võitnud hulgaliselt 
auhindu ja tunnustust. Nende jõud ei ole rauge-
nud ning tõenäoliselt kostub mehine hääl Puka 
vallas veel aastaid. 

Segakoori traditsioon on meie valla kultuurie-
lus juba 150 aastat vana. Noorima võsu staatuses 
on segakoor U-Tuur, kuid ise tunneme end kind-
lalt ning tegusalt. Tähistasime 1. novembril oma 
seitsmendat sünnipäeva. Tegevusaastaid pole just 
palju. Loodame siiski, et oleme andnud valla kul-
tuurielule pisutki värskust ja hoogu juurde.

Muusika aastat tähistades tõime 15 korral 
lavale kodukoha ajaloopärandiga muusikalise 
etenduse „Viimane Puka pritsimees ehk Taskud...
täis“. Oleme käinud väga paljudes Lõuna-Eesti 
rahvamajades, tutvunud toredate uute inimes-
tega, näinud põnevaid lavataguseid ja sõitnud 

maha lugematu hulk kilomeetreid. 
Viit esimest kooriaastat võib pidada ehk ene-

seotsinguks.Tutvusime koorimuusikaga, selle 
valude (lõputud proovid ja võitlus väsimusega) 
ja võludega (nii mõnus tunne on ikka etenduse 
lõpus kummardada!). Oleme harrastajad ja oma 
taustalt kõik erinevate elualade inimesed.Väga 
tähtsaks peame meeshäälte olemasolu kooris, 
mis on tähelepanu väärinud kõikjal, kus käime.

Muusikali idee alguses oli eesmärk teha just 
koostööd teiste valla kollektiividega. Koostöö 

arendamine Puka meesansambliga on oluliselt 
rikastanud meie segakoori kõlajõudu. Mida ei 
saa üksi,saab koos!

Tähtis on, et hoiame oma kodukoha mälestu-
si-väärtusi, salvestame meile olulised eluhetked,  
näeme teineteist enda kõrval vajalikuna.

Võime tõdeda, et ühiste ettevõtmistega oleme 
vääriliselt tähistanud muusika-aastat!

Segakoor u-tuur 

Muusika meis ja meiega...

1. klassiga tutvusime raamatukoguga. Rääkisime 
sellest, kuidas raamatukogus raamatud asuvad, 
kuidas raamatuid laenutada ning kuidas raama-
tukogus käituda. Lugesin A.Jakobsoni muinasjut-
tu „Tuuleema“. 

Arutasime tundmatute sõnade üle, mis mui-
nasjutus olid. Kokkuvõttes rääkisime, mida 
õpetlikku muinasjutust teada saime. Õpilaste 
suur soov oli ka ise muinasjuttu ette lugeda ja 
see õnnestus neil hästi. Tunni lõpus laenutas iga 
õpilane endale raamatu.

2. klassile tutvustasin Edgar Valteri „Pokuraa-
matut“. Lugesin raamatust ette katkendeid ja 
jutustasin, kuidas Edgar Valter puhus oma raa-
matus pokudele elu sisse. Iga õpilane joonistas 
pärast oma poku. Õpilaste väga toredad pildid 
riputasime stendile.

3. klassi õpilastele tutvustasin Kristiina Kassi 
raamatut „Samueli võlupadi“. Lugesin raamatust 
ka katkendeid ning õpilased pakkusid välja jutu 
lõpu, et kas padja võlujõud jäi alles. Mina lugesin 
ette, kuidas raamatu lugu lõppes. Lastel tekkis 

raamatu vastu huvi ja nad laenutasid 
selle endale koju.

4. klassi õpilased joonistasid pildi 
„Minu unistuste raamatukogu“. Väga 
vahvad joonistused said! Õpilastel oli 
ka unistus, et raamatukogus võiks olla 
bassein, kus nad saaksid lugeda vee-
kindlaid raamatuid. Mõnedel lastel 
puudusid tulevikus raamatukogus 
raamatud, lugeda sai ainult arvutis. 
Enamiku õpilaste arvates on ka tulevi-
ku raamatukogus teosed riiulites. Joo-
nistused panime stendile.

5. klassiga jätkus raamatukogus 
nende kirjanduse tunnis loetud tek-
kelugude tutvustamine. Lugesime 
muistendeid raamatust „Esivanema-
te varandus“ . Kõige huvitavam oli 
Puka-lähedase Vooremäe tekkimisest 
rääkiv lugu „Voorumägi ja Andres-
järv“. Igaüks sai teistele ette lugeda 
ühe muistendi.

