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Otepää rahvakoosolekul räägiti
haldusreformist
Haldusreformi teemaline rahvakoosolek toimus 29. septembril Otepää
Gümnaasiumis. Koosolekul vastasid
huviliste küsimustele Otepää vallavolikogu esimees Siim Kalda, volikogu haldusreformi komisjoni esimees
Jaanus Raidal, Otepää vallavanem
Kalev Laul, Palupera vallavanem
Terje Korss ja Sangaste vallavanem
Kaido Tamberg. Koosolekut juhatas
ühinemisläbirääkimiste konsultant
Heikki Kadaja.
Otepää vallavolikogu tegi 29. detsembril 2015 ühinemisettepaneku
Palupera, Urvaste, Kanepi ja Valgjärve vallavolikogudele. Valgjärve vald
on ühinemisläbirääkimistest Otepää
suunal loobunud. Sangaste vallavolikogu tegi 17. märtsil 2016 Otepää, Palupera, Puka, Rõngu, Urvaste, Õru vallavolikogudele ühinemisettepaneku.
Ühise läbirääkimiste laua taha jäid
Otepää, Palupera, Urvaste, Kanepi ja
Sangaste, kellega koos on peetud väga
palju erinevaid koosolekuid. Paar
päeva enne rahvakoosolekut otsustas
Urvaste vald jätkata ühinemisläbirääkimisi Antsla vallaga, Kanepi vallavolikogu jätkab ühinemisläbirääkimisi
Kõlleste vallaga.
Palupera vallavolikogu otsustas
juba varasemalt jätkata ühinemisläbirääkimisi Elva linnaga ja anda Nõuni
piirkonna külad üle ühinevale Otepää
vallale. Puka valla Meegaste küla elanikud avaldasid soovi kuuluda Otepää
valla koosseisu, Otepää vallavolikogu
on teinud vastavasisulise ettepaneku Puka vallavolikogule, hetkel pole
vastust veel saadud.
Rahvakoosolekul huvitas kokkutulnuid see, millised saavad olema ühi-

Esialgne ajakava:

Vasakult: Otepää vallavanem Kalev Laul, Otepää vallavolikogu esimees Siim Kalda, volikogu haldusreformi
komisjoni esimees Jaanus Raidal, Palupera vallavanem
Terje Korss ja Sangaste vallavanem Kaido Tamberg. Seisab ühinemisläbirääkimiste konsultant Heikki Kadaja.
nenud omavalitsuse investeeringud
ja pikemaajalised prioriteedid. Huvi
tunti ka selle vastu, mitu inimest võib
ühinemiste käigus oma töö kaotada.
Otepää vallavolikogu esimees Siim
Kalda sõnas, et tõmbekeskused, mida
ühinemisel arvestada tuleb, paneb
paika inimeste harjumuspärane liikumine töö ja elukoha suunal. „Otepää
positsioon on läbirääkimiste käigus
olnud väga avatud – kõigi osapooltega
on toimunud põhjalikud läbirääkimised,“ märkis Siim Kalda. „Täna oleme
ühise laua taha jäänud koos Sangaste
ja Nõuni piirkonnaga Palupera vallast,
läbirääkimistega oleme lõpusirgel.“

Ühinemisläbirääkimiste käigus on
koostatud ühinemislepe, mis läheb
vallavolikogusse heakskiitmiseks, seejärel saadetakse lepe avalikule väljapanekule, kus kõigil on võimalik teha
leppe kohta ettepanekuid.
Seejärel ühinemisleping kinnitatakse. Novembris on plaanis läbi viia
rahvahääletus. Ühinemisläbirääkimiste lõppdokumentatsioon esitatakse
maavanemale hiljemalt detsembris,
seadusest tulenev tähtaeg on
1. jaanuar 2017.
Haldusreformi puudutavad materjalidega saab tutvuda Otepää valla kodulehel www.otepaa.ee/haldusreform.

Tähistati Otepää valla õpetajate päeva
4. oktoobril toimus Pühajärve Spa&Puhkekeskuse restoranis õpetajate
päeva puhul õpetajatele pidulik vastuvõtt. Otepää vallavanem Kalev Laul
ja vallavalitsuse haridus-, kultuuri- ja
spordinõunik Janika Laur tunnustasid
vastuvõtul valla tänukirjaga Otepää
valla õpetajaid ja uusi pedagooge.
„Mul on hea meel tõdeda, et
Otepää vallas on nii palju tublisid
õpetajaid,“ ütles vallavanem Kalev
Laul. „Meie lapsevanemad võivad olla
kindlad, et nende järelkasv on heades
kätes.“ Haridus-, kultuuri- ja spordinõunik Janika Laur lisas, et lisaks
õpetajate päeval Otepää valla tunnustuse pälvinud õpetajatele on Otepää
Gümnaasiumi direktor Külle Viks
teinud ettepaneku tunnustada Otepää
Gümnaasiumi kollektiivi põhjaliku,

heasoovliku, mitmekesise ja pühendunud töö eest selle kooli loo loomisel.
Muusikalisi elamusi pakkus õpetajatele Jaan Sööt. Aasta õpetaja kandidaadid esitasid valla haridusasutused.

Otepää valla aasta
õpetajad 2016
Otepää Gümnaasium
Ene Must – klassiõpetaja
Kaidi Palmiste – matemaatikaõpetaja
Tiie Jaaniste – klassiõpetaja ja
õpiabi õpetaja
Jaana Mihailišina – füüsika- ja loodusõpetuse õpetaja
Anneli Vetka – õppealajuhataja ja
inglise keele õpetaja
Külle Viks – direktor

Otepää Muusikakool
Milvi Erm – viiuliõpetaja
Külli Teearu – plokkflöödi- ja klarnetiõpetaja
Pühajärve Põhikool
Ülle Tomson – emakeeleõpetaja
Lii Peterson – muusikaõpetaja
Audentese Spordigümnaasium
Rita Arik – eesti keele ja kirjanduse
õpetaja
Otepää Lasteaed
Maarja Raud – Võrukaela maja
rühmaõpetaja
Ülle Perv – Pähklikese maja rühmaõpetaja

Tunnustus heade
töötulemuste eest
Pühajärve Põhikool
Maie Eensalu – klassiõpetaja

17.10. – Otepää vallavolikogu istung,
kus otsustatakse ühinemislepingu
saatmine avalikule väljapanekule ja
rahvahääletuse läbiviimine.
19.10. - 08.11. – ühinemisleping avalikul väljapanekul – Otepää Vallavalitsuses, Otepää Linnaraamatukogus,
Pühajärve Raamatukogus ja Otepää
valla veebilehel www.otepaa.ee.
27.10. – ilmub Otepää Teataja, kus
avalikustatakse info rahvaküsitluse
toimumise kohta.
09.11. - 11.11. – läbirääkimiste juhtrühm vaatab läbi ja otsustab avalikul
väljapanekul tehtud ettepanekute sisseviimise. Valmib lepingu lõppvariant.
Novembris toimub rahvaküsitlus.
Toimub Otepää vallavolikogu detsembrikuine istung, kus otsustatakse
lepingu heakskiitmine. Lisaks otsustatakse Palupera valla 7 küla osas piiride
muutmise taotluse esitamine.
Detsembris esitatakse Valga maavanemale liitumisleping ja taotlus piiride
muutmise kohta.
Monika Otrokova

Traditsiooniline
Talvepealinna turg
Otepää keskväljakul
18. detsembril
kell 11.00–15.00.
Kell 12.00 toimub samas ka suur
jõuluvanade kokkutulemine.
Turul kauplemiseks palume
soovijatel registreerida telefonil
5615 3357 (Ene Raudsepp)

Otepää Lasteaed
Lii Hõrak – rühmaõpetaja
Ester Mõts – rühmaõpetaja
Ulvi Tamme – rühmaõpetaja
Piia Pärn – Pähklikese maja
logopeed
Pilvi Levin – rühmaõpetaja
Karin Uibopuu – rühmaõpetaja

Uued õpetajad
Otepää Gümnaasium
Karmen Jürisson – põhikooli inglise
keele õpetaja
Anne Nelke – põhikooli matemaatikaõpetaja
Pühajärve Põhikool
Daine Kiho – klassiõpetaja
Otepää Lasteaed
Änny Paala – rühmaõpetaja
Jaanika Variko – rühmaõpetaja
Monika Otrokova

PUKA
vald
OTEPÄÄ
vald
SANGASTE
vald

Valgamaa aasta
õpetaja on Tiiu Hain
30. septembril kuulutati Ala põhikoolis
välja Valgamaa aasta õpetaja. Tiitli pälvis
Valga linna lasteaiaõpetaja Tiiu Hain.

Aasta õpetaja Otepää piirkonna
nominendid:
Külle Viks - Otepää Gümnaasium,
Anneli Vetka - Otepää Gümnaasium,
Ene Must - Otepää Gümnaasium,
Kaidi Palmiste - Otepää Gümnaasium,
Tiie Jaaniste - Otepää Gümnaasium,
Jaana Mihailišina - Otepää Gümnaasium,
Ülle Tomson – Pühajärve Põhikool,
Lii Peterson – Pühajärve Põhikool,
Maarja Raud – Otepää Lasteaed,
Eva Kosk – Puka Keskkool,
Tiina Kukk – Keeni Põhikool,
Airi Korbun – Keeni Põhikool.
Valga Maavalitsuse andmetel OT

Booking.com kümne
parima seas kaks
Otepää hotelli
Tuntud broneerimissüsteemi Booking.
com klientide hinnangul asub Eesti
kümnest parimast majutusettevõttest
kaks Otepääl ― GMP Clubhotel Otepääl
Pühajärvel ja Tehvandi hotell, kirjutab Tartu
Postimees.
OT

Ootame kandidaate
valla Aasta isa
nimetusele
Otepää valla Aasta isa aunimetust
antakse igal aastal ühele isale, kelle
peres kasvab kaks või enam last, kes
saavad kodunt armastust, hoolt, eeskuju ja õpetust.
Aasta isa avaldusel palume märkida kandidaadi ees- ja perekonnanimi,
elukoht, töökoht ja amet, laste arv, vanused ja nimed ja lühiülevaade kandidaadi elust. Avaldusi saab esitada
kuni 20.10.2016. Aasta isa avalduse
saab Otepää valla kodulehelt, www.
otepaa.ee/aasta-isa.
Avaldused palume saata e-posti
aadressil: kersti.tamm@otepaa.ee
või tuua Anni Butiiki Riita Aaderi kätte.
Otepää valla Aasta isa tiitlit annab
välja Otepää Naisselts koostöös
Otepää Vallavalitsusega.

