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Otepää Muusikakool tähistas
kontserdiga oma 40. sünnipäeva
7. novembril 2015 toimus Otepää
Gümnaasiumis Otepää Muusikakooli 40. aastapäevale pühendatud
kontsert, kus esinesid muusikakooli
õpilased, õpetajad ja vilistlased ning
Pühajärve Puhkpilliorkester.
Juubelikontserdil olid tegevad
kõik need, kel muusikakooliga
side – näiteks oli õhtujuhiks muusikakooli vilistlane, praegune Von
Krahli Teatri näitleja Ott Kartau,
helipuldis istus aga teine vilistlane
- Elmo Saul. Külalised said kuulata
meeleolukaid tantsuviise, klassikalist muusikat, erinevat pillimängu,
rahvamuusikapopuriid, oma mälestustest rääkis vilistlane Kadri Steinbach. Kontserdi lõpetasid üllatusesinejad, kes vastupidiselt teistele ei
mänginud pille, vaid esitasid rahvatantse. Nagu tavaks, oli juubilaril ka
palju õnnitlejaid.
Otepää Vallavalitsus tunnustas muusikakooli juubeli puhul
400 euroga. „Otepää Muusikakool
on kahtlematult piirkonna au ja
uhkus,“ sõnas Otepää vallavanem
Kalev Laul. „Neid omavalitsusi, kus
nii heal tasemel muusikaalast õpet
antakse, polegi nii palju. Muusikakooli õpilased on võitnud mitmeid
üle-riigilisi konkursse.“
Otepää Vallavalitsuse tänukirjaga
tunnustati pikaajalisi muusikakooli töötajaid Merike Roopi ja Anne
Aret ning direktorit Tuuli Vaherit.
Otepää Muusikakooli direktor
Tuuli Vaher tõdes, et paljud vilistlased on otsustanud oma eluteed
jätkata muusikaga seotult. Haridusteed on jätkatud kõrgema astme
muusikakoolides - edasi õppima on
mindud erinevaid instrumente, laulmist, pärimusmuusikat jne. Kooli
vilistlastest on pedagoogidena tunnustatud kitarrist Peep Peterson,
koorijuht Vilve Maide ning Koeru
Muusikakooli direktriss Kerli Sirila,
lauljana töötab Viinis Evelin Saul.
„Otepää Muusikakooli tänane sisu
on selline tänu inimestele, kes siin
majas töötavad,“ lausus Tuuli Vaher.
„Olen väga tänulik, et meil on väga
erinevad isiksused ja igaüks panustab täpselt sellisel moel nagu temale
omane, nii tekivad kokkuvõttes
parimad ideed ja lahendused.“
Otepää Muusikakooli tänukirjad
said muusikakooli töötajad Imbi
Poolakene, Ülle Rebane ja Helen
Kirsi.

Otepää Muusikakooli ajaloost
Aastatel 1961-1975 sai Otepääl
süvendatult muusikat õppida keskkooli juures tegutsenud muusikaklassides.
Otepää Lastemuusikakool alustas
Otepää Keskkooli ruumides tööd
1975. aasta 1. septembril. Esimesel õppeaastal oli koolis 60 õpilast,
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Tunnustati Otepää
valla aasta isa ja
õnnitleti väikseid
ilmakodanikke

kellest esimeses klassis alustasid
27. Direktor Vello Sootsi juhtimisel töötasid õpetajatena Anne
Soots (praegu Are), Merike Hanson
(praegu Roop), August Krents,
Aare Rohumets, Varju Teder ja Evi
Savi. Kui muusikaklassides oli võimalik õppida vaid akordioni ja klaverit, siis lastemuusikakooli avamisega lisandus ka viiuli ning erinevate
puhkpillide õppimise võimalus.
1990-2003
toimus
õppetöö
Virulombi tänava õppehoones.
Aastatel 1999-2005 oli direktoriks
Pirika Sööt. Aastast 2005 on direktoriks Tuuli Vaher. Aastatel 20102014 töötasid direktori kohusetäitjatena Vilve Maide, Anneli Narusk
ja Merike Roop.

kakool taas vanas koolimajas, mis
sedapuhku on põhjalikult renoveeritud.
Hetkel omandab 13 õpetaja
juhendamisel pillimängu oskusi 97
õpilast. Instrumentidest on võimalik
õppida klaverit, akordioni, viiulit,
erinevaid vask- ja puupuhkpille,
klassikalist ja elektrikitarri. 2015.
a sügisel taaskäivitati lauluõpe. Iga
eriala baasil on moodustatud väiksemaid ja suuremaid ansambleid.
Rühmatundides jagatakse teadmisi
solfedžost ja muusikaloost.
Lõputunnistuseni on jõudnud 219
õppurit.

Muusikakooli tänapäev

Alustades staažikamatest töötajatest, on hetkel muusikakoolis tööl:
Anne Are - klaveriõpetaja

2004. a. algusest tegutseb muusi-

Töötajad

Merike Roop - akordioniõpetaja,
administraator
Imbi Poolakene - klaveriõpetaja,
koristaja
Varju Teder - viiuliõpetaja
Arno Anton - puhkpilliõpetaja
Külli Teearu - puhkpilliõpetaja
Anneli Narusk - ajutiselt ei tööta
Lii Peterson - solfedžoõpetaja
Tuuli Vaher - klaveriõpetaja,
direktor
Evelyn Ainlo - kitarriõpetaja
Rain Mõttus - majahoidja, remondimees
Ülle Rebane - klaveriõpetaja,
kontsertmeister
Milvi Erm - viiuliõpetaja
Eve Eljand - muusikaloo õpetaja
Helen Kirsi - lauluõpetaja.
Monika Otrokova

Vasakult: Mati Kollak, Aivar
Ostrak, Andres Oja.

7. novembril toimus traditsiooniline valla aasta isa tunnustamine Otepää Gümnaasiumis.
Valla aasta isaks sai Aivar Ostrak. Samas toimus ka teine traditsiooniline sündmus – sünnikirjad said valla kõige pisemad ilmakodanikud.
Pidulikul tunnustamisüritusel tänasid ja
tunnustasid valla aasta isa ja aasta isa nominente volikogu esimees Kuldar Veere,
vallavanem Kalv Laul ja Otepää Naisseltsi
esinaine Ene Raudsepp.
Tänavu esitati aasta isa aunimetusele
neli kandidaati – lisaks Aivar Ostrakule veel
ka Mati Kollak, Andres Oja ja Raido Mõttus. Kõik kandidaadid olid väga tublid ning
komisjonil oli valikut raske teha.
Uutele vallakodanikele andsid sünnikirjad üle ja õnnitlesid vanemaid volikogu esimees Kuldar Veere, vallavanem Kalev Laul
ning haridus- ja kultuurinõunik Janika Laur.
Sünnikirjad said 11 tüdrukut ja 7 poissi, kes
olid sündinud 01.04.-30.09.2015.
Lisaks sünnikirjadele said lapsed mälestuseks graveeringuga fotoalbumi, Kultuuriministeeriumi välja antud lasteraamatu „Pisike puu“ ja MTÜ Karukäpa kootud papud.
Kontsert-osas pakkusid isadele ja lastele
meeleoluka ja ilusa elamuse Toomas ja
Inga Lunge.
Kontserdi korraldasid Otepää Kultuurikeskus ja Otepää Naisselts koostöös
Otepää Gümnaasiumi ja Otepää Vallavalitsusega.
Otepää valla aasta isal Aivar Ostrakul on
kolm last: Allar (22 a), Andre (21a) ja Katriin (9a).
Aasta isa nominent Mati Kollakul on 3 last,
7 lapselast ja 4 lapselapselast.
Aasta isa nominent Raido Mõttusel on
kolm last ja üks lapselaps.
Aasta isa nominent Andres Ojal on kolm
last.
Monika Otrokova

Otepää vallavalitsus, www.otepaa.ee
Lipuväljak 13 67405, Otepää
Tel 766 4800, e-post: vald@otepaa.ee
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Otepää vallavalitsuses on tööl
planeerimisspetsialist Enelin Alter

AMETLIK INFO
Otepää Vallavalitsuses
09.11.2015
n

Alates 3. novembrist 2015 töötab Otepää Vallavalitsuses planeerimisspetsialist Enelin Alter.
Planeerimis- spetsialisti tööülesanneteks on detailplaneeringute
menetluse korraldamine ja üldplaneeringualane tegevus ning keskkonnamõjude hindamisega seotud toimingute teostamine.
Enelin Alter on lõpetanud Otepää Gümnaasiumi ning 2010. aastal
Eesti Maaülikooli bakalaureuse kraadiga maastikuarhitektuuri erialal.
Õpingud jätkuvad Eesti Maaülikoolis magistriõppes maastikuarhitektuuri erialal.
Töötamine Otepää Vallavalitsuses ei ole Enelinile võõras – 20122013. aastatel töötas ta Otepää Vallavalitsuses planeerimisspetsialistina.
Kontaktid: Tel. 766 4820 e-post: Enelin.Alter@otepaa.ee.
Vastuvõtuajad: E 10-12 ja 14-17.30.