Raamatukogupäevad 20.-30. oktoober 2015 
„Kohtume raamatukogus!“

Kuigatsi XII Sügistuur vene kabes 

toimub laupäeval, 7. novembril Kuigatsi külamajas.

Alustame kell 11.00  

Mängime šveitsi süsteemis 9 vooru, 10 
minutit kummalegi mängijale. 

Kolmele parimale medal ja meene. Kõikidele osalejale 
meepurk, mille suurus selgub loterii käigus. 

Täpsem info ja registreerimine telefonil 5341 2420.
Kohtumiseni Kuigatsis!

Eelmistest turniiridest leiad infot Kuigatsi kodule-
helthttp://kuigatsi.edicypages.com/kabeturniirid

Aitäh osalejatele ja kohtu-
miseni raamatukogus!

Puka kooli raamatukogu-
hoidja renna kiin
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Sangaste vallavalitsus, www.sangaste.ee 
Sangaste 67001, Valgamaa
Tel 766 8040, e-post: sangaste@sangastevv.ee

Õpetaja õilishing

2015. aasta toiduabi jagatakse Sangaste valla ela-
nikele NOVEMBRIS VALGA LINNAS Lembitu 
tänav 2 asuvas hoones (endine kutsekooli maja) 
kell 12.00-15.00 ainult järgmistel kuupäevadel: 

  esmaspäev,    9.11.2015 
  teisipäev,  10.11.2015 
  kolmapäev,  11.11.2015 
  kolmapäev,  18.11.2015 ja 
  kolmapäev,  25.11.2015. 

Toiduabile tuleb isiklikult järele minna (kaasa 
isikut tõendav dokument ja enda kilekotid või 
kastid!) või teha kirjalik volitus teisele isikule. 

Volituse tekst peaks olema kirjutatud järgmi-
se näidise järgi: Käesolevaga volitan mina, Mari 
Murakas (isikukood: 1234567889), enda asemel 
novembris 2015 vastu võtma Euroopa Liidu toi-
duabi: Endel Ennatlik (isikukood: 9887654321). 
Kogus: 4 komplekti. Alla kirjutada kuupäev ja 
allkiri. 

Toiduabi saavad need isikud ja perekonnad, kes 
said TOIMETULEKUTOETUST JA uue siht-
grupina VAJADUSPÕHIST PERETOETUST 
augustis ja septembris. Nendel, kellel toetus välja 
ei tulnud, olid sissetulekud liiga suured ka toidua-
bi nimekirja sattumiseks ning ka seekord nemad 
toiduabi ei saa. 

Pille Sikk, sotsiaaltöö spetsialist 

Kirjalik enampakkumine 
korteriomandite müügiks
Sangaste Vallavalitsus kuulutab välja kirjaliku avaliku enampakkumise 
vallavara müügiks:

1) Keeni külas Keeni 12-2 asuv korteriomand (kinnistu registriosa nr 
2161040, üldpind 93,30 m²). Pakkumise alghind 500 eurot, osavõtutasu 
10 eurot ning tagatisraha 50 eurot.
2) Keeni külas Keeni 12-7 asuv korteriomand (kinnistu registriosa nr 

2161540, üldpind 44,20 m²). Pakkumise alghind 500 eurot, osavõtutasu 
10 eurot ning tagatisraha 50 eurot.

Pakkumine peab olema laekunud Sangaste Vallavalitsusele (asukoht 
Valga mnt 7, Sangaste alevik, Sangaste vald, 67013) hiljemalt 9. no-
vemb- riks 2015. a kell 10.00 kinnises ümbrikus märgusõnaga “Keeni 
12-2” või “Keeni 12-7”. 

Osavõtumaks ja tagatisraha tasuda hiljemalt 9. novembriks 2015. a 
Sangaste Vallavalitsuse arveldusarvele EE421010202000578003 SEB 
Pangas. Makse selgitusse märkida “Keeni 12-2 osavõtumaks ja tagatis-
raha” või “Keeni 12-2 osavõtumaks ja tagatisraha”. Pakkumised avatakse 
Sangaste vallamajas 9. novembril 2015. a kell 10.15.

Lisainfo: e-post: kajar@sangastevv.ee, tel 5662 7688.