Otepää vallavalitsus, www.otepaa.ee
Lipuväljak 13 67405, Otepää
Tel 766 4800, e-post: vald@otepaa.ee
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Otepää linna piirid on muutunud

AMETLIK INFO
Otepää Vallavalitsuses
26.092016
n

Väljastati Margo Tättele projekteerimistingimused Kauru-

tootsi külas Põhja Piirindumäe kinnistul elamu ehitusprojekti koostamiseks.
n

Väljastati Oliver Treufeldtile projekteerimistingimused Raud-

sepa külas Kotre-Lubjasaare kinnistul elamu ehitusprojekti koostamiseks.
n

Väljastati Ott Pärna’le projekteerimistingimused Sihva külas

Pärna kinnistul elamu ja abihoonete ehitusprojekti koostamiseks.
n

Väljastati Toomas Antonsile projekteerimistingimused Arula

külas Lilleoru kinnistul elamu ja abihoonete ehitusprojekti koostamiseks.
n

Väljastati Aares Fjodorovile ja Ain Fjodorovile kasutusluba

Sihva külas Aaraini kinnistul asuva ehitise (tootmishoone, ehitisregistri kood 120708676) kasutuselevõtuks.
n

Väljastati Otepää vallale kasutusluba Otepää vallasiseses

linnas Virulombi tn 2 kinnistul asuva ehitise (kultuurikeskus, ehitisregistri kood 111035933) I korruse kasutuselevõtuks.
n

Määrati ühekordne sotsiaaltoetus kahele isikule kogusummas

300 eurot.
n

Määrati sünnitoetuse esimene osa ühele isikule summas 384

eurot.
n

Määrati esmakordselt kooli mineva lapse toetus 36-le isikule

kogusummas 3600 eurot.

2015. a sügisel alustatud Otepää linna piiride
muutmise protsess on lõpule jõudnud. Muutunud on Otepää linna ning Otepää, Kastolatsi,
Pühajärve ja Nüpli külade piirid.
Otepää Vallavolikogu algatas 19. mail 2016.
a asutusjaotuse muutmise asutusüksuse lahkmejoonte ehk piiride muutmiseks. Riigihalduse
minister kinnitas 8. septembri 2016.a määrusega
muudatused asutusjaotuses. Määrus jõustus 23.
septembril 2016. a.
Otepää vallavalitsuse planeerimisspetsialisti Enelin Alteri sõnul oli asutusüksuste piiride
muutmine vajalik Otepää valla üldplaneeringust tulenevalt. Üldplaneeringuga tehti ettepanek muuta Otepää linna ning Otepää, Kastolatsi, Pühajärve ja Nüpli külade asustusüksuste vahelist lahkmejoont. Üldplaneeringuga
sai välja valitud piirkonnad, mis moodustavad
kompaktse väljakujunenud piirkonna linna
laiendusena ja olemas on korralik taristu.
Otepää linnas on peale piiride muutmist 2244
elanikku (enne muudatust 1982 elanikku).
„Suur töö on piiride muutmiseks ära tehtud
ning linnapiirid on vastavusse viidud Otepää
valla üldplaneeringuga,“ lisas Otepää vallavanem Kalev Laul. „Need alad valiti välja koos-

03.10.2016
n

Väljastati AIT-Nord OÜ-le ehitusluba Otepää vallasiseses

linnas Tennisevälja tn 1 kinnistul ehitise ümberehitamiseks.
n

Määrati ühele isikule matusetoetus summas 128 eurot.

n

Määrati sünnitoetuse esimene osa ühele isikule summas 384

eurot.
n

Määrati puudega inimese täiendav toetus kahele inimesele

kogusummas 17,90 eurot.
n

Keelduti ühe isiku hooldajaks määramisest

n

Määrati ühekordne sotsiaaltoetus kolmele isikule kogusum-

mas 84,93 eurot.
n

Keelduti ühele isikule sotsiaaltoetuse määramisest, kuna isiku

elukohana ei ole rahvastikuregistris registreeritud Otepää vald.
n

Määrati 2016/2017 õppeaasta lõpuni kooli- ja lasteaiatoidu

toetus 27-le vähekindlustatud perede lastele.
n

Anti Endel Käärile (registrikood 11007896, asukoht Kondi,

Vana-Otepää küla, Otepää vald) taksoveoluba taksoveo korraldamiseks Otepää vallas.
n

Anti Endel Käärile (registrikood 11007896, asukoht Kondi,

Vana-Otepää küla, Otepää vald) taksoveo sõidukikaart sõiduki
Mercedes-Benz E 220 CDI (riiklik registreerimismärk 767BFH)
kasutamiseks taksoveol.
n

Kanti Pühajärve Põhikooli raamatukogus maha 93 eksempla-

ri tööraamatuid, summas 412,31 eurot. Kanti Pühajärve Põhikooli
raamatukogus maha 99 eksemplari õpikuid, summas 670,48 eurot.
n

Täiendati Otepää Vallavalitsuse 15. detsembri 2014. a korral-

dust nr 2-4-582 „Otepää Gümnaasiumi teenuste hindade kehtestamine” punktidega 2.15 ja 2.16 järgmiselt: „2.15 kummivaiba üür,
üks rull 10 eurot päev, alates 6. päevast 20 eurot päev; 2.16 jõusaali

töös Otepää looduspargiga.“
„Teadaolevalt on taoline linnapiiride muutmine esimene samalaadne juhtum Eestis,“ täpsustas Enelin Alter. „Otepää linna tuli üle 156
kinnistut.
Tuntumatest objektidest asuvad nüüd Otepää
linna territooriumil UPM-Kymmene Otepää
AS, AS Otepää Metall, OÜ Otepää Betoon, AS
Otepää Veevärk, OÜ Pro Fiksum, AS Parmet,
Techne Töökoda OÜ, osaliselt SA Tehvandi
Spordikeskus, OÜ Karupesa Hotell, Otepää
Lasteaed „Võrukael.“
Linnapiiride laiendamisega seotud kodanikke on muudatustest informeeritud, nende jaoks
toob linnapiiride muudatus kaasa postiaadressi
muutuse (lähiaadress ja sihtnumber).
AS-i Eesti Post on teavitatud, et nad edastaksid info kandekeskustele.
Kinnistud on arvatud Otepää linna koosseisu. Registrite ja Infosüsteemide Keskus (e-kinnistusraamat) on katastriüksuse asukohta
muutnud küla nimest linna nimeks (vt https://
kinnistusraamat.rik.ee/detailparing/Login.
aspx?ReturnUrl=%2fdetailparing%2f).
E-kinnistusraamatust saab soovi korral kontrollida kinnistu andmeid. Kinnistusraamatu
teade tuleb automaatselt e-mailile või
paberkandjal koju kätte.
Osadel ettevõtjatel muutub sellega
eksitavaks äriregistrisse kantud asukohajärgne aadress. Otepää Vallavalitsus palub ettevõtjatel selle aasta lõpuks
aadressiandmeid äriregistris muuta ning
oma veebilehel kontaktandmeid uuendada. Vastavalt riigilõivuseadusele on
muudatuse registrisse kandmine riigilõivuvaba.
Liikluskorraldusse linnapiiride laienemine muutust lähiajal ei too, muutuvad vaid mõningad märgid küla/linna
algamisest ja/või lõppemisest (nn kohanimetähis, haldusüksusetähis, asutusüksuse tähis). Maa-amet on registreerinud
muudatused katastrikaardil, Maa-ameti
kodulehelt saab oma kinnistu kuulumist ka järgi vaadata. (http://geoportaal.
maaamet.ee/).
Määrus „Valga maakonna Otepää
valla Otepää linna ning Otepää, Kastolatsi, Pühajärve ja Nüpli küla lahkmejoonte määramine“ Riigi Teatajas:
https://www.riigiteataja.ee/
akt/120092016001
Lisainfo: Enelin Alter, enelin.alter@
otepaa.ee, 766 4820.

seadme üür 20 eurot päev.“

Monika Otrokova

Sügiskuu toob mitmel
rindel saagikoristuse
Nii nagu sügis on avaldanud mõju viljade valmimisele, on see toimunud ka haldusreformiga.
Otepää leping Sangaste vallaga hakkab kuju
võtma vaatamata asjaolule, et head naabrid
Urvastest ja Kanepist
otsustasid teistesse suundadesse liikuda. Palupera ühineb Elva poole, kuid Palupera valla seitse
Otepääga seotud küla liiguvad uue Otepää valla
territooriumi osaks.
Kui kõik läheb plaanipäraselt, siis saab ühinenud omavalitsuses olema 5750 inimest (Otepää
– 3962, Sangaste – 1313, Palupera valla Nõuni
piirkond – 475). Sellega on haldusreformi kriteeriumid täidetud ning jääb üle ainult loota, et
suuremas omavalitsuses on tõesti suuremad
võimalused muuta elanike elu paremaks. Kokku
on lepitud ühineva omavalitsuse nimi – Otepää.
Koostatud ühinemislepingust, mille me õige pea
avaldame, saab kõike täpsemalt lugeda.
Novembri teises pooles on Otepää ja Sangaste
valla elanikele plaanis läbi viia rahvaküsitlus ühinemise kohta. Mis puudutab Palupera valla Nõuni
piirkonna külasid, siis selle kohta teevad Otepää
ja Palupera vallavolikogud piiride muutmise taotluse, mis koos liitumislepinguga esitatakse Valga
maavanemale.
Arvan, et ühinemistonti karma ei peaks ja usun,
et suuremad vallad on tõepoolest haldussuutlikumad. Elu meie ümber muutub igapäevaselt ja
ehk on aeg, et muudatused toimuksid ka omavalitsuste tasandil? On ju üldjoontes muudatuste
eesmärgiks see, et elu läheks paremaks.
Rahulikku meelt meile muudatuste perioodiks!
Kalev Laul
Otepää vallavanem

SÜNNID
Henri Talimaa
Reana Viljak

14. septembril
17. septembril

Head Otepää linnaelanikud!
Käes on sügiskoristuse aeg. Otepää Veevärk veab
29. ja 30. oktoobril ning 5. ja 6. novembril 2016
ära koristatud lehed. Palume koguda prügikottidesse AINULT puulehed.
Palume kotid puulehtedega asetada oma maja
värava taha. Palume kasutada tugevamaid kotte!
Täiendav info: Urmas Kuldmaa 502 2316.

