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Otepää valla delegatsioon külastas 
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9.-12. novembrini 2016 külastas 
Otepää valla delegatsioon Novgorodi 
Linnavalitsuse kutsel Novgorodi linna. 
Osaleti Novgorodis gurmee-festivalil 
„Velikij Novgorod“ ja turismikonve-
rentsil „Turismimajandus – arengu 
ressursid ja reservid.“

Novgorod on pika ajalooga iidne 
Vene linn. Otepääd ja Novgorodi 
seob üks ajalooline seik – nimelt käis 
1116. aastal Novgorodi vürst Mstis-
lav sõjakäigul Lõuna-Eestis ja vallu-
tas Otepääl karupea-kujulise linnuse. 
Märkmed sellest on säilinud Nov-
gorodi kroonikates ja seda loetakse 
Otepää esmamainimise ajaks. 

Otepää delegatsiooni koosseisu 
kuulusid Otepää piirkonna ettevõt-
jad, vallavalitsuse teenistujad, Otepää 
vallavolikogu liikmed ja SA Valgamaa 
Arenguagentuur töötajad. 

Saabumise päeval oli kavas kaks 
kohtumist – vallavanem Kalev Laul 
ning vallavalitsuse ja volikogu esinda-
jad kohtusid Novgorodi linnavalitsu-
ses di aselinnapea Juri Pšenitseniga ja 
Novgorodi linnavalitsuse liikmetega. 
Mõlemad pooled tutvustasid oma piir-
konda. Otepää vallavanem Kalev Laul 
sõnas pärast kohtumist, et tegemist on 
esimeste sammudega Otepää ja Nov-
gorodi vahel. „Täname väga Novgo-
rodi sooja vastuvõtu eest. Loodame, 
et meie koostöö saab hoo sisse, oleme 
mõlemad turismipiirkond,“ lausus 
Kalev Laul. „Novgorodil ja Koht-
la-Järvel on juba pikaajalised koostöö-
suhted olemas, nii et rada selles osas 
on juba sisse tallatud.“

Samal ajal toimus linnavalitsu-

ses kohtumine Otepää ettevõtjate ja 
turismispetsialistide ning Novgorodi 
reisikorraldajate vahel. Novgorodi 
turismiarenduskeskuse Krasnaja Izba 
direktor Marina Lebedeva avaldas 
lootust, et novgorodlased leiavad tee 
Otepääle. „Leian, et perspektiiv koos-
tööks Otepää ja Novgorodi vahel on 
kindlasti olemas, kuna Otepääl on 
palju häid hotelle, sportimis- ja vaba 
aja veetmise võimalusi,“ lisas Marina 
Lebedeva, kes ise külastas Otepääd 
esmakordselt käesoleva aasta suvel.

Kivi talu peremees Jüri Makarov 
mõtiskles selle üle, mis ikkagi tooks 
novgorodlased 380 kilomeetri kaugu-
selt Otepääle. „Peab olema see X-fak-
tor, mis inimesed nii kaugelt kohale 
toob. Meil on tegelikult olemas see – 
rahu ja vaikus, sportimise võimalused 
ja kaugeltki mitte vähemtähtis asi – 
vene keele oskus. Kui me leiame üles 
need momendid, siis sellega saab süda-
meid võita küll,“ märkis Makarov.

Novgorodi turismikonverentsil tegi 
piirkonna turismialasest kogemusest 
ettekande SA Valgamaa Arenguagen-
tuur juhataja Rein Org. Gurmee-fes-
tivali raames valmistasid kohalikus 
restoranis Eesti toitu ja tegid meistrik-
lasse Krista Tiido OÜ-st Toidupada ja 
Erki Saar Tammuri talurestoranist.

Korraldati kaks meistriklassi, kus 
ühel osalesid Novgorodi lapsed, teine 
meistriklass oli koos teiste festivalist 
osavõtjatega ajakirjanike jaoks.

Krista Tiido ja Erki Saar ütlesid, et 
said väga hea ja sooja vastuvõtu osa-
liseks. „Inimesed on siin väga töökad. 
Esmakogemuste põhjal saan öelda, et 

meil on toiduvaldkonnas suurem kon-
kurents ning seega ka nõuded suure-
mad,“ ütles Erki Saar. „Mis puudutab 
riikidevahelisi suhteid ja poliitikat, 
siis tavainimestele see korda ei lähe, 
meisse suhtumine oli väga sõbralik ja 
südamlik.“ „Muljed on tõesti positii-
vsed, võib öelda, et tooraine, millest 
nii nemad kui ka meie süüa teeme, 
on sarnased – näiteks kapsad, seened, 
kruubid, kuid maitsed on hoopis eri-
nevad,“ lisas Krista Tiido. 

Otepäälased pälvisid ka kohali-
ku meedia tähelepanu – vallavanem 
Kalev Laul ja Tammuri talu peremees 
Erki Saar esinesid Novgorodi televisi-
ooni otsesaates. Killukese Eestimaast 
viisid Novgorodi Otepää Gümnaasiu-
mi vilistlased Gertrud ja Triinu Aasa-
roht, kes pidulikul gurmee-festivali 27. novembril kell 14.00 

algab kõnnimatk 
Otepää jõulukuuse alla. 

Kogunemine 13.45 
Otepää keskväljakul. 
Matka pikkus 8 km, 

jõuame kuuse juurde 
advendiküünalde süütamise ajaks.
Riietu vastavalt ilmale, võta kaasa 

veepudel ja hea sõber!
Toetab Otepää vald.
Ene Prants 5176599

avamisel esitasid Eesti laule (pildil). 
Projekti rahastasid Otepää ja 

Novgorodi linnavalitsused ning 
EAS. Otepäälaste tegemisi jäädvus-
tas Jürgen Puistaja Kanal 2 saatest 
Reporter.

Monika otrokova

UPM Kymmene Otepää vineerite-
has avas 11. novembril pidulikult uue 
tootmishoone. Tootmise laienemine 
algas 2015. aasta kevadel. Laienemise 
käigus ehitati uus biokütusel katlamaja, 
olmekorpus töötajatele ja tootmisliinid 
spooni ning vineeri tootmiseks. Uus kat-
lamaja võimaldab vähendada õhku pai-
satava süsihappegaasi mahtu ligi 85%.

Investeeringute kogumaksumuseks 
kujunes 40 miljonit eurot. 

Tootmise laienduse käigus sai vinee-
ritehas uued vineeri treimise ja kuiva-
tamise, liimimise ja pressimise liinid. 
Lisaks sellele suurendati palgi sortee-
rimise ja leotamise mahtusid. Tänu 
uuendustele suureneb vineeritehase 
tootmismaht – seniselt 50 000 kuup-
meetrilt 90 000 kuupmeetrini. Uus, 18 
megavatine katlamaja võimaldab seni-
sest säästlikumalt ära kasutada vinee-
ritootmisest ülejäänud puidujäätmeid. 

Seega võimaldavad tehase uuendu-
sed kasutada kogu toorainet võimali-
kult säästlikult ja loodussõbralikult. 

Tootmise laiendus on toonud 
Otepääle juurde 40 uut töökohta. 
Tehase tootmisala suurenes kokku 
8000 ruutmeetrit.

UPM Kymmene Otepää tegevjuht 
Ando Jukk ütles, et kohalikele inimes-
tele tähendab see investeering kind-
lasti seda, et tööandjana on Otepää 
vineeritehas veel tugevamalt sidunud 
ennast Otepääga. „Tehases saavad 
tööd 240 inimest, kuid kaudne arv on 
oluliselt suurem, kes projektist Otepää 
piirkonnas kasu saavad. Loomulikult 
suurem tehas tähendab rohkem liik-
lust tehase teenindamisel, kuid tehase 
teenindamine tähendab ju samuti töö-
kohti,“ ütles Ando Jukk. „Oleme jät-
kuvalt eksportöör ning kasvame koos 
meie klientidega. Tehase inimesed on 

UMP-Kymmene Otepää vineeritehas avas uue tootmishoone

andnud väga suure panuse kvalitee-
ti ning kliendid on kinnitanud soovi 
Otepäält suurenevas mahus toodan-
gut vastu võtta.Usun, et see on hea 
kogu piirkonnale!“

Otepää vallavanem Kalev Laul 
sõnas, et UPM-Kymmene Otepää 
vineeritehas on kahtlematult valla 
üks suurimaid ja edukamaid ette-
võtjaid. „Otepää vineeritehas on vii-
mastel aastatel pälvinud tunnustuse 
mitte ainult meil või Valgamaal, vaid 
ka kogu Eestis. Tunnustan ja tänan 
vineeritehase juhtkonda tehase edasi-
arendamise eest,“ sõnas Kalev Laul. 
„On ju tegemist valla kõige suurema 
tööandjaga, kus on väga hea töökesk-
kond ja Eesti keskmisest suurem palk. 
Loodan, et hea koostöö jätkub veel 
pikka aega.“ 

2000. aastal asutatud UPM-Kym-
mene Otepää vineeritehas on suurim 

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)

Talveürituste vaheleht 
Otepää Teatajas

Head ettevõtjad ja ürituste korral-
dajad!

Nagu tavaks saanud, ilmub tal-
veürituste vaheleht 22. detsembril 
2016 Otepää Teatajas. Ootame kõigilt 
ettevõtjatelt ja ürituste korraldajatelt 
oma talviste ürituste kava 12. det-
sembriks 2016 e-posti aadressile: 
monika@otepaa.ee ja koopia teata-
ja@otepaa.ee. 

Vahelehte saab ka pikemalt kir-
jutada oma talvistest üritustest või 
teenustest. Vahelehes on tutvustava 
artikli avaldamine tasuta. Kasutage 
seda võimalust!

Laekunud talveüritusi kajastatak-
se jooksvalt Otepää valla kodulehel 
www.otepaa.ee sündmuste rubriigis.

taoline kogu Eestis. Eelmise aasta 
sügisel pälvis UPM Kymmene Otepää 
AS vabariiklikul ettevõtjate auhinna-
galal aasta piirkonna ettevõtte tiitli.

Monika otrokova



24. november  20162

Järgmine Otepää Teataja 
ilmub 8. detsembril.

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

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

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

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

Otepää Vallavolikogus

16.11.2016
n	 Otsustati taotleda Vabariigi Valitsuselt haldusüksuste piiride 

muutmist Palupera valla Lutike küla, Makita küla, Miti küla, 

Neeruti küla, Nõuni küla, Päidla küla ja Räbi küla Otepää valla 

koosseisu arvamiseks 2017. aasta Otepää Vallavolikogu valimistu-

lemuste väljakuulutamise päeva seisuga.
n	 Anti SIHTASUTUSE OTEPÄÄ TERVISEKESKUS pro-

jekti „Otepää esmatasandi tervisekeskuse kaasajastamine (2014-

2020.2.04.16-0002)“ omafinantseeringu tasumiseks garantii summas 

kuni 300 000 eurot.
n	 Määrati Otepää Gümnaasiumi hoolekogu koosseisu Otepää 

Vallavolikogu esindajaks Martin Teder.
n	 Otsustati lubada Otepää Vallavalitsusel sõlmida Telema 

AS-iga e-arvete haldusteenuse leping.
n	 Täiendati Otepää Vallavolikogu eelarve-, majandus- ja turis-

mikomisjoni koosseisu, kinnitades komisjoni liikmeks Kuldar Veere.
n	 Kehtestati Otepää valla eelarvestrateegia aastateks 2017–2021 

võetakse vastu vastavalt lisale.
n	 Kehtestati Otepää valla eelarvest spordiklubidele toetuse 

andmise kord.

Otepää Vallavalitsuses

07.11.2016
n	 Algatati Sihva külas asuva Uue-Juusa katastriüksuse 

detailplaneering ja jäeti algatamata keskkonnamõju strateegiline 

hindamine.
n	 Nõustuti Sihva külas asuva 23236 Männiku-Pühajärve tee 

maaüksuse riigi omandisse jätmine.
n	 Väljastati Lembit Uibole ehitusluba Pilkuse külas Rahamäe 

kinnistul ehitise (üksikelamu) püstitamiseks.
n	 Väljastati Otepää vallale ehitusluba Otepää vallasiseses linnas 

Aakre metskond 50 maaüksusel ehitise (jõulinnak) rajamiseks.
n	 Määrati ühele isikule matusetoetus summas 128 eurot.
n	 Määrata sünnitoetuse esimene osa kolmele isikule kogusum-

mas 1152 eurot.
n	 Määrati ühekordne sotsiaaltoetus ühele isikule summas 32 

eurot.
n	 Määrati 2016/2017 õppeaasta lõpuni kooli- ja lasteaiatoidu 

toetus kolmele kolme- või enamalapseliste perede lastele.
n	 Määrati puudega inimese täiendav toetus ühele isikule 

summas 8,95 eurot.
n	 Seati ühele isikule hooldus ja määrati hooldajatoetus.
n	 Lõpetati ühe isiku eluruumi üürileping.
n	 Anti Eesti Laskesuusatamise Föderatsioonile (registrikood 

80086033, aadress Pirita tee 12, Tallinna linn) luba paigaldada spor-

diürituse „IBU Cup Biathlon 2017 Otepää“ reklaambännerid aja-

vahemikuks 1. jaanuar 2017. a kuni 15. märts 2017. a järgmiselt: 1.1 

Otepää vallasiseses linnas Tartu mnt ja Valga mnt ristmiku haljasalal 

olevale metallkonstruktsioonile; 1.2 Otepää vallasiseses linnas Tartu 

mnt ja Valga mnt ristmikul asuvale puitkonstruktsioonile.
n	 Määrati mittetulundusühingule Pilkuse külaselts toetus 

summas 600 eurot.

14.11.2016
n	 Väljastati OÜ-le ACTO CONSULT ehitusluba Pilkuse külas 

Väike-Juhani kinnistul ehitise (üksikelamu) lammutamiseks.
n	 Määrati ühekordne sotsiaaltoetus ühele isikule summas 32 

eurot.
n	 Määrati sünnitoetuse esimene osa ühele isikule summas 384 

eurot.
n	 Määrati sünnitoetuse teine osa kolmele isikule kogusummas 

576 eurot.
n	 Määrata ühele isikule matusetoetus summas 128 eurot.
n	 Määrati 2016/2017 õppeaasta lõpuni kooli- ja lasteaiatoidu 

toetus kahele kolme- või enamalapseliste perede lastele.
n	 Määrati ühele isikule hoolekandeasutuses hooldamise toetus 

100% ulatuses hoolekandeasutuses isiku ülalpidamise kulu maksu-

muse ja isiku poolt tasumisele kuuluva summa vahest.
n	 Määrati puudega inimese täiendav toetus kolmele isikule 

kogusummas 47,29 eurot.
n	 Määrati 539 lapsele kingipakist koosnev jõulutoetus kogu-

summas 3350,42 eurot. Määrati 271 eakale kingipakist koosnev jõu-

lutoetus kogusummas 1355 eurot.
n	 Anti Keskkonnaametile nõusolek Ülo Mee’le vee erikasutus-

loa väljastamiseks Märdi külas asuval Märdi kinnistul Väike-Ema-

jõe jätkuvaks paisutamiseks.
n	 Väljastati Mesimees OÜ-le ehitusluba Pedajamäe külas 

Pauska kinnistul ehitise (päikeseelektrijaam) püstitamiseks.

AMETLIK INFO Otepääl avas uksed uus söögikoht

18. novembril, avas Otepääl pidulikult uksed 
„vana“ uus söögikoht – nimelt sai kõigile tut-
tavast Oti pubist Ugandi Resto. Põhjaliku 
uuenduskuuri läbinud Ugandi Resto on täie-
likult pühendatud Otepääle ja sini-must-val-
gele rahvuslipule.

Oti pubi avati 2001. aastal ning see on 
siiani Otepääl toitlustust ja meelelahutust 
pakkunud. Ugandi Resto juhataja Siim 
Kalda sõnul tuli idee senine söögikoht 
ümber profileerida kusagil poolteist aastat 
tagasi.

