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Otepää valla aasta isa 2016
on spordiõpetaja Ilder Tallo
Otepää Naisselts valis tänavuseks
valla aasta isaks tuntud otepäälase
Ilder Tallo. Aasta isa pidulik tunnustamisüritus toimus 6. novembril Otepää
Kultuurikeskuses. Samas anti ka traditsioonilised sünnikirjad kõige väiksematele vallakodanikele.
Otepää vallavanem Kalev Laul
ütles oma pöördumises väikeste vallakodanike vanematele, et nad on
saanud lapsevanemaks huvitaval ajal –
kui vanasti andsid vanavanemad edasi
lastele oma elutarkust, kuidas loomi
kasvatada ja põldu pidada, siis tänapäeval kipub asi vastupidi olema – lapselapsed õpetavad vanavanematele,
kuidas nutimaailmas hakkama saada.
„See, mis alles jääb ja põlvest põlve
edasi antake, on hoiakud, suhtumine
töösse ja teistesse inimestesse,“ lausus
Kalev Laul. „Isiklik eeskuju on lapse
kasvatamisel kõige tähtsam.“
Kontserdil anti sünnikirjad uutele
vallakodanikele, kes on sündinud
01.04.-30.09.2016. Sel ajavahemikul
sündis 22 last: 6 tüdrukut ja 16 poissi.
Lisaks sünnikirjadele andsid vallavanem Kalev Laul, Otepää vallavolikogu esimees Siim Kalda ja vallavalitsuse lastekaitsespetsialist Kristin Leht
lastele mälestuseks graveeringuga
fotoalbumi, Helen Villi lasteraamatu
„Väike väle lepatriinu" ja MTÜ Karukäpa poolt kootud papud.
Otepää Naisseltsi esinaise Ene
Raudsepa sõnul laekus tänavu valla
aasta isa aunimetusele kaks kandidaati – Ilder Tallo ja Rene Alter. Otepää
vallavolikogu esimees Siim Kalda
küsis piduliste käest, millest on tehtud
üks isa. „Isa on tehtud tugevusest,
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millega ehitatakse maja, veetakse jõulukuusk metsast, kaevatakse kraave,
lõhutakse puid,“ ütles Siim Kalda.
„Isa on tehtud õrnusest, mis silitab
lapse pead, isa on tehtud armastusest.“
Otepää valla aasta isa Ilder Tallo peres
on kaks last – Alard ja Erika ning viis
lapselast: Andri, Sirelin, Ulve-Alvin,
Kuldar ja Rasmus. Ilder on lõpetanud
Pärnu L. Koidula nimelise keskkooli
ja seejärel TRÜ kehakultuuriteaduskonna kehalise kasvatuse õpetajana.
1964. a asus tööle Otepää Internaatkooli kehalise kasvatuse õpetajaks,
1968. a siirdus ta Otepää Keskkooli
samale erialale. Lisaks õpetajatööle on llder juhendanud koolis noormeeste korv- ja võrkpallitreeninguid.
Talle on omistatud teenelise õpetaja
austav nimetus. Tema käe all on tublideks sportlasteks sirgunud mitu põlvkonda otepäälasi, kes meie kodukandile au ja kuulsust toonud (Ants
Orasson, Kalju Ojaste, Martin Teder,
Priit Lehismets). Just tema rangus ja
sõbralik olek üheskoos on õpilastele
jätnud hea mulje, mida meenutatakse alati ka vilistlaste kokkutulekutel.
Suure panuse on Ilder pensionipõlves,
andnud oma tütrelaste kasvatamisse.
Väljaspool õppetööd oli Ilder sageli
haaratud kohtunikutööga mitmetel
suusaalade võistlustel. Ilderi lemmikhobiks on olnud tegutsemine spordivõistluste kohtunikuna laskesuusatamise, murdmaasuusatamise, kahevõistluse aladel, ta on aidanud organiseerida Tartu maratoni lastejookse
ja Otepää matkasarja. Õpetaja , tree-

Rahvaküsitlus Otepää
ja Sangaste valdade
ühinemise kohta
20.-21. novembril 2016. a
toimub Otepää vallas rahvaküsitlus,
et selgitada välja elanike arvamus
Otepää ja Sangaste valdade ühinemise kohta.
Küsitlusel tuleb vastata ühele küsimusele “Kas toetate Otepää valla
ja Sangaste valla ühinemist üheks
omavalitsusüksuseks?“
Vastusevariantideks on „Jah“ ja
„Ei“. Rahvaküsitluse käigus saab vastaja anda ühe hääle.

Rahvaküsitluse toimumise
ajad ja kohad:
neri ja kohtunikuna on Ilder olnud
nõudlik, põhimõttekindel, samas ka
sõbralik, õiglane ja toetav.
Otepää valla aasta isa nominent Rene
Alteri peres kasvab kaks last: Markkus
ja Markos. Rene sündis Otepääl ja on
kasvanud 8-lapselises perekonnas (5
õde ja 2 venda). Oma lapsepõlve ja
kooliaja elas ta vanavanemate Helga-Ellinori ja Endeli juures Otepää
vallas Koigu külas Uibu talus, kust sai
kaasa töökuse ja abivalmiduse. Rene
lõpetas Restu Põhikooli 1992. aastal,
seejärel omandas ta Vana-Antsla Põllutöökoolis taluniku eriala. Sõjaväe
ajal täiendas Rene end Võru Meegomäe lahingukoolis, kus sai sõjaväe
politsei eriala. Rene töötab Chipmill
OÜ-s logistikuna, tal on ka oma firma
Rener OÜ, mis tegeleb transporti

abistava tegevusega. Isana on Rene
väga toetav ja osaleb lastega seotud
tegevustes – käib koos poja Markkusega kaasas paljudel võistlustel nii
Eestis kui ka välismaal, et toetada ja
olla abiks oma nõu ning jõuga. Terve
pere on väga sportlik. Rene käib koos
lastega kalal, jalgratastega sõitmas,
ujumas, suusatamas, kinos, ralli ja
rallikrossi vaatamas jms. Abikaasana
on Rene hoolitsev, abivalmis ja saab
hakkama absoluutselt kõigega: nii
kodus koristamisega kui ka remonditöödega.
Aasta isale pühendatud meeleolukal kontserdil esinesid Helen Kirsi
laululapsed ja Laura Danilas. Piduliku tunnustamisürituse korraldasid
Otepää Kultuurikeskus, Otepää Naisselts ja Otepää Vallavalitsus.
Monika Otrokova

tööd vähemalt paar nädalat.
2015. aasta lõpus tellis Otepää Vallavalitsus töö, mille eesmärk oli saada
teavet Linnamäe nõlvadel kasvava
puistu seisukorrast ning sellest tulenevalt ka saada tegevusplaan Linnamäe nõlvade heakorrastamiseks. Töö
tulemusena valmis Artes Terrae poolt
koostatud Otepää Linnamäe metsamajandamiskava ja Otepää Linnamäe
puude raieks märkimise aruanne. Tööst
selgub, et suur osa nõlval kasvavast
puistust on kahjustatud juurepässist.
Otepää Vallavalitsus edastas Keskkonnaametile edastanud metsateatise, saamaks luba haigete puude
eemaldamiseks vastavalt koostatud
tööle. Keskkonnaamet pidas vajalikuks täiendava ekspertiisi koostamist,
ekspertiisi hinnang metsa seisundile
oli samasugune, nagu Artes Terrae

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)

Linnamäel algasid planeeritud heakorratööd
Seoses Otepää 900. aastapäeva tähistamisega on Otepää vallal plaanis korrastada Otepää ühte olulisemat sümbolit – Linnamäge. Heakorratöödega,
mille käigus puhastatakse Linnamägi
juurepässist kahjustatud puudest, on
pihta hakatud.
Selle aasta suvel viidi läbi hange
metsaraiete teostamiseks. Hanke
võitis Ökopesa OÜ. Raie käigus säilitakse üksikpuud ja salud, vastavalt
Keskkonnaameti ja Muinsuskaitse
kooskõlastustele.
„Sellist keerulist objekti, nagu on
Otepää Linnamägi, Eestist naljalt ei
leidu,“ nentis Ökopesa OÜ juhataja Triin Peips. „Töö on kahtlemata
huvitav ja väljakutseid esitav, esmasel
vaatlusel on näha, et palju puid on
seest mädanenud ja haigusest kahjustatud.“ Tema hinnangul kestavad raie-

1. 20. novembril 2016. a kell 10.00 kuni
18.00 Otepää Kultuurikeskuses (aadressil Otepää vallasisene linn Virulombi
tn 2, kontakttelefon 515 7139).
2. 21. novembril 2016. a kell 10.00
kuni 18.00 Pühajärve Põhikoolis (aadressil Sihva küla Uue-Kooli, kontakttelefon 515 7139).
NB! Rahvaküsitlusel osalemiseks
tuleb kaasa võtta kehtiv isikut tõendav dokument!

VIII saunamaraton
toimub
4. veebruaril 2017
algusega kell 12
Kääriku Spordikeskuses.

aruandes. Artes Terrae poolt koostatud töös on hinnatud raiemahuks ca
260 m³, Keskkonnaameti ekspertiisi
hinnanguline soovituslik raiemaht on
veidi suurem – ca 300 m³.
Muinsuskaitseametist on Linnamäe
heakorratöödeks saadud samuti koos-

kõlastus.
Artes Terrae töö ning Keskkonnaameti ekspertiis on leitav Otepää valla
kodulehelt www.otepaa.ee vasakult
menüüst „Arengukavad ja uuringud.“
Monika Otrokova

Kui Teil on huvi ja soovi osaleda
oma saunaga, siis palun võtke
ühendust:
sirje.ginter@otepaa.ee, tel. 509
7795, hiljemalt 25. novembril.
Iga saun saab osalemistoetuse.
Saunamaraton on 2017. aastal
võistkondadele tasuline.