Täiendati Otepää Vallavalitsuse 15. detsembri 2014. a korraldust
nr 2-4-582 „Otepää Gümnaasiumi teenuste hindade kehtestamine”
punktiga 21 järgmiselt: „21.Otepää Vallavalitsusel on õigus vabastada
spordiklubi Otepää Gümnaasiumi spordihoone teenuste eest tasumisest spordihoone kasutamisel noorsportlaste treeningtegevuseks.“
n

Kinnitati alates 17. oktoobrist 2016. a hallatava asutuse

Otepää Muusikakool direktoriks Tanel Soovares.

Heategu on hea tegu
Mõte teistsuguse õppepäeva korraldamisest tekkis Otepää
Gümnaasiumi klassiõpetajatel juba talvevaheajal. Terve
päev ajuraginat, ühiste seisukohtade leidmist, vaidlemist ning projektipäeva kava saigi paberile. Kooliaasta
lõpus viidi ideed ellu. Igal klassil oli oma ülesanne. Õpilased istutasid, külvasid ja seejärel hoolitsesid kogu suve
oma taime eest. Sügisel sai igaüks uhkust tunda kasvanud
viljade üle. Kevadel sai kokku lepitud, et kasvatatud viljad
kingime heategevuslikul eesmärgil Elistvere loomapargile.
Mõeldud, tehtud!
Kõik I klasside ja väikeklassi õpilased osalesid päevalil-

leprojektis. Külvati kolme sorti seemned. Nädalaga pistsid esimesed päevalilled oma „ninad“
mullast välja. Pisikesed potid said saatuslikuks I
a klassi õpilastele, taimed said „päikesepiste“. I
b klassi lapsed viisid oma taimed koju kasvama.
Suvi ei olnud päevalillede kasvamiseks soodne,
kuid 13 õpilasel kasvasid siiski ilusate õitega
kõrged taimed. Projekt lõppes päevalilleseemnete korjamise ja kuivatamisega.
II b klassi õpilased panid kevadel mulda kõrvitsaseemned. Esialgu hoolitseti taimede eest
klassiruumis, seejärel püüti leida „kasvandikele“ parimad kasvutingimused. Kes pani taime
kasvama oma koduaeda, kes viis aga taimekese hoopis maale vanaema juurde. Ühe õpilase
kõrvitsa elupaigaks sai kasvuhoone. Ka sel
korral tuli kogeda, et kasvatamine ei olegi nii
lihtne. Mõnda kõrvitsataime näpistas kevadine öökülm. Üks taim oli nii jonnakas, et ainult
õitses, oodatud vilju pole siiani tekkinud. Väikesed tagasilöögid II b klassi õpilasi ei hirmutanud.

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

Sügiseks oli kogu klassi saak aukartustäratavalt suur, kokku 27 kõrvitsat. Mõned kõrvitsad
oli kasvanud nii suureks, et isegi isadel oli raskusi
kõrvitsate tassimisega. II a oli natuke väiksem
saak, kuid ka kõik need kõrvitsad said loomadele toiduks viidud.
III a ja III b klassi õpilased panid mulda
kodust toodud kartuli. Õpilased kastsid ja hoolitsesid oma mugulate eest ning jäid ootama
taimede tärkamist. Lisaks tehti tundides ka
mitmeid huvitavaid tegevusi. Loodusõpetuse
tunnis õpiti tundma kartulitaime. Eesti keeles
koostati ristsõnu ja lahendati köögiviljadega
seotud mõistatusi. Kunstiõpetuse tunnis joonistati kartulitaime. Õpiti taimede ingliskeelseid
nimetusi. Sügisel tuletati matemaatika tunnis
meelde massiühikute teisendamist ja õpilased
tegid saadud kartulisaagi kohta tekstülesandeid.
IV klasside ülesandeks oli koostada retseptikogumik, milles toitude koostisosadeks pidi
olema kartul, kõrvits või päevalilleseemned. Ret-

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

septe otsiti kokaraamatutest, internetist, kasuks
tulid ka emade ja vanaemade salajased retseptid.
Lõpuks valmisid rühmatöödena huvitavaid retsepte sisaldavad, kaunilt illustreeritud kogumikud.
Retseptide uudistamist jätkus nii lastele endile kui
ka vanematele. Nii mõnigi kogumikus olev retsept
sai järele proovitud ja tõdetud, et maitses hästi.
27. septembril algas sõit Elistvere poole.
Hommik oli saginat täis, sest lisaks 44-le õpilasele
ja 3-le õpetajale tuli bussi mahutada ka märkimisväärne kogus kõrvitsaid, kartuleid ja päevalilleseemneid. Kõigepealt tehti lastele vahva ringkäik
loomapargis, seejärel andsime üle kõik kaasavõetud köögiviljad. Pärast said lapsed veel ise ringi
vaadata ja oma lemmikuid pildistada.
Elistvere loomapargi töötajad kiitsid ja tunnustasid Otepää Gümnaasiumi õpilasi ja ettevõetud
projekti. Kokku sai lepitud juba ka järgmise aasta
plaanid. Tore oli vaadata laste säravaid silmi ja
suurt rõõmu tehtud tööst!
			

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.

Klassiõpetajad

Järgmine Otepää Teataja
ilmub 27. oktoobril.

13. oktoober 2016

Lasteaialaste kohtumine
roomajatega
Septembris külas käis üks mees,
kel loomad suure koti sees.
Sealt ta välja võttis siis,
riidest kotikesi viis.
Iga kott siis lahti tehti,
nendes peitujaid nii nähti.
Oli sisalik ja neli madu,
lastel küsimusi tekkis sadu.
Roomajail siis tehti pai,
laste rõõmu näha sai.
Järgnes vahva keskustelu,
millest teab nüüd iga semu:
kui sa madu kohtad õues,
tea – tal hirm on lausa põues,
sestap salvata sind võib.
Kaitseks üht sa teha võid –
kanna ikka kummikuid!
Nõnda teada saimegi –
madu meid ei kuulegi.
Aga ujumises madu on,
vaat’ et omamoodi tšempion!
Otepää lasteaia õppealajuhataja MERIKE ENNOK

Otepää vallavalitsus, www.otepaa.ee
Lipuväljak 13 67405, Otepää
Tel 766 4800, e-post: vald@otepaa.ee
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Otepää koolieelikud seiklesid
Kilingi-Nõmme männikus
Kui kutsud kedagi endale külla, pead arvestama,
et hoolimata kilomeetrite pikkusest vahemaast
võib külaline tõepoolest sinu ukse taha ilmuda. Nii
juhtus meie koolieelikute rühmadega, keda oodati
9. septembril orienteerumismängule Pärnumaale
Kilingi-Nõmme. Kummastki rühmast asus teele
neli last ja kaks täiskasvanut.
Jõutud kohale, alustati ühise soojendusvõimlemisega. Käed, jalad soojad, asuti metsa poole
teele ning puude all jaguneti gruppideks: igas
grupis kahe lasteaia esindusvõistkond. Orienteerumismängu igas punktis tutvuti mõne loomaga,
kes rääkis oma elust lähemalt ning pakkus ponnistusi, mis tõid esile talle omaseid tunnuseid. Nii
juhendas rästik rästikumängu, karu vägikaikavedu,
ämblik suunas kõiki hiigelvõrgust läbi pugema.
Kaval rebane rakendas külalised koristustalgutesse – räpase elustiili poolest tuntud loomakese uru
ümbrus sai orienteerujate abil prügist puhtaks.
Nõnda tutvuti ligi kahe tunni jooksul üheksa looma
eluga. Ei tasu arvata, et toimekad Pärnumaa lasteaednikud õpetasid loomadele selgeks inimkeele
– loomi kehastasid ikkagi inimesed, keda muutsid
tõepärasemaks vastavad kostüümid.
Pärast kosutavat kõhutäidet asuti koduteele. Iga

Fotol tutvuvad võrukaelad maoga.
Foto: Merike Ennok

Karl-August Tiirmaale
hõbe ja pronks, Otepää
suusahüppevõistkond
Eesti parim
24.-25. septembril toimusid Tehvandil Eesti suvised meistrivõistlused absoluutklassi kahevõistluses, suusahüpetes ja suusahüpete meeskonnavõistluses.
Kahevõistluses teenis meie esindaja Karl-August
Tiirmaa pronksmedali. Suusahüpetes oli esiviisikus kolm otepäälast. Hõbe Karl-August Tiirmaa,
neljas Artti Aigro ja viies Kenno Ruukel.
Huvitav ja pingeline oli meeskondlik suusahüppevõistlus. Favoriidiks võis pidada Elvat, kelle ridades olid värske Eesti meister Kristjan Ilves, talvine
Eesti pronks Kevin Maltsev ja kolmandana veel
möödunud aastane Eesti koondislane Rauno Loit.
Pärast esimest hüppevooru asusid kodupubliku
rõõmuks juhtima Otepää poisid K. Ruukel, K.-A.
Tiirmaa ja A. Aigro. Teises voorus läks võistlus
väga pingeliseks, kui pika (97 m) hüppe tegi K.
Maltsev ja eelviimase hüppajana lisas K. Ilves Elva
võistkonnale 96 meetrise soorituse. Kastanid tõi
tulest välja Artti Aigro, kelle 99,5 meetrist õhulendu võib pidada sel suvel Tehvandi trampliinil
nähtutest kõige kaunimaks soorituseks.
Lõpp hea, kõik hea – otepäälased said kullad
kaela.
Silver Eljand - treener