„Tahtsime jõuda klientidele veel lähemale 
ning rohkem rõhutada Otepää eripära,“ sõnas 
Siim Kalda. „Ugandi on ju muinasaegne maa-
konna nimi ja Otepää oli omal ajal olulisemgi 
koht, kui Tartu. Meie jaoks oligi tähtis pöörata 
tähelepanu piirkonna rikkalikule ajaloopäran-
dile.“

Vana sisekujundus on täielikult kadunud, 
sisearhitektid Alesja Kovalenko-Lauri ja 
Mait Lauri sisekujundus on detailideroh-
ke ja siin on igal sammul viiteid kohalikule 
olustikule. Nii näiteks on esimese korrusel 
triibuline vaip, mis on inspireeritud I Maail-
masõja-aegse Otepää rahvariideseeliku trii-
pudest. Seinu katavad muistse maakonna 
kaardid ning üks sein on kaetud dekoratiivse 
pähklipuiduga. Esimese korruse saali hoiab 
püsti pähklipuu-kujuline sammas. Pähklitel 
on Otepää sümboolikas teada-tuntud tähen-

dus. Otepää nimi oli varem Nuustaku, mis 
on tulnud saksakeelsest sõnast Nusstage, ehk 
pähklipäev. Otepää ümbruses kasvasid 19. 
sajandil suured pähklimetsad, kust siis mõis-
niku korraldusel tulnud pähkleid korjata. 

Midagi tuttavat leiab Oti pubi külastaja 
siiski endisest olustikust üles – võidukarika-
te riiul on endiselt alles, sellele lisandus veel 
olümpiasangarite sein. 

Ugandi Resto teine korrus on aga täieli-
kult pühendatud Eesti lipu loole. Pühitse-
ti ju Otepää kiriklas 1884. aastal esimene 
sini-must-valge rahvuslipp. Ka siin kohtab 
külastaja detailiderikast interjööri – vaip ja 
mööbel on rahvusvärvides ning seintel on 
ära toodud kogu Eesti lipu lugu alates selle 
algusest kuni tänapäevani. Täpsemat infot 
Eesti lipu kohta saab külastaja interaktiivselt 
ekraanilt. Teise korruse Eesti lipu tuba sisus-
tati koostöös Riigikantseleiga, interaktiivse 
ekraani sisu koostas Siim Kalda.

Meeleolukal avamispeol esinesid küla-
listele Maarja-Liis Ilus ja Jürgen Veber. 
Ugandi Restot olid tulnud tervitama erine-
vad koostööpartnerid ja Otepää vallavalit-
suse esindus. Restorani menüü kohta ütles 
Siim Kalda pidulikul avamisel, et see saab 
olema kergelt Itaalia-hõnguline. 

Ugandi Resto annab tööd 11-le inimesele, 
hooajaliselt suureneb see kuni 30 inimeseni. 

Monika otrokova

SÜNNID

Harri alar kivikas                          10. novembril

Otepää vallavolikogu võttis oma 16. novemb-
ri istungil vastu otsuse, millega Vabariigi 
Valitsuselt taotletakse Palupera valla Lutike 
küla, Makita küla, Miti küla, Neeruti küla, 
Nõuni küla, Päidla küla ja Räbi küla arva-
mist Otepää valla koosseisu. 

Palupera vallavolikogu korraldas selle 
aasta septembris tulevase haldusterritoriaal-
se korralduse osas elanike arvamuse väljasel-
gitamiseks Palupera vallas küsitluse. Küsitlus 
korraldati külade kaupa ning elanike käest 
küsiti, kas nad sooviksid kuuluda Otepää 
suurvalla koosseisu või Elva suurvalla koos-
seisu. Küsitlusest võttis osa 41% vähemalt 
16-aastastest vallaelanikest.

Küsitluse tulemusena selgus, et Lutike, 
Makita, Miti, Neeruti, Nõuni, Päidla ja Räbi 
külade elanike enamus sooviksid kuuluda 
Otepää suurvalla koosseisu.

„Oleme haldusreformiga tegelemisel 
teinud ühe olulise sammu edasi Palupe-
ra valla suunal,“ täpsustas vallavolikogu 

n	 Tunnustati tänukirjaga järgmiseid politseiametnikke: 1.1 

Gaido Jäär; 1.2 Anu Nigol; 1.3 Marika Veske; 1.4 Aarne Vihm. 

Tunnustati tänukirjaga järgmiseid abipolitseinikke: 2.1 Urmas 

Kuldmaa; 2.2 Leonid Liivamägi; 2.3 Madis Mõistus.
n	 Määrati ühele isikule hoolekandeasutuses hooldamise 

toetus 100% ulatuses hoolekandeasutuses isiku ülalpidami-

se kulu maksumuse ja isiku poolt tasumisele kuuluva summa 

vahest.

21.11.2016
n	 Tagastati Pühajärve külas asuv 182 824 m² suurune maa 1/2 

osas Toomas Eenoki ja 1/2 osas Eedo Eenoki kaasomandisse Laose 

maaüksustena vastavalt maaüksuse plaanidele (I maatükk 9,52 ha, 

II maatükk 19 336 m2, III maatükk 6,49 ha, IV maatükk 3388 m²).
n	 Määrati Otepää külas asuva Jusa-Kaarna katastriüksuse 

(katastritunnus 63602:001:1020) uueks lähiaadressiks Otimäe.
n	  Peeti võimalikuks jagada Kääriku külas asuv Hiiemetsa 

katastriüksus (katastritunnus 63601:002:2090) kaheks katastriük-

suseks ning määrata moodustatavate katastriüksuste kohanimed, 

koha-aadressid ja kasutamise sihtotstarbed vastavalt moodustatud 

katastriüksuse plaanidele.
n	 Peeti võimalikuks jagada Pühajärve külas asuv Salu 

katastriüksus (katastritunnus 63601:002:0161) seitsmeks 

katastriüksuseks ning määrata moodustatavate katastriüksuste 

kohanimed, koha-aadressid ja kasutamise sihtotstarbed vastavalt 

moodustatud katastriüksuse plaanidele.
n	 Väljastati Merle Tammelale ehitusluba Otepää külas 

Majasoo kinnistul ehitise (abihoone) püstitamiseks.
n	 Väljastati Osaühingule Alversen ehitusluba Kassiratta külas 

Tõnu kinnistul ehitise (puurkaev) püstitamiseks.
n	 Väljastati Oliver Treufeldtile ehitusluba Raudsepa külas 

Kotre-Lubjasaare maaüksusel ehitise (üksikelamu) püstitami-

seks. Tunnistati kehtetuks Otepää Vallavalitsuse 16. aprilli 2014. a 

korraldus nr 2-4-191 „Tiiu Treufeldtile ehituslubade väljastamine“ 

punkt 1 ja selle alusel 17. aprillil 2014. a väljastatud ehitusluba nr 

9333 Raudsepa külas asuvale Kotre-Lubjasaare maaüksusele üksi-

kelamu (ehitisregistri kood 120700814) püstitamiseks.
n	 Väljastati Indrek Bremraudile kasutusluba Nüpli külas 

Laane kinnistul asuva ehitise (üksikelamu, ehitisregistri kood 

120311134) kasutuselevõtuks.
n	 Vabastati korraldatud jäätmeveoga liitumisest kolm isikut.
n	 Määrati matusetoetus kolmele isikule kogusummas 384 

eurot.
n	 Määrati sünnitoetuse esimene osa ühele isikule kogusum-

mas 384 eurot.
n	 Määrata ühekordne sotsiaaltoetus kolmele isikule kogusum-

mas 158,9 eurot.
n	 Määrati puudega inimese täiendav toetus ühele isikule 

kogusummas 8,95 eurot.
n	 Anti osaühingule Vahtre VK (registrikood 10254196, aadress 

Tööstuse 7 Tõrva linn) ilutulestiku korraldamise luba 10. detsem-

bril 2016. a ajavahemikul kell 23:00 - 24:00 Mäha külas Otepää 

Golfikeskuse territooriumil ilutulestiku korraldamiseks.
n	 Kinnitati Otepää Gümnaasiumi hoolekogu koosseis järg-

miselt: 1.1 Katrin Karus (põhikooliõpilaste vanemate esindaja); 

1.2 Jan-Ander Kundla (õpilaste esindaja); 1.3 Toomas Liiva (kooli 

toetavate organisatsioonide esindaja); 1.4 Jana Mae (põhikoo-

liõpilaste vanemate esindaja); 1.5 Kätlin Meema (vilistlaste esin-

daja); 1.6 Jaana Mihailišina (õppenõukogu esindaja); 1.7 Janek 

Moros (gümnaasiumiõpilaste vanemate esindaja); 1.8 Heidi 

Mõttus (gümnaasiumiõpilaste vanemate esindaja); 1.9 Karl Eric 

Mõttus (õpilasesinduse nimetatud esindaja); 1.10 Marika Paavo 

(õppenõukogu esindaja); 1.11 Martin Teder (Otepää Vallavoliko-

gu esindaja); 1.12 Pille Villems (põhikooliõpilaste vanemate esin-

daja).
n	  Kanti Otepää Linnaraamatukogus maha 198 eksemplari 

raamatuid, summas 1125,32 eurot.
n	  Pühajärve Põhikooli direktor sõlmis Pühajärve Põhikooli 

duširuumide rekonstrueerimistööde teostamiseks töövõtulepingu, 

ületades sellega kooli direktorile antud pädevust. Töövõtulepin-

gu maksumus ületas eelarves investeeringuks ettenähtud summat 

ning seetõttu teostatakse kooli põhitegevuste eelarve arvelt kulu-

tusi, mida ei olnud kavandatud. Neist asjaoludest tulenevalt tehti 

Pühajärve Põhikooli direktorile Miia Pallasele Otepää vallavane-

ma 24.10.2016 käskkirjaga nr 9.1-1.4/136 töökohustuste rikkumise 

eest tööandja hoiatus.

AMETLIK INFO

Otepää vallavolikogu nõustus Palupera valla 
külade arvamisega Otepää valla koosseisu

esimees Siim Kalda. „Ees ootab rahvaküsit-
lus Otepää ja Sangaste valdade ühinemise 
kohta, juba detsembrikuu volikogu istun-
gil menetleme Otepää ja Sangaste valdade 
ühinemislepingut.“

Palupera vald ja Otepää vald on sõlmi-
nud haldusüksuste piiride muutmise kok-
kuleppe, mis muuhulgas käsitleb piiride 
muutmisega kaasnevaid põhimääruse ja 
teiste õigusaktide muudatusi ning organi-
satsiooniliste, eelarveliste ja muude varalis-
te küsimuste lahendamist.

Palupera valla Lutike, Makita, Miti, 
Neeruti, Nõuni, Päidla ja Räbi külad arva-
takse Otepää valla koosseisu 2017. aasta 
Otepää Vallavolikogu valimistulemuste väl-
jakuulutamise päeval. 

Otepää valla koosseisu arvatava Palupera 
valla seitsme küla territooriumiosa suurus 
on 81,31 km². Külade alaliste elanike arv on 
1. novembri 2016. a seisuga 487 elanikku.

Monika otrokova
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KultuuriKalender

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 14.00 algab kõnnimatk 
Otepää jõulukuuse alla. Kogunemine 13.45 
Otepää keskväljakul. Matka pikkus 8 km, jõuame 
kuuse juurde advendiküünalde süütamise ajaks. 

27. novembril kell 15.34 Otepää Keskväljakul 
advendiküünla süütamine. Laulavad Helen Kirsi 
ja Geir Kudu, tantsivad Otepää linetantsijad.

   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

. 10. detsembril kell 19.00 Otepää 
Kultuurikeskuses kontsert sarjast „Siiditee saadi-
kud: Kõrbel on hing, taeval nägu, tuulel hääl...“. 
Esinevad karakalpaki eepilised laulikud Gulistan 
Temirhanova ja Salamat Ayarov Usbekistanist.  
Stepirahvaste jutte pajatab elukutseline jutu-
vestja Piret Päär. Pilet 8/6 eurot. Sooduspilet 
õpilastele, tudengitele ja pensionäridele. Piletid 
müügil koha peal enne kontserdi algust.

11. detsembril  kell 16.00 Otepää 
Kultuurikeskuses Vanamuusikaansambli adven-
dikontsert

14. detsembril kell 13.00  Otepää Gümnaasiumis 
Pille Lille Muusikute Fondi kontsert 
„Jõuluootus“. Esinevad Pirjo Levandi (vokaal) ja 
Kaido Kodumäe (kitarr).

16. detsembril  kell 16.00 Otepää Kultuurikeskuses 
eakate jõulukontsert. Esinevad Toomas ja Tauri 
Anni. Kontsert on tasuta.

18. detsembril  kell 11-15  Otepää Keskväljkul 
jõuluturg.

    kell 12.00 Otepää Keskväljakul 
jõuluvanade kokkutulek.

Otepää ootab uusi 
vallakodanikke

Lumise talvepealinna sügiskontsert

Neljandal novembril toimus Otepää gümnaasiumi 
saalis Pähklikese sügiskontsert. Hoolimata sellest, 
et lumi oli maas, keskenduti siiski sügisele ja lähe-
nevale isadepäevale. 

Pidu algas duetiga, mida saatis muusikaõpetaja 
kandlel. Esitlus kõlas nii ilusasti ja julgelt, et kostus 
lausa õue, kus jalutas parajasti karu. Kuulnud 
kaunist viisi, otsustas mõmmi minna vaatama, 
kes ja miks saalis laulavad. Selgus, et tegemist oli 
lastele juba tuttava mesikäpaga, kes oli lasteaiape-
ret külastanud 1. septembril. Karu ja muusikaõpe-
taja eestvedamisel alustasid rühmad esinemistega.

Lisaks isadepäeva- ja sügiseteemalistele laulu-
dele ning tantsudele kuulus iga rühma repertuaa-
ri ka veidi teistsuguseid esitlusi. Näiteks õpetasid 
Pähklipureja rühma lapsed, mida külma ilmaga 
selga panna, sajajalgsed demonstreerisid oma pilli-
meheoskust, lepatriinud särasid viisakusega. Mesi-
mummid avaldasid, kelleks nad tahavad tulevikus 
saada ning krõllide lõpulaulu keskmeks olid tublid 
lapsed. 

Pärast meeleolukaid esitlusi asuti sügiskont-
serdilt lumisele koduteele, mis suunas justkui 
sümboolselt asjaosalisi valmistuma jõulupeoks. 
Sel aastal ootame kõiki 13. detsembril kell 16.30 
Pähklikese õuealal. 

otepää lasteaia õppealajuhataja MErikE Ennok

Koolieelse ettevalmistuse rühmad 2017. aasta 
septembris kooliteed alustavatele lastele alustavad 
õppetööd jaanuaris 2017.

Rühmad moodustatakse tähtajaks koolile laeku-
nud avalduse põhjal. Avalduste esitamise TÄHT- 
AEG on 16. detsember 2016. 

Koolieelse ettevalmistuse rühmade õpetaja on 
Tiie Jaaniste, kes moodustab rühmad ja võtab 
kõikide avalduse esitajatega ise ühendust aval-
dusel märgitud kontaktide abil.

Koolieelse ettevalmistuse rühma vastuvõtmise 
avalduse vorm on kättesaadav kooli kodulehel 
(õppetöö/blanketid).

Palun tähtajast kinni pidada!
küllE viks

otepää Gümnaasiumi direktor

Jõuluootus on imeline – hing on justkui siginat-sa-
ginat tulvil ning on suur tahtmine midagi korda 
saata... Viimastel aastatel on Otepää Muusikaühin-
gu sõpruskond korraldanud enne jõule 3 kontserti 
– nii ka tänavu.