Kirjalik enampakkumine kinnistu müügiks
Sangaste Vallavalitsus kuulutab välja kirjaliku avaliku enampakkumise 
vallavara müügiks:

Lossiküla külas asuv Lahemaa kinnistu (kinnistu registriosa nr 2571440, 
katastritunnus 72402:002:0070, pindala 16,33 ha, sihtotstarve elamu-
maa). Kinnistu kasutamiseks on sõlmitud maa rendileping tähtajaga 
31.03.2016. a.

Sangaste Vallavolikogu 25. augusti 2015. a otsusega nr 27 on alga-
tatud Lahemaa katastriüksuse detailplaneering, mille eesmärgiks on 
planeeritava maa-ala kruntideks jaotamine, ehitusõiguse määramine, 
krundi hoonestusala, see tähendab krundi osa, kuhu võib rajada krundi 
ehitusõigusega lubatud hooneid, piiritlemine, ja tehnovõrkude ja -raja-
tiste asukoha määramine.

Kinnistu müüakse järgmistel tingimustel:
1) omandaja kohustub sõlmima müüjaga halduslepingu detailplaneeringu 
koostamise tellimise üleandmiseks;
2) omandaja kohustub koormama Lahemaa kinnistu ostueesõigusega 
müüja kasuks;
3) ostuhind tasutakse hiljemalt notariaalse müügilepingu sõlmimisel. 
Notaritasu ja riigilõivu tasub ostja. Pakkumise alghind 45 000 eurot, osa-
võtumaks 50 eurot ning tagatisraha 4500 eurot.

Pakkumine peab olema laekunud Sangaste Vallavalitsusele (asukoht Val-
ga mnt 7, Sangaste alevik, Sangaste vald, 67013) hiljemalt 9. novembriks 
2015. a kell 10.00 kinnises ümbrikus märgusõnaga “Lahemaa kinnistu”. 

Osavõtumaks ja tagatisraha tasuda hiljemalt 9. novembriks 2015. a 
Sangaste Vallavalitsuse arveldusarvele EE421010202000578003 SEB 
Pangas. Makse selgitusse märkida “Lahemaa kinnistu osavõtumaks ja 
tagatisraha”.

Pakkumised avatakse Sangaste vallamajas 9. novembril 2015. a kell 
10.15. Lisainfo: e-post kaido@sangastevv.ee, tel 518 2016.

Vaata täpsemalt www.sangaste.ee.

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

SÜNNID
Victoria Lepik              22. oktoobril

Sangaste valla sotsiaaltöö spetsialisti 
ei ole vallamajas: 

 teisipäeval, 10.11.2015 
 neljapäeval, 12.11.2015 
 neljapäeval, 19.11.2015 
 reedel, 20.11.2015 
 teisipäeval, 24.11.2015. 

Telefonil 52 47 930 tulnud kõnedele he-
listan tagasi koolituse vaheajal. 

Pille Sikk

A lguses ei olnud mitte midagi! Ei midagi 
ega kedagi! Siis loodi õpetaja ja nii sai 
valgus. 

Vot nii võiks alata haridusmaailma loomine! 
Aga tegelikult on ikka enne olemas ka õpilane, 
sest kellest ja milleks muidu see õpetajagi?! Ehk 
siis üks ,,kumb oli enne, kas kana või muna?„ lugu 
jälle. Oli kuidas oli või on siis nagu on, aga õpe-
taja-õpilane-õppimine: püha tarkuse ehitamise 
kolmnurga kolm nurka need on.

Õpetaja ja õpilase töösuhte soojus ja tempera-
tuur määrab ära selle vilja küpsusastme ja -maitse, 
mis seal protsessis valmis küpsetatakse. Kui see 
küpseb vinduvas ja valgusvaeses usaldamatuse 
õhkkonnas, on vili kribul ja hapu maitsega. Kui 
aga kõik olud on head, on ka vili hinde viie väärili-
ne. Samas seda vilja ei küpseta vaid üks kokk, vaid 
kaks või isegi kolm osapoolt. Nii et meie kõigi asi 
on maitseasi ka.

Õpetaja, kes on korralikult oma kolm tilka verd 
haridustondile tilgutanud, on saanud sealt ka 
lisaks vaeva-kohustusele ka võimaluse hingesü-

gavustesse ulatuvat rõõmu nautida, kui ta töövilja 
õied avanevad. See rõõm ja see tunne on hinda-
matu väärtusega. Antud ainult õpetajale ja ainult 
sedamoodi tunda saada.