Kultuurikalender
21. oktoobril
Otepää Kultuurikeskuse taasavamine. Uksed avatud alates 18.00. Puhkpilliorkestri
tervitus kell 18.30, vallavanema tervitus kell 19.00.
Õhtu jätkub kontserdi ja tantsuga.
26. oktoobril
kell 19.00 Otepää Kultuurikeskuses Komöödiateatri etendus „Henrik
Normanni uskumatud seiklused New Jorgis“.
Pilet 14/12 eurot. Piletid müügil Otepää
Turismiinfokeskuses, Piletilevis ja Piletimaailmas.
6. novembril
kell 12.00 Otepää Kultuurikeskuses
pidulik laste sünnikirjade kätteandmine ja
Otepää valla Aasta Isa 2016 austamine.
20. novembril
kell 18.00 Otepää Kultuurikeskuses
Vana Baskini Teatri etendus „Kõik meestest“.
Pilet15/13 eurot. Info: 5804 3215

Pedajamäe küla rattamatk
osaleja oli millegipoolest rikkam, sest teadmised
loomadest olid saanud nii värskendust kui täiendust. Kõigil oli hea meel, et kutse seiklusele Kilingi-Nõmme männikusse vastu võeti.
Otepää lasteaia õppealajuhataja MERIKE ENNOK

Fotol veavad Krõlli rühma lapsed
vägikaigast. Foto: Merike Ennok

Müstikat täis Otepää Gümnaasiumi
direktor Külle Viks
Nüüdseks kolm aastat Otepää Gümnaasiumis
direktoritööd täitnud Külle Viks on lühikese aja
jooksul teinud koolis nii mõndagi. Tänu aktiivsele
ja innukale tegevusele esitati üheks Aasta Õpetaja
nominendiks teiste hulgas ka tema.
Siinne direktoritöö ei ole aga esimene kokkupuude Otepääga. Nimelt on Külle Viks esimesed
kümme eluaastat Otepääl elanud. „Ma olen käinud
siin Pähklikese lasteaias ja ka siinses koolis algklassides,“ sõnas rõõmus direktor. Kui tüdrukutirts oli
10-aastaseks saanud, siis koliti perega Luuale.
Praegusele koolijuhile on oluline aga vahelduvus,
seetõttu otsustas ta ka direktoriametit proovida.
Siia tööle asudes oli naisel pilt tööst selge, nimelt on
ta varasemalt töötanud Türi vallavalitsuses haridusspetsialistina ja juhtinud muu hulgas ka koolijuhte.
Pilt direktoritööst on muutunud sedavõrd, et protsessid, mida ette võetakse, on eeldatavast aeglasemad ja teele tulevad takistused, mida ei oska ette
näha. Kui isu oma eelmisest tööst oli täis saanud,
avastas ta ema, et Otepää Gümnaasiumisse otsitakse direktorit. Niisiis haaras ta niidiotsast ja otsustas
kandideerida sõna otseses mõttes viimasel minutil.
Vajalikud paberid täitis ta kiiruga nii-öelda põlve
otsas hilisõhtul enne tähtaja kukkumist. Temalegi
ootamatult osutus ta valituks.
Direktorina on Külle Viks olnud väga avatud
uuendustele ja üks nendest oli moodulsüsteemi
grupiviisiline arendamine. Koostöös on läbi viidud
mitmeid muudatusi koolielus ja korraldatud ka
üritusi, näiteks teadliku valija päev 2014. aastal ning
Kärajad viimasest aasta hiljem. Külle Viksi soov on,
et Otepää Gümnaasiumi õpilaste roll koolielus suureneks, et ka siinsetel õpilastel oleks rohkem võimalusi. Selle nimel juba vaikselt tegutsetakse.
Külle Viks näeb ennast kaasava, heasoovliku,
konkreetse ja printsipiaalse direktorina. Lisaks koolijuhi rollile täidab ta ka 6.b klassijuhataja ülesandeid. Tema kasvandikud iseloomustavad õpetaja
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Pühapäeval, 25. septembril kogunesid Pedajamäe
küla tegusad suured ja väikesed Kirikuküla bussipeatusse, kust alustasime traditsioonilist igasügisest rattamatka, seekord Tobrale. Ilmataat soosis
meie ettevõtmist sooja sügispäikese ja mõõduka
tuulega.
Suundusime Pühajärve kaudu Tobra tallide poole. Eriti tublideks ratturiteks osutusid väikesed
poisid, suuremad üritasid neil ikka kannul püsida.
Tobral võttis meid vastu lahke pererahvas ja hobused juba ootasid kaasatoodud leiba, mida neile
ka lahkesti jagasime. Peale piknikku õuemurul
ja ümbruskonna uudistamist said kõik soovijad
proovida ratsutamist. Seda võimalust ei jätnust
vist ükski laps kasutamata, ka mõned suuremad
julgesid hobuse selga ronida.
Tohtisime ka tallis ringi vaadata ja veel oma
lemmikutele pai teha.
Varsti hakkasime tagasi kodu poole sõitma,
ikka pisemad ees ja suuremad järel. Oli mõnus
sügisene matkapäev. Suur tänu kõigile tublidele
osalejatele ja Tobra rahvale!
Heleena Jõgi

SWEDBANK nõustamisteenus
Otepääl
linnaraamatukogus:
kell 13.00–16.00 17. oktoobril
		
7. ja 21. novembril
		
5. ja 19. detsembril
Kliendinõustaja aitab igapäevapanganduse teemadel. Teil on võimalik tellida pangakaarte, teha
arvuti abil makseid, avada hoiuseid ja sõlmida
muid lepinguid.

Viksi toreda, sõbraliku ja naerusuise klassijuhatajana, kellest paremat õpetajat ei oska soovidagi.
Kuna direktoritöö pole kellast kellani ja see
nõuab palju energiat ning aega teiste inimeste
jaoks, siis töövälisel ajal meeldib koolijuhile aega
veeta peamiselt iseendaga. „See laeb mind, ma
saan oma mõtted puhtaks ja seda aega kasutangi
enese tasakaalu viimiseks. Ma loen palju, ma ujun
palju, mulle meeldib väga matkata ja looduses olla
ning ma olen rohkem maagia ja müstika inimene,“
rääkis Viks, kelle kollektiivsete vabaajategevuste aeg on läbi saanud. Tal on ka kaks elu motot,
mida soovitab teistelgi järgida. Esimeseks on teda
läbi elu saatnud mõte: otsi iseennast. Teine on aga
kaasnenud vanusega: usalda elu, sest enamus asju
loksub ise paika.
Grete Liivamägi ja Jan-Ander Kundla,
abituriendid
Foto autor Paul Poderat.

EELK Otepää Maarja koguduse segakoor
alustab uut hooaega
Kokkusaamised pühapäeviti kl 9.30-11.00 Otepää kirikumõisa I korruse prooviruumis
(küljeuksest sisse, esimene tuba paremat kätt).
Selle hooaja peasündmused on juunis 2017 (plaani kohaselt) Otepääl toimuv Valga praostkonna
vaimulik laulupäev ja Suure-Jaani Muusikafestivali raames toimuv vaimulik laulupäev.
Oodatud on kõik senised ja uued lauljad kõikidesse häälerühmadesse!
Lisaino tel 52 21 955 (Ingrid).

TULE TANTSIMA!
SEGARÜHM NUUSTAKU
ootab oma rühma uusi tantsijaid
oktoobri lõpuni.
Trennid toimuvad
teisipäeviti 19.00-21.00
Otepää Gümnaasiumi aulas.
Info Kaire Ojavee 5166163
www. nuustaku.weebly.com

OTEPÄÄ GÜMNAASIUMI
SPORDIHOONE SAUN
on jälle avatud
Neljapäeval - naised kell 15-20.00
Reedel - mehed kell 15-20.00

MTÜ Karukäpa töötoad toimuvad
18. oktoobril ja 1. novembril kell 18
vallamaja III korrusel ruumis 304.
Kõik huvilised on oodatud.
Info tel. 5153248

Palupera vallavalitsus, www.palupera.ee
Hellenurme sjk 67514, Valgamaa
Tel 767 9502, e-post: palupera@palupera.ee
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Palupera Vallavolikogu istungil

Palupera lapsed käisid Kurgjal talutoitu uudistamas

20. septembril 2016
n

Kinnitati elanike küsitluse tulemused.

n

Lõpetati Sangaste Vallavolikogu ettepanekul alustatud ühi-

nemisläbirääkimised Sangaste valla, Otepää valla, Palupera valla,
Urvaste valla ja Kanepi valla ühinemise teel.
Esitati ettepanek Otepää Vallavolikogule läbirääkimiste

alustamiseks piiride muutmiseks Palupera valla külade (Lutike,
Makita, Miti, Neeruti, Nõuni, Päidla ja Räbi) üleandmiseks

C.R. Jakobsoni Talumuuseum kutsus koole haridusprogrammile „Eesti toidu aastaring talus“. 4.
oktoobril käisidki Palupera põhikooli 4. ja 6. klass
Kurgjal. 6. klassi õpilane Triinu kirjutas käigust
järgmise loo.