Väljastati Nikita Oissarele projekteerimistingi-

mused Nüpli külas Rüakõrtsi maaüksusel elamu ja
abihoonete ehitusprojekti koostamiseks.
n

Väljastati Ene Allmäele projekteerimistingimused

Raudsepa külas Allmäe maaüksusel elamu ja abihoonete
ehitusprojekti koostamiseks.
n

Väljastati Peeter Sokule ehitusluba Vana-Otepää

külas Soku maaüksusel ehitise (puurkaev) püstitamiseks.
n

Väljastati Elisa Eesti ASile kasutusluba Pühajärve

külas Masti maaüksusel asuva ehitise (Hundisoo antennimast, ehitisregistri kood 220541549) kasutuselevõtuks.
n

Väljastati Elisa Eesti ASile kasutusluba Arula külas

Kuutsemäe maaüksusel asuva ehitise (vaateplatvormiga

Volikogu eelnõu
„Ühissõidukipeatustele
kohanimede määramine“ avalikustamine
Otepää Vallavalitsus on algatanud Otepää vallas asuvatele ühissõidukipeatustele kohanimede
määramise menetluse.
Kohanime määramise menetluse dokumentidega on võimalik tutvuda Otepää valla kodulehel
www.otepaa.ee.
Ettepanekuid on võimalik esitada Otepää
Vallavalitsusele aadressil vald@otepaa.ee kuni
27. novembrini 2015.
Monika Otrokova

antennimast, ehitisregistri kood 220075783) kasutuselevõtuks.
n

Määrati ühele isikule matusetoetus summas 128

Jõulukuine lastevanemate kool Otepää
Gümnaasiumis

eurot.
n

Vabastati korraldatud jäätmeveoga liitumisest neli

isikut.
n

DETAILPLANEERINGUD

Kinnitati Otepää Gümnaasiumi hoolekogu koosseis

järgmiselt: 1.1 Peeter Kangur (Otepää Vallavolikogu määratud esindaja); 1.2 Katrin Karus (lastevanemate koosolekul valitud vilistlaste esindaja); 1.3 Greta Maria Kivi (õpilasesinduse nimetatud esindaja); 1.4 Margo Krüünvald
(põhikooliõpilaste vanemate esindaja); 1.5 Toomas Liiva
(kooli toetavate organisatsioonide esindaja); 1.6 Jana Mae

Suitsu kinnistu detailplaneeringu avaliku väljapaneku
tulemused ja avaliku arutelu toimumine
Detailplaneeringu avalik väljapanek toimus 14.08.2015 – 11.09.2015. Avaliku väljapaneku ajal esitas 1 kodanik ettepanekuid ja
vastuväiteid. Avaliku väljapaneku järgne avalik arutelu toimub 30.11.2015 kell 17.00 Otepää Vallavalitsuse nõukojas.

(põhikooliõpilaste vanemate esindaja); 1.7 Jaana Mihailišina (õppenõukogu esindaja); 1.8 Janek Moros (gümnaasiumiõpilaste vanemate esindaja); 1.9 Heidi Mõttus

Avaliku väljapaneku järgselt täiendatud planeeringuga on võimalik tutvuda alates 13.11.2015 Otepää valla veebilehel www.
otepaa.ee ning tööajal Otepää Vallavalitsuses.

(gümnaasiumiõpilaste vanemate esindaja); 1.10 Marika
Paavo (õppenõukogu esindaja); 1.11 Joonas Rello (õpilas-

Info: Enelin Alter, enelin.alter@otepaa.ee, 7664820.

te esindaja); 1.12 Pille Villems (põhikooliõpilaste vanemate esindaja).
16.11.2015
n

Väljastati osaühingule Astrosteel ehitusluba Kau-

rutootsi külas Ala-Väini maaüksusel ehitise (üksikelamu)
Määrati ühekordne toetus 11-le kodanikule kogu-

summas 430 eurot.
n

Määrati 2015/2016 õppeaasta lõpuni kooli- ja las-

teaiatoidu toetus kolmele vähekindlustatud perede lastele:
n

Otepää Vallavalitsus

Eraldati Otepää Vallavalitsuse reservfondist eelar-

vereale „Spordiorganisatsioonid“ 600 eurot Otepää valla

Otepää Vallavalitsus

noorsportlaste pulmonoloogiliste ja kardioloogiliste uurinTervisekeskusele.
Kanti Pühajärve Põhikooli raamatukogus maha

järgmine vara: 1.1 110 eksemplari tööraamatuid, summas
720,40 eurot; 1.2 175 eksemplari töövihikuid ja 136
eksemplari päevikuid, summas 1448,81 eurot.
n

Kanti Otepää Lasteaias maha 324 ühikut kasutus-

kõlbmatut vara, summas 3823,82 eurot.
n

Otsustati tunnustada tänukirjaga järgmiseid polit-

seiametnikke: 1.1 Mario Kants; 1.2 Anu Nigol; 1.3 Andres
Rosenberg; 1.4 Jaana Toode; 1.5 Marika Veske; 1.6 Aarne
Vihm.
n

Tunnustada tänukirja ja 50 euro (neto) suuruse

rahalise preemiaga järgmiseid abipolitseinikke: 2.1 Urmas
Kuldmaa; 2.2 Leonid Liivamägi; 2.3 Madis Mõistus; 2.4
Aleksander Mõttus; 2.5 Mari Mõttus; 2.6 Rita Pärnik; 2.7
Kersti Tamm; 2.8 Marko Tiirmaa; 2.9 Voldemar Tilga.
n

256 eurot.

SÜNNID
Martin Peetsmann

sotsiaalteenistuse juhataja

12. novembril

Maa-ameti teade
Maa-amet on välja kuulutanud avaliku kirjaliku
enampakkumise Otepää piirkonnas asuvate kinnistute müümiseks.
Pakkumiste esitamise tähtaeg on 2.12.2015.
Täpsemat informatsiooni saab Maa-ameti kodulehelt aadressiga www.maaamet.ee.

erivajadustega inimeste
tegevusjuhendaja

• sotsiaalteenistuse juhataja ametikoha põhieesmärk
on sotsiaalhoolekandealase töö juhtimine ja korraldamine ning valla elanikele teenuste osutamine.

Nõudmised kandidaadile:
• erialane kõrgharidus
• vähemalt kaheaastane töökogemus sotsiaalvaldkonnas;
• valdkonnaalase seadusandluse tundmine;
• tööks vajalike arvutiprogrammide ja andmekogude
kasutamise oskus.

• üldised teadmised riigi põhikorra, avaliku teenistuse,
kohaliku omavalitsuse korralduse põhimõtetest;
• meeskonnatöö kogemus, organiseerimisvõime, suur
pingetaluvus,
• kohalike olude tundmine;
• projektide koostamise ja juhtimise kogemus;
• eelnev avaliku teenistuse kogemus.

Omalt poolt pakume:

• psüühiliste erivajadustega klientide igapäevaeluga
toimetulekuoskuste kujundamine,
• klientide tegevusvõime hindamine ning nende vajadustele vastava individuaal-või rühmatöö läbiviimine,
• loovtöö juhendamine, tööoskuste kujunemise
toetamine,
• klienditöö dokumenteerimine ja aruandlus,
• kliendi perekonna ja lähedaste nõustamine ning
koostöö.

Nõuded kandidaadile:
• üldkeskharidus (soovitavalt erialane haridus või
tegevusjuhendaja kutsetunnistus),
• laitmatu renomee,
• empaatiavõime, pingetaluvus, kohusetunne, kannatlikkus,
• hea suhtlemisoskus, organiseerimis- ja algatusvõime,
meeskonnatöö oskused,
• töövaldkonnaga seotud seadusandluse tundmine,
• soov töötada erivajadustega inimestega,
• B-kategooria juhiload.

Omalt poolt pakume:
• huvitavat ja vastutusrikast tööd,
• täiendkoolituse võimalusi,
• sõbralikku toetavat kollektiivi,
• paindlikku tööaega.

• huvitavat ja vastutusrikast tööd;
• enesetäiendamise võimalusi;
• sõbralikku kollektiivi;
• konkurentsivõimelist palka.
Kandideerimiseks saata hiljemalt 01.12.2015.a oma sooviavaldus ja CV aadressile: Otepää Vallavalitsus, Lipuväljak 13, 67405
OTEPÄÄ või e-maili aadressile vald@otepaa.ee.

Kandideerimiseks palume saata hiljemalt 03.06.2015.a
avalduse koos palgasooviga, haridust tõendava dokumendi
koopia ning elu- ja töökirjelduse aadressile: Otepää Vallavalitsus, Lipuväljak 13, 67405 OTEPÄÄ või e-maili aadressile
vald@otepaa.ee.

Lisainfo tel: 766 4801; 524 0174.

Lisainfo tel: 766 4825; 5303 3032.

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

Otepää Vallavalitsus

Peamised tööülesanded:

Töö kirjeldus:

Kasuks tuleb:

Määrata kahele isikule matusetoetus kogusummas

saab tööd

saab tööd

gute läbiviimiseks. Eraldatud summa kantakse SA Otepää
n

Tegevused saavad alguse kell 18 viies erinevas töötoas: õpetaja Tiie Jaaniste juures saab
õppida jõulukaunistustega karpide ja pildiraamide valmistamist (ruum U202), õpetaja Ave
Kruusmaa juhendatavas töötoas saab valmistada keraamilisi jõuluehteid (töötuba on kooli
kunstikodus), õpetaja Jelena Salumaa õpetab
kalligraafiat erinevates tehnikates (ruumis U308),
õpetaja Peeter Mändla töötuba pakub jõuluteemalist meisterdamist (ruumis 114) ja õpetaja
Jaana Mihailišina juures saavad kätt proovida
robootikahuvilised (ruumis 110).
Registreerimise tähtaeg on seekord
25. november, ikka aadressil
vanematekool@nuustaku.edu.ee.

püstitamiseks.
n

Jõulukuu lastevanemate kool on 3. detsembril,
seekord toimetame töötubades.

Toimetuse kolleegium: Kalev Laul,
Terje Korss, Kaido Tamberg
Toimetaja: Arvo Saal
Teostus: MTÜ Meediagrupp Süd-Est
Trükk: AS Kroonpress

saab tööd

koduhooldustöötaja
Töö kirjeldus:
• eakatele ja erivajadusega tööealistele inimestele
koduhooldusteenuse osutamine.