Otepää vallavalitsus, www.otepaa.ee
Lipuväljak 13 67405, Otepää
Tel 766 4800, e-post: vald@otepaa.ee
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Retrobest “Tere, Kosmos” avalikustas Tähelepanu!
ajastupeo artistid
Juba mõnda aega on politsei saanud teateid kau-

AMETLIK INFO
Otepää Vallavalitsuses
24.10.2016
n

Väljastati Aare Šumilovile projekteerimistingimused Kääriku

külas Hiiemetsa kinnistul abihoone ehitusprojekti koostamiseks.
n

Vabastati korraldatud jäätmeveoga liitumisest kuus isikut.

n

Määrati sünnitoetuse esimene osa ühele isikule summas 384

eurot.
n

Määrati ühekordne sotsiaaltoetus kolmele isikule kogusum-

mas 104,88 eurot.
n

Lõpetati arvates 1. novembrist 2016. a aktsiaseltsi Pühajär-

ve Puhkekodu (registrikood 10149335, aadress Sõjatamme, Pühajärve küla, Otepää vald, Valga maakond, 67414) reklaamimaksu
maksmise kohustus seoses Otepää vallasiseses linnas Tartu mnt
äärde Nurga Konsumi ja Alexela tankla vahelisele alale paigaldatud
reklaami mahavõtmisega.
n

Kanti Pühajärve Põhikooli raamatukogus maha 793

eksemplari töövihikuid, summas 3099,66 eurot.
n

Kanti Otepää Avatud Noortekeskuses maha 2 kott-tooli

CORAL, summas 59,98 eurot.
n

Kanti maha Otepää Gümnaasiumi käsutuses olev sõiduauto

Ford Sierra maksumusega 2243,30 eurot, jääkväärtusega 0 eurot.
n

Otsustati saata vallavanem Kalev Laul ajavahemikuks 9.-13.

november 2016. a välislähetusse Venemaale Veliki Novgorodi
seoses kohtumisega Veliki Novgorodi linna juhtkonnaga ja Otepää

Ajastufestivalist Retrobest on saanud traditsioon. 2017. aasta festivali avab Toto Cutugno
ning maalilise Pühajärve äärde saabuvad kolme
päeva jooksul veel kümned armastatud artistid.
29. juunist 1. juulini toimuva teemapeo “Tere,
Kosmos” ajastukangelased on tänasest avalikud. Festivali avab suurejoonelise estraadikontserdiga artist, kes ühena vähestest pääses
nõukogude ajal raudse eesriide taha ja tekitas
meis tunde tõelisest vabadusest – Toto Cutugno.
Pühajärvel saab näha artisti, keda Elton John
on iseloomustanud kui ajastu parimat laulukirjutajat, “The Riddle’i” ja “Wouldn’t It Be
Good” autor ja esitaja Nik Kershaw. Rootsist
saabub suure live-kontserdiga publikut hullutama 1990ndate ikoon E-Type. Festivali külastajate tungival soovil on festivali residendina tagasi
Thomas Anders Modern Talkingust.
Miljonite lemmikhitte laulab Pühajärve ääres
Mike Oldfieldi laulude “Moonlight Shadow” ja
“To France” imeline naisvokaal ning laulu “Everytime We Touch” autor Maggie Reilly. Lisaks

esinevad 1980-1990ndate supertähed Alexia,
Bad Boys Blue, Real McCoy, SASH!. Tuleval
suvel õpetatakse taas Lambadat, maailma
kõige edukama Euroopa hiti saatel tantsutab
Retrobestil ajatu Kaoma. Tina Turneri lihtsalt
parimad hitid toob lavale Inglismaalt pärit Tina
Turner’s Tribute Show.
Armastatud Eesti artistidest esinevad Anne
Veski; 2 Quick Start, Black Rokit, Mr. Happyman, Kuldne Trio ja Nancy. Videodiskoga üllatab Arno K ja stiilipidulised viivad ajas
tagasi päevajuhid Mart Juur ning Eesti esikosmonaut Black Rokit.
Sel aastal üllatab Retrobest kõiki ajastusõpru
kosmilise comebackiga, kui lavale naaseb originaalkoosseisus vaid üheks kontserdiks armastatud Eesti popbänd 1990ndatest. Ja siit üllatused
alles algavad!
Siim Sups
Monster Music, avalikud suhted

valla ettevõtjate ning ametnike delegatsiooni osalemisega V rahvusverentsil „Turismimajandus ― ressursid ja arengu reservid“.

n

DETAILPLANEERINGUD

Määrati Truuta külas asuva Mäeveere katastriüksuse (kinnis-

tu registriosa nr 1835540, katastritunnus 63602:003:0029, pindala 46
045 m², sihtotstarve maatulundusmaa) ja Mäeotsa katastriüksuse
(kinnistu registriosa nr 1503240, katastritunnus 63602:003:0027,

Salu kinnistu detailplaneeringu kehtestamine

ressid ja sihtotstarbed vastavalt moodustatud katastriüksuse plaanidele.

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

tulemusena moodustutavate katastriüksuste kohanimed, koha-aad-

n

n

Kinnitati Otepää Lasteaia hoolekogu koosseis järgmi-

selt: 1.1 Eve Anton (Sajajalgse rühma vanemate esindaja); 1.2
Viivika Eljand-Kärp (Otikese rühma vanemate esindaja); 1.3
Karin Uibopuu (Otepää Lasteaia töötajate esindaja); 1.4 Leigor
Lepik (Pähklipureja rühma vanemate esindaja); 1.5 Janek Moros
(Maru-Müra rühma vanemate esindaja); 1.6 Mereli Mändmets
(Krõlli rühma vanemate esindaja); 1.7 Merlin Müür (Otepää valla
esindaja); 1.8 Urmas Orussaar (Mesimummi rühma vanemate
esindaja); 1.9 Külliki Pikk (Mürakarude rühma vanemate esindaja); 1.10 Maarja Raud (Lepatriinu rühma vanemate esindaja); 1.11
Maarja Sallok (Kaisukaru rühma vanemate esindaja).
n

SÜNNID

Kehtestati Pühajärve külas asuva Salu kinnistu detailplanee-

ring.

Vabastada korraldatud jäätmeveoga liitumisest üks isikut.

Otepää aedlinna uus raamat

Annetused palume teha Pühajärve haridusseltsi
kontole nr EE452200221056286013, märksõna
"aedlinna raamat."

Otepää Vallavalitsus kehtestas 31. oktoobril 2016. a korraldusega nr 2-4-504 Pühajärve külas asuva Salu kinnistu detailplaneeringu.
Detailplaneering on kättesaadav tööajal Otepää Vallavalitsuses (Lipuväljak 13, Otepää).

pindala 15,87 ha, sihtotstarve maatulundusmaa) piiride muutmise

Piirkonnapolitseinik Sander Karu

Aedlinna Seltsingu eestvedamisel koostatakse
Otepää aedlinna uut raamatut.
Kõigil soovijatel on võimalik teha annetusi uue
raamatu ilmumise toetamiseks. Iga summa ja
toetus on oluline.

vahelisel gurmeefestivalil „Veliki Novgorod“ ja rahvusvahelisel kon-

31.10.2016

banduskeskuste parkimisplatsidel pottide-pannide
või nugadega pealetükkivalt äritsevatest meestest. Ehkki kaupmeeste poolt räägitavad legendid
ja jutt soodsast tehingust võib tunduda ilus, kutsub politsei inimesi ennekõike üles mõistlikkusele
ja arvestama, et kui räägitud jutt tundub liiga ilus,
et olla päris tõsi, siis nii tõenäoliselt ongi.
Politsei ei saa sekkuda, kui inimene on ostnud
vabatahtlikult potid-pannid ükskõik millise rahasumma eest, küll aga tasub politsei poole pöörduda juhul, kui keeldumisest hoolimata jätkab
müüja oma kauba agressiivset pealesurumist –
sellisel tegevusel esinevad süüteo tunnused ning
politseil on võimalus inimene vastutusele võtta.
Kohtudes agressiivse potimüüjaga, kes ei soostu lahkuma, tasub helistada politseisse. Kasu on
ka sellest, kui jätta meelde tülitajate auto number.

Uue-Juusa katastriüksuse detailplaneeringu algatamine
Otepää Vallavalitsus otsustas 7. novembril 2016. a korraldusega nr 2-4-506 algatada Sihva külas asuva
Uue-Juusa katastriüksuse detailplaneeringu. Planeeritav ala hõlmab Uue-Juusa katastriüksust (tunnus
63601:002:3551, maakasutuse sihtotstarve 100% maatulundusmaa, pindala 3,01 ha).
Planeeringualal kehtib Otepää Vallavalitsuse 16.
augusti 2006. a korraldusega nr 2-4-484 kehtestatud
Uue-Juusa ja Männituka kinnistute detailplaneering. Planeeringu järgselt on Männituka katastriüksus
jagatud ning realiseeritud on ehitusõigus Karikakra (63601:002:1224) ja Ristikheina (63601:002:1223)
katastriüksusel. Realiseerimata on ehitusõigus UueJuusa (63601:002:3551) ja Kasetuka ( 63601:002:1222)
katastriüksusel. Planeerimisseaduse § 140 lõike 7 alusel
tuleb detailplaneeringu muutmiseks koostada uus
sama planeeringuala hõlmav detailplaneering, lähtudes käesolevas seaduses detailplaneeringu koostamisele ettenähtud nõuetest. Planeerimisseaduse § 140 lõike 8 alusel muutub uue detailplaneeringu kehtestamisega
sama planeeringuala kohta varem kehtestatud detailplaneering kehtetuks. Planeerimisseaduse § 125 lõike
2 alusel on detailplaneeringu koostamine nõutav üldplaneeringuga määratud detailplaneeringu koostamise
kohutusega alal või juhul. Otepää valla üldplaneeringu alusel on Juusa järve idapoolne ala määratud tihedamalt asustatud küla alaks, kus üksiku eluasemekoha rajamist lubatakse olemasolevale või moodustatavale
hoonestamata katastriüksusele, mille suurus on vähemalt 1 ha. Maaüksuse kruntimisel elamuehituse eesmärgil koostatakse detailplaneering. Üldised põhimõtted ja tingimused elamuehituseks hajaasustuses on määratud üldplaneeringu ptk 2.2.1. Üldplaneering toetab üksikelamute rajamist. Algatatav detailplaneering ei ole
vastuolus üldplaneeringuga. Detailplaneeringu eesmärk on katastriüksuse jagamine kaheks ning ehitusõiguse
määramine tekkivatele katastriüksustele. Detailplaneeringu koostamise raames tuleb koostada hoonete maastikku sobivuse analüüs.
Info: Enelin Alter, enelin.alter@otepaa.ee, 7664820.

Keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) algatamata jätmine
Otepää Vallavalitsus jättis 7. novembril 2016. a korraldusega nr 2-4-506 algatamata Uue-Juusa katastriüksuse detailplaneeringu KSH. Detailplaneeringu eesmärk on katastriüksuse jagamine kaheks ning ehitusõiguse
määramine tekkivatele katastriüksustele. Keskkonnaameti on oma 21. oktoobri 2016. a kirjaga nr 6-5/16/2732 (registreeritud dokumendiregistris 21.10.2016. a nr 13-1.3/2011-1 all) seisukohal, et lähtudes teadaolevast
informatsioonist ei kaasne planeeritava tegevusega eeldatavalt olulist keskkonnamõju Otepää linnu- ja loodusala liikidele ja elupaikadele, kuid rõhutavad, et planeeritav tegevus ei ole kooskõlas Otepää looduspargi
kaitse-eesmärgiga. KSH algatamine ei ole Keskkonnaameti hinnangul vajalik. Detailplaneeringu koostamise
algataja, koostamise korraldaja ja kehtestaja on Otepää Vallavalitsus (aadress Lipuväljak 13, 67405 Otepää)
ning koostaja Artes Terrae Maastikuarhitektid OÜ (aadress Puiestee 78, 51008 Tartu). Korraldusega on võimalik tutvuda tööajal Otepää Vallavalitsuses (aadress Lipuväljak 13, 67405 Otepää) ja Otepää valla dokumendiregistris.
Info: Enelin Alter, enelin.alter@otepaa.ee, 7664820.

Otepää Teataja on Otepää, Palupera, Puka ja
Sangaste valla tasuta jagatav infoleht.
Aadress: Lipuväljak 13, Otepää 67405
Telefon: 7664 818, e-kiri: teataja@otepaa.ee
Ajaleht internetis: www.otepaa.ee/ot

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

Kleiri Merekivi		
Ruuben Normet 		
Artur Teearu		

18. oktoobril
24. oktoobril
29. oktoobril

Otepää Linnaraamatukogus
on 7.-13. november 2016
inventuur.
Raamatukogu on sellel ajal suletud.

10. detsembril kell19.00 toimub
Pilkuse külamajas

JÕULUPIDU
Kavas:
Seltskonnamängud
Jõuluvana
Jõululaud
Jalga keerutame hea muusika saatel
Piletid etteregistreerimisel 20. novembrini 5
eurot. 70 ja pluss tasuta Kohapeal 7 eurot.
Palume ette registreerida, muidu me ei oska
jõulupraadide arvu paika panna. Etteregistreerimine tel 53823446.
Ootame peole ka ka teiste külade ja Otepää
rahvast.
Täpsem info järgmises Otepää Teatajas.
MTÜ Pilkuse külaselts

23. novembril saab
80-aastaseks
meie kodukandist Arula-mailt pärit

kirjamees Mats Traat.
Selle tähistamiseks esitame Pühajärve koolis
kell 14.00 killukesi kirjaniku loomingust.
Külla tuleb ka Arula külaseltsi rahvas.
Kõik huvilised on samuti oodatud!

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 24. novembril.

10. november 2016

Loodusõppepäev
„Loomade valmistumine
talveks”
Rehekuu 14. päeval külastas Mürakarude rühma
Otepää looduskeskuse töötaja Margit Turb. Veidi
üle tunni kestnud arutelu ja mängulise tegevuse
käigus said lapsed värskendust teadmistele, mis
puudutavad loomade valmistumist talveks.
Mõned loomad valmistuvad talveks sellega,
et „vahetavad” õhukese „kostüümi” tõhusama
vastu – aluskarv muutub talve hakul paksemaks
näiteks reinuvaderil. Paksu rasvakihi koguvad karu
ja teiste urgudesse trügiv kährik. On loomi, kes
täidavad talve algul salajast sahvrit. Näiteks kogub
talvevarudeks oksi kobras. Ka usin mutt ei uinu,
vaid veab sügaval maa sees asuvasse toidulattu
sadu vihmausse.
Paljud loomad teevad talvel kas taliuinakut
(karu) või magavad talveund (siil). Piltlikult öeldes
seisneb uinaku ja sügava une erinevus selles, et
uinakutegija ärkab patsutamise peale üles, magaja
mitte. Tardunud olekus elavad talve üle erinevad
putukad. Kurb, kuid tõsi, et näiteks liblikad võivad
hukkuda, kui krõbedate külmakraadidega ilmad
(-20 kuni -30 kraadi) kestavad pikemat aega.
Nagu lasteaias ikka – mängimisest ei saa üle
ega ümber. Lapsed osalesid oravamängus ja liikusid ringi vastavalt sellele, mida kuulsid. Margit
nimetas looma ja lapsed jooksid õigesse punkti
lähtudes sellest, kas nimetatu magab talveund,
teeb uinakut või püsib kogu talve jooksul ärkvel.
Loomadel on erinevaid viise, kuidas talveks valmistuda – kes kogub rasva, kes täidab sahvrit.
Üks on kindel – kui mõni mürakaru leiab tardunud
olekus liblika, siis ta teab, et kevadel, mil saabuvad soojad ilmad, ärkab liikumatu kaunitar ellu.
Otepää lasteaia õppealajuhataja MERIKE ENNOK

20.11.2016 kell 18.00
Otepää Kultuurikeskuses
Vana Baskini Teater
Miro Gavrani komöödia
“Kõik meestest”.
Lavastaja Eero Spriit

Osades: Tarvo Krall, Raivo Mets ja Janek Sarapson.
Miro Gavran on tänapäeva üks populaarsemaid
Horvaatia kirjanikke, kelle mitmekülgse loomingu hulka kuulub ligikaudu 40 näidendit. “Kõik
meestest” on eluline, lõbus ja ootamatuid üllatusi pakkuv näidend, kus põimuvad viis erinevat
lugu ja viisteist tegelaskuju, keda kehastavad kolm
näitlejat.
Millised nad on, need meie kaasaegsed mehed?
Kuidas nad elavad? Millest mõtlevad? Millised
küsimused ja probleemid neid huvitavad? Mida
nad mõtlevad armastusest ja kuidas armastavad?
Kuidas nad suhtuvad seksi ja kellega unistavad
seksida?
Paraku pole unistuste järgi elamine enamasti võimalik, sest elu pisiasjad teevad omad korrektuurid.
Ükskõik, kas tehakse head või halba, ollakse aus
või silmakirjalik, kutsub see esile vastureaktsiooni.
Armastust ei ole vihkamiseta, sõprust konkurentsita ega noorust vanaduseta.
“Kõik meestest” jutustab meile sõbralikult enesekriitilise loo meheks olemisest, mis toob suule
muheda naeratuse, aga silmanurka ka härda pisara. Olgu kuidas on, aga ilma meeste striptiisita
ei saa me seekord kuidagi hakkama.
Pilet 15/13 eurot. Sooduspilet kehtib tudengitele,
õpilastele, pensionäridele. Piletid müügil Piletilevis ja Otepää Turismiinfokeskuses.

Otepää vallavalitsus, www.otepaa.ee
Lipuväljak 13 67405, Otepää
Tel 766 4800, e-post: vald@otepaa.ee
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Eksamitulemustest ― positiivselt
Igal sügisel avaldatakse koolide edetabel, milles
kajastuvad eksamitulemused igas variandis.
Seegi aasta polnud erand, kuid meie koolile üllatustpakkuv.
Olenemata sellest, et käib palju diskussioone
selle ümber, kas selline võrdlus on üldse sobilik, siis
ikkagi oodatakse oktoobrit, et näha, kuidas sinu
koolil on läinud, ja sellest olenevalt kas rõõmustame või kurvastame. Sel aastal oli Otepää Gümnaasiumil eriline põhjus rõõmustada: Postimehes
ilmunud koolide edetabelis olime 180 gümnaasiumi seas lausa 18. kohal, mis ühe väikese tavakooli
jaoks on ikka ülikõrge tulemus.
Eelpool nimetatud kõrge koha kindlustasid muu
hulgas tubli keskmine eesti keeles – 71,3 punkti
ning supertulemus – 71,1 punkti laia matemaatika
eksamil. Sel aastal arvestatakse esmakordselt ka
kooli panust õpilaste arengusse. Kui matemaatika puhul oli see oodatav tulemus, siis eesti keele
puhul hinnati õpilaste arengut oodatust kõrgemaks. „Hea on töötada inimestega, kes soovi-

vad ka ise areneda, mitte ei näe õpetajas ja tema
nõudmistes vaid pedagoogilist halamist. Kevadises
lennus oli äärmiselt huvitavaid ja ülitöökaid noori,
kellest on koolile vaid suur rõõm.“
Otepää Gümnaasiumi hea koht edetabelis teeb
suurt rõõmu kõigile: õpetajatele, õpilastele, peredele, kuid ennekõike 89. lennule, kes direktori
sõnade kohaselt „jättis maha enda õpingute loo“.
Kooli hoolekogu aseesimees Jana Mae polnud
uudist kuuldes kiidusõnadega kitsi: „Mind isiklikult kõnetas see uudis äärmiselt meeldivalt ja
uhkelt. Mitte et ma oleksin kunagi kahelnud meie
kooli tugevuses. Aga ikkagi hea, kui see on kõigile
ka näha ja kuulda! Otepää Gümnaasium on kaasaegne ja avatud õppeasutus. Õiglane ja otsekohene paljuski tänu oma direktorile. Ei ole küsimust,
mis jääks vastuseta. Väga head õpetajad! Olen
väga tänulik nendele “asendusemadele”, kes meie
lastest kasvatavad tublid inimesed.“

Kultuurikalender
18. novembril
kell 13.00 Pühajärve Põhikoolis
Pille Lille Muusikute Fond esitleb – Meistrite
Akadeemia. Esinevad Maria Listra (sopran) ja
Piia Paemurru (klaver).
20. novembril
kell 18.00 Otepää Kultuurikeskuses
Vana Baskini Teatrer „Kõik meestest“. Pilet15/13
eurot. Piletid müügil Piletilevis, Piletimaailmas ja
Otepää Turismiinfokeskuses. Avatud kohvik.
24. novembril
kell 19.00 Otepää Kultuurikeskuses
Seasaare Seltsi etendus „Lakalaulik Artur Rinne“.
Pilet 7 eurot. Piletid müügil koha peal. Avatud
kohvik.
27. novembril
kell 15.34 Otepää Keskväljakul
advendiküünla süütamine.
			
kell 16.00 Otepää Kultuurikeskuses
advendikontsert. Esineb Priit Peterson (kitarr).
4. detsembril
kell 16.00 Otepää Kultuurikeskuses
Pühajärve Puhkpilliorkestri advendikontsert.
7. detsembril
kell 11.00 Otepää Kultuurikeskuses
MTÜ Müüdud Naer jõululavastus lastele
“VAIBAALUSTE JÕULUUNISTUS”. Pilet
5 eurot. Piletid müügil Piletimaailmas,
Turismiinfokeskuses ja koha peal. Info:5804 3215.