Otepää valla koosseisu arvamisega 2017. a kohalike omavalitsuste
valimise käigus seoses haldusreformi läbiviimisega.
n

Nõustuti Puhja Vallavolikogu ettepanekuga alustada läbi-

rääkimisi haldusterritoriaalse korralduse muutmiseks ja ühinemiseks Elva linna, Konguta valla, Rannu valla, Rõngu valla, Palupera valla ja Puka valla ühinemisläbirääkimiste protsessiga moodustada uus ühine omavalitsusüksus.

SÜNNID
Anti Kulasalu 		

13. oktoober 2016

Palupera põhikooli viimaste nädalate tegemised nii
sõnas kui pildis

AMETLIK INFO

n

P A L U P E R A

30. septembril

Palupera valla 2017. aasta eelarvest
rahaeraldiste taotlemine
Palupera vallavalitsus palub
haridus-, kultuuri- ja spordiürituste korraldajatel, kes
soovivad 2017. aastal rahalist toetust valla eelarvelistest vahenditest, esitada taotlused 28. oktoobriks
k.a. Palupera Vallavalitsusele.
Palume täita taotlemisel vastav vorm, mis saadaval valla veebilehel – Blanketid all.
Valla hallatavad asutused – põhikool, kultuurimajad, raamatukogud jt. seotud isikud, palume samuti
esitada oma taotlused 2017. aasta valla eelarvesse.
Täna toetamise kehtiv kord http://www.palupera.ee/content/view/110/143/, lehekülje all.

Täname
kõiki Palupera põhikooli
vilistlasi, koolisõpru, külalisi,
koostööpartnerid ja sponsoreid
õnnitluste ning heade soovide eest seoses kooli
240. aastapäevaga.
Palupera põhikooli pere
Palupera kooli vilistlasnõukogu

Eesti parim koolikokk
14. oktoobril kell 20.00 ETV-s.

Sõitsime Kurgja talumuuseumi Eesti toidu saamislooga tutvuma. See muuseum oligi nagu suur
talupidamine, kus kõik hooned ja aiad olemas.
Oli ka palju õunapuid ja mesilased. Just käis
õunte korjamine.
Kõigepealt hakkasime kaerahelbeküpsiseid
tegema. Ette panime põlled ja pesime käed.
Esialgu oli vaja teha võid. Suures purgis loksutasime koort ja sellest tuli ilus helekollane või.
Segasime suures kausis ained kokku ja panime
käkikesed pannile.
Et poleks igav oodata, läksime giidiga õue. Seal
olid eesti maatõugu lehmad, mis on väga vana
tõug. Siis jõudsime põllulapi juurde, kus kasvasid köögiviljad. Edasi läksime viljaveski juurde.
Meilee räägiti teraviljadest ja jahu jahvatamisest.
Sealt läksime edasi hobusekopli juurde, hobuseid

NASA astronaudi Douglas
Wheelock loengule järgnenud USA suursaadiku James D. Melville Jr. vastuvõtt
27.09.2016.

oli neli. Küülikuid oli seal talus kolm, lisaks veel
kanad ja kalkun. Laudas käis praegu remont, sellepärast sigu me ei näinud. Saime näha ka põllutöömasinaid, millega vanasti maad hariti.
Kõht oligi selleks ajaks tühjaks läinud. Läksime
rehetuppa, seal oli hea soe. Saime teada, et
vanasti oli väga tähtis, kes võis kõige enne toitu
võtta. Peremees istus pika laua nurgal, perenaine tema vastas, peremehe poolel istusid sulased,
perenaise poolel tüdrukud ja lapsed. Saime
selgeks, kes kus vanasti söögilauas istus, sest
igaüks meist sai keegi olla. Perenaisele pandi
pähe tanu, ette põll, peremehele selga vest ja
must kaabulott. See oli päris põnev. Nii palju
inimesi istuski iga päev söögilaua taga. Söögiks
oli ühepajatoit, imehea kohupiimakook ja meie
enda tehtud kaerahelbeküpsised. Väga hea oli!
Saime teada, kes oli Carl Robert Jakobson.
Triinu Kull
Palupera põhikooli 6.klass
Reet Allak
Palupera põhikooli 6. klassi juhataja

Oktoober algas tegusalt 5. ja 7. klassile. Nad õppisid ja tegutsesid Põlvamaal Mammaste tervisespordikeskuses projekti „Hooliv klass“ raames.
Foto: M. Viks

Teadlaste Öö Festival 2016. Palupera põhikooli osaleb juba teist aastat. Toimus
mitukümmend töötuba, külas käisid Psühhobuss ja näitlejanna Mairi Tikerpalu, kes
etendas varjuteatri etenduse ja õpetas
õpilastele seda toredat kunsti. Pildil töötuba „Naha pindala“.
Foto: A. Silk

Vastuvõtul tõstis suursaadik
esile GLOBE koolide panust
ja olulisust rahvusvaheliste
keskkonnamõõtmiste tegemisel.
Fotol esireas kolonel Douglas Wheelock ja Eesti astrofüüsik Ene Ergma, Kaisa
Kesa ja Arvet Silk seisavad
suursaadik James D. Melville
kõrval (fotol paremal).
Foto: I. Henno

C.R.Jakobsoni Talumuuseumi
haridusprogramm "Eesti toidu
aastaring talus" 04.10.2016.
Kaerahelbeküpsiste taigna
tegemisel kasutatakse ikka päris taluvõid, mille rõõsast koorest kloppimisega 4. ja 6. klassi
õpilased parajasti ametis ongi.
Foto: A.Silk

Septembri lõpus õppisid Palupera kooli õpilased
vene keelt läbi keelekümblusprojekti „Mitteformaalne keeleõpe“ Tammiku põhikoolis
Kohtla-Järvel.
Foto: R.-M. Koemets

Projekt "Mõndagi munast" Eesti Põllumajandusmuuseumis 14.10.2016.
7.-9. klassi õpilased uudistamas erinevaid
kanatõuge.
Foto: A.Silk

Leelo koos abikokk Irina ja žüriiga.
Seekordses saates on vastamisi Palupera Põhikooli kokk
Leelo, kes valmistab toitu 240-aastase mõisakooli perele
ja Paikuse Põhikooli kokk Tiia, kelle toita on Pärnumaa
suurim põhikool.
Mis toimub nendes koolisööklates ja kes pääseb
edasi? Vaata ja hoia pöialt Palupera kooli kokk Leelole!

Palupera kooli töötajad õpetajate
päeval Ajakeskuses "Wittenstein" Paide Vallimäel 05.10.2016. Rüütlid Raul ja
Toomas tõde välja selgitamas.
Foto: A. Silk

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

P U K A
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Spordipäev Puka Lasteaias
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AMETLIK INFO
Puka Vallavolikogus

Nii kirjud nagu sügisesed lehed, on olnud ka meie
elu lasteaias. Oleme tegelenud õppimisega, mänginud, saanud osa erinevatest etendustest, on toimunud mitmeid väljasõite ja matk.
Sügisene traditsioon on meil ka spordipäev, mis
toimus septembri lõpus. Ilm oli päikesepaisteline
kuid tuul oli väga vali. Selline tunne, et need kõige
väiksemad lähevad küll sellise tuulega ära lendu.
Spordipäeva alustasime soojendusjooksudega ümber maja. Seejärel jagasime lapsed vanuse
järgi gruppidesse ja saimegi alustada erinevate
aladega. Sellel aastal olid kavas juba traditsiooniks saanud alad: jooks, pallivise ja kaugushüpe.
Kui jooksud olid joostud, pall visatud ja kaugus
hüpatud, siis asusime uue spordiala juurde. Kuna

meil oli nädala teemaks
"kummikute aeg", siis
võistlesime ka kummiku
viskes. See võistlus oli väga
lõbus ja kohati isegi ohtlik,
sest kummik lendas igasse
ilmakaarde ja eks tuulel
oli ka siin oma roll.
Kui kõik alad olid läbi
tehtud ja tulemused kirja
saadud, oli aeg mängimiseks ja tervislikuks õunaampsuks.
Suure tuule tõttu toimus autasustamine toas,
kus iga laps sai diplomi, millele olid märgitud tema
tublid tulemused, ja šokolaadimedali. Iga vanus-

23. septembril
n

Nõustuti Puhja Vallavolikogu ettepanekuga alus-

tada läbirääkimisi haldusterritoriaalse korralduse muutmiseks ja ühinemiseks Elva linna, Konguta valla, Rannu
valla, Rõngu valla, Palupera valla ja Puka valla ühinemisläbirääkimiste protsessiga moodustada uus ühine omavalitsusüksus.
30. septembril
n

Puka ja Otepää vallavolikogule laekus avaldus Mee-

erühma tublimad kummikuviskajad said veel ka
medali kaela. Spordipäev on tore, lõbus ja sport
on meile kasulik!

gaste küla idaservas Albi, Alliku, Atsi, Epsi, Koolimaa,

Tekst ja foto Ewe-Ly Oja

jaotab ebaloogilise sopina nimetatud kinnistud Puka

Rebase- Tõnise, Rebase, Sikkamäe, Urmi maaüksuste
arvamiseks Otepää valla koosseisu. Praegune vallapiir
valda, kusjuures tee ühendus Puka vallakeskusega kulgeb
läbi Otepää valla territooriumi. Nimetatud avaldusele
tuginedes tegi Otepää Vallavolikogu 11. augusti 2016 otsu-

Tore matkapäev Vapramäel

sega nr 1-4-59 Puka Vallavolikogule ettepaneku algatada
piiride muutmise menetlus eesmärgiga arvata Meegaste
küla Puka valla koosseisust Otepää valla koosseisu. Val-

Reede, 16. septembri hommikul ärkasin juba
enne kella seitset ja piilusin ärevalt aknast välja.
Kas ilm ikka lubab matkale minna? Õnneks ei
sadanud ja läksin rõõmsalt kooli juurde. Puka
Keskkooli 1.-4. klassi õpilased koos õpetajatega
sisenesid bussi, mis viis meid Vapramäele.
Vapramäe matkarada algab Vapramäe loodusmaja kõrvalt. Me läbisime 4 kilomeetrit ja nägime
teel palju põnevaid kohti. 77,7 meetri kõrgusel
Vapramäe lael oleks talvel kindlasti tore kelgutada. Peab ainult arvestama, et teele võivad ette
jääda puud või kuninga pärna känd. Vana känd
on saanud oma nime sellest, et kunagi võis selle
pärna Vapramäele istutada Rootsi kuningas.
Väga põnev on Hundikuristik. Üks puu Elva
jõe kaldal on toetanud end juurtele – sinna oleks
vahva onn teha. Üks koht on seal väga järsk. Kui
võtad puujuurest kinni, siis võid nagu liumäest
alla lasta.