I ADVENDI KONTSERT
27. novembril kell 16.00 Otepää Kultuurikeskuses

Esineb PRIIT PETERSON – klassikaline kitarr.
Priit Peterson on väga tubli noor kitarrist, kelle 
muusikutee algas Otepää Muusikakoolis ja nüüd 
õpib H. Elleri nim. Tartu Muusikakoolis. Kitarri- 
õpingutega alustas ta 8aastaselt isa Peep Petrsoni 
juhendamisel. Hiljem on tema õpetajateks olnud 
Patricio Zeoli ja prof. Eduardo Fernandes. Esimese 
soolokontserdi andis juba 12aastasena ning nüüd on 
seljataga üle 50 kontserti nii Eestis kui ka välismaal. 
Tema repertuaari valik on lai – renessanssmuusikast 
kuni 20 saj. muusikani. Ta on võitnud korduvalt Eesti 
Muusikakoolide Liidu Kitarrikonkursi “Parim noor 
instrumentalist”. Samuti on ta olnud mitmete rahvus-
vaheliste kitarrikonkursside laureaat. Tema käesoleva 
aasta kava on pühendatud 20. saj. kitarristi, heliloo-
ja ja novaatorliku kitarrimetoodiku Abel Carlevaro 
100ndale sünnipäevale.

II ADVENDI KONTSERT
4. detsembril kell 16.00 Otepää Kultuurikeskuses

Esineb PÜHAJÄRVE PUHKPILLIORKES-
TER koos oma sõpradega Rõngu Pasunakoorist. 
Dirigent: Arno Anton.

Puhkpilliorkester ühendab mitu põlvkonda pilli-

mehi, kellel on ühine eesmärk – mängida nii hästi 
pilli, et kõigil oleks hea kuulata ja südames ning 
hinges hakkaks soe tunne! Ja et puhkpillihelid 
võiksid veel kaua heliseda Otepää mail.

Kavas on palju ilusat puhkpillimuusikat vana-
dest tantsudest kuni kaunite jõululauludeni.

III ADVENDI KONTSERT
11. detsembril kell 16.00 Otepää Kultuurikeskuses

Esinevad OTEPÄÄ VARAJASE MUUSIKA 
ANSAMBEL, OTEPÄÄ MUUSIKAKOO-
LI VIIULI JA PLOKKFLÖÖDIÕPILASED, 
OTEPÄÄ loominguline kollektiiv MALK.

See on tõeliselt huvitav kooslus, kus koostöö 
sujub väga erinevate kollektiivide vahel. Otepää 
Varajase Muusika Ansamblis mängivad Otepää 
Muusikakooli õpetajad – Arno Anton (juhenda-
ja, tromboon, plokkflöödid), Milvi Erm (viiul), Lii 
Peterson (viiul), Ülle Rebane (klavessiin), Külli 
Teearu (plokkflöödid). Vanamuusikapalad meel-
divad ka noorematele viiulimängijatele Milvi Ermi 
ja Varju Tederi juhendamisel.

Plokkflöödiõpilased Otepäält ja Rõngust saavad 
osa suure ansamblimängu lustist. Ja muidugi 
veel laulu, loominguliselt kollektiivilt MALK 
Lembi Oja juhendamisel. Koostöös peitub jõud! 
Kuulda saab jõulumuusikat 17. sajandist täna-
päevani. OOTAME TEID KÕIKI MUUSIKAT 
NAUTIMA!

Imelist advendiaega soovides,

MTÜ Otepää Muusikaühing 

Advendikontserdid Otepää Kultuurikeskuses

Koolieelne ettevalmistus 
Otepää Gümnaasiumis

MTÜ Karukäpp
 

saab kokku 29. novembril 
ja 13. detsembril 

kell 18 vallamaja III korrusel ruumis 304.
Oled oodatud. Info tel. 515 3248.

Retrobesti piletid 

müügil otepäälase kaardi soodustusega:

200 kolme päeva piletit piletit hinnaga 
49 eurot tk. Ühe kaardiga võimalik osta 

2 piletit. 

Pileteid saab osta kuni 2017. aasta jaanuari 
lõpuni. Otepäälase sooduspileteid müüb 

ainult Otepää Turismiinfokeskus.

10. detsembril kell 19.00 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. Ette-
registreerimine tel 53823446.

Otepää vald viib 28. novembrist kuni 31. det-
sembrini 2016 läbi vallaelanikuks registreerimise 
kampaaniat. Kampaania raames loositakse sel pe-
rioodil sissekirjutanute vahel välja 750 eurot ning 
valla sümboolikaga esemeid. Loosimine toimub 
uue aasta alguses. 

Loosimisel osalevad vaid need kampaania väl-
tel (28.11-31.12.2016) registreerunud, kes on 31. 
detsembri 2016 seisuga Otepää valla kodanikud. 
Ühiselukohateate esitanud inimeste puhul osaleb 
iga pereliige kampaanias eraldi. Kampaanias ei saa 
osaleda inimesed, kes Otepää valla elanike hulgast 
viimase kahe kuu jooksul lahkuvad ja siis uuesti 
Otepää valda sisse registreeruvad.

Kampaania keskendub eelkõige neile inimestele, 
kes elavad Otepääl, kuid pole veel vallakodanikud. 
Sissekirjutus on oluline, kuna täpne ülevaade ela-
nikest aitab omavalitsusel paremini elukorraldust 
planeerida. Omavalitsuse suurimaks tuluallikaks on 
üksikisiku tulumaks, sellest pakutakse teenu- seid 
kõigile vallaelanikele. Suurem maksulaekumine 
aitab vallal teha rohkem investeeringuid elukesk-
konna parandamiseks, seda kasutatakse teede ja 
tänavate korrashoiuks, haridusasutuste ja koolide 
ülevalpidamiseks, lumetõrjeks, jne. 

„Kuigi Otepää valda lisandub pärast ühinemist 
märkimisväärsel arvul elanikke, on meile iga ini-
mese panus oluline,“ selgitas Otepää vallavanem 
Kalev Laul. „See, kes elab linnas või vallas ja tarbib 
kohalikke teenuseid, peaks olema ka selle linna või 
valla kodanik. Kampaaniaga juhime nende inimeste 
tähelepanu, kes elavad Otepääl kuid pole veel sis-
sekirjutust siia teinud, või on kahevahel, või on veel 
sissekirjutatud oma eelmisesse elukohta, tegema 
oma valikut Otepää valla kasuks!“

15. novembri seisuga oli Otepää vallas 3937 
elanikku. Otepää vallas on Eesti üks suuremaid 
sünnitoetusi – 576 eurot. Otepääl on kaks üldha-
riduskooli, kaks lasteaeda ja üks erakool – Auden-
tese Spordikooli Otepää filiaal. Otepääl tegutseb 
hulgaliselt spordiklubisid ja huvitegevuse ringe. 
Olemas on suurepärased vaba aja ja sportimise 
võimalused. 

Lisainfo sisseregistreerimise kohta:
Kristina Reigo: 7664 805

Monika otrokova

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 kruts-
keid täis vaibaalusest Hipist ja Hopist ning nende 
mängulisest vanarahva tarkusi teadvast sõbran-
nast Jõulumemmest. Koos võetakse ette sünd-
musterohke 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 tal-
ve 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.
Kestus 40 minutit. Pilet 5 eurot. Piletid on eel-

müügis Piletimaailmas, Otepää Turismiinfokes-
kuses ja koha peal. Info: 5804 3215 

Kontserti alustati duetiga kandle saatel.    
   Foto: Piia Pärn

Otepää aedlinna uus raamat 

Aedlinna Seltsingu eestvedamisel koostatakse 
Otepää aedlinna uut raamatut.

Kõigil soovijatel on võimalik teha annetusi uue 
raamatu ilmumise toetamiseks. Iga summa ja toetus 
on oluline.  

Annetused palume teha Pühajärve haridusselt-
si kontole nr EE452200221056286013, märksõna 
"aedlinna raamat."

24. novembril kell 19.00
Otepää Kultuurikeskuses
Seasaare Seltsi etendus 

„Lakalaulik Artur Rinne“

Lavastaja – Margus Vaher, liikumisjuht – Katrin 
Hommik, stilist – Kristina Libe.

Osatäitjad: Kait Aidnik, Valdeko Jaanson, 
Kristjan Kaarjärv, Annika Kiis, Agu Lall, Mari 
Lember, Anne Mikson, Voldemar Nikolajev, 
Indrek Palu, Marika Poolakese, Ane Purgas, Reet 
Raudsepp, Aino Tuuksam, Maarja Vildo.

„Kes võib noorust, noorust keelata, kui ta 
tahab, tahab möllata..."

Üks Artur Rinne ¬firmalugusid? Artur Rinne 
– trummide põrinal läbi elu? Või nukra viiuli 
saatel läbi elu? Ju nii seda kui teist. Artur Rinne 
– kes ta ikkagi oli? Legend juba oma elu ajal? 
Või lihtsurelik, nagu meie kõik? Rinne laulis oma 
rahvale 50 aastat. Lihtsaid laule laulis. On temast 
üldse vaja rääkida? Mees kaugest minevikust. Kes 
ta ikkagi oli see Artur Rinne? Püüame koos saada 
vastuse.

OTEPÄÄ KULTUURIKESKUSES 
ALUSTAB LAULUKLUBI

1. detsembril kell 14 on kõik lauluhuvilised 
oodatud lauluklubi esimesele koosviibimisele.

Lauluklubi juhib Guido Sooläte, kes on tun-
tud muusik ja laulja. Guido laulis ja mängis 
kitarri endises Tartu restoranis Tarvas.

Loodavasse lauluklubisse ootame igas 
vanuses lauluhuvilisi ning kõlaagu nii uued 
kui ka vanad rahva hulgas väga populaarsed 
laulud.

Tule ja laulame tuju heaks.
Sirje Ginter, kultuurijuht info 50 97 795

Kogumisvõistlus Minu Vana-Otepää

Ootame mälestusi, mälupilte ja kogemusjutte Va-
na-Otepää inimestest ja eluolust 20. sajandil.

Kogumisvõistlust korraldab Vana-Otepää küla-
selts koostöös Otepää vallavalitsusega. 

Lisainfo: tel 518 6747, http://vanaotepaa.weebly.com.
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Palupera Vallavolikogu istungil

17. novembril 2016 otsustati:
n	 Nõustuda Tsura Talu OÜ-le geoloogilise uuringu loa and-

misega Valga maakonnas Palupera vallas asuvas Neeruti VII 

uuringuruumis maavara tarbevaru uuringu teostamiseks.
n	 Nõustuda Palupera vallas Nõuni külas asuva katastriüksu-

se Maakultuurimaja pedastik, suurusega 727 m², omandamisega 

Palupera vallale.
n	 Kehtestada Palupera valla haldusterritooriumil asuvatele 

munitsipaalomandis olevatele eluruumidele üüri piirmäär.
n	 Kinnitada Palupera vallas 11. ja 13. novembril 2016. a Helle-

nurme maakultuurimajas läbi viidud elanike küsitluse tulemused. 
n	 Taotleda Vabariigi Valitsuselt haldusüksuste piiride muut-

mist Palupera valla Lutike küla, Makita küla, Miti küla, Neeruti 

küla, Nõuni küla, Päidla küla ja Räbi küla Otepää valla koossei-

su arvamiseks 2017. aasta Otepää Vallavolikogu valimistulemuste 

väljakuulutamise päeva seisuga.
n	 Kinnitada Elva linna, Konguta valla, Palupera valla, Puhja valla, 

Puka valla, Rannu valla ja Rõngu valla ühinemislepingu eelnõule esi-

tatud ettepanekute ja vastuväidete läbivaatamise tulemused.

Palupera Vallavalitsuse istungil

11. novembril 2016 otsustati:
n	 Anda nõusolek Allan Põllustele hajaasutuse programmi 

toetuslepingu muutmiseks.
n	 Tasuda Lõuna-Eesti Hooldekeskus AS-le hooldusteenuse 

eest vastavalt igakuistele arvetele K.R. kohamaksu maksmiseks 

pensionist puudujääv osa.
n	 Kinnitada õigusvastaselt võõrandatud maa maksumus ja 

määrata mittetagastatava osa eest kompensatsioon Astuvere 

külas Peotre suhtes.
n	 Määrata ja maksta:

-novembrikuul vajaduspõhine peretoetus 16-le isikule;

-ühekordne sotsiaaltoetus kommunaalkulude tasumiseks 

summas 32 eurot riigieelarvest eraldatud vahendite arvelt;

-huvialatoetust ühele lapsele summas 25 eurot;

-õppetoetust ühele õppurile summas 40 eurot.

AMETLIK INFO

Pühapäeval, 4. detsembril kell 12 
Nõuni kultuurimajas

pensionäride 
ja töövõimetuspensionäride

ÜLE VALLA JÕULUPIDU
*väike kontsert

*meeleolukat muusikat pakub 
kaasalaulmiseks ja -tantsimiseks 

HEINO TARTES ja SÕBRAD

*pensionäride ja taidlejate sõbrad ning 
fännid on ka kutsutud

*osalustasu 3 eurot
*oma osalemissoovist anna teada 

30. novembriks 
info ja registreerumine: Marika 

53465648, Heli 7679502, Külliki 7657333

*buss ringil: 
Palupera jaama rist 11.00 - 

Hellenurme-Päidla-Nõuni-Tuule rist-
Neeruti 11.40 - Lutike

SÜNNID

Kõigile on teada, et nädala keskel on isad ena-
masti väga hõivatud tööga ning paljud peavad 
oma ametiga seonduvalt ka kodunt hoopis 
eemal viibima. Seetõttu olime kolmapäeval, 
enne isadepäeva sündmuse algust, pisut mureli-
kud nähes saabumas vaid emasid. Aga siis, nagu 
oleks eelnevalt kokku leppinud, sisenesid ükstei-
se järel laste isad ja pidu võis rõõmsalt alata.

Peo eestvedajaks oli lastele juba tuttav Jänes, 
kes proovis alustuseks arglikult ühe isadepäeva 
luuletuse ette lugeda, aga kuna tal see väga hästi 
ei õnnestunud suure hirmu tõttu, siis andis ta  
esinemisjärje ruttu Lepatriinude ja Mesimum-
mide rühma lastele. Peale väikest eeskava tõtta-
sid  lapsed isadele üle andma enda meisterdatud 
kingitusi. 

Seejärel läks koos isaga lustimiseks. Esmalt 
mängiti koos mängu „Kivikuju“, järgmiseks 
võttis muusikaõpetaja kitarri saatel üles ühislaulu 
„Rong see sõitis...“. Laulu lõppedes jagas Jänes 
igaühele plastikpudeli, millest tuli koos isaga 
valmis teha rütmipill, et  üheskoos musitseerida. 

Kuna meie selle õppeaasta moto on: „Loo-
duses õpin, uurin ja avastan”, siis järgnesid loo-
dusest inspireeritud tegevused. Nimelt lapsed 
olid eelnevalt joonistanud isa portree ning nüüd 
hakati koos pildiraami kaunistama loodusli-
ku materjaliga nagu puuoksad, tammetõrud, 
sammal, marjad, seemned jmt. Kõik isade port-
reed said ühise tegevuse lõpuks väga ilusad ja 
omanäolised raamid.

Peale meisterdamist algas seiklus „öises 

Lustlik isadepäev Hellenurme lasteaias

Kontsert „Mõeldes Heldur Jõgiojale 80“ toimus 
Hellenurme maakultuurimajas 21. novembril 
tänu lauluansamblitele Helisev Horoskoop, 
Lõbusad lesed, Rõngu naisansambel, Otepää 
Laulurõõm, Rõngu segaansambel ja Palupera 
valla naiskoor. 

Õhtujuht oli Merle Soonberg, kes rääkis 
meile H. Jõgioja elust ja käekäigust põhjalikult 
ning lõpuks viis läbi ka viktoriini tema kohta. 
Saime H. Jõgioja kohta väga palju huvitavat 
teada, mida enamik ennem ei teadnud. Ja tänud 
ürituse peakorraldaja Udeküll Annele toreda ja 
omanäolise programmi koostamise eest.

Armsad laulusõbrad, suur tänu teile... no 
laulda oskate te tõesti. Täname teie vahvaid  
juhte ja loodame täita teie soovi “Aasta pärast 
jälle kohtuda“. 