Nõuded kandidaadile:
• eesti keele oskus kõrgtasemel,
• laitmatu renomee,
• iseseisvus, empaatiavõime, pingetaluvus, kohusetunne,
• hea suhtlemisoskus, organiseerimis- ja algatusvõime, meeskonnatöö oskused,
• B-kategooria juhiload ja isikliku auto kasutamise
võimalus.

Kasuks tuleb:
• hooldustöötaja kutseharidus või eelnev kogemus
hoolekande vallas.

Omalt poolt pakume:
• huvitavat ja vastutusrikast tööd,
• koolitus- ja arenemisvõimalusi,
• sõbralikku toetavat kollektiivi.
Kandideerimiseks palume hiljemalt 02.12.2015.a saata
CV ja avaldus: Otepää Vallavalitsus, Lipuväljak 13, 67405
OTEPÄÄ või e-maili aadressile vald@otepaa.ee.
Lisainfo tel: 766 4801; 524 0174.

Toimetusel on õigus kirju ja kaastöid nende
selguse huvides toimetada ja lühendada.
Kaastöid ei retsenseerita ega tagastata.
Toimetus ei vastuta kuulutuste ja reklaamide
sisu eest.

Järgmine Otepää Teataja
ilmub 4. detsembril.

20. november 2015

Otepää vallavalitsus, www.otepaa.ee
Lipuväljak 13 67405, Otepää
Tel 766 4800, e-post: vald@otepaa.ee
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Isadepäev Otepää lasteaias – kontserdist soomukisõiduni
Sel aastal olid leidlikud õpetajad isadepäeva tähistamiseks välja mõelnud
iselaadseid võimalusi.
Pidutsemine algas Võrukaela
majas, kus kaks vanemat rühma tegid
koos Lõvi Leo ja Valga politseinikega
helkurikõndi. Üheskoos liiguti lasteaia
hoovist linna keskväljakule. Seejuures
anti igale helkurita vastutulijale elupäästja ning selgitati väikese asjakese
vajalikkust. Keskväljaku juures olevad
puud said selga helkurirüü, sest iga
laps ja isa riputasid ürituse lõpetuseks
nende külge elupäästjaid. Kellel odavaimat elukindlustajat pole, saab selle
puuoksalt endale napsata ja külge
riputada ehk veel tänagi.
Märke toimunust võime leida veelgi
– lasteaia hoovi puudel ripuvad meisterdatud pabernukud. Kes pimedas
möödub, võib näha, kuidas õuepealne särab valgusvihkude korral justkui
oleksidki jõulud käes, sest iga nuku
tegemisel kasutati muuhulgas ka fluoresseeruvat materjali.
Helkuri olulisusele rõhusid ka
Mesimummi rühma liikmed. Nemad
korraldasid õuealal suure otsimismängu: eri kohtadesse olid ära peidetud helkiva materjaliga tähistatud
mänguasjad. Kodust kaasa võetud

kaevuri- ja taskulambid abistasid peidetud loomade leidmisel nii isasid kui
lapsi. Igale meeskonnale oli auhinnaks
Maanteeameti helkiv slap-wrap.
Kaisukarud korraldasid samuti
ürituse õues: liikumisõpetaja eestvedamisel toimus orienteerumismäng,
mis kulmineerus Talvekiriku juures.
Seal ootas osalejaid liikuv ja mürisev
üllatus. Kohale oli sõitnud kaitseväe
soomuk, mida kõik said lisaks vaatamisele ka käega katsuda ja sellesse
sisse ronida. Need, kes kuulikindlasse masinasse julgesid siseneda, viidi
sõitma. Masina lagi oli madal ja välja
nägi ainult tulistamispiludest – vahva
elamus nii vanematele kui lastele.
Krõllide rühm tähistas isadepäeva
perepäevana Uue-Antslas maailma
kõige väiksemas siseliikluslinnas.
Tegevused hoopis teistsuguses maailmas algasid isade õnnitlemise ja neile
esinemisega, misjärel maitsti lapsevanemate küpsetatud kringlit. Pärast
kõhutäidet avanes laste ja vanemate
ees tõeline linn, kus olid olemas valgusfoorid, sõidu- ja ringteed. Liiklusõpetajaga mängiti ja õpiti linnas
liiklemist. Omapära lisas seegi, et
kõigil, kes eksisid valgusfoori värvide
vastu, soovitati „kartsas“ istuda. Isad

Soomuk reisijatega. Foto: Kirli Keemu
ja suuremad õed-vennad andsid oma
panuse, et pere kõige väiksemad
saaksid ise autot juhtida: pesamunad
valmistati autosõiduks ette ja nii need
krõllid autodega ringi vurasidki – saatjateks lapsevanemate õnnelikud näod.
Pähklipurejad tegutsesid rühmas,
kus papadega koos volditi, lennutati
paberlennukeid, mängiti konnamängu. Ettevõtmine oli mõnus aeg selleks,
et lihtsalt koos lastega mängida.
Sajajalgsete isadele oli tähtpäev

meeldejääv selle poolest, et iga võsu
kinkis oma isale suure hoolega meisterdatud kuldse medali.
Oli ka neid, kes kandsid edasi traditsioonilist tähistamisviisi: Otikese
ja Lepatriinu rühmades rõõmustasid
lapsed isasid kontserdiga. Vanem sai
oma võsukest imetleda laulmas või
luulet lugemas.
Otepää lasteaia õppealajuhataja
Merike Ennok

Otepää Aedlinna setsingu esimesed viis aastat
Selle aja sisse jäävad õuelaadad, perepäevade matka- ja sporditegemised,
Jüripäeva lõkketuli, kevadised pargikoristamised, Luule, Silvia ja Marju
keedetud külasupi söömised töö
lõpus, verivorstide tegemise õppimine ning loengud Hiina tee traditsioonidest, vesiaeroobika ja kõhutantsuga
tegelemised, Kubija Spaa külastused
ja näitus Võru muuseumis. Ilmunud
on raamat aedlinna lugudega. Tõnise
eestvedamisel sai alguse Naabrivalve
tegevus. Koostöös Otepää vallaga on
meie pargiteed pimedal ajal valgustatud ja aedlinnal on oma teadetetahvel
Tamme tänava alguses.
Me osaleme ka rahvusvahelises
Nordplus projektis Senior Motivation to Learn. Selles projektis saab iga
osalev maa saata koosolekule kaks
esindajat, kellest üks on projekti koordinaator. Kui eelmisel aastal osalesime koos Silviaga Mägiga, siis tänavu
oli meie seltsingust teiseks liikmeks
Marju Ilves.
Järgnevalt esmakordselt projektis
osalenud Marju muljeid. ’’Viibisime
23.-25. oktoobril Lätis. Esimene päev
kulus Riia kauni vanalinnaga tutvu-

Grupp projektis osalejaid Jaunpilsi lossi kõrval koos giidiga.
miseks. Lisaks oli võimalus külastada uut ülikooli hoonet, mida isegi
riialased polnud veel seest näinud
ja mis oli väga muljetavaldav. Giid
rääkis, et nurgakivi pandi juba 2008.
aastal, aga hoonet ehitama hakati 1,5
aastat tagasi ja selle aasta septembris
koliti sisse. Algselt oli ülikoolil olnud
kasutada kolm eraldi asuvat hoonet,
nüüdseks on kõik teaduskonnad
toodud ühte hoonesse. Käisime
keemia osakonnas, mis on väga kaa-

Kitarriduo Siim Kartau ja Sulo Kiivit esinevad
Otepää Muusikakoolis 26. novembril kell 17.00
24.11.- 6.12. toimub Eestis kitarrifestival "Fiesta de la Guitarra". Festivali raames
on kontserdid Tallinnas, Tartus, Narvas, Pärnus, Haapsalus, Põlvas, Valgas,
Võrus, Raplas, Rakveres, Jõhvis, Räpinas ja Otepääl. Festivali üks eesmärke on
tuua kontserdid muusikakoolidesse ja tutvustada väikestele kitarrimängu harrastajatele Eesti noorema põlvkonna profesionaalseid kitarriste.
Otepää Muusikakoolis esinevad festivali raames kitarriduo Siim Kartau ja
Sulo Kiivit. Kontsert on kuulajatele tasuta.
Sulo Kiivit ja Siim Kartau alustasid koostööd kitarriduona 2015. aasta kevadel
pärast Sulo Kiiviti naasmist Eestisse. Hetkel on duo repertuaaris M.de Falla,
A.Piazolla, A.Barriose, M.Coronell´i, A.York´i muusika.
Siim Kartau alustas muusikaõpinguid Otepää Muusikakoolis õp. Peep Petersoni kitarriklassis aastatel 1999-2003. Pärast põhikooli lõpetamist Otepää Gümnaasiumis astus ta H.Elleri nim. Tartu Muusikakooli, kus tema õpetajateks olid

saegse ja kalli sisustusega ja saime ka
katuseterrassile minna, kust avanes
vaade kogu linnale.
Teine päev sõitsime Jaunpilsi,
kus toimus projekti sisuline töö,
jagati mõtteid ja tehti ettepanekuid.
Vestlusring oli meeldivas õhkkonnas
inglise-vene keeles. Õhtupoolikul
kohtusime Jaunpilsi pensionäridega
nendele valla poolt ehitatud majas,
kus nad saavad käia koos tähtpäevi
pidamas, sportimas ja õpiringides

osalemas. Sealt edasi liikudes jõudsime kohta, kus suurele põllule oli
1200 kuusetaime labürindina istutatud. Ei julge mõeldagi, mis saab siis
kui puud suureks kasvavad ja üle
puude latvade enam ei näe! Järgmisena tuli hakata õppima küünalde
valmistamist ja puust legode tegemist. Kõik said olla meistrid.
Ööbisime kaunis 14. sajandist
pärit losskindluses ja meile tehti
giidi juhendamisel ekskursioon lossi
ajaloost. Saime teada, et algselt oli
hoone olnud ühekorruseline kindlus,
hiljem ehitati juurde teine korrus.
Õhtusöök oli meil lossis ühes kambris
ja keskaegses stiilis. Laual oli kauss
veega, kus ujusid roosi kroonlehed,
kõrval linased salvrätikud, et saaksid
oma sõrmi loputada, sest süüa tuli
puulusikatega või sõrmedega.
Viimasel päeval Riias külastasime
Toomkirikut ja nautisime orelimängu.
Aega jäi veel niipalju, et jõudsime ka
loodusmuuseumi sisse astuda ja väga
huvitavat näitust päikese kujutamisest
eri rahvuste kunstis vaadata.’’
Marju Ilves, Ene Kelder