Kui jõudsime paika, kuhu oli kirjutatud „soolapid“, sai palju nalja, sest lugesime seda sõna valesti. Arvasime algul,
et see on „soolap“, mitte liitsõna „soo+lapp“.
Veel möödusime hiinlaste hauast. Kaks
hiinlast olid siia maetud peaaegu sada
aastat tagasi, 1919. aastal, kui nad koos
punaarmeelastega ründasid Eesti vabadusvõitlejate soomusrongi ja said surma.
Piknikku pidasime Kalevipoja tooli
juures. Muistendi järgi läks Kalevipoeg
kord Tõravere jõe äärde käsi ja jalgu
pesema. Ta oli nii suur, et ühel jõekaldal istudes
võis ta jalad teisele kaldale panna. Kalevipoja
raskuse tõttu jäi ühele jõekaldale istumise ase,
teisele kaldale, Vapramäe metsa aga kaks jalajäljelohku.
Iga klass tegi toreda spordinädala lõpetuseks

lavolikogu liikmed oli seisukohal, et piiride muutmiseks
nõusoleku andmine on ennatlik, sest haldusterritoriaalse
korralduse ja haldusüksuse piiride muutmisega kaasneva elanike arvamuse väljaselgitamiseks ei ole viidud läbi
elanike küsitlust. Ettepanek – arutusele tuleb küsimus
rahvaküsitluse tulemuste selgumisel.
n

Ettepanek Rannu Vallavolikogule, Rõngu Vallavoli-

kogule, Palupera Vallavolikogule, Sangaste Vallavolikogule ja Õru Vallavolikogule haldusterritoriaalse korralduse
muutmiseks läbirääkimiste alustamiseks ühise omavalitsuse nn maavaldade liidu moodustamiseks ei leidnud volikogu liikmete toetust.
n

kollaaži, milleks võis kasutada igasuguseid looduslikke materjale. Kõik spordinädalal osalejad said
kehalise kasvatuse õpetajalt tänukirja.

Kehtestati mittetulunduslikuks tegevuseks toetuse

andmise kord.
n

Toimus Puka valla eelarvestrateegia 2017-2021

esimene lugemine, eelnõu on avalikustatud Puka valla
veebilehel.

Elin Hainsalu
Puka Keskkooli 3. klassi õpilane

n

Vallavanem Andrus Looskari vastas volikogu liikme

Juhan Matsari arupärimisele.
n

Kinnitati vallavalitsuse liikmeteks Kaida Vool,

Kalev Kiisler, Margot Keres ja Ermo Kruuse.
n

Aakre lasteaia köögiviljanädal
Sel sügisel on Aakre lasteaias toimunud ridamisi
ühiseid ettevõtmisi. Peale värvirikast lillenäitust
algas sügisandide nädal. Sinna mahtus erinevate köögiviljade näitus, kuhu olid saabunud teiste
seas kartulist merikilpkonn, kõrvitsamemmed ja
porgandiloom. Samuti hulk hiiglaslikke, erikujulisi ja eksootilisi köögivilju nagu näiteks batisson
ja spagetikõrvits.
Kuid ega köögiviljad ole ainult vaatamiseks! Kõigepealt valmisid tervislikud lilled, mida oli hea oma
käega võtta ja suhu panna. Mudilastele meeldis
väga söödavat värvi järgi lilledeks seada. Oo, mis
mõnus krõmps kaalikas ja tore mahlane kapsas!
Keegi ei öelnud, et talle ei maitse. Teisel päeval
tegime veel õunapomme ja köögiviljapirukat. Koos
tehtud ja koos söödud – küll maitses hea!
Ilusat tervislikku sügist!
Aakre õpetajad

Anti nõusolek vallavara (matuseauto) kinkimiseks

eraisikule.
n

Otsustati osaleda liikmena Mittetulundusühingus

Eesti Andmesidevõrk.
n

Kinnitati Puka Lasteaia arengukava.

n

Kinnitati Puka valla ametiautode ja isikliku sõiduau-

to ametisõitudeks kasutamise kord.

SÜNNID
Herko Härm		
Ervin Univer		

Köögiviljad tuleb isuäratavalt
taldrikule sättida.

TANTSUÕHTU
MARJU VARBLASEGA
Aakre rahvamajas mõnus ja
meeleolukas klubiõhtu.
Marju Varblane õpetab selgeks
sammud ning mängib
tantsude saateks viiulit ja
2-realist lõõtsa.
Kohapeal lauad, mis saab enda
äranägemise järgi katta.
Tantsude vahepeal meeldivalt
seltskonnaga suhelda.
Osaluspanus 3 eurot inimene.

8. septembril
17. septembril

Teade Maa-ameti poolt korraldatava
enampakkumise kohta:
Maa-amet on välja kuulutanud avaliku kirjaliku
enampakkumise piirkonnas asuvate kinnisasjade
kasutamiseks andmiseks. Pakkumiste esitamise
tähtaeg on 17.10.2016. Täpsemat informatsiooni saab Maa-ameti kodulehelt aadressiga www.
maaamet.ee
Puka vallast on pandud enampakkumisele:
- Pühaste küla Rabakraavi kinnisasi
(60801:001:0142; 12,83 ha; kasutusala pindala
12,83 ha; (M)) alghind 534.-, tagatisraha 133).
- Rebaste küla Loigu kinnisasi (60801:001:0037;
7,61 ha; kasutusala pindala 6,21 ha; (M)) alghind
503.-, tagatisraha 126.-).

JOOGA PUKA RAHVAMAJAS
Iga kolmapäev kell 18-19.30.
Oodatud on nii kogenud kui uued
joogahuvilised, nii naised kui mehed.
Haara kaasa matt ja pleed/tekk ning
näeme tunnis.
Lisainfo: kairi.rebane@gmail.com
või tel 5270 976.
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Sangaste vallavalitsus, www.sangaste.ee
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Ühe sügise tulemine

SÜNNID
Tristan Teder

S A N G A S T E

17. septembril

Sinu pere lugu meie
näitusel
Eesti Põllumajandusmuuseum on koostamas
uut maaelu teemalist püsinäitust, milles eksponeeritakse muuseumi kogudes olevaid
esemeid, millised on olnud senini külastajale
kättesaamatud. Seekord soovime kaasata
näituse koostamisse ka Sind, armas muuseumisõber.
Sinu või sinu pereliikmete mälestused ja
lood aitavad kaasa mõtestatud ja kaasahaarava püsinäituse loomisele. Koos Sinuga saab
see olema meie ühine ettevõtmine põllumajandustootmist ja maaelu väärtustav ning elamuslik meile kõigile.

Ootame teilt meenutusi sinu pere
loost läbi aegade:
• Tööd talus/ettevõttes/ühismajandis, tööriistad, töövõtted jne
• Talu/ühismajandi elu-olu (hooned, riietus,
sisustus, loomad)
• Pereliikmete rollid talus/ettevõttes/ühismajandis/
• Pereliikmete hariduskäik
• Pere traditsioonid, kombed (tähtpäevade
tähistamised jne)
• Toiduga seotud tavad
• Pereliikmete tööalane tunnustamine (aukirjad, medalid, diplomid, auhinnad jne)
• Pere pärimus (lood, jutustused)
Ootame kirjalike meenutusi, fotosid, filmilõike, dokumente jne. Kui soovid oma pere lugu
jagada teistega siis võta ühendust e-maill:
kaire.ilula@epm.ee või telefonil 738 3814.
Kaastöid ootame kuni 31. detsembrini 2016.
Teeme koos parima püsinäituse, mille avame 10. mail 2017 Ülemaailmse Põllumajandusmuuseumide Assotsiatsiooni CIMA XVIII
kongressi avapäeval, Eesti Põllumajandusmuuseumis!
Kaire Ilula