Helen Tiisler, abiturient

Koolieelne ettevalmistus
Otepää Gümnaasiumis

Kohtumised raamatukogus
Üleriigiliste raamatukogupäevade jätkuks toimusid
Pühajärve raamatukogus huvitavad kohtumised. 1.
novembril sai kümmekond huvilist kokku kirjanduslikus kohvilauas. Kohvikõrvast vaimuvirgutust
oli kutsutud pakkuma Tiiu Saar, kes rääkis oma
autogrammikogust ja huvitavatest seikadest selle
täiendamisel. Oma esinemisel ütles Tiiu muuhulgas seda, et inimene, kelle autogramm tal kogus
on või kellelt ta seda saada ihkab, peab olema n.ö
tema inimene, teda mingil viisil kõnetama kas oma
loominguga või isiksusena.
Tiiul oli kaasas kolm kaustatäit autogrammide
juurde kogutud huvitavat materjali: ajaleheväljalõikeid, fotosid ja postkaarte, kavasid, kutseid, kalendrilehti, kirju ja ümbrikke, eksliibriseid, ristsõnu ja
palju muud kõikvõimalikku selle isiku või ka selle
sündmusega seotud materjali, kus autogramm
saadi. 1969. aastast pärineb tolleaegse malevakaaslase Valeri Kirsi (keda praegu tunneme ka
Missi-Issi hüüdnime all) autogramm, mida Tiiu ise
on nimetanud „esimeseks pääsukeseks“, samast
aastast pärinevad ka selle ajastu ülipopulaarse kirjaniku Raimond Kaugveri autogramm Tartu raamatunädala kavalehel ja Tiiu enda legendaarse kirjandusõpetaja Vello Saage autogramm.
Mappe sirvides leiame nii laiemalt kui ka kodukandis tuntud inimeste autogrammiga materjale.
Siinkohal illustreerimiseks väike loetelu nimedest:
Krista Aru, Kalev Raave, Meelis Kompus, Hirvo
Surva, Mart Juur, Vahur Kersna, Valdur Mikita,
Anu Raud, Jaan Tätte, Alar Sikk, Veiko Ratas, Ain
Kaalep, David Vseviov, Gerda Kordemets, Tõnis
Lukas, Contra jpt. Ühe mapi lõpus on ka loetelu
raamatutest, millesse on võetud autogramm. On
ka presidentide Lennart Meri ja Toomas Hendrik
Ilvese autogrammid. Tiiu nentis väikese kahetsus-
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noodiga hääles, et on ka mõned saamata jäänud
autogrammid, sest julgus on otsustaval hetkel üles
öelnud. Paljud autogrammid on talle n.ö koju
kätte tulnud, sest Otepää-kandis on palju sündmusi, kus tuntud inimesed osalevad. Aga on ka palju
kaugemalt tooduid ja kirjavahetuse teel saaduid.
Ääretult huvitav oli kuulata seikadest, mis autogrammide „küttimisega“ on kaasnenud. Kohal oli
ka Valgamaalase ajakirjanik Lea Margus, kes kindlasti kõigest räägitust ajalehes pikemalt kirjutab.
2. novembril toimus Pühajärve kooli 1. klassi õpilaste esimene ühine huvikäik raamatukokku. Osa
lapsi oli siin käinud juba lasteaia-aastatel, aga
mõned olid ka esmakordselt. Algul võtsime jutuks
raamatukogutarkused: mis asutus üldse raamatukogu on, kuidas lugejaks saada ja hea lugeja olla,
kuidas sobivat raamatut valida. Siis hakkasime
neid tarkusi ka praktiliselt proovima. Vaatasime,
kus esimese klassi lugemisvara asub, millistesse
teemadesse on raamatud jagatud. Iga soovija sai
ka valida enda jaoks sobiva raamatu ja hakata raamatukogu lugejaks. Lugejaks registreerimise ajal
said õpilased harjutada ka oma dokumendi ehk
õpilaspileti esitamist. Kõigile, kes lugejaks hakkasid ja raamatu laenasid, jäi kohustuseks kodus
sellest vanemaid teavitada.
Ühe asja tegime aga kohe juttude alguses
selgeks – esimene toiming selleks, et lugejaks saada, on raamatukokku tulek üksinda või
sõbraga, ema, isa või vanavanemaga. Nii väikesed
kui suured, praegused ja tulevased lugejad – kohtumiseni raamatukogus!
Ly Haaviste
Pühajärve Raamatukogu juhataja

24. novembril
kell 19.00
Otepää
Kultuurikeskuses
Pilet 7 eurot.

Koolieelse ettevalmistuse rühmad 2017. aasta
septembris kooliteed alustavatele lastele alustavad
õppetööd jaanuaris 2017.
Rühmad moodustatakse tähtajaks koolile laekunud avalduse põhjal.
Avalduste esitamise TÄHTAEG on 16. detsember 2016.
Koolieelse ettevalmistuse rühmade õpetaja on
Tiie Jaaniste, kes moodustab rühmad ja võtab
kõikide avalduse esitajatega ise ühendust avaldusel märgitud kontaktide abil.
Koolieelse ettevalmistuse rühma vastuvõtmise
avalduse vorm on kättesaadav kooli kodulehel
(õppetöö/blanketid).
Palun tähtajast kinni pidada!
Külle Viks
Otepää Gümnaasiumi direktor

7. detsembril 2016 kell 11.00
Otepää Kultuurikeskuses
MTÜ Müüdud Naer jõululavastus
naerumaiastele ja nutikatele lastele

“VAIBAALUSTE JÕULUUNISTUS”
See on lihtne ning humoorikas lugu kahest krutskeid täis vaibaalusest Hipist ja Hopist ning nende
mängulisest vanarahva tarkusi teadvast sõbrannast Jõulumemmest. Koos võetakse ette sündmusterohke ja õpetlik teekond jõulumaale, kus
ootab neid ees pahur Jõulutaat, kes ei oska enam
lugeda laste kirju ega lahti siduda suurte unistuste
kingikotti… Kuid mis asub kingikoti sees ja kes
või mis saab vaibaalustest, näete juba etendusel!
Hip – Hop!
Lavastuse eesmärk on tutvustada lastele ning
meelde tuletada lastevanematele erinevaid talve ja jõuludega seonduvaid tõekspidamisi ning
vanarahva tarkusi. Näiteks, kas me ikka teame,
mis on krässid ning miks jõuluõhtul tuleb süüa
palju aga targalt?
Lavastuse sihtrühm: alates 3ndast eluaastast.
Tekst: trupi ühislooming. Lavastaja, kunstnik ja
muusikaline kujundaja: Tarmo Tagamets (Rakvere Teater).
Näitlejad:Agu Trolla, Imre Õunapuu(Rakvere
Teater), Maive Käos, Tarmo Tagamets (Rakvere
Teater).
Kestus 40 minutit. Pilet 5 eurot. Piletid on eelmüügis Piletimaailmas, Otepää Turismiinfokeskuses ja koha peal. Info: 5804 3215

Piletid müügil
koha peal.

MTÜ Karukäpp

Avatud kohvik.

saab kokku 15. novembril, 29. novembril
ja 13. detsembril
kell 18 vallamaja III korrusel ruumis 304.
Oled oodatud. Info tel. 515 3248.

Puka vallavalitsus, www.puka.ee
Kooli 6, Puka, 67201, Valgamaa
Tel 766 9412, e-post: vallavalitsus@puka.ee
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Leivanädal Puka Lasteaias
Puka Lasteaias tähistati 10.-14. oktoobrini leivanädalat. Tegemised algasid kohe esmaspäeva
hommikul, kui lapsed endale ise võileivad meisterdasid. Katteks sai kasutada kokatädi poolt
varem ettevalmistatud toorainet – salatilehti,
vorsti, sinki, juustu, tomatit, kurki ja redist. Voolimistegevuses tuletasid lapsed aga meelde, missuguse võileiva nad hommikul söögiks tegid, ja
voolisid siis samasuguse ka plastiliinist. Ise tehtud
päris võileib maitses hästi ja voolitu oli lihtsalt ilus
silmale vaadata.
Nädala sees rääkisime igal päeval midagi
leivast ja selle tegemise protsessist. Ning sellest,
kui paljud inimesed peavad enne tööd tegema,
kui leib meie lauale jõuab.
Kolmapäev oli meil leibade maitsmine. Tädi
Krista tõi meile erinevaid sorte leibasid, ja meie
ülesanne oli neid maitsta, ning oma lemmik
valida. Enamuse lemmikuks osutus “Must
pehmik”. Uurisime ka nende leibade pakendeid
ja lugesime, mida põnevat on lisatud, et sellise
maitsega leib on saadud.
Reedeks oli meil teoreetilisi teadmisi kogutud
juba küllaga ja nii läksime külla Hellenurme vesi-
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veskisse, et saada päriselt teada,
kuidas töötab veski ja kuidas
küpsetatakse leiba.
Veskis võttis meid vastu veskiemand Mae, kes tegi meile
selgeks veski töö. Õppisime
palju uusi mõisteid, nagu turbiin
ja hammasratas (selle tööpõhimõtet proovisime oma vaheliti asetatud sõrmedega kohe
järele).
Kui veskitöö ja majaga tutvutud, läksime tuppa tagasi ja hakkasime leiba küpsetama. Veskiemand oli juuretise juba valmis teinud. Iga laps
sai lisada jahu ja soola, suhkrut ei pandud kohe
üldse. Siis voolis iga lapse omale leiva, millele tuli
ka kindel muster peale meisterdada, et pärast
oma kakuke teiste hulgast üles leida.
Kui aeg küps ja leib küps, võeti “meie ise
tehtud, hästi tehtud” leivake ahjust välja. Tee oli
meile juba valmis keedetud ja ootas pliidil. Jagasime igale oma leivad kätte ja maitsesime, kuidas
õnnestus. Enamik lapsi tahtis oma küpsetatud

Puka Vallavolikogus
27. oktoobril
n

Kinnitati Puka valla 2016. aasta II lisaeelarve kogu-

mahus 15 000 eurot.
n

Puka vald päris Kuigatsi külas asuva majavalduse,

volikogu otsustas taotleda munitsipaalomandisse maareformi seaduse § 28 lg 1 p 1 alusel päritud hoonete teenindamiseks vajaliku maa suurusega ca 0,4 ha, sihtotstarbega
elamumaa, maaüksuse nimetus Pihla.
n

Otsustati korraldada küsitlus Puka valla elanike arva-

muse väljaselgitamiseks Elva linna, Konguta valla, Palupera valla, Puhja valla, Puka valla, Rannu valla ja Rõngu valla
ühinemise kohta ühiseks omavalitsusüksuseks.

leiba kohe koju emale või vanaemale maitsta
viia. Ja nii panime enamiku kakukestest kotti ja
tõime koju, et pereliikmed ka meie leivakestest
osa saaksid.
Veskikülastus pani meie leivanädalale põneva
punkti, ja andis palju uusi ning huvitavaid teadmisi.

n

Kinnitati Puka vallavalitsuse palgajuhend.