Tantsulusti Heldur Jõgioja muusika saatel 
pakkusid uhked Hellenurme mõisaprouad. 

Mõeldes Heldur Jõgiojale 80

metsas.” Nimelt sai sel õhtul kahest rühma- 
toast mängult öine mets, kust tuli koos isaga üles 
otsida peamiselt videvikus ja öösel ringi liikuvad 
ning toitu otsivad loomad ehk ööloomad. Abi-
vahenditeks taskulamp ja helkurmärgid, mis olid 
suureks abiks pimedas ruumis loomade otsi-
misel. Taskulambiga pimedas liikudes tulidki 
esmalt nähtavale helendavad helkurid ja seal 
läheduses pidi ka mõni ööloom peidus olema. 

Kui kõik 14 öölooma oli üles leitud, sai pree-
miaks maiustada ning kehakinnitust võtta. Pidu 
lõppes Jänese korraldatud lustliku jenkaga.

Suur tänu kõikidele peredele ja eriti isadele 
aktiivse osalemise eest! Ilmselt kellelgi ei jäänud 
sel õhtul märkamata laste rõõmust säravad 
silmad. 

Signe MändMetS
Hellenurme lasteaia õpetaja

Jääb tänada Eesti Kultuurkapitali Valgamaa ekspertgruppi ja Palupera 
valda toetuse eest.

Laul on see, 
mis kosutab hinge,
laul on see, 
mis maandamas pinge.
Laul on see, 
mis liitmas on rahvad,
laulev rahvas 
ju ääretult vahva.

Täname veelkord mee-
leoluka esinemise eest 
kõiki.
 

elSa 

Eime Toome          17. oktoobril 
Sten-Olaf Kalbus          22. oktoobril

Nii alustavatele kui ka arenevatele ettevõtete-
le, aga korteriühistutele, noortele peredele ja 
spetsialistidele abi ja toetust pakkuv Sihtasutus 
KredEx pakub abi ka õpilastele karjäärivalikute 
tegemisel. KredEx’i poolt korraldatud karjääri-
retked on õpilaste seas kujunenud väga menu-
kateks. Karjääriretked võimaldavad õpilastel 
külastada ettevõtteid otse igapäevategevuste 
keerises ja niimoodi uusi teadmisi ja kogemusi 
omandada.
Tänavusel karjääriretkel Valgamaa ettevõtetes-

se oli Palupera, Pühajärve ja Ala kooli õpilastel 
võimalus tutvuda AS Ritsu ja Vivatex OÜ tege-
vustega.
Helme vallas asuvas AS Ritsu tegevjuht hr. 

Elari Kivisoo andis ülevaate asutuse ajaloost, 
tutvustas toodangut ja juhatas ringkäiku toot-
mistsehhides. Saime teada, et AS Ritsu alustas 

hoopis puidutöötlemismasinate tootmisega. 
Praegusel ajal toodetakse ka puitmaju ja neid 
turustatakse koguni 37-sse riiki. Uusimaks too-
danguks on ruumelementmaja, mille kokkupa-
nemist oli ka meil võimalus jälgida.
Valga linnas asuvast ettevõttest Vivatex OÜ 

ei olnud meist keegi varem kuulnudki. Nimelt 
õmmeldakse selles ettevõttes ametiriietusi riigi 
sellistele ametkondadele nagu sõjavägi ja polit-
sei. Meile näidati juurdelõikuse ruumi, kus välja 
lõigati ikka 50 detaili korraga. Õmblustsehhis 
nägime toodangu valmimist, uurisime lähemalt 
trukilöömise ja nööpaukude tegemise masinaid.
Aitäh SA KredEx korraldajatele huvitava ja 

arendava päeva eest!

KaiSa KeSa,
Palupera Põhikooli 9.klassi õpilane

KredEx’i karjääriretkel Valgamaa 
ettevõtetes

Rahvamajade tuuri idee sündis Eesti pärimusmuusi-
ka hindamatu jäädvustaja August Pulsti omaaegsetest 
ringreisidest. Tuur kandis ülesannet viia kokku vanad ja 
noored, kes aitavad elusana hoida Eesti rahvakultuuri 
ja -kombeid ning hinge ja vaimu läbi pärimusmuusika. 
Kontserdid Haanjas, Toril, Arukülas ja Iisakul ning Nõunis 
läksid täissaalidele. Esinesid ansambel Curly Stringsist 
tuntud Eeva ja Villu Talsi ning Jaan Jaago, kes võlusid 
kuulajaid lihtsuse ning südamlikkusega. 

Otepää mailt pärit kandlemängija Heino Sõna oma 
õpilase Eva Väljaotsaga pani rahva kaasa laulma. Eks 
paljud lood olid ju pärit praeguste memmede-taatide 
nooruspõlvemailt ning mida ikka on erinavas vanuses 
põlvkonnad ühiselt koos laulnud. Oma esimese loo 
pühendas Heino Sõna meenutamaks kunagisi kand-
leansamblikaaslasi Otepäält. Vahvalt ja hoogsalt kõlasid 
perekond Raidsalude sugupuust pärit Tali-Soonbergi 
perekonna rahvamuusikaansambli etteasted. Kujukas 
näide, kuidas terve suguvõsa naudib ja annab edasi 
järgnevatele põlvedele rahvamuusika armastust. 

Suur kummardus kõikidele isadele, vanaisadele, 
abikaasadele ning loomulikult ka poegedele helises 
naiskoor Helletajate lauludes. Kontserti jäi lõpetama 
ühislaul “Viljandi paadimees” ning ühine tordisöömine. 
Oli hästi armas ja kodune õhkkond. 

Tuuri üks korraldajatest Anu Rannu kergitas saladuse- 
loori, et kevadel on Nõuni oodata jälle vahvat kontserti 
– hoiame pöialt!

PS. Hea kui on sooja südamega inimesed, soojad 
ahjud ja ahjusoe ühepajatoit, mis esinejatele alati ülivä-
ga maitseb.

MariKa ja Kalev

Rahvamajade tuur üle Eesti sai 
kauni lõpp-punkti Nõunis
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Väikese kooli suur pidupäev

AAKRE  kool  285

A akre kooli juubeliaastal on põhjust 
meie väikesest koolist rääkida rohkem 
kui tavaliselt.

Sellel sügisel, 8. oktoobril tähistasime koos vili-
stlaste, endiste ja praeguste õpetajate ning tööta-
jate, külaliste, sõprade ja külarahvaga Aakre 
kooli 285. aastapäeva. 

Aktusel oli kohal vilistlasi, kelle vanemad 
käisid lastega samas koolis. See pole just kuigi 
sage tänapäeva Eestis, kus inimesed otsivad pare-
mat elu ka piiride tagant. Hetkel Aakre koolis 
teises klassis õpib Sandra Eller, tema isa Olari 
alustas siin kooliteed 25 aastat tagasi, tema vanai-
sa Olev sai koolipoisiks 50 aastat tagasi. Samuti 
Sandra vanavanaema Elvi õppis Aakre koolis. 
Seega on selle suguvõsa liikmed Aakre koolis 
koolitarkust omandanud neli põlve. Järjepidevu-
se märgiks süütasid Sandra, Olari ja Olev aktu-
sel küünlad.

Kõige auväärsema vilistlasena võttis pidus-
tustest  osa Endla Rosaalie Kangro, kes lõpe-
tas Aakre kooli 1936. aastal. Vello-Venda 
Siimann tõi kaasa tammepuu istiku, mis istuta-
ti koos Elmu Tauri, Vahur Vuksi ja allakirjuta-
nuga mõisaparki  järelkasvuks vanadele tamme-
dele. Selle puukese sirgumist võimsaks tammeks 
näevad järgmised inimpõlved.

A akre kandis on haridust taga nõutud 
juba 1731. aastast. Selle kohta on visi-
tatsiooniakt, mis tõendab, et Aakre 

vallas anti sel ajal lastele kooliharidust. Kool-
meister Jaan Oona õpetas lastele lugemist, reh-
kendamist, kirjutamist.

Erinevatel aegadel on Aakre kooli eelkäijateks 
olnud koolid: Põhu kool, Aakre-Pühaste algkool, 
Vene õigeusu kool, Aakre kool, Aakre-Põhu 
Algkool, Aakre 6-kl. Algkool, Aakre Mittetäie-
lik Keskkool, Aakre 8-kl. Kool, Aakre Algkool, 
Aakre Eriinternaatkool. Viimane suleti 1970. 
aastate lõpus. 

Ühekorruseline kivist mõisahoone ehitati 19. 
sajandil. Kool toodi mõisa 1920. aastal, kuid ei 
olnud kooli pidamiseks sobilik. 1934. aastal ehita-
ti Arnold Matteuse projekti järgi härrastemaja 

ümber kahekorruseliseks koolimajaks. 
Peale viimast sulgemist otsustas Aakre kolhoo-

si edumeelne juhtkond koolile uuesti elu sisse 
puhuda. 1988. aastal avatigi kool renoveeritud 
mõisahoones nimega Aakre Lasteaed-Algkool.

Ajaloohuvilistele jätkub kooli ajaloo uuri-
misel tööd veel küllaga. Aastapäevapeol vili-
stlastega vesteldes selgus, et vanemad inimesed 
veel mäletavad, 
kus on kuna-
gise Põhu kooli 
asukoht, mis 
1920. aastal maha 
põles. Huvi-
tav oli kuulda, et 
Purtsi jõge kutsu-
ti varem Põhu 
ojaks.

T äna on koolis 10 õpilast, kellest enamus 
esines ilusate lauludega ka aktusel. 
Aitäh teile, tublid lapsed! Lasteaias käib 

20 last. Teeme koos lasteaiaga ühisüritusi, tä-
histame Eestile tähtsaid tähtpäevi, käime loo-
dusmatkadel ja teatris, tutvume esivanema-
te rahvakommetega, ehitame legodest robo-
teid, tantsime ja mängime jalgpalli ning teeme 

muudki põnevat 
nii nagu igas tei-
seski koolis.  

Kui palu-
sin koolilas-
tel joonistada, 
mida nad oma 
koolile kingik-
sid, siis väikese 
mõttepausi järel 

küsisid nad vastu – kuidas koolile kinkida õnne, 
rõõmu ja armastust. Minu vastus oli, et kui lapsed 
on rõõmsad ja õpivad hästi, siis on kool rõõmus 
ja õnnelik. Siis on ka õpetajad rõõmsad. Järgmi-
ne asi, mida lapsed tahtsid oma koolile kinkida 
on mänguväljak. Meil ongi suur unistus, et kogu 
koolipark oma tulevaste jooksuradade, välitre-
nažööride ja muude vahvate vaba aja veetmise 
võimalustega on kasutamiseks kõigile külainimes-
tele. Kool ja kogukond kulgevad käsikäes. Kevadel 
võtame ette suurema koristamise keldrites, sest on 
vaja leida majale lisaks uusi kasutusfunktsioone. 
Need on unistused, mille poole püüelda. 

Rahvaga rääkides on tekkinud lahe mõte 
juubeliaasta jooksul kutsuda meie kooli vilistla-
si koolimajja rääkima lastele oma elukutsest ja 
mälestustest seoses kooliga. Tulge meile külla! 
Samuti oleme jätkuvalt huvitatud kooli ja külaga 
seotud mälestustest. Tulemas on pikad talveõh-
tud, palun pange oma kooliaja huvitavad seigad 
tulevastele põlvedele  kirja. Kes teab, ehk jõuame 
kooli meenutusteraamatu avaldamiseni.

T änan kõiki, kes hoolimata kõledast 
ilmast ja pikast vahemaast tulid oma 
vana kooli vaatama. 

Tänan kõiki, kes aitasid kaasa aastapäeva 
õnnestumisele: Evald Raidma ja segakoor 
U-Tuur, Katrin Uffert, Viivika Kuus, Kersti 
Salujõe, Lea Trees, Liisi Falkenberg, Arno 
Kangro, Helgi Pung, Külli Paring, Vahur Vuks, 
Merle Kiissa, Silvi Johanson, Eda Luht, Kaia 
Otsa, Velda Krillo, Lea Laane, Inge Pikk, Ave 
Kampus, Hillar Kurg, Sirje Ilja ja paljud teised.

Tänan teid kõiki, sest koos teiega on rõõmsam 
edasi minna! Mina usun, et me leiame oma tee!

Palju õnne, Aakre kool!

Aakre Lasteaed-Algkooli 
direktori kt LIINA LAASER

Aastapäeva fotod: Neil Viskov

Sandra, Olari ja Olev Eller süütavad hariduse 
järjepidevuse märgiks küünlad.

Esineb Aakre kandleansambel.

Direktori kt Liina Laaser tänab auväärses eas vilistlasi 
Endla Rosaalie Kangrot ja Vello-Venda Siimanni.Aakre kooli endised ja praegused õpetajad ja töötajad.

Vahur Vuks, Elmu Taur ja 
Vello-Venda Siimann istutasid 

mõisaparki tammepuu.

Viimase mõisapreili 
Margarethe 

von Rohlandi tegelas- 
kuju meenutamas 

mõisaaegset elu.Koolilapsed esitavad lühinäidendi Mari Kisakõri.

Vallavanem Andrus 
Looskari õnnitlejate seas.

Aakre 
Lasteaed-Algkool
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Minu koolitee algas 1. septembril 1951. aastal. 
Ajad olid nagu nad olid. Paljudes peredes kasva-
tasid emad üksi lapsi, kuna isad olid vangis. Nii 
ka meie peres. Valu ja muret oli peaaegu igas 
peres. Sellepärast tekitas meis võõristust, kui 
meie vene keele õpetaja pärast Stalini surma 
terve koolipere eest nuttis. Meid oli õpetatud 
oma muret ja valu endale hoidma.

Koolielus oli ka väga palju ilusat. Said kõik 
müramised müratud ja koerused tehtud.

Meenutan pikemalt tolleaegset direktorit 
Rudolf Tamme ja kooliaeda. Neid kahte ei ole 
võimalik lahutada. Ma usun, et siis olid kõigil 
maakoolidel omad katseaiad. Meie kooliaed 
kujunes tänu direktorile iluaiaks.

Direktor Tammes oli nagu kaks täiesti erine-
vat inimest. Kui tal oli ülikond seljas ja lips ees, 
oli ta väga range, meie arvates isegi kuri. Võib 
ette kujutada, missugune lärm oli kooli saalis, 
kui vahetunni ajal jalutas seal üle saja õpilase. 
Tarvitses direktoril korraks seisatada saali uksel 
ja saalis oli surmavaikus. Isegi jalgu ei lohista-
tud mööda põrandat. Igal vähegi vabamal hetkel 
tõmbas ta selga tööriided ja kadus aeda. Seal 
võis ta äärmise kannatlikkusega kasvõi kümneid 
kordi näidata, kuidas ja kui sügavale midagi 
külvata või istutada.

Meie koolil oli väga suur daaliate kollektsioon 
ja palju roose. Igal kevadel õitsesid ümber kooli-
maja pikkadel peenardel tulbid ja nartsissid, sügi-

sel kirendasid seal daaliad. Meie aeda käisid 
vaatamas ekskursioonid üle Eesti ja ei olnud 
haruldased ka külalised Lätist.

Aiatöö tundus tüütu ja ikka proovisime viilida. 
Eriti tüütud olid suvised aiatööpäevad. Keda see 
rohimine ikka huvitas! Aga alati viidi meid pärast 
tööd maasikate, sõstarde, õunte ja ploomidega 
maiustama.

Kui õnnelik oli ditrektor Tamm, kui tal õnnes-
tus mõnele külanaisele sokutada lillejuurikaid 
ja -taimi. Palju aastaid kaunistasid meie kandi 
kodusid kooliaiast pärit daaliad.