Ajaring on jälle niikaugel, et sügis on laskunud
oma kaunis värvilises rüüs suve soetatule hingekella lööma. Lõikuskuu oma lõikeriistadega võtab
kõigelt kasvanult või kasvatatult ühenduse maa ja
puuga ning salvestab selle aita või purki. Päikesepaiste konserveeritakse silmadesse ja südametesse,
et tummisel talvel hea võtta oleks, kui tume liiga
võimust võtab.
Looduses on nii ja nii on mõneti ka ühiskonnas.
Omad ajaringid ja omad kordumatud kordumised
on ka siin seaduseks ja reegliks. Kõik tänane vana
on kord homne uus uues ajastusobivas kuues jne.
Vahepeal on elutsirkuses püütud isegi meile presidendi valimistega hakkama saada, aga pole välja
tulnud. Ju polnud siis aeg lõikuseks veel küps?!
Poliitiline klounaad võiks olla vähemalt naljakaski,
aga on hoopis totakas. Ehk ka siin lõpuks lõikuspeo
kuldne käsi narrimütsidelt tutid rebib ja klouni-kutid poliitilisse tuttu saadab. Elame ja näeme!
Ka meil on omad asjad ajada. Haldusreform on
selguse faasis, kus lõplikud liitujad enam-vähem selgumas ja liitumise protseduurid teofaasi jõudmas.
Et siis 2018 naljaga öeldes: käsi käes ja kommid
suus uude haldushelgusesse astuda. Tõsiasi on aga,
et Sangaste, Otepää ja priske osa Paluperast 2018
ilmselt ühes paadis edasi oma halduselu jätkab. Uus
aeg ja uus reaalsus on ees ootamas.
Kui seda kõike arukalt ja mõistusega teha, siis
peaks sest kasu tõusma meile kõigile. Eesmärgiks on
luua hästitoimiv kogukondade ühendus, kus tegutsetakse koos tõhusalt ühiste asjade nimel, aga peetakse
aus ka oma kogukondade piirkondlikke asju.
Mis võiks olla selle ühinemise kaugemad plaanid
ja mõjud peale mingi mõnetise raha kokkuhoiu haldusvõrgu kahandamise arvelt?
Minu arust peaks eesmärk olema kindlasti demograafilise olukorra paranemine ning meil antava
hariduse taseme tõus. Samuti on väga oluline meie
ettevõtlusele mõeldes tööjõu kvaliteet, selle ise
,,kasvatamine“ ja ka paremate mujalt Eestist siia
elama-töötama motiveerimine. Sellega loome kasvukeskkonna ka kultuurile, haridusele jne.
Mitmekesisus ja paljutasandilisus tööjõu- ja
inimstruktuurides on oluline mootor kogu muu elu
käimavedamisel. Üheülbastuv ja ühetaoline tööjõuturg tapab piirkondliku eripära. Eripalgelisus on
rikastav nii otse, kui ka kaude. Ehk siis taotleme võimalikult mitmekesist ja eripalgelist isiksustele orien-

teeritud kogukonda, kus me kõik oma meile omaste
eriliste omadustega oleksimegi omas kodus.
Selleks on vaja värskeid ideid ja mõttejulgust, et
töötada vastavad meetmed- ja abinõud välja nii,
et nood ka toimiksid. Samuti peavad need ideed
kaasama, sest kuiv projektipõhine hurraa-excel ei
anna ,,mahlast" tulemust.
Kindlasti on vaja olla ,,suurema kõrvaga kuulamas“ ja arvestamas kodanikuaktiivi enda algatustega. Üleüldse liiguvad asjad kõikjal pigem kodanike
endi reguleeritavate korralduste poole, sest Euroopas pole nagunii varsti seda raha, mida ,,kuldsele“
kõike juhtida püüdvale bürokraatiale kulutada.
Hea ongi äkki see, et kui liigne raha on (Aasiasse)
läinud, tuleb Euroopas Riik kodaniku kätte tagasi?!
Pelgalt kabinetist niisiis seda uut ühendust
juhtida ei saa. Rohkem ,,põldu“ ja rohkem inimest
on vaja uueks kvaliteediks. Inimesele, nii noorele
kui vanale, on vaja: a) turvatunnet, b) positiivsete
ootuste tunnet, c) väärikustunnet, d) kindlustunnet,
et asjad toimivad just nii, nagu kokku on lepitud.
Juhtide asi on neid tundeid maksimaalselt ka tunda
anda. Aga muidugi, eks see kõik seisab alles ees ja
ka kogukond ise peaks olema õigel hetkel aktiivne

oma elukorralduste sättimistel.
Lõikusajad ja muud ajad on ka põllumehel. Oli
see aasta saagi poolest, nagu ta oli, aga eks põline
põllumees arvestab alati, et aastad pole vennad ja
pank pole alati vanem õde. Täna oli nii, homme
jälle tuleb ehk naa. Siinkohal teen juba natuke traditsiooniliselt lõikusaja kummarduse meie ettevõtjatele ja põllumeestele (kes samuti ju ettevõtjad!).
Me võime siin ju targutada, jagada ja korrutada,
aga midagi sest teoreetilisest matemaatikast kasu
ju poleks, kui poleks Teid! Eelkõige tänu siin ettevõetule on meil töökohad, laekuvad maksud (mille
arvel ju ka poliitik lubadusi annab) ja suitsevad
korstnad. Meie ametnikukeskne elukorraldus vägistab tegelikult ju seda tõde, et raha ja töökohad (s.h.
ametnike endi omad!) tegelikult tulevad ettevõtlusest, mitte ämma kapist ega ministeeriumi kuldlaekast. Ehk siis Teie eduks, kes Te meil siin olla saate
ja tahate oma ettevõtmiste- ja ettevõtetega! Kuldseid lõikuspühi Teile ja aitäh!
Aitäh ka Teile, me head Kogukonnad, kes Te siin
elate ja seega ka ettevõtjal ette võtta lasete!
vallavanem Kaido Tamberg

Sangaste Seltsimaja regulaarsed huviringid
2016/2017 hooajal:
Päev

Algus

Seltsitegevus 					Juhendaja

E
E
T
N
P
P

12.00
19.00
19.00
19.00
16.15
17.30

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

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

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

Keeni Põhikooli ruumides toimuvad järgmised
TÄISKASVANUTELE suunatud treeningud:
Päev

Kellaaeg		Seltsitegevus 			Kontaktisik

E
E
T
K
N
N
R
P

17.15-19.00
19.00-21.00
19.00-21.00
19.00-21.00
17.15-19.00
19.00-21.00
18.00-20.00
18.00-20.00

Vibulaskmise treeningud 		
Võrkpall
			
Meeste korvpall (võimlas) 		
Võrkpall
		
Vibulaskmise treeningud 		
Meeste korvpall
		
Sulgpall 		
		
Sulgpall 		
		

Küttekolle pole prügikonteiner
Mida talve poole, seda rohkem võib nii mõnegi asula tänaval
tunda kirbet lõhna – küttepuu, isegi mitte kateldes põletatav
kivisüsi, rääkimata maagaasist, sellist lõhna ei põhjusta. Tegemist
on hoopis jäätmete (suuresti plasti) põletamise lõhnaga. Kui
peaaegu kümme aastat tagasi tehtud elanike keskkonnakäitumise küsitlusest selgus, et keskmiselt 10, maapiirkondades suisa
30 protsenti leibkondadest põletas prügi, siis võime eeldada, et
praeguseks on olukord paranenud. Sellegipoolest eeldame, et
probleem pole täielikult kadunud ning peame vajalikuks meenutada, et koduahju kasutamine „prügipõletusseadmena“ kahjustab nii ümbritsevat keskkonda kui ka inimeste tervist.
Eestis on jäätmete põletamine üks osa jäätmekäitlusest. Jäätmete põletamine on jäätmete taaskasutamise moodus ainult sellisel juhul, kui seda tehakse energiatõhusalt ehk vabanev energia
kasutatakse ära efektiivselt. Jäätmepõletusele on esitatud väga
ranged keskkonnakaitselised nõuded, mida tuleb täita. Jäätmepõletuse peamine keskkonnaoht on seotud dioksiinide – ühe
kõige mürgisema ühendiga, mida inimene on suuteline tekitama – tekkega. Spetsiaalses tehases jäätmete põletamine on seega
ohutu inimestele ja keskkonnale.
Et oleks tagatud jäätmete täielik põlemine, peab põletusprotsess toimuma väga kõrgel temperatuuril. Täieliku põlemise kor-

Peeter Adler (tel 5296 867)
Rait Elvet (tel 566 48 555)
Rando Undrus (tel 50 44 938)
Rait Elvet (tel 566 48 555)
Peeter Adler (tel 5296 867)
Rando Undrus (tel 50 44 938)
Aivo Maiberg (tel 533 144 56)
Aivo Maiberg (tel 533 144 56)

rektseid tingimusi ei ole võimalik täita koduses ahjus, kaminas
või ka lõkkes. Lisaks puuduvad kodumajade korstnatel filtri.
Korstna mürgine suits hajub ümbruskonnas ka aeda ja põllule,
tulles sealt inimese toiduna tagasi.
Viimasel ajal on probleemiks tõusnud ka vanaõlide põletamine kodustes õliküttekolletes. Poodides ja internetis müüakse
isegi vanaõlipõleteid, kuid Eestis neid vanaõlide põletamiseks
kasutada ei tohi. Vanaõlid on ohtlikud jäätmed ning neid tohib
põletada ainult vastavaid lube omavas jäätmepõletustehases.
Kodusel jäätmepõletusel on halbu mõjusid veel. Kuna plast ja
ka muud jäätmed ei põle tavalise küttekolde tingimustes hästi,
siis koguneb igasugust saasta ka lõõri ja korstnasse. Usin prügipõletaja võib nii suitsukäigu välimuselt kivistunud „plast-nõega“ ka ummistada, nii et isegi korstnapühkijad ei saa enam
aidata. Ummistuse kõige kallim lahendus on uue korstna ehitus.
Jäätmete osas on tegevusjuhis lihtne. Uuri kohalikust omavalitsusest, millised jäätmete liigiti kogumise võimalused ja nõuded
on sinu kodukohas, kus asub ja mida võetakse vastu jäätmejaamas, lisateavet annab ka veebileht kuhuviia.ee. Ahi, kamin ja
puuküttel pliit ei ole jäätmekonteineri asendajad.
Prügi põletamise ohtudest loe lähemalt lingilt http://www.
envir.ee/ahi.
Kaili Kuusk
Keskkonnaministeeriumi jäätmeosakonna nõunik
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KUULUTUSED
Müüa kuivad pakitud kütteklotsid, kamina- ja pliidipuud. Vedu
tasuta. 5056107

ÜLDEHITUS –
REMONTTÖÖD
OMANIKU JÄRELVALVE

Ohtlike puude raie & hooldus,
56 866 157.
Müüa lõhutud küttepuud, veoga.
Väikesed koormad. tel:5165251

EhitusEST OÜ

506 7848

ehitusest@gmail.com
www.ehitusest.eu

7

K U U L U T U S E D

Ostame
metsakinnistuid
ja raieõigust.
Tel 507 2544
info@erametsa.ee
www.erametsa.ee

Teostan elektritöid. Kilbid, kaabeldus, pistikute, lülitite, valgustite
paigaldus ja rikete likvideerimine.
Miinimum tööaja arvestus 2h.
Sõit kokkuleppel.Tel: 5205016
Lõikan teie marjapõõsaid okt-nov.
Olen erialase väljaõppega. Tel 525
6720.
Müüa kuivi küttepuid, tel 513
1968.
Müüa krohvitud palkmaja
Otepääl. Seest pooleldi välja ehitamata, 2 tuba (üldpinda 100).
Suht privaatne krunt 2 tänava ristumiskohal (1600). Hind 30 000.Tel: 53463853

Pühajärve Puhkekodu AS
võtab tööle

hotelli
administraatori.