Aleksander Vinitsky ja Jelena Ossipova.
Järgnesid õpingud Eesti Teatri ja Muusikaakadeemias dots. H.Mätliku kitarriklassis, kus ta omandas bakalaureuse
kraadi klassikalise kitarri erialal.
Aastatel 2011 õppis ta vahetusõpilasena Hispaanias Granadas asuvas "Victoria Eugenia" nimelises konservatoriumis.
Het- kel õpib Siim Eesti Muusika- ja
Teatriakadeemia magistriõppes.
Sulo Kiivit on sündinud Võrus ja üles
kasvanud Tartus. Aastatel 2005-2006
õppis ta H.Elleri Muusikakoolis Alexander Vinitsky käe all ning seejärel viis
saatus teda juba Taani, kus astus 2009. a Aarhusis Kuninglikku Muusikaakadeemiasse. Ta on ennast täiendanud ka Hispaanias, Conservatorio Superior de
Musica de Sevillas prof. Antonio Duro juhendamisel.
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Kultuurikalender
29. novembril kell 15.32
Otepää Keskväljakul
advendiküünla süütamine. Laulab Margit
Tali.
29. novembril kell 16.00
Otepää Raekoja
saalis Otepää vanamuusikaansambli kontsert.
5. detsembril kell 16.00
Otepää Raekoja
saalis Pühajärve Puhkpilliorkestri kontsert.
7. detsembril kell 11.00
Otepää Gümnaasiumi saalis kogupereetendus „Päkapikk“.
Kõige vahvam Eesti kirjanik ja kõige vahvam
Eesti näitleja jutustavad teile tõelise jõululoo
erilisest päkapikust. Eriline on see lugu sellepärast, et sellest loost saate Te teada, kuidas sündis üks eriline päkapikk. Päkapikud
ongi ju kõik väga erilised tegelased, aga
see päkapikk ja tema lugu panevad tõesti
imestama. Nii imelised lood on võimalikud
vaid jõulude ajal. Kui Sa oskad ilusti paluda,
olla kannatlik iseenda ja teistega ja mis kõige
tähtsam – oskad unistada, siis on tõesti tarvis
ainult jõulusid, et Su unistused täituksid.
Kogupere etendus “Päkapikk” on selle talve lõbusaim lugu, mis pakub mõtlemisainet ja meelelahutust naljakate juhtumiste ja haarava
muusikaga nii väikestele kui ka suurtele.
Kestvus ca 45 min. Vanus 4+. Pileti hind kõigile
9 eurot. Gruppidele alates 10st inimesest 5 eurot.
Piletid müügil Piletilevis, Otepää Kultuurikeskuses
ja kohapeal enne etenduse algust. Info ja piletite
broneerimine: 5804 3215.

13. detsembril kell 13.00
Otepää Gümnaasiumi saalis puhkpillikvintett Estica ja Pärnu
käsikellade ansambli kontsert. Tasuta.
17. detsembril kell 18.00
Otepää Palveränduri
kirikus Pille Lille Muusikute Fondi kontsert
„Jõuluootus“. Esinevad Kristina Kriit (viiul)
ja tema õpilane Angelina Jarošenko (viiul).
Klaveril Jelena Fomina. Kavas pühademeeleolus muusika. Vaba sissepääs.
20. detsembril
Otepää Keskväljakul Talveturg,
jõuluvanade kokkutulek.

20. detsembril
kell 17.00
Otepää Gümnaasiumi saalis

eakate jõulukontsert.
Esineb Anne Velli.

Otepää
Muusikakool 40
kontserdiaasta!
Teisipäeval, 1. detsembril kell
17.00 Otepää Muusikakooli saalis

KONTSERT - VASKPILL
JA TEMA SÕBRAD
Esinevad puhkpilliõpilased tromboonil, trompetil, metsasarvel,
tuubal, löökpillidel, plokkflöödil
ja klarnetil.

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

Palupera vallavalitsus, www.palupera.ee
Hellenurme sjk 67514, Valgamaa
Tel 767 9502, e-post: palupera@palupera.ee
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Palupera Vallavalitsuse istungil
13.11.2015 anti välja korraldused:
Anda kasutusse avalikul kirjalikul enampakku-

misel valla munitsipaalomandis olev maaüksus Palupera külas Savi kinnistu põllumaa suurusega 1,2 ha.
Moodustati komisjon enampakkumise läbiviimiseks,
kinnitati enampakkumise tingimused ja kord ning
rendilepingu põhitingimused.
n

Registreerida Margus Kroonbergilt laekunud

kasutusteatis Urmi külas valminud salvkaevule.
n

Registreerida Kaja Sikult laekunud kasutustea-

tis Atra külas valminud puurkaevule.
n

Registreerida MITTETULUNDUSÜHINGULT

Hellenurme Mõis laekunud kasutusteatis Hellenurme külas mänguväljaku varjualusele ja mõisahoone
rekonstrueeritud fassaadile.
n

Kiita heaks ja kinnitada hajaasutuse program-

mi toetuse saaja Rait Lembergi projekti „Mäe-Kirmi
talu kanalisatsioonisüsteemide väljaehitus“ esitatud
aruanne.
n

Maksta:

-vajaduspõhist

peretoetust

novembrikuul

14-le

isikule kogusummas 1125 eurot;
-õppetoetust ühele kutsekoolis ja kolmele kõrgkoolis
õppivale õppurile igale summas 40 eurot.
n

20. november 2015

Hellenurme Noortekeskus vaatab julgelt tulevikku

AMETLIK INFO

n

PALUPERA

Väljastada liikumispuudega inimese sõiduki-

Käesoleval aastal oli Hellenurme Noortekeskusel
suur rõõm piirkonnas läbi viia projekti - Hellenurme noortekeskuse arendamine kohaliku kogukonna „veduriks“.

Miks just veduriks?
Kogu meid ümbritsev ühiskond on pidevas muutumises, sama võib öelda noortsootöö kohta. Head ja
jätkusuutlikku noorsootööd saab teha, kui kaasata
oma tegevustesse teisi organisatsioone. Samal ajal
pöörates tähelepanu olemasolevale noorte potentsiaalile, koolitades keskuses käivaid noori. Võrgustumine on üks oluline märksõna, kui rääkida jätkusuutlikkusest maapiirkonnas.
Projekt andis noortele hea võimaluse analüüsida senist tegevust keskuses. Sündmuskoolituse
raames saadi juurde uusi teadmisi ning hea võrgustumise ja koostöö tulemusel korraldati juulikuus
õppepäevad piirkonna noortele „Metsa muusad
Valgamaal“. Õppepäevad toimusid 27.07-31.07
ning õppepäevade õnnestumisse panustasid: Kaitseliit Valgamaa malev, Palupera Vallavalitsus, Puka
Vallavalitsus, Mittetulundusühing P-RÜHM, SA
Taheva Sanatooriumi asenduskodu osakond.
Tegevused viidi läbi projektitoe abil. Projekti rahastas EMP toetuste Vabaühenduste Fond Avatud
Eesti Fondi vahendusel.

Millised teadmised ja tarkused
endaga kaasa võtame?
Meeletu pagasi kogemusi ning julguse alustada
sotsiaalse väärtusega teenuste ja tegevuste elluviimist. Tugeva ning sidusa koostöövõrgutsiku. Juba

praegu käivad läbirääkimised uute ühiste ettevõtmiste osas Kaitseliiduga, millest kindlasti kuuleb
uuel aastal. Uued sõbrad ja teadmise, et tugev
kogukond saab alguse tugevatest kogukonna liikmetest ning nende pealekasvatamisest.

kaart L.S-le ja A.K-le.

Palupera kool saab 239. aastaseks

AVALIK KIRJALIK
ENAMPAKKUMINE
Palupera valla omandis oleva maaüksuse kasutusse andmiseks korraldab Palupera vallavalitsus
kirjaliku enampakkumise. Põllumaa antakse kasutusse tähtajaga 5 aastat. Nimetatud kinnistut ei
koormata kasutusse andmisel ostueesõigusega
ega seata kasutusvaldust. Rendilepinguga maaüksuse kasutusse saajal on kohustus asuda maaüksust harima.