Õpetamine on loomine. See on nagu väikese 
inimesega koos tema sisse maailma ehitamine. 
Maailma ehitamine on jumalik tegevus. Õpeta-
mine ongi jumalik tegevus ja ka kõrgem kohus-
tus. Kes sellesse ametit toore jõuga armsaks tahab 
endale teha, see tapab ennast ja teisi seestpoolt. 
Kui pole kutsumust antud, tuleb aru saada ja 
eemale astuda. 

Õpetamine on ka suur vastutus. See vastutu-
se määr on hulga suurem, kui näiteks sapööril. 
Sapööri vead jõuavad jõuliselt talle endale kohale, 
õpetaja omad jaotuvad ja paljunevad läbi õpilas-
te. Ehk teisisõnu, kui sapööril läheb kellapomm 
katki, siis see ongi katki koos tema endaga. 
Õpetaja,, katkised miinid“ jäävad aga õpilastes 
edasi tiksuma. Õnneks on ka iseeneses vigade 
parandamise võimalus olemas, kuid milleks see 
lisaaeg ja jube topelttöö?

Õppimine on nagu ingli käelt söömine. Oskad 
õieti ja aupaklikult võtta, saad jumaliku kogemu-
se ja head maitsed suhu kogu eluks. Suhtud ülbelt 
ja üleolevalt pakutavasse, lendab toitja lihtsalt ära. 
Edaspidi tuleb siis käepärase õppepudruga liht-
salt ihu elus hoida, sest naudingut pakkuvat hari-
duse-gurmeetoitu sulle enam ei pakuta või ei oska 
sa seda enam süüa.

Jätkem meelde, et elus ei tule kahetseda mitte 
mingite võimaluste puudumist, vaid olemasole-
vate võimaluste kasutama jätmist. Õppimine on 
võimalus!

Ja lohutuseks meile kõigile: Kes elab rumalusi 
tegemata, pole sugugi nii tark, kui ta arvab! Ehk 
siis kõike võib ette tulla ja kõike juhtunut ei pea 
siin elus ka ilmtingimata põdema. Elu on pidev 
õppimine nii heast kui ka halvast.

Elagu eluterve õppimine, hea Õpetaja, targalt 
õppija ning positiivne ellusuhtumine selle kõige 
vahel mahlaks!

vallavanem kaido taMberG

Toiduabi jagamine 
sügisel

Sangaste Valla Pensionäride 
Ühenduse „Härmalõng“

ARUANDE-VALIMISKOOSOLEK 

toimub 

neljapäeval, 12. novembril 
algusega kell 12.00 

Sangaste Seltsimajas.

Päevakasvas: 
ülevaade möödunud kolme aasta tegemistest; 
kandidaatide seadmine, uue juhatuse ja revis-

jonikomisjoni valimine; 
juhatuse liikmete seast uue esimehe valimine. 
Ühenduse liikmetel osavõtt kohustuslik!
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Südamlik kaastunne Liivia Lillele 
armsa 

VENNA 
kaotuse puhul.

Otepää Vallavolikogu
Otepää Vallavalitsus

ÜLO KURVITS
12.03.1938 - 28.10.2015

Palveränduri kasu-
tatud kaupade pood 

Pärna 15 avatud 
novembris igal

laupäeval 10-13.
...

Palveränduri kirik 
Pärna 15 kutsub 

lapsi iga kuu teisel ja 
neljandal

pühapäeval püha-
päevakooli kell 11.00.

Südamlik kaastunne 
Karin Jürgensonile isa

AUGUST VÄHI
kaotuse puhul.

Tantsuklubi Mathilde 
Hellenurmest

Südamlik kaastunne sulle Liivia 
venna

ILMARI

kaotuse puhul.

Ellu, Piia, Helle

Mis avar ja jumalik vaade
alla mõisale kauni pargi sees.

Siit hinge poeb taevalik aade -
siia tulla tahaks ikka ja veel...

(M. Juhanson)

AIME TIMOFEJEVA
(sünd. KASE)

23.04.1943 - 24.10.2015

Jagame klassiõe Eevi Lõokese 
leina.

Klassikaaslased Heljo, Maie, 
Villu, Rein, Tõnu, Valli, Evar, Juta, 
Klarissa, Erna, Priit, Arno, Raido 
ja klassijuhataja Liivia Suu Palu-
pera kooli 1955. aasta lennust.