Aivo Maiberg ∞0

CV saata liina@pjpk.ee,
info tel 76 65 5031

Kiviraiduri teenused

PALU KIVI OÜ-lt

OÜ Ökopesa
Otepää (Techne kõrval)

Hauakivid, -plaadid, tasapinnad.
Kivide lõikamine, lihvimine,
seinaplaadid.

info@okopesa.ee
+372 55623806

Info tel. 5107 312.
Asume Otepää - Rõngu tee 8. km.
Optimistlikku ja väsimatut spordientusiasti
tervitavad
hüppel uude
kümnendisse
Optimistlikku
ja väsimatut
spordientusiasti
tervitavad
Pühajärve
sulgpalliõpilased!
hüppel uude kümnendisse Pühajärve sulgpalliõpilased!

Mapomets OÜ

Otepää Aianduse- ja Mesinduse Selts korraldab
õppe- ja teabepäeva

- ostame metsamaterjali, kasvavat
metsa ja metsakinnistuid,
- erametsade haldamine ja järelvalve,
- metsanduslikud konsultatsioonid.

Otepääl J.Hurda 5 Otepää AMSi majas

23. oktoobril kell 10.

Metsakeskus.ee

GMP Clubhotel ja Pühajärve
restoran otsib oma seltskonda

abitöölist.
Kui oled varajane ärkaja, soovid olla tööde ja tegemistega
lõunaks valmis, ei karda proovida uusi asju, siis võta julgesti
ühendust.
Õpetame selgeks puhastusteeninduse, hommikusöögi
valmistamise ning ka muud
abitööd, mis on vajalikud hea
hotelli toimimiseks.
Lisainfo: 50 105 04 või clubhotel@gmp.ee.
www.clubhotel.ee.

Ostame kasvavat metsa, põllumaad
ja metsakinnistuid hinnaga
kuni 10 000 eurot/ha.
Kinnistud võivad olla tehtud raietega
või asetseda piiranguvööndis.
Tel: 56 111 900

vene-aegse
fotoaparaadi

(Kiev, Fed, Zorki jne),
objektiive ja muud fotoasjandust. Võite pakkuda
ka vanu fotosid, kellasid,
kompasse jne.
ALATI aus asjaajamine!
Tel. 5872 5458

Lektor Tõnu Hiiemäe.

Info tel.: 5650 9770, Aili Konts

RENNA KIIN

05.04.1954 - 30.09.2016

ÜLO LAUR

31.05.1940 - 18.09.2016

Kaastunne lähedastele.

Valgamaa, Otepää vald, Pühajärve küla
tel. +3725050375,
magnar@mapomets.ee

AITA LUHTARU

LEILI JÄRV

24.11.1934 - 28.09.2016

23.11.1937 - 16.09.2016

Mälestame ema, vanaema ja
vanavanaema

Kaastunne omastele.

Mälestame sõbralikku naabrit

Südamlik kaastunne
Ülar Luhtarule ema

Aita Luhtaru

AITA LUHTARU

Südamlik kaastunne omastele.

kaotuse puhul.

AITA LUHTARU

23.11.1937 - 16.09.2016.

LINDA OTTI

Kullipesa elanikud.

Otepää Gümnaasiumi LIV lend.

mälestavad ansambli liikmed.

Lapselapsed peredega

mälestab Erene.

Kaastunne lähedastele.

Meie südamlik ja siiras
kaastunne Ülari perele kalli ema,
ämma ja vanaema

Südamlik kaastunne heale
sõbrale Tõnule kalli

Avaldame kaastunnet Eldurile
kalli

Südamlik kaastunne Tõnule ema

AITA LUHTARU

EMA

EMA

LEILI ARU-KÕRGESAAR

kaotuse puhul.

kaotuse puhul.

kaotuse puhul.

kaotuse puhul.

Maja nr 1 naabrid Nõunist

Rommi, Tiia

Arved ja Aavo

Koidula, Nataša, Meino ja Ants

Tublit ja rõõmsat teekaaslast

OSTAN

Teemad:
Mesilasperede ettevalmistus talveks.
Mesilasperede kaitsmine ärritajate eest.
Vahasulatus ja kärjemajandus korda.
Tagasivaade mesindusaastale 2016.

AITA LUHTARU
mälestab kurbusega Erene.

Tuul puudeladvus tasa kiigub,
me vaikses leinas langetame pea...

Suletud on ema silmad,
vaikinud on eluvaevad...

Ansambli "Lõbusad lesed"
asutajaliiget

Kustub elu, vaikib valu,
mälestus ei iial kao.

AITA LUHTARU

Kallist ema

Siiras kaastunne Ülarile perega
ja Eldurile kalli ema, ämma ja
vanaema kaotuse puhul.

HELVE TAMMISTE (KÜTT)

08.08.1954 - 10.09.2016

Lea Jakobit

Ants, Ene, Kaja, Kristelle ja Inga

Leinavad lapsed Gerli ja Anne-Ly

Südamlik kaastunne Enele
laste peredega kalli Helve
kaotuse puhul.
Vaike, Alli ja Marika pere

Leili Järve

Kauaaegset sõbrannat

Need armsad, kellest äkki jääme ilma,
on tegelikult alles – meie sees.
Nad on ligi, ei torka silma,
nii nagu valgus päiksekiirte sees...

Teatame kurbusega, et lahkus meie kallis ema,
vanaema ja vanavanaema

Helgi Kübarsepp

10. 01. 1930 – 5. 10. 2016
Lapsed peredega

Urni ärasaatmine 15. oktoobril kell 12 Sangaste kirikust.
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RÕNGU HARIDUSELU 330
Hea Rõngu kooli vilistlane, endine ja praegune töötaja!
2016. aasta oktoobris täitub 330 aastat koolihariduse andmise algusest Rõngu kihelkonnas.

13. oktoober 2016

HENRIK NORMANNI
USKUMATUD
SEIKLUSED
NEW
YORGIS

Tänane Rõngu Keskkool ootab teid juubeliüritusele

22. oktoobril 2016.

Eesti noorte ja juuniorite
suusatamise mitmevõistlus

Ajakava
15.00 - mälestushetked Rõngu kalmistul
16.00 - pidulik aktus Rõngu Mihkli kirikus (vaba sissepääs kõigile huvilistele)
17.00 - Rõngu Keskkooli auditooriumis bankett kutsutud külalistele (toimub õnnitlemine)
17.00 - klassijuhatajatunnid
20.00-24.00 Rõngu Keskkooli võimlas pidu ansambliga Hea Story
Peopäeval on koolimajas avatud kohvikud, näitused ja väljapanekud.
Juubeliürituse pilet maksab eelmüügist ostes 10 eurot (kuni 21. oktoobrini), tasumine ülekandega Rõngu Vallavalitsuse pangakontodele: EE361010102018766004 SEB Pank AS või
EE502200221050990499 Swedbank AS.
Makse selgitusse kirjutada: Rõngu kooli kokkutulek, osaleja(te) ees- ja perekonnanimi,
lõpetamise aasta.
Peopäeval pileti hind 15 eurot, tasumine sularahas.

Suusatajate
mitmevõistlus

toimub 16. oktoobril
 50 38 045

03.05 TÜRI KULTUURIKESKUS
01.10
LAAGRI CITY
04.05TALLINN
JÕGEVA KULTUURIKESKUS
05.05KONTSERDIMAJA
ELVA GÜMNAASIUM
10.05MUSTVEE
RAPLA KULTUURIKESKUS
11.10
KULTUURIKESKUS
11.05KIVIÕLI
KEILA KULTUURIKESKUS
12.10
RAHVAMAJA
12.05 TALLINN SALME KULTUURIKESKUS
13.10
TAPA KULTUURIKODA
14.05 VILJANDI SAKALA KESKUS
14.10
RAHVAMAJA
17.05MÄRJAMAA
JÕHVI KONTSERDIMAJA
22.10
RAHVAMAJA
18.05KEHRA
PÕLVA KULTUURIKESKUS
19.05 KÄRDLA KULTUURIKESKUS

20.05 ORISSAARE KULTUURIMAJA
26.10
OTEPÄÄ
KULTUURIKESKUS
21.05
KURESSAARE
KULTUURIKESKUS
24.05
HAAPSALU
KULTUURIKESKUS
27.10
TARTU
ÕLLETARE
25.05
PÄRNU KONTSERDIMAJA
08.11
PÕLTSAMAA
KULTUURIKESKUS
26.05
VALGA KULTUURIKESKUS
09.11
KUUSALU
RAHVAMAJA
27.05 VÕRU KANNEL
10.11
HALJALA RAHVAMAJA
28.05 RAKVERE TEATER
16.11
KUIMETSA
RAHVAMAJA
30.05
TARTU KONTSERDIMAJA
Algus
kell
19 (Tartus
kl 20)
31.05
ARUKÜLA
KULTUURIMAJA
01.06 TALLINN SALME KULTUURIKESKUS

Tehvandi spordikeskuses.
Kavas jooks, rollerisõit, jõualad –
eraldi poistele ja tüdrukutele.
Rohkem infot www.audentes.ee
või www.suusaliit.ee

Piletid: Piletilevi, Piletimaailm, Selver, Rimi, Statoil ja kohapeal.
Soodushind: õpilased, tudengid, pensionärid.

OKTOOBRIS