Omaette sündmus oli kevadine kooliümbru-
se koristamine. Sel päeval jäeti kõik koolitunnid 
ära. Koolil oma tööriistakuur, milles leidus nii 
kõplaid, labidaid kui ka rehasid. Vägede ülemju-
hataja oli muidugi direktor. Puhtaks riisuti terve 
park kuni teisele poole oja teeni välja, kultuuri-
maja ja katlamajani, mida siis veel polnud. Ka 
ümber aida kuni vana kaalukojani ja teeäär kuni 
alla ristteeni. Kompostihunnikud said küllaga 
materjali ja ülejäänud risu põletati ära. Sel päeval 
puudusid ainult tõelised venimused. See oli alati 
üks tõeliselt tore päev.

1958. aasta sügisel läks suur osa meie klassist 
Puka keskkooli. Seal tundsime tõelist uhkust 
Aakre kooli aia üle. Ega sealgi olnud kooliüm-
brusel viga, aga Aakre aiaga ei olnud midagi 
võrrelda. Isegi koristamise päevad ei olnud nii 
toredad kui Aakres.

Reet Virksi meenutused kooliajast Aakres 
aastatel 1951-1958

Aita Luik (Elleri) meenutused

 Mis aastatel õppisite Aakre koolis?
Läksin kooli 1941. a. Õppisin 5 aastat.
 Mitu klassi oli koolis?
Oli 6-klassiline kool.
 Kas koolis oli rohkem poisse või tüdrukuid?
Tüdrukuid oli rohkem.
 Millal mindi kooli?
Kooli mindi oktoobris, siis kui põllutööd olid 
tehtud.
 Missugune oli õpilaste riietus koolis? 
Seljas pidid olema tumedamast kangast riided. 
Koolikott oli riidest või mõnel ka portfell. 
 Kes olid õpetajad? Meenutage neid!
Direktor oli Arkadi Pärt. Direktori abikaasa 
oli Ella Pärt, kes õpetas matemaatikat. Salme 
Vedam õpetas eesti keelt. Laulmist, tantse, keha-
list kasvatust õpetas Salme Tobre. Huvitavad 
olid usuõpetuse tunnid. Usuõpetust õpetas Jaan 
Tobre. Ta saatis laule pasunaga. Elvi Rebane 
õpetas looduslugu. Vahepeal oli direktoriks ka 
Elmar Metsoja ja õpetajaks Ella Metsoja. 
 Milliseid võõrkeeli õppisite?
Koolis õppisin ühe aasta saksa keelt ja siis tuli 
vene keel. 
 Kui palju oli klassis õpilasi?
Õpilasi oli klassis üle kümne. Olid ka liitklassid. 
 Missugune oli kooli kord?
Koolis oli hea distsipliin.
 Kuidas karistati õpilasi?
Tutistati, pandi nurka ja ka herneste peale põlvili. 

 Millega tegelesid õpilased vahetundide ajal?
All pargis mängiti rahvastepalli. Vahetundide ajal 
pidi jalutama ka saalis. Mängiti ka ringmänge.
 Millega tegelesid õpilased peale õppimise?
Sinna, kus praegu on võimla, tassiti puude lehed. 
Lastele meeldis lehtede sees mürada. Igal sügisel 
oli akende kleepimine. Tehti koolimaja suurpu-
hastust. Sügiseti ja kevadeti riisuti lehti. 
 Mis oli koolikorralduses teisiti?
Sel ajal elasid õpilased, kelle kodu oli koolist 
kaugel, internaadis. Seal, kus praegu on lasteaed 
ja söökla, olid poiste ja tüdrukute magalad. 
 Kuidas toimus söömine?
Kõikidel oli toit (võileivad) kaasas. Õpetaja tegi 
oma köögis teed. 
 Kuidas käidi koolis?
Koolis käidi jalgsi. Sügisel ja kevadel vahel ka 
rattaga. Talvel viidi kooli hobusega ja siis võeti ka 
teised külalapsed ree peale.
 Kuidas lapsed omavahel läbi said?
Poisid olid abivalmis ja lahked. Jagasid kõigile 
herneid, et saaks närida. 
 Mida oskasid lapsed sel ajal paremini?
Lapsed oskasid hobust vankri ette rakendada ja 
juhtida. 
 Millised traditsioonid olid õpilastel?
Moes olid laulikud. Igaüks kirjutas ja joonistas 
mälestuseks. 

 Millised kohustused olid lapsevanematel?
Lapsevanemad vedasid kooli juurde küttepuid.

Lasteaiast mäletan ma palju. Mulle meeldis seal 
raamatuid vaadata ja lugeda, joonistada, meister-
dada ja mängida. Ainus, mis lasteaias ei meeldi-
nud, oli lõunauinak. Sellepärast jäeti mind tihti 
lõunani ja ma sain emaga koju minna. 

Hästi mäletan veel üht jõulupidu, kus pidin 
mängima Nukku-Nellit ja Kertt jõuluvana. Eten-
duse päeval teatas poiss, et tema ei taha enam 
näidendis osaleda. Ema hakkas mind paluma, 
et ma ise jõuluvana mängiksin, sest mul oli terve 
näidend peas. Lõpuks olingi nõus, ainult mul oli 
kaks tingimust: ma ei kanna jõuluvana habet ja 
ma ei taha pükse. Ema oli nõus ja ma tegin selle 
etenduse ära. Minu arvates läks see näidend 
halvasti, sest ma ütlesin teiste teksti ise ära. 
Lasteaias meeldis mulle veel kuuske kaunistada. 
Seal oli väga tore olla.

Kui ma lasteaia lõpetasin, pidin kooli minema. 
Ma natuke kartsin, aga samas ka ootasin kooli-
minekut. Mäletan, et enne aktust kogunesi-
me klassi ja valisime endale kohad. Mina istu-
sin kõige taga, minu ees Kertt, siis oli Iris ja kõige 
esimeses pingis Annette. Aktusele tõid meid sisse 
endised vilistlased. Istusin seal saalis rahva ees, 
oli ebamugav tunne, kartsin midagi valesti teha ja 
püüdsin mitte jalgu kõlgutada. 2010. aasta esime-
sel septembril oli ilm ilus ja päikseline ning siis, 
kui pildistamine oli, paistis päike eredalt silma. 
Pärast kodus hakkas pihta õpikutele ja töövihiku-

tele paberite ümber panemine.
Ma ei tahtnud teise ega kolmandasse klassi 

minna, sest esimeses oli kõige lihtsam. Ega ma 
teisest, kolmandast ja neljandast klassist midagi 
eriti ei mäleta. Tuleb meelde ainult see, et Jane 
klass tuli neljandas klassis teisele korrusele ja ma 
veetsin suurema osa vabast ajast nende juures.

Viies klass oli minu arvates kõige toredam, sest 
sain Jane, Kadi ja Karoliinaga ühes klassis olla. 
Nendega sai alati nalja. Talvel ehitasime tüdruku-
tega koolikottidest ja riietest inimese, keda võis 
toolile või trepile istuma panna. Mõnikord, kui 
meie klassis mõni tuli vilkuma hakkas, siis tegime 
kummitusvideoid, millest Jane ja Karoliina filmi 
kokku panid. Vahepeal, kui ühtegi õpetajat 
läheduses ei olnud, testisime, kes on kõige julgem 
ja läheb pimedas trepist alla keldrisse. Karoliina 
oli peaaegu alati võitja. Vahel kui meil aega oli, 
siis istusime kusagil rahulikus kohas ja mängisi-
me kaarte või ajasime juttu.

6. klassis olid esimesed kaks veerandit toredad, 
sai nalja, pidasime õpetajate päeva, jõululaata ja 
jõulupidu. Ees ootas kevad ja tasemetööd. 

Siin Aakres on nii tore olnud ja ma tänan 
õpetajaid, töötajaid ja sõpru, sest tänu teile on see 
koht mulle väga kallis! 

EVA VoLVER, 
Aakre kooli vilistlane aastast 2016

Möödunut meenutades

Koolis oli sel ajal umbes 1150-180 õpilast, täpselt 
ei mäleta. Direktoriks oli Arkadi Pärt. Matemaa-
tikat andis Ella Pärt. Ajalugu õpetas Vedam. Nad 
olid ka kõige vanemad õpetajad. Õpetajatega sain 
hästi läbi.  

Vahetundide ajal jalutasime saalis kahe- või 
kolmekaupa. Kes pahandust tegi, pandi keset 
saali seisma. Mõnikord tegid suuremad tüdrukud 
ka ringmängu. 

Ükskord juhtus selline asi. Aakrest Korus-
tesse oli päris pikk maa. Väiksemad lapsed said 
varem koolist lahti ja läksid koju. Üks suurem 
poiss kiusas sageli väiksemaid tüdrukuid tee 

peal. Lõpuks ei julgenud väiksemad lapsed enam 
koju minna, vaid ootasid suuremaid tüdrukuid. 
Oli jälle üks selline päev, kus Arvet hakkas väik-
semaid kiusama. Juhtusin seda nägema, haara-
sin maast suure toika ja lõin sellega poisile vastu 
selga ja kintsu. 

Pärast kartsin, et poiss läheb koju ja kaebab 
emale ära ning minuga hakatakse pahandama. 
Ei julgenud esmaspäeval kooligi minna. Hommi-
kul värisesin, aga kui kolmandaks tunniks polnud 
keegi õiendama tulnud, siis teadsin, et vaevalt 
keegi enam tulebki. Aga poiss ei julgenud pärast 
nahatäit enam väiksemaid kiusata.

Laine Sootsi meenutused (koolis 1939-1943)

Meenutusi kogus õpetaja MERLE KIISSAVilistlaste meenutusi

Käin tihti pargis jalutamas. Mulle meeldib pargis 
jalutada. Need puud, põõsad, linnud ja oja. Kõik 
on puhas ja kena. Kevadel on eriti hästi kuulda 
lindude siristamist, loomade krabinat ja lillede õide 
puhkemist.

Läksin kord parki jalutama. Kuulsin kuidas keegi 
rääkis mu selja taga: „Oled siin väga tihe külali-
ne. Ma pole ammu näinud kedagi, kes jalutab siin 
pargis nii tihti.“

,,Kes sa oled? Kus sa oled?“ küsisin ma tund-
matult. Vaatasin ringi. Kes võiks see olla?

,,Istu selle sammaldunud puu najale. Ma 
räägin sulle ühe pika loo,“ lausus tundmatu. Istu-
sin väga, väga jämeda puu äärde nagu tundma-
tu palus.

,,Minu elu algas mitu tuhat aastat tagasi, 
kui pudenesin väikese talutüdruku korjatud 
tammetõrude hulgast maha.“ Siis hakkasin ma 
mõistma midagi, millest saate ka ise üsna pea 
teada ,,Kasvasin üles tänu vihmale ja päikese-
le. Olin juba viieteistkümne aastane, kui nägin 
esimest sõda. Paljud minu ümber olevad puud 
hukkusid. Imekombel jäin mina ilma kriimus-
tuseta. Ütleksin sulle sõja nime, kui ma poleks 
praegu nii vana. Elutarkust olen kuulnud lastelt, 
kes õppisid mu all. Iga loom ja inimene sai minu 
all varju, vihma, päikse ja äikese eest. Tol ajal ei 
teadnud ükski hing, et puu alla ei tohtinud äike-
sega minna. Sellest saadi Eestis teada siis, kui 
üks inimene tuli mu sõbra alla. Sõber sai pihta 
ja inimesel ei läinud samuti hästi. Puu oli minust 
viie meetri kaugusel, aga taas jäin imekombel 
ilma kriimustusteta. Aastal 1557 valmis minu 
vastas uus hoone. Selleks oli mõis. Mõis kuulus 
Kawerite aadliperekonnale. Varsti toimus taas 
sõda. Paljud minu ümber olevad puud ja põõsad 
hukkusid. Nagu arvata, jäin ma taas kriimustus-
teta. Kui sõda oli läbi, olin kaua aega rahulik. 
Minu ümber hakkasid kasvama puud ja põõsad. 
Loomad hakkasid taas elunema. Elu oli lilleli-
ne. Paljud inimesed toetusid mu tüvele puhka-
ma. Mäletan hästi ühte vana naist. Ta oli kolm 
tundi tammede all ja korjas tammetõrusid. Neid 
tuli kokku terve vankri täis. Ta hakkas tagasi 
kõndima. Vankri ees oli eesel ja vankri peal palju 
tammetõrusid. Eesel nägi rästikut ja hakkas 

Vana tamm Aakre pargis

perutama. Kõik tammetõrud veeresid vankrist 
välja. Kuna see kõik juhtus otse minu okste alla, 
istus vanatädi minu alla. Ta muutus väga kurvaks. 
Raputasin ennast ja vanker täitus minu tammetõ-
rudega. Vana naine tegi mulle suure kallistuse ja 
tänas mind. Ta hakkas kodu poole minema. Seda 
mälestust ei saa minult keegi ära võtta. 

Varsti algas vabadussõda. Puud, mis olid mitu 
aastat kosunud ja kasvanud ― need hukkusid. 
Kõik loodus minu ümber oli kadunud. Enam 
ei olnud loomi. Kui vabadussõda lõppes, ei 
tärganud ükski puu minu ümber. Nad olid alla 
andnud. Ma ei saanud midagi teha!  Nii ma istu-
sin aastakümneid. Oodates, et keegi tuleks mu 
juurde ja kallistaks mind! Ei! Keegi, mitte keegi 
ei tulnud! Kaugelt vaatasin mõisaaias mängivaid 
lapsi. Mõisast oli tehtud kool. Kord tulid lapsed 
ja istutasid mu ümber palju puid! Olin rõõmus! 
Olin taas rõõmus! Lapsed käisid minu juures 
mängimas, kuid siis kool suleti. Selle asemel tuli 
eriinternaatkool. Lapsed hiilisid minu juurde. 
Kirjutasid oma nimesid minu tüvele. Varsti sai 
koolist Lasteaed-Algkool. Olen kuulnud laste 
käest, kes minu all mängivad, et koolis käib vaim,  
mõisapreili Margareta vaim.

Aastad möödusid ja siis hakkasid sina lasteaias 
käima, seejärel läksid kooli.

Olen näinud veel palju kurbi ja rõõmsaid hetki. 
Kahjuks pole kõigest aega mul rääkida.“

Nüüd, aastaid hiljem seisan jällegi selle koha peal, 
kus oli seisnud kunagi tamm, kes on näinud Eesti 
loomist ning kes kunagi rääkis mulle oma elust. 
Oleksin tol hetkel võinult talt palju küsida, kuid...

Nüüd on selleks juba hilja. Mäletan teda kui 
kangelast, kes pidas igas olukorras vastu, nagu 
tamm peabki.

Tol päeval, kui ta rääkis mulle oma eluloost, 
korjasin üles ühe tema tammetõru. Nüüd, seal 
seistes külvasin selle maha. Lootes, et sellest 
kasvab sama tugev tamm, nagu oli too...

Meelde tuletuseks küsige vanaemadelt, vanai-
sadelt kõike, mida olete teada tahtnud, sest ühel 
päeval avastate, et selleks on juba liiga hilja.  
 

JANE JohANSoN, 
Aakre kooli vilistlane aastast 2014
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Loodusharidusest Aakres
Aakre Lasteaed-Algkool asub vanas mõisahoo-
nes keset suurt mõisaparki ja see annab meile 
palju võimalusi loodushariduse mitmekesistami-
seks nii koolis kui lasteaias.

Lasteaia õppeklassi oleme sisse seadnud 
looduse nurgakese. Seal on igasuguseid põne-
vaid asju, mida oleme matkadelt või mujaltki leid-
nud: lindude ja herilaste pesi, erinevaid putu-
kaid, nende nukke, samblaid, puuseeni ja muud 
huvitavat. Kõiki neid uurime luubiga kandi pealt. 
Samuti on olemas pildimaterjale looduse kohta 
ning vahel vaatame arvutist üht-teist lisaks. 
Loodusnurga eksponaatide hulka on aidanud 
täiendada ka kooli töötajad ja lapsevanemad. Kes 
aga midagi põnevat on leidnud, on tahtnud seda 
ka teiste lastega jagada. Uue eksponaadi saabu-
des saame rääkida tema elust, elutingimustest, 
tema kasulikkusest looduses ja muidugi toidu- 
ahelast. 