Maaüksus on põllumaa:
Palupera külas Savi kinnistu (katastritunnus
58201:002:1870), sihtotstarve 100% maatulundusmaa, suurus 1,2 ha.
Enampakkumise tasu algsuurus on 75 (seitsekümmend viis) eurot/aasta.
Rendiobjektidega tutvumine toimub kõigile huvilistele 25. novembril 2015 kell 10:00.
Avaldus enampakkumisel osalemiseks koos
lisadokumentidega (sh osavõtutasu 10 eurot Palupera vallavalitsuse arvelduskontole nr
EE421010202008202009 SEB Panka tasumist
tõendav maksekorraldus) tuleb esitada kirjalikult
hiljemalt 7. detsembril 2015 kell 15:00 (s.t. mitte
postitemplit, vaid laekumist) Palupera vallavalitsusele aadressil Hellenurme küla, Palupera vald
Valgamaa 67514 kas tähitult või käsipostiga. Avalduse esitamisel kasutada Palupera vallavalitsuse
koostatud vormi (saadaval Palupera valla veebilehelt või vallamajast. Enampakkujat, kes pole
kasutanud etteantud vormi või pole oma avaldust
koos lisadokumentidega esitanud ettenähtud ajaks
või moel, osalema ei lubata. Täidetud avalduse
vorm koos lisadokumentidega esitada kinnises
ümbrikus, märkega vastavalt kas „Savi pakkumus“
ja osaleja nimega.
Pakkumuste avamine toimub 7. detsembril
2015 kell 15:15 Palupera vallamajas. Kõik õigeaegselt vormikohase avalduse esitanud pakkujad
võivad pakkumuste avamisel osaleda kas ise või
volitatud esindaja kaudu.
Enampakkumise tingimustega, läbiviimise korraga,
maaüksuse kaartiga, rendilepingu näidisega saab
tutvuda Palupera valla veebilehel ja vallamajas.
Lisainfo vallamajast, tel. 7679502 või 7679501.

SÜNNID
Anette Jelle

18. oktoobril

Traditsiooniliselt tähistame oma kooli sünnipäeva raadioviktoriini ja klasside küpsisetordi valmistamisega.
Raadioviktoriin toimub kõikide klasside vahel. Küsimustele vastuseid leiab meie oma mõisakooli õpilaspäevikust. Päevikus on igal aastal erinevaid jutukesi
kõigi Eesti mõisakoolide kohta. Võistlus- ja võidutahe
sunnib meid neid jutte põhjalikumalt uurima.
Eelmisel aastal võitis 4. klass. Nad said enda
kätte hoiule „Mõisamängu võitja“ rändkarika. Sel
aastal tahab kindlasti iga klass seda neilt ära võita
ja enda klassi viia.
Kooli sünnipäevatordi valmistamisest võtab osa
iga klass, väiksemad muidugi õpetaja abiga. Ka

õpetajad teevad oma tordi. Tordi põhikoostisained
on küpsised ja need ning vahetäidise annab kool.
Iga klass valib ja võtab kaasa neile meelepärased
kaunistused. Sel aastal jaotasime kooli nimetähed
klasside vahel ära. Meie, üheksandikud, peame
oma tordile kujundama nime algustähe P. Kui kõikidel klassidel tordid valmis, paneme neist kokku
ühe suure tordi, millel kirjas PALUPERA 239.
Tordi sööme ära söögivahetunnis ja alati jagatakse-vahetatakse oma klassi torti ka teiste klassidega.
Palupera põhikooli õpilasesinduse asepresident
Ave Riivik, 9. klass

LEADER PROJEKTIKONKURSSIDE
TAOTLUSVOORUD POLE ENAM KAUGEL!
Valgamaa Partnerluskogu strateegia 2015-2020 ja rakenduskava 2016. aastaks on kinnitatud.
2016. a kevade lõpus on avanemas juba uued taotlusvoorud. Järgmise aasta projektikonkurssideks on planeeritud 679 000 eurot.
Mis võimalused on meil arendada Valgamaad, Palupera valda, oma kogukonda, asutust, ettevõtet, MTÜ-d, noorteorganisatsioone jne? Millised on erinevused eelneva strateegiaga, nõuetega? Kas ideed haakuvad strateegiaga, valla (küla) arengukavaga? Millised ettevalmistavad
tegevused vajavad toimetamist, et edukas projektitaotlus kevadel esitada jpm… Kes peaksid otsustama kogukonnaesindajate koosolekul omavalitsusest kokkulepitud projekti(d), mis rahastust
taotlema läheb?
Teen ettepaneku – tulla kõigil huvilistel kokku Palupera vallamajja 25. novembril kell 16:00. Eelnevalt võiks meelde tuletada valla kehtivaid arengudokumente http://www.palupera.ee/content/
blogcategory/7/184/ ja tutvuda Leader-meetmetega http://www.valgaleader.ee./ Mahukas infos
aitavad meil selgust luua kompetentsed Valgamaa Partnerluskogu tegevjuht ja koordinaator.
Terje Korss, Palupera vallavanem

Meestepäeva puhul tänati Nõunis mehi
ja mehepoegi
Rahvusvaheline meestepäev on iga-aastane rahvusvaheline sündmus, mida tähistatakse 19.
novembril aastast 1999. Palupera valla naiskoor soovis tunnustada meeste panust ühiskonda, abiellu, pereellu, laste kasvatamisesse ning
nii olidki kutsutud armsad mehed ja mehepojad
reedel, 13. novembril Nõuni kultuurimajja lõbusale koosviibimisele. Koguneski saali mitme põlvkonna mehi ja mehepoegi, pealtvaatajaid-kuulajaid muidugi lisaks. Ruttu, ruttu leiti endile kohad
ja algaski...

Naiskoori etteaste, see liigutas „südame paigast“.
Laulud olid lustlikud, popurrii pühendusega meestele läks veel kordamiselegi.
Ega tühi kott ei seisa püsti, lauale toodi soojad
pirukad ja kaneelisaiad, kohv ja Savi talu piim
ning kodune õunamahl. Jätkusid lustakad viktoriinid, mängud, mis panid kogu seltskonna kaasa
elama, mõtlema, naerma, pöialt hoidma. Võitjaid
oli üksiti, perekonniti, laudkonniti. Lõbusa paroodia „Sõnasõda“ võitsid mehed. Nii et, alati ei jäägi
naiste sõna peale. Lõpupoole tulid ühislaulud ja

jalakeerutused. Võiks lõpetada Heli Läätse poolt
kunagi kuulsaks lauldud laulusõnadega:
Kui ei oleks isasid, siis ei oleks poegi.
Siis ei oleks veidikene vallatust.
Kui ei oleks emasid, kes neile moraali loeksid,
siis ei oleks õnne ega armastust!
Aitäh armsa koosviibimise eest!
Mehepoja vanaema

20. november 2015

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

P U K A

Vurra-vurra Vokiratas 20
7. novembril pidas Puka rahvamaja eakate tantsuansambel „Vokiratas“ oma 20. juubelit. Kaunistuseks
laval vokk ja imelised rahvariide
vööd, rikkalikult kaetud lauad ning
külalisi ootavad õnnelikud juubilarid. Peagi saabusidki sõbrad
Rõngust, Valgast, Sangastest ning
Mustlast. Pidu võis alata.
Peataglased esitasid kontserdil 9
tantsu, mis olid särtsakad ning eriilmelised. Ühes etteastes kaasati ka
lapsed ja vanavanemad koos lastelastega särasidki üheskoos laval.
Külalisrühmad olid toonud kingituseks 2 tantsu, millega pakuti rõõmu
ja silmailu kõikidele pidulistele.
Sünnipäevalt ei puudunud ka
„Vokiratta“ vanad sõbrad Puka nais- ja meesansambel. Juubilarid tänavad kõiki oma õnnitlejaid.
„Vokiratas“ on maakonna staažikaim
memmede tantsurühm ning tantsinud kõik 20

Puka aleviku vee
kvaliteedist
Puka Vesi OÜ teatab, et 26. oktoobril 2015. a
võetud ja uuritud veeanalüüsid ei sisalda Coli-laadset bakterit.
Proovid võeti Puka lasteaiast, Puka keskkoolist,
Ääre tn pumbajaamast enne filtersüsteemi nn
toorveest ja peale filtersüsteemi trassi suunduvast joogiveest. Tegemist oli erakorralise proovivõtmisega, kuna Puka Vesi OÜ poole pöördusid
21. oktoobril kaks vallakodanikku, kes olid ise
oma veekraanist võtnud nn steriilsetes tingimustes veeproovi, toimetanud selle laborisse ja
saanud vastuse, et esitatud veeproovis esines
eriti suurel hulgal Coli-laadset bakterit.
Uued proovid võetakse 18. novembril tavaseire käigus Puka lasteaiast ja Puka keskkoolist,
lisaks on tellitud proovide võtmine ka uuesti
Ääre tn pumbajaamast peale filtersüsteemi ja
ühest korterelamust.
Seoses eelnevaga kinnitab Puka Vesi OÜ, et
Ääre tn pumbajaamast tulev vesi vastab esitatud
kvaliteedinõuetele ja on tervisele ohutu.
Puka Vesi OÜ nimel Lea Madissov