Südamlik kaastunne Annikale 
lastega vanaisa, vanavanaisa

EDUARD PÕDRA

surma puhul.

Isa perega, Liidia, Ene, Andrus.

Lahkus jäädavalt meie tänava 
naaber

EDUARD PÕDER
Avaldame kaastunnet omastele.

Mälestavad Leili, Elmar, Evi, 
Aleks, Ester ja perek. Hermann 

ja Linnamägi.

Kord kustub iga küünal
kuid mälestus jääb...

EDUARD PÕDER

Südamlik kaastunne omastele.

Kaja, Ene, Alli, Endla, Harri, 
Maie, Slavik ja Vaike.

reklaami- ja kuulutuste 
hinnad

 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.

Esileheküljel avaldatava reklaami hind kokkuleppel toime-
tusega.
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.

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

Ostab Ostab 
metsakinnistuidmetsakinnistuidmetsakinnistuid

ja põllumaidja põllumaidja põllumaidja põllumaid
kogu Eestis. kogu Eestis. kogu Eestis. kogu Eestis. kogu Eestis. 

Ostab 
metsakinnistuid

ja põllumaid
kogu Eestis. 

KU U LU T U S E D

Müüa seamaterjali, põranda-,  
voodri- ja terrassilauda. Trans-
port tasuta. Tel 5258911

Ohtlike puude raie & hooldus, 
tel 56 866 157.

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

Vanavara ost: raamatud, nõud, 
märgid, rahad, postkaardid, do-
kumendid jne.Tel. 5395 8295

Koostan ehitusprojekte uutele 
ja vanadele hoonetele (elamud, 
abihooned, väiksemad tööstus-
hooned jms). Arhitektuurne kon-
sultatsioon. Küsi pakkumist! Teie 
soovide teostus arhitektiga koos-
töös! Tel: 5162690, info@jarve-
maa.eu.

AS Otepää Metall võtab tööle os-
kustega keevitaja. Info: 5266 065

Müüa kasutatud telliskive ja sa-
motte. Tel. 5559 6873

Toimetan ja aitan kirjutada eri-
nevaid tekste: ajakirjanduslikke, 
tutvustusi ja reklaame, avaldusi ja 
ettekandeid jms. Hind kokkuleppel.
Telef. 5115490

Müüa kruusa, liiva, mulda, killus-
tikku. Tel: 52 91 256

Lihaveisekasvatusega 
tegelev ettevõte 

ostab ja rendib 
põllu- 

ja rohumaid. 
Tasu soodne. Sobivad ka 

võsastunud maad.
heizung.oy@eesti.ee

GSM 511 3543

ÜLDEHITUS – 
REMONTTÖÖD
OMANIKU JÄRELVALVE

ehitusest@gmail.com
www.ehitusest.eu

EhitusEST OÜ
506 7848 

Avaldame kaastunnet Varju 
ja Toivo Tedrele

ÄMMA ja EMA

kaotuse puhul

KÜ Tehvandi elanikud

OLEV SIIK
27.11.1937 - 27.10.2015

EDUARD PÕDER 
16.10.1924 - 31.10.2015

Puka 
A ja O kaupluse juures
kell 9.00–10.00

November
11. novembril

November
10. ja 24. novembril

November
2., 9., 16. ja 30. novembril

November
11. novembril

Bussist saate nõu pangateenuste kohta, tellida 
pangakaardi, makseautomaadist oma kontole sularaha 
kanda ja välja võtta, teha arvuti abil makseid, avada 
hoiuseid ja sõlmida muid lepinguid.

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

Pangabussi peatused:

Sangaste 
kell 11.00-12.00
Rukkimaja parklas

Rõngu 
Vallamaja juures
kell 9.00–10.30

kell 13.00–16.30
Otepää 

Külastuskeskuse ees

Pangabuss
Kõik oma rahaasjad saate korda ajada Pangabussis!

Täname kõiki 

MAUNO KEMPPI

sõpru Otepäält, Paluperast ja 
Pühajärvelt, kes leinasid ja 

mälestasid teda koos meiega.

Tänuga Sirkka Kemppi koos 
laste ja nende peredega.

Pakume tööd majahaldurile 

puhkemajades Otepääl.