Juba mitmeid aastaid oleme teinud koostööd 
erinevate looduskeskustega: Lilli Looduskeskus, 
Otepää Looduskeskus, Vapramäe-Vellavere-Vi-
tipalu SA. Käesolevaks õppeaastaks sai õpeta-
ja Liina Laaseri eestvõttel kirjutatud projekt SA 
Keskkonnainvesteeringute Keskusele Aakre 
Lasteaed-Algkooli laste loodusõppekäikude 
läbiviimine õppeaastal 2016/2017. Esimene osa 
sellest on toimunud – septembri alguses käisime 
kõik koos Võrtsjärve Järvemuuseumis tutvumas 
siseveekaladega ja parvesõidul. Oli väga huvi-
tav päev, kalade uurimine jätkus ka koolis tagasi 
olles. Ees on ootamas veel kevadised matkad 
lasteaiale ja koolile.

2013. aasta kevadel koostöös lapsevanemate, 

hoolekogu ja töötajatega avasime mõisapargis 
looduse õpperaja 20 Eestis esineva puuliigi info-
tahvlitega. Nüüdseks on kogunenud paras kogus 
erinevaid looduslikke näidismaterjale rajal kasu-
tamiseks. Õpperajal oleme mänginud maasiku-
mänge, läbi viinud üksikute puude uurimisi ja 
lapsed saavad lugeda neilt infot ka bussi oodates. 
Lasteaialapsed, kes oskavad juba lugeda, veeri-
vad puude nimetusi kokku ja kes veel ei oska, 
pärib piltide kohta õpetajalt. Ja tunneb puu ära 
nime lugematagi lehtede või okaste järgi. 

Lasteaialaste lemmikute hulgas on mängualal 
kasvav vana lehis oma armsate ümmarguste 
käbide ja pehmete okastega, mis nüüdseks on küll 
kollased ja hakkavad maha kukkuma. Ja sealsa-
mas lähedal kasvav hiiglaslik pärn, mille ümber 
maa kevadeti sinetab siniliiliatest ja puu peal 
kondab igasugu sitikad. Ja kuuskede all on põne-
vad pesad peitusemänguks. Ja kase lähedal on ... .

Viimastel aastatel oleme rõõmuga osa võtnud 
Vapramäe-Vellavere-Vitipalu SA korraldatavast 
matkamängust. Matkasid korraldame ju ilma 
selletagi, kuid mängu jaoks on vaja kõik hooli-
kalt läbi mõelda ja jäädvustada. Eelmisel keva-
del valiti lasteaia matk Päike võitjate hulka ning 
auhinnaks oli uus matk Vapramäe looduskes-
kuselt. Lapsed nautisid võidumatka täiega ja 
loomulikult õpetajad ka, sest nüüd ei pidanud ise 
eeltööd tegema.

Loodusega seotud tegevusi on meil muidu-
gi veel: sügisesed seenematkad, talvised looma-
dele toiduviimise matkad ja kevadetervitusmat-
kad, sügisandide ja -lillede näitused ning palju 
muudki. 

Nii nagu igas maakoolis nii ka Aakre 
Algkooli lapsed saavad osa võtta mit-
metest huvialaringidest. 

Spordiring meeldib õpilastele kõige enam, sest 
siin saab mängida igasuguseid palli- ja jooksu-
mänge. Talviti lisaks veel suusa- ja kelgumän-
gud õues. See on ring, millest võtab alati enamus 
kooliõpilasi. Lapsi juhendab kehalise kasvatuse 
õpetaja Silvi Johanson.

Muusikaringides nagu ikka lauldakse, mängi-
takse toredaid laulumänge. Lisaks lauluringile 
saab osa võtta ka pilliringist. Kool sai projektiga 
„Igal lapsel oma pill“ muusikaõpetaja Eda Luhti 
eestvõttel juurde uusi rütmipille: guiro, kõlato-
rud, puust agoogo, tamburiin, trianglid, kella-
mängud, sõrme kastanjetid ja vihmapill. Õpitud 
laulude ja pillilugudega esinetakse erinevatel 
kooli ja lasteaia pidudel. Lastele meeldib laulda, 
see on hea. Õpetajatel on peale pidusid hea 
kuulata kiidusõnu laste julge lauluhääle ja toreda 
lauluvaliku üle.

Näiteringis lihvime näitlemisoskusi õpetaja 
Merle Kiissa käe all. Näidendid saavad lavaküp-
seks jõulu- ja kevadpeoks. Koostöös muusi-
kaõpetajaga põimime näidenditesse ka laule ja 
tantse. Näidendite harjutamise vahepeal teeme 
ka vahvaid loovusülesandeid ja mängime vanu 
mänge. Kasvab enesekindlus ja esinemisjulgus.

Populaarne on ka kunstiring Kaia Otsa juhen-
damisel. Püüame osa võtta nendest  joonistus-
võistlustest, millel osalemine toetab õppekava 
tegevusi. Nooremate klasside õpilastele meel-
dib rohkem joonistada, lennukaid ideid tuleb kui 
varrukast. Suurematel on lihtsalt palju rohkem 
õppida, seega ka rohkem tunde.

Aasta tagasi alustas tööd loovtantsuring, mida 
juhendab sel aastal Ewe-Ly Oja. Lapsed tant-
sivad rõõmuga, sest haarav muusika paneb jala 
tatsuma.

Sel õppeaastal alustas tööd ka jalgpalliring. 
Kristjan Moorasti ja Argo Kaldmäe eestveda-

misel osalevad lasteaialapsed kord nädalas jalg-
pallitreeningul Rõngus. Pärast trenni on värava 
löömise rõõm suur ja vaimustusega oodatakse 
uut trenni.

Septembrist käivitus ka robootikaring Liina 
Laaseri juhendamisel. Koolilapsed ehitavad 
HITSA toetusega hangitud LEGO WeDo klot-
sidest väikesi roboteid, keda saab arvuti teel 
programmeerida liigutusi tegema. Igal robotil on 
oma kindel eesmärk selgitada lastele näitlikult 
tehnika võimalusi. Oleme uurinud hammasratas-
te liikumist, sel nädalal tutvusime nukkülekan-
dega. Oktoobrist alates proovivad ka koolieeli-
kud robootikas kätt. Neil läheb ehitamisega veidi 
kauem aega, aga nad saavad hästi hakkama. See 
muidugi seab ringijuhendaja probleemi ette – kui 
hommikul lasteaialastel jääb oma robot pooleli, 
siis pealelõunal tahavad koolilapsed ju samade 
klotsidega uut robotit ehitama hakata. Ideaalne 
oleks saada mõned komplektid lisaks.

Arvutiringis harjutame pranglimist, tekstitööt-
lust, esitluste koostamist ja palju muud koolitööks 
kasulikku, samuti osaleme erinevatel arvutijoo-
nistusvõistlustel. Ringi juhendab Liina Laaser. 
Arvutiringis valminud esimesi animatsioonikat-
setusi saab vaadata Youtube vahendusel (Aakre 
õunafilm ja Aakre robotifilm). Kahjuks puudus 
statiiv ja heliga ei jõudnud ka tegeleda. Käsi on 
igatahes valgeks saadud. 

Aakre koolis ja lasteaias saavad lapsed end 
igakülgselt arendada erinevatel loovatel huviala-
del.

Õpetaja MERLE KIISSA
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Huvitegevused Aakre Algkoolis

Teadaanne
Aakre Lasteaed-Algkool plaanib 2017. aastal avada 

sõimerühma 1,5-3aastastele lastele. 

Selleks, et oma tegevusi paremini planeerida, on meil tarvis teada eeldatavat laste arvu 
tulevases rühmas.

Palume lapsevanematel, kellel on soov last sõimerühma tuua, meile sellest teada anda 
Aakre Lasteaed-Algkooli telefonil 769 3386, e-mailil: aakre@aakre.edu.ee 

või registreerimisvormi kaudu facebook`i lehel.

Kooli kevadpeol näiteringiga etendatud näidend “Hunt ja Punamütsike”

Lapsed Järvemuuseumis
Kuid nendest juba teine kord.

Lasteaiaõpetaja VELdA KRILLo 
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Õpilaste loovtööd

Ühel õhtul oli üks tüdruk juba 
teki all kui äkki hakkas keegi 
akna taga krabistama. Tüdruk 
tõmbas teki lõuani. Ikka krabis-
tab. Ta tõmbas teki silmadeni. 
Ikka krabistab! Nüüd tõmbas 
tüdruk teki juba ülepea! IKKA 
KRABISTAB! Plika võttis oma 
padja alt küüslauku ja viskas 
sellega akna pihta. Küüslauk 
haihtus õhku ja krabin lakkas. 
Lõpuks sai tüdruk rahulikult 
magama jääda.

ANNAbEL LüüS
8-aastane

II klass

Tähekese jubejuttude võistluse-
le saadetud hetkel 3. klassi õpila-
se Annabel Lüüsi lugu avaldati 

Eesti laste jubejuttude kogumikus 
„Rohelise limakolli kättemaks“. 
Annabel sai raamatu endale 
kingituseks.

Jube jubejutt
Meie koolis on väga tore, sest see on nii äge kool. Siin koolis 
on  head õpetajad ja maitsvad söögid. Esmaspäeviti on meil 
hommikul kogunemine, siis saavad kõik rääkida, mida nad 
põnevat nädala-vahetusel on teinud. Siis õnnitleme sünnipäeva-
lapsi ka. 
  ELLEN, 3. kl

Käin siin koolis sellepärast, et käisin siin ka lasteaias, kokku 
praeguseks juba seitse aastat. Siin oli mul varem palju sõpru, 
aga nüüd enam nii palju ei ole. 
  MARKo, 4. kl

Meie kool saab juba 285. aastaseks. Meie kooli teevad lahedaks 
head õpetajad Merle, Eda, Silvi ja Liina. Kool on väike ja õpilasi 
on vähe, aga ta on sõbralik.
     ANNAbEL, 3. kl

Meie koolis on head õpetajad ja kõik on omavahel sõbrad. 
Igal neljapäeval on saalis tantsimine, see meeldib mulle väga. 
Võimla ees on ka väike mägi, seal me kelgutame kõik koos.
    EVE-LIIS, 3. kl

Aakre kool on vahva kool,
siin iga päev nalja saab.
See kool on ka tähtis kool,
siin õppima peab.
Sest tarkus tahab sind –
sa targaks saama pead.
    KRIStINA, 3. kl

Lapsed kirjutavad koolist Minu kool on väike ja mõnus. Mulle meeldib mu väike kool. 
Vahetunni ajal meeldib meile kiivitajat mängida. See on üks 
tore mäng.

    MERIbEL, 2. kl

Minu kool on väike. Mul on pinginaabri asemel koolikott ja see 
ongi hea. Koolis on head sõbrad. Nendega saab paljusid mänge 
mängida. Kui ma kooli tulen, panen ilusti riidesse. Mulle meel-
dib minu kool.

    SANdRA, 2. kl

Minu kool on väike. Koolis on mul head sõbrad. Mulle meel-
dib mängida kulli ja kodu. Peale mängimise on koolis vaja ka 
õppida. Koolis saab palju tarkusi. 

    LAuRI, 2. kl

Siin koolis on vahva käia. Mulle meeldivad kõik tunnid. Mul on 
siin sõbrad, nendega on tore mängida.

    RIco, 1. kl

Aakre koolis olen ma õppinud kuus aastat. Siin koolis on 
käinud minu vanaema, kaks tädipoega ja suurem õde. Kool on 
väike, sõbralik ja rahulik. Kuigi olen üksinda klassis, ei pane ma 
seda tähele, sest paljudes tundides olen teiste klassidega koos.
  

SIIRI, 6. kl

Sandra: ”Onul on auto aga minu issil MITTEGI.”
Kaisa: ”Ma lugesin eile raamatu tühjaks.”
Anu: ”See on MAIASTEET”  (kuningatütar).
Jaan: ”MUNAKELIJA”  (mikser).
Sandra: ”Sain võimlemise eksamil hindeks VIISPLUSS-

TEIST.”
Raiko: ”NARKOOS”  (nartsiss)
Kaidar: ”TIRIMEES” dirigendi kohta.
Birgit: ”Draakoni nimi on Dracula, ma panin talle sellise 

KÕVA nime.”
Alar: ”Ükskord XXX kihutas ja politsei oli seal ja pandi 

RAHA KOGUMA.”
Kristo: ”Seda tööd teen ma siis, kui ma olen siit lasteaiast 

LAHTI LASTUD.”
Anna-Liisa: ”Tead, meil on kodus head jääpurikad, nad on 

AINULT VEEST.”
Krista: ”XXX on SÕNNIK, tema sündis sõnnikuajal. ”  (sõnni 

tähtkuju).
Alar: ”Mina küll ei taha poemüüjaks saada, sest siis peab tere 

ütlema kõigile, keda ei tunne.”
Kristiina: ”Need püksid olid mulle väikesed, aga emme 

PALJUNDAS neid.”  (tegi suuremaks)
Vello: ”Need ei olnud kitsed, need olid SOKID.”
Argo: ”Kasvataja, kas sa täna hommikul ARMASTUST 

nägid?  ???  See helendav asi maas, seda oli igal pool. See ongi 
armastus - Timmo ütles.”  (härmatis)
Kaspar: ”Tead, lõunamaal on kogu aeg lõuna, hommikul on 

lõuna ja õhtul on lõuna. Aga meil on ainult siis lõuna, kui me 
lasteaias magame.”
Argo: ”Kas sa oled SANATOOBURIS käinud, seal Värskas?”
Kadi-Kertu: ”SÖÖGI-ÕPETAJA”  (kokk)
Iris: ”Kirikus tehakse kirju, raamatuid loetakse, näiteks 

Punamütsikest!”
Annabel: ”Taevas on värviline VIRMA.”(virmalised)

Vahvaid ütlemisi Aakre 
lasteaialastelt 

Marko Liiv, pilt joonistusvõistlusele 
Kosmoseelevant.

Ellen Haljasmets, pilt joonistusvõistlusele 
Kosmoseelevant.

Kristina Kingo, 
pilt teemal 
MEGABOT 

joonistus-
võistlusele 

ROBOTEX 
2015.

Eve-Liis Pikker, MINU KODU.

Annabel Lüüs, Mida ma 
kingiksin oma koolile.

Sandra Eller, Mida ma kingiksin oma koolile.

Lauri Lood, 
Tihane teeb

lennuharjutusi.
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XIII Kuigatsi Sügisturniir

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

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

Haldusterritoriaalse korralduse ja haldusüksuse 
piiride muutmisega kaasneva elanike arvamu-
se väljaselgitamise küsitluse käigus selgitati välja 
elanike arvamus Elva linna, Konguta, Palupera, 
Puhja, Puka, Rannu ja Rõngu valdade ühine-
mise kohta ning eelistus uue omavalitsuse nime 
küsimuses- vastusevariandid Elva vald või Lääne- 
Tartumaa vald. 

Küsitlusest said osa võtta  vähemalt 16-aasta-
seks saanud elanikud, kes Eesti rahvastikure-
gistrisse kantud elukoha andmetel elavad püsivalt 
Puka valla maa-alal.   

Küsitluse tulemused arvudes: 

1)Küsitlejate arv  nimekirjas  1342;

2)Küsitlusel oma arvamuse andsid 234;

3)“Jah” vastuse ühinemisele andsid 149;

4)“Ei” ühinemisele andsid 85;

5)Nimevarianti “Elva vald” toetas 131;

6)Nimevarianti “Lääne-Tartumaa vald” toetas 56.