Puka Vallavalitsuses
oktoobris:
n

Otsustati eraldada reservfondist kokku summas

3101,84, sellest Puka valla taidlejate transpordiks summas
300.-;turvakaamerate paigaldamiseks summas 2001,84

Põngerjate rühma õpetaja
Milvi Rebane

ja Aakre rahvamaja elektrisüsteemi korrastamiseks
summas 800,00.
n

5. novembril k.a toimub Kuigatsi külamajas XIII

Sügisturniir vene kabes, vallavalitsus toetab üritust
meenete ja medalite ostmisel 70.- euroga.
n

Hea Puka valla elanik, tule rahvaküsitlusele!

Muudeti katastriüksuse nimetusi: määrati Purtsi

külas Aakre Metskond 6 uueks nimetuseks Kirbulaane
ja Pühaste külas Aakre metskond nr 4 uueks nimetuseks
Kakulaane.
n

Novembris toimuvad Elva linnas, Konguta vallas,
Palupera vallas, Puhja vallas, Puka vallas, Rannu
vallas ja Rõngu vallas rahvaküsitlused, selgitamaks välja elanike arvamus ühinemise küsimuses
ning eelistus uue ühendomavalitsuse nime osas.
Võimalikeks nimevariantideks on “Elva vald” või
“Lääne-Tartumaa vald”.
Küsitlusest saavad osa võtta kõik 16-aastased ja
vanemad elanikud, kes Eesti rahvastikuregistrisse
kantud elukoha andmetel elavad Puka vallas.
Puka valla elanikud saavad küsitlusest osa võtta
11. ja 13. novembril.
Reedel, 11. novembril kell 10.00-20.00 on

avatud küsitluspunkt Puka Vallavalitsuses (Kooli
tn 6, Puka alevik).
Pühapäeval, 13. novembril on küsitluspunkt
avatud kell 9.00-17.00 Puka Rahvamajas (Kesk tn
47, Puka alevik).

Hea Puka valla elanik, oled oodatud küsitlusel
osalema ja oma arvamust avaldama!

Oktoobris maksti toimetulekutoetust kolmele

isikule.
n

Määrati vallavalitsuse esindajaks Puka Lasteaia

atesteerimiskomisjoni koosseisu vallavanem Andrus
Kertu Vuks
Ühinemisprotsessi koordinaator

Looskari.
n

Rahvaküsitlus

küsitluspunktides

toimub

11.

novembril 2016 kell 10-20, asukohaga Puka vallamaja ja

Juhul kui Sa ei saa terviseseisundi tõttu või muul
mõjuval põhjusel küsitluspunkti tulla, on võimalik
esitada taotlus küsitlussedelite kodus täitmiseks.
Taotlus tuleb esitada komisjonile või vallasekretärile 13. novembriks hiljemalt kell 14.00 telefoni
teel 5100 177 või e-postile vallavalitsus@puka.ee.
Palun võta kaasa kehtiv isikut tõendav pildiga
dokument!

13. novembril kell 9-17, asukohaga Puka rahvamaja, rahvaküsitluse läbiviimiseks moodustati komisjon koosseisus Harri Irv, Kaja Linder, Kaire Pedajas, Tiia Neemeste,

LUMETÕRJEST PUKA VALLAS
Vallakodanikel, kes soovivad talvist teehooldust
(lumetõrjet) tuleb esitada vastavasisuline kirjalik
avaldus Puka vallavalitsusele.

Erateedel lumetõrje teostamine
Tasuta lumetõrjet teostatakse eratee omaniku
avalduse alusel erateedel, mis viivad aastaringselt alalise elukohana kasutatavate majapidamisteni.

Aakre kooli sünnipäev

Lugupeetud eratee omanik, kui sa soovid, et
Sinu koduni oleks lumetõrje teostatud, siis järgi
palun järgnevaid nõudeid:
eratee servad peavad olema takistustest
puhastatud ja eratee peab olema märgistatud
helkuritega varustatud tähistuspostidega, eratee servades olevad takistused (nt ilupõõsad,
puuistikud, truubiotsad, kivid) peavad olema
märgistatud viisil, mis tagab nende nähtavuse
pimedal ajal ja lumekihi paksusest hoolimata.
Tähistuseks on soovituslik kasutada puidust või
plastikust vähemalt 1,5 meetri kõrguseid, otsast
helkurribaga tähistusposte;
eratee kohalt peavad olema eemaldatud puude
oksad minimaalselt 4 meetri kõrguselt ja tee laiusest laiemalt vähemalt 1 meetri ulatuses mõlemal poolt teed;
tee kõrval peab olema koht, kuhu lund lükata,
lume äravedu ega ladustamist ei teostata;
tee laius ja kurvikõverad peavad võimaldama
lumetõrjetehnika liikumist ja lumetõrje teostamist.
Eratee vastavuse eest eeltoodud nõuetele vastutab eratee omanik, nõuetele mittevastavusest
tulenevad kahjud hüvitamisele ei kuulu. Eratee
osalise mittevastavuse korral sätestatud nõuetele teostatakse lumetõrjet vaid nõuetele vastava teelõigu osas kui see on tehniliselt võimalik.
Lumetõrjet võidakse erandina teostada mittekvalifitseeruvate erateede osas, kui taotleja või tema
pereliige on kõrgeealine, kellegi tervislik seisund
on halb või peres on muid raskeid olukordi.

Lea Madissov, Karin Tilga ja Õnne Paimre.

SÜNNID
Keiro Krillo 		
Isela Grünberg 		
Samuel Pärn 		

25. oktoobril
24. oktoobril
26. oktoobril

n

Puka Vallavalitsus
võtab tööle täiskohaga

avahooldustöötaja,

n  

Viimasel koolipäeval enne vaheajale minekut
tähistasime kõigi laste ja töötajatega kooli sünnipäeva.

n  

Meisterdasime tuulelohesid, mängisime naljakaid mänge, otsisime asju ja aardekirju ning
tutvusime kooli ajalooga. Loomulikult laulsime
sünnipäevalaulu ja sõime kooli
kokkade küpsetatud torti!
Kui tavaliselt kingitakse sünnipäevalapsele kingitusi, siis
seekord oli vastupidi. Kool
kinkis kogu majarahvale kasuliku meene. Lapsed joonistasid
paberile, mida nemad koolile
kingiksid. Loomulikult mänguväljaku, sest annab otsida

kelle ülesanneteks on eakatele ja puudega inimestele
koduhooldusteenuse ja sotsiaaltransporditeenuse
osutamine.

Kandidaadilt eeldame:
vähemalt keskharidust;

n  

last, kes kiikuda ei tahaks. Kool
on alati rõõmus ka väiksematest,
kuid mitte vähemtähtsatest asjadest – kui lapsed õpivad hästi ja
on rõõmsad.
Palju õnne, meie kool!
Aakre õpetajad

B-kategooria juhiloa olemasolu ja sõidukogemust;
abivalmidust, kannatlikkust, head suhtlemisoskust,
koostöövõimet.
Kasuks tuleb hooldustöötaja kutsealane ettevalmistus ja/või varasem töökogemus sotsiaalhoolekande
valdkonnas.
Avaldus, elulookirjeldus ning haridust tõendava dokumendi koopia saata hiljemalt 21.11.2016 aadressile: Puka Vallavalitsus, Kooli 6 Puka vald 67217
Valgamaa või e-postiga aadressile vallavalitsus@
puka.ee.
Täiendav info telefonil 766 9414.

Sangaste vallavalitsus, www.sangaste.ee
Sangaste 67001, Valgamaa
Tel 766 8040, e-post: sangaste@sangastevv.ee
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Sangaste alevikku hakkab kütma SW Energia
Oktoobri lõpus sõlmis Sangaste vald lepingu,
millega annab oma katlamaja ja soojatrassid
20 aastaks rendile kogenud soojatootjale SW
Energiale. Uus ettevõte hakkab Sangaste aleviku võrgus sooja tootma alates 1. novembrist 2016.
„Et katlamaja töö oleks efektiivsem ja tõrgeteta, vahetame kohe välja amortiseerunud
seadmed ja täiustame olemasolevat automaatikat,“ kirjeldas plaane Sangaste soojusvõrgus
SW Energia piirkonnajuht Sulev Kampus. Olemasolev reservkatel saab varustuskindluse
tagamiseks uue põleti ja kütusemahuti.
„Esimene aasta soojatootjana on alati olukorra kaardistamise aeg, jälgime hoolega
numbreid ja seadistame katelt võimalikult
efektiivselt töötama,“ ütles Kampus. Põhjalik
analüüs tuleb teha ka soojatrasside seisukorrale, et täpselt paika panna trasside renoveerimistööde plaan.
Tänavu kehtestatud Sangaste soojamajanduse arengukava seab omaette eesmärgiks
keskkonnasäästlikud ning alternatiivsetel
energiatel toimivad küttesüsteemid. Õigupoolest on Sangastes hakkpuiduga köetud juba
20 aastat, kuid vahepeal on tehnoloogia suurte sammudega edasi liikunud ning soojatootmist on võimalik kaasaegsete lahenduse abil
muuta efektiivsemaks.
SW Energia tugevus ongi keskmise ja väikese suurusega hakkpuidukatlamajad. Neid
on ettevõtte hoole all üle 40, sealhulgas nii
vanu moderniseeritud katlamaju kui päris
uusi. „Sangaste katlamaja efektiivsust on
uuenduste abil võimalik märkimisväärselt
tõsta,“ kinnitas SW Energia piirkonnajuht
Sulev Kampus.
Kütteperioodil 2016/17 soojusenergia hind
ei muutu. „Meie eesmärk on kõikides võrkudes hoida sooja hind võimalikult madalal,
kuid tagada siiski varustuskindlus ja keskkonnasõbralik tootmine,“ ütles Kampus.
Kõigi kaugküttevõrku ühendatud majade
esindajad on oodatud kohtumisele soojatootjaga 10. novembril kell 18.00 Sangaste
seltsimajas.
Lisainfo: LIIVI REINHOLD
SW Energia OÜ turundusspetsialist