Lõbus kohtumine
Ühel vihmasel novembripäeval olid Puka raamatukogus vahvad külalised − lumivalge samojeedi koer Valge Tähekiir ja tema peremees
Marko Kaldur.
Marko Kaldur on rändur ja reisikirjanik, kelle
rännuteed viinud paljudesse Eestimaa paikadesse ja kaugemalegi kodumaast.
Ürituse põhiteema oli tutvustada raamatut
"Valge Tähekiire seiklused". Et raamatu peategelane ise kohal oli, see tegi raamatuesitluse eriti
lõbusaks. Kirjanik rääkis raamatu saamisloost,
samojeedi koerte ajaloost ja Valge Tähekiire harjumustest. Lastele pakkusid eriti lõbu naljakad
seiklused, mis koeraga vahel juhtunud. Küll luikedega koos ujumisest, õunte söömisest või
lumivalge koera porikäkiks muutumisest.
Kohaletulnud lapsed tegid kõik koos koeraga pilte, kallistasid ja paitasid teda. Kutsu lausa
nautis tähelepanu ja kallistusi. Lapsed esitasi ka
palju küsimusi ja said kirjanikult ammendavad
vastused. Igale kohaletulnule oli ka kingitus −
Valge Tähekiire käpajäljega foto.
Kõik soovijad said ka Marko Kalduri autogrammi nii fotole kui ka päevikusse. Pärast kirjanikuga
vesteldes sain nõusoleku taas Tähekiirega Puka
maile tulla, kui huvilisi on.
Marko Kaldur on välja andnud ka reisiraamatuid, neist viimane on "Aasta ringi Eestis ringi",
kus tutvustatakse Eestimaa kauneid paiku. Neid
raamatuid saab ka raamatukogust laenutada.
Aitäh lastele ja õpetajale, kes kohale tulid!
Ene Markov, Puka raamatukogu

aastat suurepärase õpetaja Vaike Eiche juhendamisel. Valgamaa folkloorikuraator Eha
Mandel edastas Vaikele maavanema tänukirja
tehtud töö eest.
20 aastat on rühmas olnud Maie Tutk, Milvi
Pajumäe, Imbi Nurmetu, Elka Mikkin – kummardus teie ees. Praegusesse koosseisu kuuluvad
veel Liidi Paabusk, Valve Sprenk, Valve Einaste,

Puka volikogu tagandas
vallavanema ametist

Elina Kütt, Mall Praks, Eha Kallis ja Külli Uusen.
Tänud, et tantsusamme armastate ning Puka
valla kultuurielu rikastate.
Olete suurepärane kollektiiv – rõõmsameelsed,
julged, osavad ja alati eeskujuks! Palju tervist,
pikka iga ja kerget sammu!
Kaija Tamm, Helgi Pung

Möödunud suvi ja uued tegemised
Pritsumehe Marides
Algav sügis toob põnevust sest kogu suvi on korjatud põnevaid ideid, mida nüüd saab teostada.
Suvised tegemised on lõpetatud ja algab uus
hooaeg käsitöö tegijatele. Esmalt on vaja teha
suvest kokkuvõte ja seada plaanid uueks kolmandaks hooajaks õmblustoas.
Suvi on möödunud uute laadakogemustega.
Hommikused varased ärkamised ja kiirustamine
laadaplatsile oli nädalalõpus tavaline. Mõni laat
oli vihmaga, mõni suviselt soe aga igalt laadalt
tuli kogemusi ja uusi tutvusi. Soojad tänusõnad
ja meeldiv tagasiside andsid uusi ideid sügisesse.
Suve lõpetasime kultuurireisiga Põlvamaale.
Sellesse päeva planeerisime külastuse Lüübnitsa laadale, jalutuskäigu koos giidiga Räpinas.
Elamus oli kõigile Räpina Loomemajaga tutvumine. Suvine kultuurireis andis mõtte, et igal
suvel korraldada huvitav reis naabermaakonda.
Septembri alguses alustame tasakesi kogunemist õmblustuppa ja esmalt teeme suurema
koristamise. Oktoobris osaleme Puka sügislaadal.
Kahe aastaga on tekkinud traditsioon, et laadal
osaleme kohvikuga ja õnneloosiga. Selle aasta
õnneloos tekitas elevust ja suurt huvi, sest peaauhindadeks olid massaaži kinkekaardid. Hindrek
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Vou ja Marju Virk on massöörid meie vallast ja
tegid toreda kingituse meile.
Õnneloos võimaldas muretseda kangakudumistelgedele materjali. Uuel aastal soovime alustada kangakudumisega.
Looduses toob sügis vaikuse ja rahuliku meeleolu, aga meil on ikka kiire. Hetkel on juba ettevalmistused jõuludeks. Oktoobris oli šokolaadi ümbriku ja kinkekoti valmistamise õpituba.
Novembris on teeküünla aluse valmistamise
õpituba. Tore on valmistada ise kingitus pere liikmele või heale sõbrale.
Õmblemine koos õppimisega on meie põhitegevus, mis teeb rõõmu valmistajale ja pärast kingi
saajale. Kodus valmistatud kudumid ja heegeldatud esemed leiavad ka koha meie müügitoas.
Uuel aastal soovime jätkata traditsioone ja alustada uue tegevusena kangakudumisega. Kindlasti
on ka uuel aastal õpitubasid huvilistele.
Tänan MTÜ Pritsumehe Marid liikmeid, kes
on aidanud luua aktiivse käsitööseltsi.

Puka Vallavolikogu 6. novembri erakorralisel istungil oli
päevakorras vallavanemale umbusalduse avaldamine
ja temale asendaja määramine.
Vallavanema toetamiseks kogunenud inimeste sõnavõttudest jäid kõlama tänusõnad Heikki Kadajale.
Heikki on see, kes alati naerusuil ulatab terekäe ka
„mutikestele“ ning kuulab ära vallakodanike mured.
Ta on aastate jooksul omandanud palju kogemusi kohaliku elu küsimustes, rakendanud neid rahaliste vahendite võimaluste piires ellu ning teinud Puka valla
jaoks palju-palju.
Õhku jäi küsimus opositsionääridele – mis on nemad,
peale urgitsemise, teinud? Miks peab meil olema nii,
nagu Otepääl?
Vallavanema umbusaldamise põhjuseks oli toodud
asjaolu, et vallavalitsus ei ole teinud teenistuslikku järelvalvet Puka Keskkooli direktori tegevuse üle. Käesoleva aasta esimeses kvartalis teostas maavanem Puka
Keskkooli tegevuse üle haldusjärelvalvet. Järelevalvet
teostanud pädevate ametnike poolt koostatud õiendist
ei selgunud sugugi, et keskkoolis on asjad halvad. Ja
milleks peaks vallavalitsus üle kontrollima pädeva isiku
poolt teostatud haldusjärelvalvet. Tegelikult oli keskkool
vaid otsitud põhjus umbusaldamiseks.
Ja siis tõusid käed vallavanema umbusaldamiseks
– üks, kaks, kolm, neli ja viis, kõik need, kes olid algatanud umbusalduse. Ja siis − kuues, mis sai määravaks
vallavanema umbusaldamisele.
Seadusest tulenevalt vallavanema umbusaldamise
korral määratakse vallavanema asendajaks üks vallavalitsuse liikmetest. Puka vallavanema asendajaks
määrati Airin Hermann.
Istung lõppes Heikki Kadaja tänusõnadega nendele,
kes on temasse uskunud, kes on temaga pikki aastaid
koostööd teinud.
ANITA KALLIS

Teade
Laupäeval, 21. novembril kell 11-16
Pühapäeval, 22. novembril kell 12-16

Puka alevikus Kooli tn 6
kasutatud riiete kaupluse kõrval
“ANNA ÄRA”.
Tule ja vaata, leiad ka endale midagi.
Võid tuua ka ise asju, mida sa ei kasuta,
mõnele teisele võib see väga vajalik olla
(info telefonil 5648 5327).

Aakre lasteaia isadepäev

Tänan meie toetajaid, kelle abi on olnud suur.
Anne Perlov

Tänuks isadele
toimus Aakre lasteaias väike isadepäeva kontsert
töötoaga. Lapsed
laulsid ja lugesid
luuletusi.
Väiksemad lapsed etendasid
omavalmistatud
nukkudega lastevärsi „Loomade
jalutuskäik„.
Vanemate laste lühinäidend
„Kuninga lugu“
Isa ja laps tööhoos.
oli väga meeleolukas.
Peale esinemisi koguneti
kunstiklassi. Lapsed kujundasid isale poekoti, seda
muidugi isa abiga. Klass oli õhinas kunstnikke täis!
Kasutada sai erinevaid šabloone, puulehti ja võis ka ise
sobiva kujundi paberist välja lõigata. Kui kõik soovitu
paigas, siis tekstiilivärviga üle ja oligi valmis.
Isadele meenutab seda toredat päeva lõbus kandekott
igal poekäigul!
Aakre õpetajad

Sangaste vallavalitsus, www.sangaste.ee
Sangaste 67001, Valgamaa
Tel 766 8040, e-post: sangaste@sangastevv.ee
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Keeni Põhikool 175 ja vilistlaste kokkutulek

AMETLIK INFO
Sangaste Vallavolikogus
11.11.2015
Kinnitati Lossiküla külas asuva Lahemaa kinnistu

n

müümiseks korraldatud enampakkumise võitjaks 59 621 euro
suuruse pakkumise teinud Madis Kirsimäe.
Otsustati võõrandada Riho Metsale otsustuskorras

n

Vaalu külas asuv Külaasemiku kinnistu hinnaga 7000 eurot.
Valiti haridus- ja kultuurikomisjoni esimeheks Tuuli

n

Merimaa.
Kinnitati haridus- ja kultuurikomisjoni liikmeteks

n

Marju Karavin, Tiina Kukk, Katrin Kõiv, Maire Murumaa,
Sille Roomets, Merle Tombak, Rando Undrus, Kati Velner ja
Hiie Vähi.