Kandidaadilt eeldame:

- rõõmsat ja sõbralikku meelt
- ausust ja korrektsust
- head suhtlemisoskust

- puhtuse- ja korraarmastust

Kasuks tuleb:

- erinevate keelte oskus (Inglise, Soome, Vene)
- isikliku auto olemasolu

Töö sisu:

- puhkemaja klientide vastuvõtmine ja ärasaatmine
- majade ja territooriumi koristamine ning korrashoid

Pakume:

- head töötasu vastavalt töömahule
- sõbralikku töökeskkonda

Huvi korral palume saata CV hiljemalt 
20. novembriks

info@puhkemajad.ee. 

Lisainfo: tel. 5652596, Marko
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Head saunaomanikud
ja ettevõtjad!

Euroopa VII Saunamaraton Otepääl toimub laupäeval, 6. veebruaril 2016.

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.
Praegune UPM Otepää vineeritehas toodab aastas 50 000 kuupmeetrit puidupinnalist ja 
pealistatud kasevineeri. Meie toodangut kasutatakse ehituses, transpordivahendites, veeldatud 
gaasi tankerites jms. Ettevõtte toodangust eksporditakse üle 90%. Praegu 200 töötajaga tehas 
tegutseb alates 2000. aastast. Otepää tehas kuulub rahvusvahelisse UPM-Kymmene kontserni, 
mis ühe maailma juhtivaima metsatööstusettevõttena annab tööd kokku u 20 000 inimesele.
Oleme alustanud Otepää vineeritehase laiendamisega. Sellega suurendame tehase 
tootmismahtu 90 000 kuupmeetrini aastas ja loome 40 uut töökohta. Projekti ajal ehitatakse 
lisaks uus biokütusel töötav katlamaja, mis kasutab vajaliku soojusenergia tootmiseks ainult 
tootmise käigus tekkivaid jääke. See tähendab väiksemat keskkonnamõju. Tehase laiendamise 
tööd juba käivad ning käikulaskmine on planeeritud tuleva aasta lõpuks.

Ajavahemikul jaanuar–mai 2016 võtame tööle

20 UUT PUIDUPINGITÖÖTAJAT,
kes töötavad erinevatel vineeritootmisseadmetel

Ootame Sind kandideerima, kui oled töökas, soovid õppida ja areneda, saavutada eesmärke 
koos kolleegidega, mõistad kvaliteedi ja tööohutuskultuuri olulisust ning Sul on
võimalik töötada vahetustega.

Uutele töötajatele pakume väljaõpet kogenud kolleegide juhendamisel, koolitusi ning 
võimalust omandada Euroopa Liidus kehtiv kutsekvalifikatsioon vineeritootmises, 
korralikke töötingimusi ja töötasu, mitmekesist tööd ning erinevaid 
soodustusi.

Vineeri tegemine võib küll tunduda raske, aga 
heade kolleegide abil saate selle töö kindlasti 
selgeks! 

Kandideerimiseks saada CV hiljemalt 
22.11.2015 aadressil evrika.lepik@upm.com.
Lisateave: 767 9108

Valgamaa „Kultuuripärl“ 
kandidaate saab esitada 
20. novembrini

Eesti Kultuurkapital kuulutab välja kultuuripree-
mia „Kultuuripärl“ kandidaatide esitamise Valga 
maakonnas. Preemia eesmärk on tunnustada ja 
innustada kõrgvormis kunstide, rahvakultuuri 
ning kehakultuuri ja spordi valdkonnas tegutseva-
te inimeste erialast pühendumist maakondades.

Preemia kandidaadiks võib esitada vastavas 
maakonnas tegutsevaid füüsilisi isikuid, kellel on 
jooksval aastal silmapaistvaid teeneid oma maa-
konna kultuuri- ja spordielu edendamisel.

Kandidaate võivad esitada kõik isikud ja orga-
nisatsioonid. Korraga võib esitada ainult ühe kan-
didaadi.

Valgamaa ekspertgrupile tuleb esitada vabas 
vormis ettepanek või taotlus, milles peavad 
olema: lühike kirjeldus kandidaadi loomingulis-
test või sportlikest saavutustest jooksval aastal, 
kandidaadi tutvustus ja andmed (nimi, isikukood, 
aadress, telefon, e-post).

Kirjalikud ettepanekud palume saata e-posti 
aadressil: valgamaa@kulka.ee või esitada taotlus 
Valgamaa ekspertgrupp, Kesk 12-339, Valga 
68203.

Lisainfo: Eha Mandel (valgamaa@kulka.ee; 
+372 5886 1411).