Rahvaküsitluse tulemused Puka vallas
Puka Vallavalitsuses

n	 Määrati projekteerimistingimused Puka vallas 

Meegaste külas Alajärve kinnistule (katastritunnuse-

ga 60802:003:1340) elamu ja abihoone  ehitamiseks 

ning Päästjärve  katastriüksusel (katastritunnusega 

60802:003:1010) asuva sauna rekonstrueerimiseks ehi-

tusprojekti koostamiseks.
n	 Algatati hange 2017. ja 2018. aasta talveperioodil 

Puka valla kohalikel teedel neljas erinevas piirkonnas 

lumetõrjetööde teostajate leidmiseks.
n	 Eraldati reservfondist kokku summas 1694,40 

Aakre Lasteaed-Algkooli ja Spordihoone valveseadmes-

tiku paigaldamise kulude katteks.
n	 Väljastati ehitusluba Puka alevikus Nooruse, Kesk 

(riigimaantee 23143 Oona-Puka-Kõrepi), Valla, Uus, 

Koidu ja Tiigi tänavatel, riigimaanteel 23138 Puka jaama 

tee ja riigimaanteel 23204 Puka–Kuigatsi (Jaama tänav) 

ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise I etappi 

tööde teostamiseks AS-le TREV-2 Grupp (registrikood 

10047362).
n	 MTÜ Aakre Külaseltsi soov on luua külarahva-

le jõulumeeleolu ning paigaldada kuusele LED lambid. 

Vallavalitsus toetab 90.- euroga.
n	 Määrati Puka vallas Meegaste külas asuva Üti küün 

maaüksusel asuva ehitise teenindamiseks vajaliku maa 

suuruseks ca 0,297 ha.
n	 Kinnitati koolitöötajate koosseisu kinnitamise kord.
n	 Nõustuti Meegaste külas asuva vaba põllumaa, 

Tammepõllu, suurusega 17,29 ha kasutusvaldusesse and-

misega.
n	 Lõpetati üks hooldus.
n	 Valgas toimub 11. detsembril k.a viie- ja enamlapse-

listele perede jõulupidu. Puka vallast osaleb 3 peret, val-

lavalitsus toetab jõulupeo läbiviimist 150.- euroga.

AMETLIK INFO

SÜNNID
Lily Püüa               2. novembril

Laupäeval, 5. novembril toimus Kuigatsi 
Külamajas juba kolmeteistkümnes sügistur-
niir vene kabes. Osalejaid tuli kohale 24.

Alustasime aastal 2004 Anton Herman-
ni ja Endel Niinepuu eestvedamisel. Külas 
jagus mängijaid, vedajaks oli ja on meil eri-
nevatel võistlustel kohti toonud kabehuviline 
Elle Luik. Kauplusesse sai kabelaud üles ja 
kellel aega ja huvi, istus ikka mängulaua taha. 
Sõnast sai tegu ja esimene turniir toimus 
kaheksa mängijaga, enamik neist kohalikud. 

Aastaid on kohalikest mängijate ridades 
olnud Riina Tera, Kalev Kaseväli, meie seast 
lahkunud Jüri Puurmann, Kaarel Rosen-
berg. Peale on kasvanud noored mängijad 
Tiiu Treimuth, Mauri Kozlovski. Osavõtjaid 
jagub üle vabariigi. Mängiti Šveitsi süstee-
mis 8 vooru. Turniirivõidu sai Algo Laidvee, 
teiseks jäi Enno Eerma ja kolmandaks Raimo 

Karjus. Naistest kuulus esikoht Elle Luigele, 
teiseks tuli Aili Visnapuu ja kolmanda-
le kohale kaheksa-aastane Karmen Terras. 
Parim noormängija oli Margus Zimmer, tee-
nekas mängija Puka mees Enno Allev. 

Võistlusel osalenutest üheksa kabetajat on 
olnud või on praegugi seotud Kuigatsi kandi 
või Puka vallaga. Üks mängija tuli Lätist. 
Tagasiside mängijatelt korralduse kohta oli 
väga hea ja õhkkond sõbralik. Ollakse valmis 
tulema Kuigatsisse aasta pärast. Kõiki osa-
lejaid peeti meeles meenega ja turniiri teeb 
eriliseks traditsiooniline loterii, mis tähen-
dab, et ükski osaleja ei lähe koju päris tühjade 
kätega. Kabeturniiri korraldamist toetasid 
Puka vallavalitsus, AS Bacula ja Endel Nii-
nepuu.

Õnne Paimre, Kuigatsi Külamaja, 
Kodupaiga Külaselts

13. detsembril kl. 15.00
Puka raamatukogus

kohtumine Irje Karjusega.

Vestlus tervisest ja ravimtaimedest,
osta saab raamatuid ja tervisetooteid.
Osavõtust palun ette teatada: tel. 766 9417
või raamat.puka@mail.ee.

13. detsembril 

Puka rahvamajas 

eakate jõulupidu (kellaaeg täpsustamisel).

Esinevad isetegevuslased ning 
rahvamuusik, kandlemängija Sander Karu.

Lauale võta kaasa meelepärast! 
Sündmus tasuta!

17. detsembril kell 19.00 

Puka rahvamajas

Jõulueelne trall ansambliga 
„OnuPoeg“

Esinemised, mängud ja loosimised.
Pilet 3 eurot, 

Puka valla isetegevuslastele tasuta.

INFOPÄEV
„Leia töötukassa abiga uus töö või töötaja“

10. jaanuaril 2017, kell 14.00-17.30
Puka Rahvamaja (Kesk 47, Puka)

Räägime ja arutame teemadel:

•  Puka valla tööturu olukord 
•  Töötukassa teenused tööotsijale, töötavale inime-
sele ja tööandjale
•  Piirkonna ettevõtete tööjõuvajadus
•  Karjäärinõustamine, kas abivahend või õlekõrs
•  Ettevõtjaks töötukassa abiga
•  Töövõimereform ja toetavad teenused
•  Töö ja töötaja leidmine töötukassa iseteenindus- 
portaali abil

Vastame huvipakkuvatele küsimustele ja jagame 
tööotsinguteks vajalikku infot. Soovijatele pakuvad 
individuaalset nõustamist karjäärinõustaja ja võla- 
nõustaja Vambola Olli. 

Infopäev toimub koostöös Eesti Töötukassa Valga-
maa osakonna ja Puka Vallavalitsusega. 
Üritus on tasuta!

Kõik huvilised on oodatud kuulama ja kaasa rääkima!
Täpsem päevakava juba järgmistes lehenumbrites.

3. novembri hommikul sõitsid Aakre koolilap-
sed ja suuremad lasteaialapsed Eesti Põlluma-
jandusmuuseumi õppeprogrammile Lina meie 
igapäevaelus. Algul tundus, et linast ei tea me 
eriti midagi, kuid see pole nii. Lasteaia peenra-
maal on mitmeid aastaid linataime kasvatatud ja 
õpetajad on linast rääkinud. Nii et lapsed teadsid 
hästi, milline see ilus taim välja näeb.

Kohapeal selgus, et peale riidematerjali saa-
mise kasutatakse lina veel toiduainetööstuses 
(linaseemned) ja ehitusmaterjalina. Lapsed tut-
vusid linatöötlemise tööriistade ja -võtetega ning 
küpsetasid maitsvaid linajahuküpsiseid. 

Lasteaiaõpetajad küsisid lastelt muljeid päeva 
kohta.

Lenna: Käisime Tartus muuseumis, siis meile 
õpetati vanau asju tegema seal. 

Heleri: Tartus käisin muuseumis. Nägin seal 
vanaaegseid asju, siis me läksime ühes kohas 
tööd tegema. Hakkasime linasid hästi siledaks ja 
pehmeks tegema. Puust mõõgaga, sellega hoiti 
ülevalt kinni ja hakkasime kraapima tsihh-tsahh. 

Me ise küpsetasime küpsiseid ja töötasime 
lõugutiga. Sinna vahele pandi linataim ja siis 
hakkasime kopsima üles ja alla, üles ja alla. Sain 
teada, et vanasti ammu pandi palkide vahele 
linataim, et siis saaks inimesed sooja. Et vanasti 
ei olnud korstnaid, ahi oli, aga korstnaid ei olnud. 

Mia: Muuseumis sõime ka soolase söögi – kar-
tulipuder, porgandisalat ja lihakaste. Mina sõin 
kõik ära, koolilapsed sõid ka kõik ära. Siis sõime 
küpsiseid, mis me ise tegime. Töötasime kõvasti 
ja siis läksime bussi ja viuhti lasteaeda!

Aakre Lasteaed-Algkooli õppeprogrammil osa-
lemist rahastas Eesti Põllumajandusmuuseum. 

Täname õpetliku ajaloohõngulise päeva eest!

Liina Laaser

Aakre lapsed käisid
Põllumajandusmuuseumis

11. novembril toimus Puka Keskkoolis isadepäeva 
üritus. Isadepäeva on tähistatud igal aastal erine-
vate tegevustega: on peetud fotojahte, meisterda-
tud, tarkust omandatud ja tehtud muud põnevat. 
Sel aastal asusid isad koos lastega küpsetama ja 
sportmänge mängima.

Õhtul kell 17.00 kogunesid isad koos lastega 
alla sööklasse, kus tuli moodustada grupid. Iga 
grupp sai valida omale küpsetise, olgu selleks siis 
kaneelirullid, juustuküpsised või õunapirukad. 
Kõik isad panid mängu oma oskused ja näitasid 
oma võsukestele, kuidas midagi teha. Keda aitas 
isa taigna rullimisel, keda pirukate pintseldamisel, 
isade ja laste vaheline koostöö sujus väga hästi!

Kuni pirukad küpsesid, suundusime üles võim-
lasse, kus meid ootasid ees erinevad sportmän-
gud. Paljud mängud olid isade ja laste vahelised, 
mõlemad pooled olid kanged ja ei kavatsenudki 
ilma võitluseta alla anda. Vahel ei saanud arugi, 
kummal pool võistlevad lapsed ja kummal isad, 
sest võidujanu oli mõlemal võrdne. Kui platsile 
olid jäänud ainult isad, siis oli kuulda, kuidas iga 

laps südamest oma isale kaasa elab. Isad olid juba 
üsna hoos ja kaotada ei olnud plaanis kellelgi.

Äkki oligi aeg juba sealmaal, kui tuli tagasi 
sööklasse suunduda, sest valmis olid saanud ju 
meie enda tehtud küpsetised. Need kadusid laualt 
loetud hetkedega- üheskoos olime valmistanud 
lausa imemaitsvad küpsetised. Lõpetuseks sai iga 
isa endale tänutähe isadepäeval osalemise eest. 
Üritusega jäädi väga rahule ning tuleval aastal 
korraldame taas midagi uut ja meeldejäävat.

sandra Kuus
9. klassi õpilane

Isadepäeva tähistamine Puka koolis
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Et näiteks kuidas 3 kuuga miljonäriks saada? 
Osad räägivad, et see olla imelihtne: Selleks tuleb 
lihtsalt olla enne kriisiaega miljardär. (Ka osav 
naine pidada oskama mehest miljonäri teha, kui see 
enne miljardär on). Osad räägivad, et tuleb hullult 
töötada ja seda õudsalt tahta jne, osad aga räägivad 
hoopis muud. Igal juhul, kui oleks olemas selline 
konkreetne ja usutav raamat, siis üks miljonär oleks 
küll kohe olemas: raamatu autor! Kes aga ennast 
miskipärast väga vaeseks peab, mõelgu, palju on 
maailmas temast vaesemaid. Aga mitte seepärast 
just alati õnnetuid.

Kuidas saada õnnelikuks?! Veelgi kõnetavam 
teema! Kes siis ei tahaks olla õnnelik õieke elulille 
küljes! Iseasi, kas õnnelikuks saab käsiraamatu abil, 
aga hea raamat oleks ilmselt abiks küll selle endas 
õnne otsimise oskuse teeraja leidmisel. 

Huvitav on see, et maailma n.ö. end õnneliku-
na tundvate rahvaste esikolmikus on ka ühe lää-
neriigi rahvas. Selleks on ka meie poolt lugupee-
tud ja hinnatud Islandi kogukond. Paradoks on 
selles, et rikkusel ja õnnetundel otsest seost pole. 
Maailma jõukamate riikide rahvad pole need suu-
rimad õnnetroonil kõõlujad. Island on muide üks 
Euroopa kõrgema loomuliku iibega lääneriike ja 
laste arv peres seal üha kasvab. Islandalase usuvad 
ja usaldavad oma riiki ja üksteist. Just see usk ja 
usaldus tagab rahva hea enesetunde ning sünni-
tus-optimismi. Maailma metropolidest eemal ja 
eraldatud karmi kliimaga väike saareriik on aga 
mehitatud rahvaga, kes usub ellu ja naudib elu. 

Ka meie peaksime, saaksime ja võiksime jõuda 

samale mentaalsele lainele ning leidma enestes ja 
üksteises ülesse õnnelikuks olemise alustalad. Elu 
mahl on heas tundes! Eelkõige puhastus iseendas, 
haiglasliku kadeduse asendamine eeskujude näge-
misega edulugudes ning paranoilise umbusu allasu-
rumine. Ei ole vaja ise endisse musta ussi ehitada, 
vaid keskenduda elu helgema poole nautimisele 
ja kasutamisele. Siit ja sellest algab ka vaimne ja 
ihuline tervis, siit ja sellest algab ka hea klapp kogu-
konnas. 

Kuidas saada targaks? See pole keeruline. Tuleb 
usaldada oma vaistu, samas osata ära kuulata teisi 
ning julgeda arvustada ka iseennast … ning vahel 
ka kahelda endas. Ära torma järeldama ja hukka 
mõistma, proovi mõista. Tarkuse tordi põhi ongi 
eelpoolsest lähtuv talupojatarkus, kreem ja kirsid 
tordile tulevad omandatavatest teadmistest.

Kuidas saada ilusaks? See on veelgi lihtsam! 
Esiteks on kõik inimesed oma isikupärasuses tegeli-
kult ilusad ja selle ilu toob välja teiste silmisse posi-
tiivne eluhoiak. Selle ilu tapab aga negativism, õelus 
ja sapisupp su sees. Vaadakem ringi inimeste hulgas 
ja näeme, et nii see ka tõesti on!

Kuidas saada elus vahel nii vajalikku enesekind-
lust? Eks ikka ühel moel: tuleb endasse uskuda ja 
seda usku kogu aeg toita! Kui suudad panna ennast 
uskuma endasse, usuvad sinusse ka teised.

Eks see eelpooltoodud heietus on pigem üks 
filosoofiline mõlgutus haldusreformi kirejuttude 
vahele. Et vahel ka midagi teistmoodi oleks. Siiski 
arvan ja tahan, et meie kogukonnad peaks endis 
jõuliselt leidma ja kasvatama positiivset sisemist 

Kuidas saada …?

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

ellusuhtumist, sest see on see, mis meid uuele tase-
mele aitab ja ühte seob. Ja edasi viib.

Nüüd aga veel miskit olulist: Kuidas saada 100 
eurot?  

Vot see on iseärnis lihtne! Meie võimas ja tore 
kultuurimisjoni seltskond kuulutab välja konkursi 
,,ILU EEST!“. Eesmärk on välja tuua ja teistele-
gi näidata silmatoitvalt jõuluks ja aastavahetuseks 
kaunistatud talusid, korterelamuid ja firmade kon-
toreid jt hooneid. Ehk siis on kolm auhinna kate-
gooriat: Talud ja eramajad, kortermajad , ettevõtted 
(kontorid, tootmishooned jne). Kõik, kes märkavad 
midagi ilusat, omapärast, pilkuköitvat vm. ära mär-
kimist väärt lahedat talve- või jõuluteemalist tege-
mist naabri või tuttava aias, maja küljes või firma-
hoovides, saatku vihje kultuurikomisjonile. Vihje 
saab saata valla meilile sangaste@sangastevv.ee 
märkusega ,,Ilu Eest!“ või tuua/saata ka kirjalikult 
valda. 