Sangaste Vallavalitsuses
Kooskõlastati Ühismajandamise OÜ veeteenuse hinna-

n

taotlus Sangaste aleviku, Keeni küla ja Lossiküla küla ühis-

7. novembril tähistati Keeni Põhikooli sünnipäeva
vilistlaste kokkutulekuga. Peoõhtul said kokku
endised ja praegused õpetajad, töötajad ning õpilased. Kokku registreerus 192 vilistlast, kellele
lisandusid paarkümmend külalist kodukandist ja
kaugemaltki.
Peo ametlik osa oli täis põnevust ja imelisi hetki.
Õpetajad tervitasid pidulisi ühtse segakoorina lauluhelide saatel. Endised õpilased üllatasid omanäoliste etteastetega, mis oli põimitud kauniks kontserdiks 13. lennu vilistlase Tiina Jakobsoni luuletuste ja vahetekstidega.
Sõnavõttudega õnnitlesid kohalolijaid meie
külalised: Sangaste vallavanem Kaido Tamberg,
Õru vallavanem Agu Kabrits, Valga Maavalitsuse
esindaja Ivi Tigane, endine Keeni Põhikooli direktor Diana Sarapuu, Kuldre Kooli direktor Rait
Laatsit, Sangaste Perearstikeskuse esindaja Hiie

veevärgi ja -kanalisatsiooni tegevuspiirkonnas veeteenuse
hinna määramiseks järgmiselt: tasu võetud vee eest 1 eurot/
m³ ilma käibemaksuta ning tasu reovee ärajuhtimise ja puhas-

Vähi, AS Sangaste Linnas esindaja Viive Puudist
ja 13. lennu vilistlane Tõnis Asson.
Ametlikule osale järgnes ühispildi tegemine
ning sünnipäevatordi söömine. Märkamatult sätiti
aktusesaal ümber tantsusaaliks ning peoõhtu juhtimise võttis üle ansambel Nööp.
Huvilistel oli võimalus koolimajas uudistada
ja nautida laste tööde näitust, avastada vanadelt
fotodelt tuttavaid, istuda oma endises klassiruumis või kohtuda oma armsa klassijuhatajaga. Taas-

tamise eest 1,63 eurot/m³ ilma käibemaksuta.
Tunnistati lihthanke “Sangaste lossipargi rekonstruee-

n

rimine II” edukaks pakkumuseks SKM Haljastus OÜ pakkumus maksumusega 3490 eurot (ilma käibemaksuta).
Nõustuti Restu külas asuva Oruhansu katastriüksuse

n

jagamisega neljaks eraldi katastriüksuseks nimedega Oruhansu, Kirsimäe, Liivamäe ja Mustalepa.
Vabastati kaks isikut korraldatud jäätmeveoga liitumi-

n

sest.
n

Määrati õpilase septembrikuu sõidukulu hüvitamiseks

õpilaste sõidusoodustused viieteistkümnele isikule kogusummas 252,40 eurot.
n

Määrati oktoobrikuu toimetulekutoetus üheteistküm-

nele isikule kogusummas 1136,70 eurot.
n

Määrati

novembrikuu

vajaduspõhine

peretoetus

kümnele isikule kogusummas 855 eurot.
n

Määrati sünnitoetus kahele isikule summas 256 eurot.

n

Määrata ühekordne sotsiaaltoetus koolitoidu kulude

katmiseks kaheksale õpilasele.
n

Määrati ühekordne sotsiaaltoetus ühele isikule summas

100 eurot.

SÜNNID
Chris Trevor Raudsepp

8. novembril

SVPÜ „Härmalõng“ kutsub
kõiki huvilisi

JÕULUPEOLE
pühapäeval, 13. detsembril
algusega kell 12.00
Sangaste Seltsimajas.
Esineb Toomas Jalajas.
Piletid hinnaga 13 eurot müügil kuni 6. detsembrini (kaasa
arvatud) Sangastes (Vaike
Tuisk, tel 56 566 452) ja Keenis
(Ilme Lepik, tel. 76 71 335).

Sangaste valla sotsiaaltöö spetsialisti
ei ole vallamajas:
reedel, 20.11.2015
teisipäeval, 24.11.2015.
Telefonil 52 47 930 tulnud kõnedele helistan
tagasi koolituse vaheajal.
Pille Sikk

Kaasav kool
Kevadel käivitus haridusministeeriumis pilootprojekt „Tavakooli kaasatud HEV õpilaste õppekorralduse toetamine“.
Keeni koolile tehti ettepanek kandideerida
osalemiseks, kuna pikaajalise töö tulemusel on
Keeni koolis rajatud tugisüsteem, mis võimaldab
kõikide õppurite akadeemilisi ja sotsiaalseid vajadusi arvestava kvaliteetse hariduse tagamine. See
tähendab, et igale õpilasele võimaldatakse temale
võimetekohane haridus. Eriline rõhk on selles
projektis asetatud erivajadustega õpilaste kaasamisele tavakoolis. Meie poolt kirjutatud projekt
sai positiivse hinnangu.
Kogu vabariigis võimaldati projektis osaleda
neljateistkümnel koolil. Meie tugevusteks loeti
varajast märkamist, ülemineku toetamist läbi
kooliks ettevalmistusrühma viiepäevase töö
kaudu nädalas, loodud tugivõrgustikku, milles
osalevad eripedagoog, logopeed (töötab ka lasteaias) sotsiaalpedagoog – karjäärinõustaja, loovterapeut, psühholoog, kohandatud õppekava ja
õppeprotsessi kasutamist, kus õpilased töötavad
individuaalsel juhendamisel eripedagoogi juures,
individuaalse õppe rakendamist tehnoloogia- ja
käsitöötunnis, erivajadustega õpilaste kaasamist
kooli ühistegevustesse.
Eriline rõhk on erivajadustega õpilaste vanemate nõustamisel. Kogemus on ka uussisserändajate
õpetamisel individuaalõppekava alusel ja nende
kaasamisel kogukonda.
Olulistemaks arenguvaldkondadeks praeguses
olukorras: vajalik on kooli tugivõrgutiku ja kogu
meeskonna erivajadustega õpilase kaasamise
pädevuste arendamist, erivajadustega õpilaste aktsepteerimist kooli kollektiivi poolt, õppevahendite
ja metoodiliste materjalide täiendamist, õpikeskkonna parendamist, ressursside leidmist tugiisiku
tööle võtmiseks liikumispuudega õpilasele.
Projektiga sai kool oluliste arenguvaldkondade parendamiseks 32 000 eurot. Sellega on kooli
ostetud viis digitaalset tahvlit, kakskümmend
tahvelarvutit, vajalikke metoodilisi materjale,
rakendatud on tugiisikuteenus ratastoolis õpilasele, koolitus kogu kooli personalile. Projekt on
lühiajaline ja lõpeb 31. detsembril 2015. aastal.

Projektile võib järgneda jätkuprojekt.
15. jaanuariks 2016 on vajalik aruande
esitamine, millest oleneb, kas ka jätkuprojektis kool saab osaleda.
Loodan väga, et väikekoolid saavad
aru, kui vajalik on pakkuda igale õpilasele temale võimetekohast haridust
oma kodukoha koolis.
Volikogul ja vallavalitsusel peab
tekkima arusaam, kui vajalikud on
tugispetsialistid koolis. Selleks, et nad
kooli tööle jääksid, on vajalik nende
palk tõsta õpetajatega võrdseks. Vabariigi koolides on suur puudus tugispetsialistidest, Keeni koolis on täiuslik
tugisüsteem.
Diana Sarapuu, projekti kontaktisik

kohtumine vanas ja mälestusterohkes koolimajas
kestis hiliste öötundideni.
Head asjad sünnivad ikka koostöös – nii seegi
kord! Aitäh teile kõigile: koolipere, õpilased, vilistlased, lapsevanemad, kooli pidaja, koostööpartnerid ja head sõbrad! Olite kõik olulised meie peo
õnnestumises!
Direktor Maire Murumaa
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KUULUTUSED
Müüa seamaterjali, põranda-,
voodri- ja terrassilauda. Transport tasuta. Tel 5258911

Vajame

Ohtlike puude raie & hooldus,
tel 56 866 157.

taaraautomaadi operaatorit.

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

Töö osaline (6t/päev), vahetustega:
2 tööl, 2 vaba, sobib pensionärile.
Töötasu (bruto) 3€/tund.

Müüa küttepuid. Tel 5093 453

Töökoha asukoht Otepää.

ÜLDEHITUS –
REMONTTÖÖD

Helista: 58047075, Aleksandr.
E-post: tallinn@pandipak.ee.

OMANIKU JÄRELVALVE

EhitusEST OÜ

506 7848

ehitusest@gmail.com

Palveränduri
kasutatud kaupade
pood
Pärna 15
avatud novembris igal
laupäeval 10-13.

...

Palveränduri kirik
Pärna 15
kutsub lapsi iga kuu
teisel ja neljandal
pühapäeval
pühapäevakooli
kell 11.00.

Kogume taas
reklaami- ja kuulutuste
hinnad

TERVEID, PUHTAID, KORRALIKKE RIIDEID, JALANÕUSID, SPORDITARBEID,
AKSESSUAARE, MÄNGUASJU JNE
kuni 30. novembrini.
Tasuta jagamine 1. detsembrist kell 10.00-18.00 iga päev Otepääl,
endises Südame apteegis (Tervisekeskuse ees olev maja).

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;

Südamlik kaastunne Eero Kalle
Ilmari Luoma perele kalli

Südamlik kaastunne Ennole ja
lähedastele,

1.6 1/12 lk 		

93x95, 190x46, 44x190		 45.- EUR;

Südamlik kaastunne Ennole,
Elenile, Evele, Ilmarile ja Ainile
kalli

venna

AILI KURVITSA

AILI KURVITSA

1.7 1/24 lk 		

93x46, 44x95

		 30.- EUR;

kaotuse puhul.

kaotuse puhul

kaotuse puhul.
Otepää VK klubi liikmed

1.8 1/48 lk 		

44x46

		 20.- EUR.

Esileheküljel avaldatava reklaami hind kokkuleppel
toimetusega.
Korduvreklaami tellijatele on toodud hindadega võrreldes
10%line hinnasoodustus.
Kommertstekste avaldatakse reklaami hinnaga.

Info Rita Pärnik, 56638474.

AILI KURVITS

03.06.1970 - 09.11.2015

Munamäe 14 Otepää majarahvas

Merle, Tamara ja Kalju.