SÜNNID
Fred Kuusik
Anny Anette Makke

12. oktoobril
18. oktoobril

S A N G A S T E

10. november 2016

Meie ja meie asjad
Sügis sammub valges suunas ja aeg ei halasta
ka selle aasta ajaringile. See saab varsti jälle täis
käidud. Mis on siis saanud ja mis saamas meie kujuteldava aastaraamatu lehtedele kirja? Eluratta pearaamatusse kirjutatakse alati midagi. Isegi siis, kui
tundub, et midagi pole olnud. Meil on aga ka olnud
ja juhtunud küll ja veel! Esmalt see haldusreformi
jõuline sissetulek ning sellega seonduvad kired ja
mured.
Mis aga siis Sangaste valla igapäevaelus uut või
siis vana uut teada saada on? Kõiksepealt on olnud
töökas aasta ja palju asju on saanud ära tehtud ja
ette ära planeeritud. Vald on panustanud rohkem
nii heakorda, kui ka teedesse ning on võetud ette
mitmed vajalikud uuendused-muudatused. Valla
finantsolukord on peale varasemate aastate olulisi
ümberkorraldusi efektiivsuse nimel saavutanud hea
tervise. Suudame nii ehitada, kui ka õpetada. Loomulikult aga pole meil siin Kuveit ning maa seest
musta rahavirtsa õnnelikele ei pritsi. Raha tuleb
ise koguda ja ka väljastpoolt leida. Oleme saanud
jälle rahastust EU fondidest oma asjade ellu viimiseks ning sellega on vald tõenäoliselt järjekordselt
üks edukamaid riigis elaniku kohta. Nüüd tuleb
asjad ka (jälle) ära teha. Keeni Põhikool-lasteaed
ootab 2017. suvel põhjalikku remonti. Rekonstrueerime küttesüsteemid ja elektri ning rekonstrueerime ruumid. Ostame sisustust ja õppevahendeid
lasteaiale ja koolile. Kui projekteerimine sealmaal,
saavad huvilised plaaniga ka tutvuda.
Koostöös vabatahtlike tuletõrjujatega plaanime
asuda ehitama vabatahtlike tuletõrjujate depood
päästeautodele ja päästjatele Sangastesse. Maa
andis volikogu juba selle tarbeks ühingule üle.
Tammepargi rajamise hanked on käimas ja kui
projektimaterjal vaatamisvalmis, tutvustame seda
ka rahvale. ,,Avasta ja Imesta“ pereturismikeskuse
(Lossiküla ringtall) projekteerimise hanked on ette
valmistatud ja kui paberid kannatavad, tutvustame

Kogukonnale täpsemat plaani. Otsime hetkel ka
rahastust Lossikülla Termide (väikese vee- ja saunakeskuse) rajamiseks ning lisamajutuskohtade
ehitamiseks nn. Moonakamajja.
Kui viimati nimetatud plaanid lõplikult teostuvad,
saab Sangaste Lossi kompleksist üks Kagu-Eesti
suurimaid turismi- ja meelelahutuskomplekse ning
tähtis kontserdi- ja peokoht.
Eeldatavasti saab kevadel kõik need plaanid
paberil ja ekraanil teieni tuua nii, et sellest saab üks
suur areneva valla tuleviku vaatamis ja tutvumisüritus olema.
Kõik need asjad maksavad küll kokku miljoneid,
aga suur osa rahastusest on meil juba praeguseks
erinevatest kohtadest leitud. Sangaste valda on
oodata seega lähiaastatel väga suuri ja olulisi investeeringuid.
Sangaste alevi kütmise võttis OÜ-lt Sanva üle SW
Energia. See on suurte kogemuste- ja hea mainega
küttefirma, kel tegevust kogu Eestis. Kuna efektiivsuse alus on ikkagi ketistamine ja mastaap, siis
nii on meile kõigile ka kasulikum. Firma teostab
kõik vajalikud tehnilised uuendused KIKi abil ning
ühildab süsteemid. Kütte hind sellest meile aga
niipea ei muutu. Firma toodab ise ka hakke jms nii,
et asi saab olema efektiivne ning meie katlameeste
talvine ,,sunnismaisus,, lõpeb. Suur tänu meie soojamajanduse siiani hinge ja ihuga jalulhoidjatele
Rein Arenguga eesotsas! Olite alati olemas ja abis,
kui vaja ning suutsite selles ,,peost-suhu“ majandamises ja mõnede ,,kutseliste“ õelutsejate kiuste asja
püsti hoida.
Eesti Post Sangastes samal moel enam jätkata
ei taha ega ka saa. On ka ju tõsiasi, et post endisel
kujul enam ei toimi ning pigem on rõhk pakkide
saamisel-saatmisel ja nännimüügil. Et aga sideteenus seetõttu rahvale üldse ära ei kaoks, tegi
vald Eesti Postiga kokkuleppe läbi MTÜ Sangaste
Asundused, kes võtab uuest aastast postiteenuse

Rahvaküsitlus Sangaste valla ja Otepää valla
ühinemise kohta
20.–21. novembril 2016. a toimub Sangaste vallas rahvaküsitlus, et selgitada välja elanike arvamus Sangaste valla ja Otepää valla ühinemise kohta.
Küsitlusel tuleb vastata ühele küsimusele “Kas toetate Sangaste valla ja Otepää valla ühinemist üheks
omavalitsusüksuseks?“
Vastusevariantideks on „Jah“ ja „Ei“. Rahvaküsitluse käigus saab vastaja anda ühe hääle.
Rahvaküsitluse toimumise kohaks on Sangaste Vallavalitsus (aadressil Valga mnt 7 Sangaste alevik Sangaste vald, kontakttelefon 766 8040) ja ajaks 20.–21. november 2016. a kell 10.00 kuni 18.00.
NB! Rahvaküsitlusel osalemiseks tuleb kaasa võtta kehtiv isikut tõendav dokument!

osutamise üle. Uus postipunkt sisustatakse praegustesse raamatukogu ruumidesse valla, Eesti Posti
ja PRIA abiga. Sealt hakatakse ka osutama postiteenust nii, nagu ennegi harjutud. Ka töötajaks jääb
ilmselt juba harjutud ja kõigile tuttav persoon. Nii
et, kuigi postkontor vanast kohast kaob, ei kao postiteenus seetõttu Sangastest.
Oluline on veel ka see, et juba talvel alustame
remondiga, et võimalusel 2017. a sügisest kolida
arstipunkt uutesse ruumidesse praeguse vallamaja
alumisel korrusel. Pakume seal lisaks perearstile
praegusest suuremaid soodsaid ruume ka apteegile.
Valla kontor kolib laiendatud teisele korrusele, kus
on selleks piisavalt ruumi. Uued arstipunkti ruumid
saavad olema avaramad ja pinda on ka rohkem.
Asukoht on samuti hea. Sellega tahame asjad seada
nii, et praegune vallamaja saab nn. Kogukonna
keskuseks ja jääb meie rahva käsutusse ka peale
reformi. Ka uue valla osakonna kontoriruumid
saavad hiljem olema samas majas.
Lisaks sellele alustasime idee-planeerimist Lossiküla sissesõidu Supeltiigi ümbruse kujundamiseks
puhke- ja isetegevusalaks. Siin saaks pidada edaspidi rahva- ja kultuuriüritusi, rajatakse tiigi kaldapromenaad ja purskkaev-värvimäng ning parklad.
Ka vallale on koostamisel haljastuslahendused ja
kunstilise kujundamise kontseptsioonid keskasulatele ning küladele. Selle kõigega tegeleb volikogu
liikme Tuuli Merimaaga esirinnas kultuurikomisjon
ja Tartu Kõrgem Kunstikool partnerina. Sealhulgas
kavandatakse kunstiline lahendus nt. nagu Keeni
PK hoone fasaadimaaling, Keeni plangu kunstiline
lahendus, bussijaamad, Sangaste haljasala ning haljastuslahendused nendele.
Ehk siis järelejäänud aasta iseseisva vallana saab
olema ehitus-mahukas ja teorohke. Tahame anda
asjadele sellise impulsi, mis paneks asjad liikuma
kiire arengu suunas.
Vallavanem Kaido Tamberg

Sangaste Seltsimajas
reedel, 11. novembril 2016
algusega kell 12.00
esitab
Tartumaa Rahvakultuuri
Keskseltsi Huumoriklubi „Kihva“

Milvi Andrese
külajandi

„Hullud naised“
Sangaste Valla
Pensionäride Ühendus
„Härmalõng“
kutsub kõiki huvilisi

JÕULUPEOLE
Sangaste Seltsimajas
pühapäeval, 4. detsembril
algusega kell 12.00.
Esineb Toomas Jalajas.
Piletid hinnaga 15 eurot on
kuni 27. novembrini müügil
Sangastes (Vaike Tuisk, tel.
56 566 452) ja Keenis (Ilme
Lepik, tel. 76 71 335).

Taas on lehed langenud...

muusikaliste vahepaladega.
		
Pääse 2 eurot
Korraldaja: SVPÜ „Härmalõng“

....ja nagu igal sügisel tuletab
EELK Sangaste kogudus meelde
oma liikmetele ja ka sõbraannetuse tegijaile: nii kirikuaasta, mis
lõpeb esimese advendi tulles kui
ka kalendriaasta hakkavad otsa
saama. Ja ilma teie iga-aastaste
annetusteta ei saa meie kuidagi
hakkama.

Jumalateenistused EELK
Sangaste kirikus

Nõnda täname juba ette kõiki
neid, tänu kelledele võima taas
uude kirikuaastasse ja kalendriaastasse astuda rõõmsa ja rahuliku
südamega.
Liikmeannetuse, nii nagu ka kõigi muude annetuste
suurus on jätkuvalt vabatahtlik ja Jumal õnnistagu heldeid
ande ja andjaid!
EELK Sangaste koguduse
EE532200001120024871.

arveldusarve/konto

on

27. novembril kell 12.00 Esimene advent.
4. detsembril kell 12.00 Teine advent.
Koguduse nimepäeva tähistamine.
11. detsembril kell 12.00 Kolmas advent.
18. detsembril kell 12.00 Neljas advent.
24. detsembril kell 18.00 Püha Jõuluõhtu.
25. detsembril kell 12.00 Esimene Jõulupüha.
26. detsembril kell 12.00 Teine Jõulupüha.
31. detsembril kell 18.00 Vana-aasta õhtu.
1. jaanuaril kell 12.00 Uusaasta jumalateenistus.
8. jaanuaril kell 12.00 Kolmekuningapäeva jumalateenistus.
15. jaanuaril kell 12.00 Jumalateenistus.