Vihjeid võetakse vastu kuni 31. jaanuar 2016. 
Siis valib komisjon igast kategooriast ühe meelde-
jäävama ning see saab auhinnaks 100 eurot puhtalt 
kätte nagu nipsti! Kätte saab auhinna vabariigi aas-
tapäeva peol. Kõik äramärgitud ja vihjatud osalejad 
saavad ka pisut nänni mälestuseks vallalt ja ettevõ-
tetelt. Ehk siis aeda ja maja ehtima ja valla ruumi 
kauniks muutma!

Kõigile meile elurõõmu ja rõõmu elust, tegutse-
mislusti ja lihtsalt head olemist!

Vallavanem Kaido Tamberg

17. novembril tähistati Sangaste Seltsimajas 
lasteaia 30. sünnipäeva meeleoluka kontser-
diga. 

Lavalaudadel astusid lõbusate laulude, 
tantsude ja luuletusega üles nii endised kui 
praegused lasteaialapsed. Eriliseks tegi peo 
seegi, et õhtujuhi rolli täitsid suurepäraselt 
endised vilistlased Angela Häälme, Markus 
Zimbrot ja Tambet Kuus. Pidu kulmineerus 
õnnitlustega ja vanemate tehtud üllatuskin-
gitusega ― suured sõidukid õuemängudeks 
ning traditsioonilise tordisöömisega. Peegli-
saali üles seatud fotogalerii andis võimaluse 
rännata ajas tagasi ning saada osa lasteaia 
tekkeloost.

3. septembril 1984 paigaldati Väikese Ema-
jõe kaunile kaldale pidulikult Sangaste lastea-
ed-algkooli nurgakivi. Lasteaed-algkool koos 
vajalike abiruumidega oli kavandatud neljale 
rühmale ja neljale klassile. Maja kerkis rajooni- 
ja majandijuhtide ühiste püüdluste tulemusel 
ja oli esimene selletaoline ehitis rajoonis. Or-
kestrihelide saatel asetas Sangaste kolhoosi 
esimees Viktor Vilks vundamendiplokki roos-
tekindla silindri. Ehitusmehed andsid lubadu-
se, et ajakohasena projekteeritud hoone kahe 
aasta jooksul valmis saab ja mis peaasi-igati 
laitmatu kvaliteediga oleks. 

1. septembril 1986. a avas Sangaste las-
teaed- algkool uksed kahele lasteaiarühmale 
ja neljale klassile ning kõiki võttis pidulikult 
vastu esimene juhataja Raivo Kiis. 

Täna, 30. aastat hiljem, kui peame lasteaia 
juubelipidu on hea seda kõike meenutada. 
Lasteaed on vahepeal saanud endale vahva 
nime Kratila ning muutunud liigilt lasteaed- 
põhikooliks. Sangastes asuvas lasteaiamajas 
tegutseb endiselt kaks rühma ning koolis et-
tevalmistusrühm koolieelikutele. 

Oleme maalasteaed, mis asub loodusli-
kult kaunis keskkonnas, väärtustab kodukoha 
kultuuri ja ajalugu ning mis pakub rikkalikult 
erinevaid võimalusi ümbritseva eluga tutvu-
miseks. 

Meil on uudishimulikud ja õpihimulised 
lapsed, toetavad vanemad, oma tööd tun-
dvad rõõmsameelsed  töötajad ning head 
koostööpartnerid. Ja me oleme veendunud, 
et jääme veel pikaks ajaks tegutsema. 

Palju õnne, Kratila!

direktor maire murumaa

Kratila tähistas 
30. sünnipäeva 

Jumalateenistused EELK 
Sangaste kirikus

27. novembril kell 12.00 Esimene advent.
  4. detsembril kell 12.00 Teine advent. Koguduse nimepäeva tähista-
mine.
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 Jõulu- püha.
31. detsembril kell 18.00 Vana-aasta õhtu.

  1. jaanuaril kell 12.00 Uusaasta 
jumalateenistus.

  8. jaanuaril kell 12.00 Kolmeku-
ningapäeva jumalateenistus.

15. jaanuaril kell 12.00 Jumalatee-
nistus.

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). 

             
  INSERGRUPP OÜ TEENUSED

 – Elektriinstalatsioonitööd
 – Elektripaigaldiste projekteerimine
 – Automaatikapaigaldised
 – Nutikodu lahendused
 – Valgustuslahendused
 – Valgustite müük
tel: 55904411, email: insergrupp@gmail.com,  
web:www.insergrupp.ee

autor Merike TiiMann, 2011

Siis, kui krahv Berg ise veel Sangaste-mail 
rukkikasvatusega tegeles, käinud üks pisike 
tegelane, keda Kratiks hüüti, tihti viljaaitades 
kavalusega teri näppamas. Kuna krahv oli 
osavate kätega rukkiaretaja, oli vilja salvedes 
alati küllaga ja Krati peres nälga ei tuntud. 
Kus aga süüa, seal ka suid ― tares kasvas 
tosinajagu väikeseid väänkaelu. 

Lisaks hakkas pereema ka tuttavate lapsi 
hoiule võtma ning sellest ühe pere algatusest 
kujuneski lasteaianduse areng siinkandis.
  
Lasteaed asub Sangaste alevikus, lapsi pisut 
üle kolmekümne, kuid oma pitseri on kratipe-
re siiski ka tänapäeva jätnud ― need lapsed 
ei ole mitte tavapärased lapsed: kui juhtubki 
elu liiga üheülbaliseks muutuma, leidub alati 
keegi, kes mõne väikese vimka viskab ja see-
peale lasteaiaelu palju värvikamaks muudab. 

Ei möödu päevagi mõnd salaplaani sepit-
semata ning krutskeid harjutamata. Selliseid 
erisusi arvesse võttes nimetati lasteaed peagi 
„Kratilaks".
 
Mäletamaks aga seda, kuidas kõik alguse sai, 
peetakse senini tähtsaks rahvatraditsioone 
ning tähtpäevi, eriti neid, mis seotud rukkiga.

Kratila legend

10. detsembril kell 11:00 – 15:00

Sangaste Lossis

JÕULULAAT

Lisaks laadakaubale pakutakse kahte töötuba – 
piparkoogitaina valmistamine (saab kaasa) ja 

jõululaterna valmistamine (saab kaasa). 

Ühe töötoa maksumus on 5 euri.
On avatud ka kohvik.

Tule ja naudi jõuluaja algust ning alusta 
juba kingituste otsimisega.

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

tase 4. 

Tel 5662 8835
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LEIVO VINDI 
28.09.1954 - 11.11.2016

KU U LU T U S E D

Südamlik kaastunne Mairile, 
Maile ja kõigile lähedastele kalli

JAANI
kaotuse puhul.

Selma, Iivi, Ants, 
Carmen perega.

Kodu, mis armastusega loodud,
lähedased, kes hingest hoitud,

töö, mis südamest tehtud ―
nüüd sest kõigest vaid mälestus.

Sügav kaastunne Mairile ja Mari-
tile kalli abikaasa, isa ja vanaisa

JAAN VÄLJANI
surma puhul.

Perek. Villemson, R.Ladva, 
A.Ladva ja Endel.

Ei enam kõndimas Sind teel,
Su hääl me kõrvus kõlab veel...

Ei enam naeratust Su suul...
Nüüd tasa leinas nutab tuul...

Südamlik kaastunne Mairile, 
Janelile ja Maritile peredega

kalli abikaasa, isa, vanaisa ja äia

JAAN VÄLJAN'I
kaotuse puhul.

Ago, Maiken, Silver, Ott ja Ats

Südamlik kaastunne Mairile 
abikaasa

JAAN VÄLJANI

kaotuse puhul.

Asti ja Kati

Südamlik kaastunne Mairi perele 
kalli abikaasa, isa, vanaisa

JAAN VÄLJAN 

kaotuse puhul.

Eda, Maria, Priit

Iga hääletult hävinev silmapilk
on elust aeglaselt pudenev tilk ... 

(A. Alliksaar)  

 Mälestame kauaaegset kallist 
sõpra

JAAN VÄLJANIT
ja tunneme lohutamatus leinas 

kaasa Mairile ning Mariti, Janeli ja 
Mai peredele.

Rutti ja Kalev perega

Mälestame kauaaegset 
majanaabrit 

JAAN VÄLJANIT
Sügav kaastunne Mairile ja 

lastele peredega.

Kopli 12 majaelanikud

Südamlik kaastunne Mairile 
lastega abikaasa, isa ja vanaisa

JAAN VÄLJANI

kaotuse puhul.

Mari perega

AMANDA SALUNDI 
03.05.1924 - 12.11.2016

ARNOLD KOOSA 
14.04.1931 - 14.11.2016

Su kõrvus armsa venna hääl
ja silme ees kurb-valus päev.

Siiras kaastunne Maile perega
kalli venna

JAAN VÄLJAN'i

kaotuse puhul.

Maiken ja Ago lastega

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

Ohtlike puude raie & hooldus, 
56 866 157.

Mündid, ehted, märgid - igasugu-
se vanavara ost. 56495292

Vanaaegsed, kasutatud malm-
kaminad Norrast. www.nagi.ee/
photos/priitsamuel Tlf. 51914845

Elvake OÜ otsib täistööajaga 
kokka. Töö graafiku alusel: pikk 
ja lühike nädal. Lisainfo elvapubi@
gmail.com või 5051545.

Viisakas töömees üürib 1- kuni 
3-toalise korteri Otepääl või lä-
hiümbruses. 56 911059 / kaio.
pruul@gmail.com

Teostame katuse-, fassaadi-, 
üldehitus- ja vundamenditöid.
OÜ VIIMVAL.Tel.55548863

Müüa lõhutud küttepuid. Info tel. 
5093453 või 7654300.

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

Valgamaa, Otepää vald, Pühajärve küla
 tel. +3725050375, 

magnar@mapomets.ee

Mapomets OÜ

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

Südamlik kaastunne Mai 
Leesikule kalli venna

JAAN VÄLJAN
kaotuse puhul.

I korpus 
Sirje, Siina ja Ene

Ei võta sõnad leinavalu,
ei kuivata nad pisaraid...

JAAN VÄLJAN

Mälestame ja avaldame 
kaastunnet omastele.

Ülle ja Marlen perega

7. detsembril kell 18 
on huvilised oodatud 

Otepää looduskeskusesse, 

kus Reet Ohna juhendamisel 
meisterdame 

pilliroost jõulukroone. 

Registreeri end: 
margit.turb@keskkonnaamet.ee 
või tel 518 6747 ning võta kaasa 

vahendite raha 1 euro. 

Toetavad Krepi talu ja 
Otepää kultuurikeskus.

Lõppenud on isa hool,
elutoas on tühjaks jäänud tool.

Südamlik kaastunne Mareilele 
perega armsa isa 

ARNOLD KOOSA 

kaotuse puhul.

Ilse ja Arne

Olid kuldsed Su töökad käed.
Oli kuldne Sul süda sees...

Nüüd vaid mälestus jäänud 
kõigest sellest on meil.

Südamlik kaastunne Helgale, 
Helvele ja Ennule peredega kalli 

ema, ämma, vanaema 
ja vanavanaema

AMANDA SALUNDI
kaotuse puhul.

Maimu, Endel, Heino peredega.

ELahkunud sõpra, vaikinud südant
sõber kalliks peab.
Meeles püsib üha,

mida jõudsid elus teha head...

JAAN VÄLJAN

Siiras kaastunne abikaasa Mairile 
perega ja õde Mai perele kalli lä-
hedase ootamatu kaotuse puhul.

Albert ja Evi

Ei ole lohutust,
mis leevendaks leina...

MARgIT LEVAND

Südamlik kaastunne Liviale 
lähedastega

kalli tütre kaotuse puhul.

Anu, Urve, Evi, Marje

Südamlik kaastunne Heinole 
perega ema, vanaema 

ja vanavanaema 

LEIDA KAPP
kaotuse puhul.

Malle, Heldur ja Maimu

Kurbusega meenutame head ja 
sõbralikku perekonnatuttavat

JAAN VÄLJANIT
Sügav kaastunne Maile, Mairile, 

Maritile, Janelile.

Maret, Ivari ja Käth

Südamlik kaastunne Mai perele 
kalli venna ja onu

JAAN VÄLJAN 

kaotuse puhul.

Eda, Maria, Priit

Südamlik kaastunne 
Marko Koosale kalli 

VANAISA 
kaotuse puhul.

Otepää Vallavolikogu
Otepää Vallavalitsus

ENNO KOTKAS
Mälestame head 
lapsepõlvesõpra.

Südamlik kaastunne emale, isale 
ja õdedele.

Andres, Kalev ja Martin

JAAN VÄLJAN

Mälestame head naabrit.

Südamlik kaastunne lähedastele.

Ants perega

Kallist klassiõde 

MARgIT LEVANDIT 

mälestab Otepää Gümnaasiumi 
66. lend ja klassijuhataja.

Helmo Autokool 
Otepääl

registreerib õpilasi 
algavatele 

B-kategooria 
autojuhtide kursustele.

Võimalik läbida ka 
lõppastme koolitus.

Info: 5648 1462,
helmoautokool@gmail.com

Palveränduri 
kasutatud kaubad avatud 

Pärna 15 keldri-
korrusel (sissepääs 

Pärna tänavalt) 
N,R 14-18; L 10-13

Tehvandi Spordikeskus otsib oma 
meeskonda

• toateenija-koristajat

Avaldus ja CV esitada aadressil Nüpli k., 
67408 Otepää vald või ylle@tehvandi.ee.

Täiendav info www.tehvandi.ee 
ja telefonil 76 69 553.

Siiras kaastunne Mareilele, 
Kasperile ja Markole kalli isa ja 

vanaisa

ARNOLD KOOSA 
surma puhul.

Karl, Vilma, Eha

Mälestame head naabrit

ARNOLD KOOSAT
Avaldame kaastunnet 

lähedastele.

Perekond Rootsma ja 
Aavo Ladva perega.

Südamlik kaastunne Ennule
kalli ema

AMANDA SALUNDI

kaotuse puhul.

Pühajärve Jahiselts

Me südames sa ikka elad,
jääd mõttes meie keskele.

Südamlik kaastunne Mareile 
perele kalli isa, vanaisa, 

vanavanaisa ja äia

ARNOLD KOOSA
kaotuse puhul.

Õie, Maimu, Aino, Alfred, Eino, 
Peeter perega.

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

Siiras kaastunne kõigile 
lähedastele armsa

AMANDA SALUNDI
 lahkumise puhul.

Hilda ning Eike ja Aldo 
peredega.

PEETER MÄLK

Mälestame ja avaldame 
kaastunnet abikaasale ja 

tütardele perega.

Tõnu Susi ja Elli Susi perega.

Avaldame kaastunnet Mareilele, 
Kasperile ja Markole

kalli isa ja vanaisa

ARNOLD KOOSA
surma puhul.

Perekond Variksoo

Mälestame kauaaegset 
naabrimeest 

ARNOLD KOOSA

Südamlik kaastunne lähedastele.

Naabrid Kaup, Hütt ja Ra Ladva.

Sügav kaastunne Mareilele 
perega kalli 

ARNOLD KOOSA

surma puhul.

Ene, Rein, Astrit ja Seiko

Üks küünal kustus,
üks eluraamat sulgus...

Mälestame naabripoissi

ENNO KOTKAST
Sügav kaastunne Enele poja 
ja õdedele peredega venna 

surma puhul.

Ain, Aares, Aire, Katti peredega, 
Viivi ja Väino

ÜLDEHITUS – 
REMONTTÖÖD
OMANIKU JÄRELVALVE

ehitusest@gmail.com
www.ehitusest.eu

EhitusEST OÜ
506 7848 

Avaldame kaastunnet 
sugulastele kalli

LEA VIIRA
surma puhul.

Mälestavad Kopli 12 maja 
elanikud

RAE KEBAB pakub 
tööd 

klienditeenindajale. 
Võimalik töötada täis- või osa-

lise koormusega, sobilik nii 
noortele kui vanemaealistele.

Võta ühendust: 56 675 535 
(Pille)

rae.kebab@gmail.com
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