Avaldan
sügavat kaastunnet Üllele
abikaasa

Mälestame ja avaldame
kaastunnet Enno ja Hendrik
Kurvitsa peredele kalli abikaasa,
ema ja minia

ORVO

Aili Kurvitsa

Mälestame vilistlast ja avaldame
südamest kaastunnet Ennole,
Elenile ja Evele kalli abikaasa ja
ema

surma puhul.
Vally

kaotuse puhul.
Jahikaaslased Pühajärve
Jahiseltsist.

Aili Kurvitsa
kaotuse puhul.
Pühajärve koolipere

Südamlik kaastunne Ainile õe

AILI KURVITSA
kaotuse puhul.
Tehvandi Spordikeskus

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.

Mälestust Sa hella pälvid,
pälvid austust, sõnu häid.
Mälestuste kauneid jälgi
meile hinge Sinust jäi.

Sügav kaastunne Üllele ja lastele
peredega kalli

ORVO MUISTO KRISTIAN
LUOMA
kaotuse puhul.
Silvia, Aino, Linda, Endla, Kersti

Su kodu on nüüd seal,
kus linnutee...
See helendav rada,
see tähine tee...

Mälestust Sa hella väärid,
väärid austust, sõnu häid...

Mälestame kallist

AILI KURVITS

AILI KURVITSAT

Mälestavad klassikaaslased ja
klassijuhataja Pühajärve koolist.

Sügav kaastunne omastele.
Niina, Ülar, Meelis ja Sass.

Lein ei mahu sõnadesse,
jääb alatiseks südamesse.

Südamlik kaastunne Ennole,
Elenile, Evele ja kõigile
lähedastele kalli

AILI KURVITSA
kaotuse puhul.
Perekond Naruski
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20. november 2015

Otepää Jäätmejaamas saab ära anda
ohtlikke jäätmeid piiratud koguses
Otepää piirkonna (Puka, Palupera, Otepää ja
Sangaste vallad) elanikud saavad oma koduseid
ohtlikke jäätmeid tasuta ära anda Otepää Jäätmejaamas.
Tähelepanu – alates 16.novembrist kehtivad
ohtlike jäätmete jaoks mahupiirangud – üks isik
saab korraga ära tuua kuni 10 kg ohtlikke jäätmeid.

Head saunaomanikud
ja ettevõtjad!

Ohtlikud kodused jäätmed on näiteks vanad
värvid, õlid, lahustid, akud ja patareid, väetised,
taimekaitsevahendid, ravimid, jms.
Otepää jäätmejaam asub Kastolatsi teel. Jäätmejaam on avatud T-R 10.00-18.00 ja L 10.00-15.00.
Jäätmejaama opereerib Eesti Keskkonnateenused
AS.
Info tel 585 44428

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.

Talvepealinna turg
Otepää keskväljakul
20. detsembril
kell 11.00–15.00.

Talveürituste vaheleht
Otepää Teatajas
Head ettevõtjad ja
ürituste korraldajad!
Nagu tavaks saanud, ilmub talveürituste vaheleht
18. detsembril Otepää
Teatajas. Ootame kõigilt ettevõtjatelt ja ürituste korraldajatelt oma talviste ürituste kava 11. detsembriks
e-posti aadressile: monika@otepaa.ee ja koopia:
teataja@otepaa.ee.
Vahelehte saab ka pikemalt kirjutada oma talvistest
üritustest või teenustest. Vahelehes on tutvustava
artikli avaldamine tasuta. Kasutage seda võimalust!
Laekunud talveüritusi kajastatakse jooksvalt Otepää
valla kodulehel www.otepaa.ee sündmuste rubriigis.

Kell 12.00 saabuvad Otepääle kuuse alla jõuluvanad 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-, kurgija kapsatünnide, kartulite, õunte ning lihaga. Perenaised,
tulge pakkuma hõrke küpsetisi, lõhnavat leiba ja kodust
verivorsti ning teed! Võimalus pakkuda kohapeal küpsetatud lõkketoitu.
Turul kauplemiseks palume soovijatel registreerida
telefonil 5615 3357 (Ene Raudsepp).Talveturu korraldab
Otepää Naisselts.
Otepää kultuurijuht Sirje Ginter

JÕULUOOTUSE KONTSERDID
Otepää Muusikaühing kutsub
kõiki kuulama ja nautima
muusikaelamusi kolmel
erineval kontserdil
Otepää looduspargi
kaitse-eeskirja eelnõu teine avalik arutelu toimub
3. detsembril 2015
Otepää Gümnaasiumi
II korruse saalis
kell 15.00.
Keskkonnaministri 9. septembri 2014. a käskkirjaga nr 659 on algatatud Otepää looduspargi kaitse-eeskirja ja tsoneeringu muutmine.
Keskkonnaamet on Otepää looduspargi
kaitse-eeskirja eelnõud avalikustamise jooksul
tehtud ettepanekute osas täiendanud ning vastavalt 18.02.2015 avalikul arutelul kokkulepitule toimub ka teine avalik arutelu, kus tutvustatakse kaitse-eeskirja eelnõus tehtud parandusi
ja muudatusi.
Kaitse-eeskirja eelnõu materjalidega on
võimalik tutvuda Keskkonnaameti kodulehe
aadressil: http://www.keskkonnaamet.ee/uudised-ja-artiklid/otepaa-looduspargi/.
Lisainfo: Merle Palk, Keskkonnaameti Põlva-Valga-Võru regiooni kaitse planeerimise
spetsialist, merle.palk@keskkonnaamet.ee,
tel 799 0908.

Laupäeval, 5. detsembril
kell 16.00 Otepää Raekojas
Pühapäeval, 29. novembril

JÕULUOOTUS
PUHKPILLIMUUSIKAGA

kell 16.00 Otepää Raekojas
kell 18.00 Hellenurme Hooldekodus
JÕULUOOTUS VANAMUUSIKAGA
Esineb Otepää Varajase Muusika Ansambel. Arno
Antoni juhendamisel on Otepääl vanamuusikaga
tegeletud juba 18 aastat ja traditsiooniks on saanud
just jõulude eel anda 2 kontserti.
Ansambli koosseis on aastate jooksul muutunud,
kuid algusest peale on mänginud pilli: Arno Anton
− tromboon, Lii Peterson − viiul, Külli Teearu −
plokkflöödid. Täna on meiega liitunud Milvi Erm
− viiul ja Ülle Rebane − klavessiin.
On suur rõõm tõdeda, et me oleme kõik Otepää
Muusikakooli õpetajad. Nooruslikku särtsu lisavad
Otepää Muusikakooli plokkflöödiõpilased. Muusikat on mitmele maitsele: 16.-17. sajandi polüfooniline- ja tantsumuusika ning sekka mõned tuntud
jõululood.

Esineb Pühajärve Puhkpilliorkester koos sõpradega Rõngu Pasunakoorist. Arno Antoni juhendamisel on valmimas kontsert, kus orkester saab
pakkuda kuulajale tõelist pillimängurõõmu.
Täitunud on ka orkestri suur unistus – me suutsime endale soetada uue pilli − TORUKELLAD.
Kõigil on võimalus tulla kontserdile ja saada väga
hea emotsionaalne laeng jõulukellade helisid kuulates.
Suure puhkpillipere koosseis on muljetavaldav
- koos mängivad pilli väga erinevas eas pillimehed − 8 a.-73 a. , erinevatel elualadel tegelevad
inimesed ja väga erineva muusikalise ettevalmistusega musitseerijad. Aga kõik me koos, tänu Arno
Antoni eest- vedamisele, harjutame pilli suure hingerõõmuga ja loodame, et puhkpillimuusika elab
veel kaua.
Kava on mitmekesine − pidulik muusika G.F.
Händelilt kuni jõululise Saanisõiduni, sekka
ansamblimuusikat klarnetitelt ja vaskpillidelt.

Pühapäeval, 13. detsembril
kell 13.00 Otepää Gümnaasiumis
JÕULUOOTUS
PUHKPILLIKVINTETT ESTICA JA
PÄRNU KÄSIKELLASTUUDIOGA
Puhkpillikvintett Estica ja Pärnu Käsikellastuudio
ühine jõuluhõnguline kontserdikava, kus kõlab
spetsiaalselt puhkpillidele ja käsikelladele seatud
muusikavalik klassikast ja armastatud jõuluviisidest ning originaallooming eesti puhkpillimuusika
varamust.
Puhkpillikvintett Estica koosseis: Anna Kelder
− flööt, Heli Ernits − oboe, Helena Tuuling −
klarnet, Mari Gienow − fagott, Meelika Mikson
− metsasarv.
Estica on eesti noortest, enamjaolt välismaal pillimänguoskusi täiendanud muusikutest koosnev
kvintett, mille repertuaari keskmes on eesti
heliloojate muusika. Kvinteti tõid kokku ühised
õpingud Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias,
kus aastal 2010 anti esimene ainult eesti muusikaga kontsert “Head varjata ei saa”. Sellest ajast
peale on esinetud mitmekesiste kontserdikavaga
Eesti Kontserdi, Eesti Interpreetide Liidu, Corelli
Musicu jt. korraldatud kontserditel Eesti erinevais
paigus.
Pärnu käsikellastuudio on loodud aastal 1998.
17 tegutsemisaasta jooksul on kellamängijate arv
aina kasvanud, erahuvialakool pakub täna tegevust igas vanuses pärnakatele. Repertuaarist võib
leida nii originaalloomingut, klassika- ja rahvamuusikaseadeid kodust ja laiast ilmast, Eesti autorite teoseid kui ka filmimuusikat ja rockballaade.
Paljud arranžeeringud käsikelladele on tehtud Elo
Kesküla poolt, kes on ühtlasi ka stuudio kunstiline
juht.