10. november 2016
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ÜLDEHITUS –
REMONTTÖÖD

Müüa kuivad pakitud kütteklotsid, kamina- ja pliidipuud. Vedu
tasuta. 5056107

OMANIKU JÄRELVALVE

Ohtlike puude raie & hooldus,
56 866 157.

EhitusEST OÜ

506 7848

ehitusest@gmail.com
www.ehitusest.eu

Müüa lõhutud küttepuud, veoga.
Väikesed koormad. tel:5165251
Mündid, ehted, märgid - igasuguse vanavara ost. 56495292
Teostame katuse-, fassaadi-, üldehitus- ja vundamenditöid.
OÜ VIIMVAL. Tel. 55548863

Ostame
metsakinnistuid
ja raieõigust.

Korstnapühkija, tase 4.

Tel 507 2544
info@erametsa.ee
www.erametsa.ee

Tel 5662 8835

Uibu.R OÜ

Metsakeskus.ee

Aadress: Uibu talu, Lauküla,
Sangaste vald, Valga maakond
67011
Telefon: 5626 8281
E-post: raituibu@gmail.com

Tehtavad tööd:

• ohtlike puude langetus;
• puude hooldus;
• viljapuude lõikus;
• istutustööd (hekkide rajami-

ne, kõrghaljastus);
• hekkide pügamine;
• metsuriteenus (raietööd,
metsavahi teenus);
• kändude freesimine;
• jämedate puude saagimine
(pakuks, planguks, prussiks);
• küttepuude lõhkumine.
www.uibur.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

10. detsembril kell 11:00 – 15:00
Sangaste Lossis

SWEDBANK
nõustamisteenus
Otepääl linnaraamatukogus:

JÕULULAAT
Lisaks laadakaubale pakutakse kahte töötuba –
piparkoogitaina valmistamine (saab kaasa) ja
jõululaterna valmistamine (saab kaasa).
Ühe töötoa maksumus on 5 euri.

kell 13.00–16.00 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.

On avatud ka kohvik.

Tule ja naudi jõuluaja algust ning alusta
juba kingituste otsimisega.

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

EDGARI

wEu

külalistemaja, pood, trahter

EDGARI TRAHTER JA KAUPLUS
OTSIB
oma kollektiivi
KLIENDITEENINDAJAT!

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

Info tel. 56624430
karnivoor@hot.ee

Esileheküljel avaldatava reklaami hind kokkuleppel toimetusega.
Korduvreklaami tellijatele on toodud hindadega võrreldes
10%line hinnasoodustus.
Kommertstekste avaldatakse reklaami hinnaga.
Otepää Teataja kuulutuste hinnad:
reakuulutuse rida (26 tähemärki) 2,00 EUR;
tähtpäevade lihtkuulutused, kaastundeavaldused 4,00 EUR;
kuulutus luuletusega 6,00 EUR;
kuulutus fotoga 8,00 EUR.
Otepää, Palupera, Puka ja Sangaste vallavalitsuste ja nende
allasutuste kuulutused avaldatakse tasuta.

Saame kokku 25. novembril
kell 18.30 Otepää looduskeskuses (Kolga tee 28, Otepää).
Teema: jõulukaart inspireerituna meie taimedest.
Registreerimine: margit.turb@keskkonnaamet.ee või tel
518 6747.

LEIDA KAPP

Südamlik kaastunne Marikale
kalli

Südamlik kaastunne Heinole
perega kalli ema, ämma,
vanaema ja vanavanaema
kaotuse puhul.

Gertrudi
kaotuse puhul.

07.02.1929 - 31.10.2016

Vova ja Ilse

Pähklikese kollektiiv

Südamlik kaastunne Heinole
perega ema, ämma, vanaema ja
vanavanaema

Sügav kaastunne Madisele,
Piretile, Laurale, Tanelile,
Leilile ja Väinole kalli poja, venna
ja pojapoja

Teatame kurbusega, et meie hulgast on lahkunud kallis abikaasa,
isa, äi ja vanaisa

HELGI LEPIK

30.11.1945 - 28.10.2016

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

Looduse ja loovuse ring

Kaasa võtta vahendite raha 2 eurot.
Lisainfo: www.keskkonnaamet.ee/otep.

reklaami- ja kuulutuste
hinnad

1.1 1 lk 		
1.2 ½ lk 		
1.3 1/3 lk 		
1.4 ¼ lk 		
1.5 1/8 lk 		
1.6 1/12 lk 		
1.7 1/24 lk 		
1.8 1/48 lk 		

Müüjate registreerimine: Rait - 56648555, raitelvet@gmail.com

LEIDA KAPP

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

Südamlik kaastunne poja perele
kalli ema, vanaema,
vanavanaema

LEIDA KAPP
kaotuse puhul.
Perek. Orav, Salundi, Saan,
Pihelgas ning Ellen ja Madis.

Elu on laul, on habras ta viis,
heliseb hetk ... ja katkeb siis.

Kallis Piret!
Siiras kaastunne kalli

POJA

LEIDA KAPP´i
kaotuse puhul.
Otepää seltskonnatantsijad

Sinu peale sai alati loota
olid kohal, kui kurb oli meel.
Kui saaks, ma hüüaksin ... oota ―
ära jäta mind üksinda veel.
Kõle tuba ja kamina suu ―
kolde ees sa tuld enam ei tee,
istun üksi ja tulutult loodan,
et kunagi taas kohtume.

Kallist poega ja venda

MARTINI

PEETER MÄLK

surma puhul.

Ärasaatmine Otepää leinamajast
10. nov. 2016 kell 12.00

Perekond Pauskar

Leinavad omaksed

Elu on laul, on habras ta viis,
helises hetke ... ja katkes siis.

Siiras kaastunne lähedastele

MARTIN VAERANNA

ootamatu kaotuse puhul.

MARTIN VAERANDI

ootamatu kaotuse puhul.

Töökaaslased IV vahetus

leinavad ema, vend ja õde.

Perekonnad Pensa ja Ilves

Üks küünal kustus
üks eluraamat sulgus...

Mälestame kallist klassikaaslast

PEETER MÄLKU
Avaldame sügavat kaastunnet
kõigile lähedastele.
Otepää Keskkooli 37. lennu
lõpetanud
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Hea Uus Vald
Huxley ulmejutt ,,Hea Uus Ilm“ on paljudele
meist ehk tuttav. Elu hästikontrollitud paradiisis
ja sellega kaasnev… Väga hea ja õpetlik lugemine kõigile.
Kuna ka meil siin on seaduste leebel survel
teostumas halduslik ühteheitmine oma naabritega, siis tahame ka meie kõik sellest võtta positiivse maksimumi, mis sealt saada on. Äkki ikka siis
on seal ka seda üksjagu?! Ehk siis uus ja hea halduselu on meie sihtmärk, püüdlus ja kirg.
Pelgalt kirekaarikul kihutades halduskiirteel
kaugele ei jõua. Vaja on ikka ka plaane pidada
ja kainelt asjadele otsa kaeda. Oleme nüüd siis
mõnda aega ja mitmel moel läbi rääkinud, laua
taha tulijaid ja minejaid näinud. Need kes jäid,
nendega saab ja peab edasi minema. Mis võiks
see hea ja uus olla, mis meid võimalikult kiirelt
ühtseks ja edukaks pereks liidab ja köidab?!
Meie omade olnud inimeste elutarkus ja uute
tulijate värskenduslikkus on üks, mille kombinatsioonist kindlasti abi on. Teiseks on vaja ka
uusi eesmärke seada ja julgemalt asju ette võtta.
Maapeal vingumürgitusse surra on tunduvalt
suurem risk, kui reaktiivlennukiga alla kukkuda.
Valigem siis kõrgem lend, kui vingu-ving lubab.
Eestlastest räägitakse tihti justkui väga alalhoidlikest ja kahe jalaga maapeal olijatest. Ositi see
nii on, aga enamasti on meie edulood meie inimeste riskijulgusest tulenevad. Eestlane on olnud
alati aldis uusi asju katsetama ja proovima. Sellest
julgusest on tõusnud kuulsust ja tulu. Püstitatavad eesmärgid peavadki olema suured ja julged.
Mida suuremalt unistada julgeme , seda suuremad on ka tegelikud saavutused. Ehk siis kuulus
klassikaline ütelung: Et saada suuremat, pead
sihtima suurimat!
Hea Uus Vald ei sünni ise päikese poolt soendatud üllatusmunast. Hea Uus Elu haudub piltlikult meie inimestes, kes selle lõpuks ise loovad ja
ilmale toovad.
Sedasi sai pisut sõnadega hullamist, aga asja
mõte jääb samaks: parem keskkond ja hüva elu
tuleb meil eelkõige ise luua!
Aga nüüd ka eesmärkidest. Rääkides Otepääst

kui keskusest, siis tuleb see päriselt temast alles
teha. Headel aegadel sportbetooni täis valatud
(ka heas mõttes mõelduna!) ja suusahaldja
soosiku privileege nautivast ilusast väikelinnast
peaks saama mõneti mitmekülgsem ja regiooni
esindavam keskus. Mitte, et praegune halb oleks,
aga et ikka lausa särama lööks!
Talvekindlus Otepää peaks saama juurde
ühe olulise ja ,,valgeid riske“ maandava objekti:
Kinnise suusahalli! See viiks sõltuvuse taevasest lumest ja kõikuvast kraadist, tooks turiste
ja sportlasi, sporditaks meid ja me lapsi. See
on kallis asi ja suur väljakutse. Aga see on siiski
soodsate asjaolude kokkusattumisel tehtav. Ilma
riigi – ja muu kapitali abita see ei juhtu, aga seda
peab himuga siis tahtma ja taotlema. Mitte ainult
kohalikule, aga kogu lõunaregioonile oleks see
Suur Impulss. See oleks siis väärikas kummardus talvehaldjale tema hoole eest. Ja pole see
ju mingi ime – põhjanaabritel on Soomes mitu
suusatunnelit!
Teiseks suurobjektiks ja suureks kummarduseks teisele jumalusele – jalgpallile – oleks Islandi
eeskujul kinnise jalgpallihalli ehitus siiamaile.
Jällegi suur ja kõrge eesmärk, aga heal tahtmisel
teostatav. Siit saaks alguse Lõuna-eesti nooruse
invasioon maailmaväljakutele, sporditahte triumf
ja suurvõistluste melu ja tulu siiakanti. See mitmekesistaks ja laiendaks meie sportlikku jalajälge, tooks elu ja raha siia ning uusi peresid elama.
Muidugi ka hulga töökohti ja tulubaasi.
Nii julgeks ma mõelda neist asjust ja mitte
ainult et mõelda, vaid ka sihiks peaks võtma.
Otepää, kui piirkond vajab uusi impulsse.
Uinumine klaasmäel sobib vaid Lumivalgekesele,
kui sel mürgiõun kurgus ja sedagi vaid lühikeseks
ajaks (mingi ülesronind Prints sunnib selle ikka ju
lõpuks välja köhima).
Edu Meile kõigile Hea Uue Elu ehitamisel!
Halduskirglikku reformiaega!
Sangaste vallavanem Kaido Tamberg

Hea noor tööotsija vanuses 16-29! *
Johannes Mihkelsoni Keskus pakub TASUTA praktilist KOOLITUST

„Kuidas jõuda oma unistuste töökohani“,

10. november 2016

Puud vaikusesse tardunud on talveks,
nad varjudega puudutavad maad.
Ma sõbra kalmu juures peatun palveks,
kui taevavõlvil tähed säravad.
Siis küünlatulukesi aknalaual
ka kodusoojus helendama lööb,
õrn tähesära armastuse haual,
kui hingevalgus helgib läbi öö.
Sel ööl sa kuuled tulijate sammu
ja märkad puude varjus ootajaid.
Taas kordub see mis ununenud ammu,
näed silmi teelt su poole vaatavaid.
Sel ööl kõik hinged koju tulla tahaks,
sel ööl ei seata riivi koduust.
Sel ööl ei panda võõraid hääli pahaks,
sel ööl käib ringi palju igatsust.
Saan oma leinavalust teada anda,
kui lilleõit su kalmu peale säen.
Võin oma palveid veelkord üle anda,
on hingedele selleks jäetud päev.
Uno Sikemäe (1933 - 2016)
EELK Sangaste kogudus soovib kihelkonnarahvale ja kaugemaile elavaile, töötavaile ja rändavaile
koguduseliiketele ja koguduse sõpradele õnnistatud vaikset hingedeaega ja rahu südamesse. Ning
ootusärevat rõõmu läheneva advendi ootuses...

Haldusreformist läbi
kirikuakna
Praegusel aastaajal paistavad kirikuakendesse hilissügiseselt raagus puud. Olenevalt ilmast kas siis
oma oksi kiigutades ja tuules kohisedes või uhkes
rahus paigal seistes. Aastakümned, sajandid on
see nii, inimese iga saab otsa, puudki kuivavad ja
asendatakse uutega, kirik ja kihelkond aga jäävad.
Kauaks? Raamatute Raamat ütleb – kuni Kristuse
uue tulekuni ... jääb Tema kirik ja ristikogudus.
Minult on mõnigi kord küsitud – mis siis muutub
haldusreformi tõmbetuultes ja regionaal- poliitilises kirbutsirkuses kiriku ja kihelkonna, täpsemalt
siis Sangaste kihelkonna saatuses-staatuses. Ja mul
on olnud rõõm ja rahustav vastata – absoluutselt
ei mitte midagi. Poliitilist-administratiivset jukerdamist on meie ümber ja meie üle olnud ammustest aegadest peale. Kihelkond kui niisugune aga
kujunes välja juba muinasajal. Sõnal “kihlad”
oli sel ajal laiem tähendus, kui abieluleppel, see
tähendas ka lepingut külade ja kogukondade vahel
hoida ühte ja kokku, ajada asju ühiselt.
Tartu piiskopkonna võimu alla minnes XIII
sajandi alguses oli isegi võõrvõimude austus kihelkonna vastu sedavõrd suur, et see võeti aluseks
maa jaotamisel ja kiriklikul korraldamisel. Sangaste kihelkond on seega vanem ja tähtsam, kui

kõik meie maal olnud vallad ja külanõukogud,
oblastid ja rajoonid, kubermangud ja foogtkonnad, staarost- ja vojevoodkonnad ... olgu siis
ilmalik võim toomkapiitli või Vene keisri, Rootsi
kuninga või tema Poola ametivenna, Eesti Vabariigi või ENSV asehaldurite ehk koguni lühemat
aega Saksa keiser Villemi või maailmavallutaja
Adolfi käes.
Kihelkond juba muinasajast pärit kirikliku haldusüksusena on kõigist vanem ega kao
kuhugi. Peaasi – et me teda omaenese mälust
kustuda ei lase. Sest oluline osa meie juurtest
on seal. Kihelkonna piires käidi kirikusse või
abikirikutesse, kui ja kus neid oli, kihelkonnal
olid surnuaiad, kihelkonna piirides võeti tavaliselt naine või mindi mehele. Kaugemal oli juba
võõram rahvas, päris oma küla piires jäi elu
pisut kitsaks. Vanarahvas teadis kihelkonnapiire
kivi ja künka, heinamaa ja metsatüki järgi võib
öelda, et väga suure täpsusega. Tänapäeval kuuluvad Sangaste kihelkonda võimalike väikeste
piirimuutustega Sangaste, Tõlliste, Õru ja Puka
vald.
Nii on ja nii jääb. Tehku maised valitsejad oma
piiridega mida iganes, tõstku ja teisaldagu, liitku,
lahutagu, korrutagu, jagagu ja võtku või ruutjuur, kui oskavad. Tükati hakkab see meie reformikene juba meelde tuletama Krõlovi valmi
moosekante, kes arvasid, et nende mängu kõla
ja kvaliteet sõltub peamiselt nende istumise järjekorrast. Aga sündigu mis sünnib – erakonnad
ja -konnakesed löövad oma konnatantsu, poliitikud peavad pikki kõnesid ja nende sulerüütlid
sehkendavad paberile reformide kasulikkusest
ööd ja päevad.
Kui ka – loodan, et ajutiselt – kaovad ajahõlma ajaloolised vallad, jäävad meile kihelkonnad. Ja Sangaste kihelkond kannab endiselt
uhkusega oma nime, ei ole tal naaberkihelkonna Otepääga vähimatki ühist. Ja kihelkonnakirikuks jääb endiselt Sangaste ning abikirikuks
Laatre, ei vähematki suunamuutust.
Jäägu lõppakordiks lisamata liig palju korratud kõnekäänd koertest ja karavanist, selle
asemel lõpetame nagu sünnis, Piibli salmidega: Esimene Kuningate raamat 12: 16 Kui kogu
Iisrael nägi, et kuningas ei võtnud neid kuulda, siis
vastas rahvas kuningale, öeldes nõnda: „Mis osa
on meil Taavetis? Ei ole meil pärisosa Iisai pojas.
Oma telkidesse, Iisrael! Karjata nüüd omaenese
sugu, Taavet!” Ja Iisrael läks oma telkidesse.
Riik ja kohapealsed valitsejad võivad küll nii
mõndagi korraldada ja ümber korraldada, aga
ühel vanal ja targal rahval on alati iseendas ja
oma ajaloos ning traditsioonides pelgupaik,
kuhu minna varjule...
Sangaste vallavolikogu liige,
EELK Sangaste koguduse õpetaja IVO PILL

kus saad teada rohkem enda võimaluste ja tööturu kohta ning julgust teha häid valikuid.
Koolituse (kokku 130 tundi) osad on:
1. Ettevalmistus tööotsinguks (41 tundi)
2. Tööintervjuu (videotreeningu meetodil, 19 tundi)
3. Tööõigus (16 tundi)
4. Karjääritee planeerimine (16 tundi)
5. Arvuti tööotsingul (8 tundi)
6. Tööklubi (30 tundi)
Koolitusele järgneb tööpraktika sobivas ettevõttes, samuti võimalus minna erialasele kursusele ja saada tasuta nõustamist (psühholoogiline, karjääri-, sõltuvus-, tööõigus- ja võlanõustamine).
Kogu koolitus on TASUTA. Transpordikulud kompenseeritakse, koolitusel on tasuta toitlustamine.
Vajalik on REGISTREERUMINE enne INFOTUNDI, mis toimub 23.11.2016 kell 13.00,
kontakt 51 187 93 või margit.tago@jmk.ee
Asukoht: Tartus Lutsu 14a, II korrusel, Avatud Hariduse Liidu ruumides.
Vaata ka www.jmk.ee
Tegevusi toetab Euroopa Sotsiaalfond ja Otepää vald.

Otepää rahvusköökide aasta lõpetab
India köök
Otepää 900. juubelile pühendatud rahvusköökide aasta on jõudnud lõpusirgele. GMP Clubhotel
& Pühajärve restoranis saab 19. novembril kell 19.00 tutvuda eksootilise India köögiga.
„Otepää juubeliaastale pühendatud rahvusköökide aasta on olnud üks igati huvitav ettevõtmine,
mis on meile toonud rohkesti huvilisi,“ sõnas GMP Clubhotel & Pühajärve restorani juhataja
Margus Mäll. „Selle aasta jooksul oleme pakkunud maitseelamusi Hispaania, Itaalia, Idamaade,
USA ja Venemaa köögist.“
India köögist räägib ja toitu serveerib peakokk Koit Uustalu. „India köögi eripäraks on kindlasti
tugevad maitseained,“ märkis Koit Uustalu. „India rahvastikust moodustavad suure osa hindud,
kes ei söö ei veiseliha ega ka sealiha. Seega koosnebki India rahvusköök peamiselt köögi- ja puuviljadest, kana ning lambalihast ja mereandidest.“
Maalilise Pühajärve kaldal asuvat legendaarset GMP Clubhotel & Pühajärve restorani peetakse
üheks Lõuna-Eesti parimaks ning stiilseimaks toitlustus- ja meelelahutuskohaks. Restoran on
valitud neljal järjestikkusel aastal Eesti 50 parima restorani hulka.

*oodatud on noored, kes ei ole omandanud kõrgharidust.
Lisainfo ja kohtade reserveerimine: www.clubhotel.ee, restoran@gmp.ee, +372 799 7000.

